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Wenken voor de leerkracht 

Dit lesboek is geschreven om kinderen te leren dat zij door het voorbeeld van 
Jezus Christus te volgen het goede kunnen kiezen, zich kunnen laten dopen en lid 
kunnen worden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 

Onze hemelse Vader heeft u de heilige roeping gegeven om de kinderen in het 
evangelie van Jezus Christus te onderrichten en ze te leren het na te leven. Als 
u de kinderen dient en ze uitnodigt om 'tot Christus [te] komen', zult u ze tot 
zegen zijn. U kunt de kinderen de zegeningen van onze hemelse Vader laten 
begrijpen en een getuigenis van het evangelie laten ontvangen. U zult daardoor 
zelf ook vooruitgang maken en van de kinderen kunnen leren. Uw roeping in 
het jeugdwerk kan u veel vreugde bezorgen. Door de kinderen in het jeugdwerk 
te dienen, dient u tevens onze hemelse Vader (zie Mosiah 2:17). 

Als u de beginselen van het evangelie naleeft, in de Schriften leest, de raad van 
uw priesterschapsleiders opvolgt, en tot uw hemelse Vader nadert in gebed, 
zult u inspiratie van de Heilige Geest ontvangen over de kinderen die u les geeft. 
Geef vaak uw getuigenis aan de kinderen en laat u door de Heilige Geest 
leiden in deze belangrijke roeping. Aldoende zal uw arbeid in het jeugdwerk 
uw hemelse Vader welgevallig zijn. 

KGWbetekent Kies de goede weg. Het KGW-embleem, dat voorin het lesboek 
staat, en de KGW-ring (31362) worden in verscheidene lessen gebruikt. In aan-
vulling hierop bevat les 1 instructies voor het maken van een KGW-poster. Die zal 
in verscheidene lessen worden gebruikt. De KGW-ring is een individueel hulp-
middel om zijn eigenaar eraan te herinneren het goede te kiezen. Als de KGW-
ring in uw gebied te koop is, overleg dan met de bisschop of gemeentepresident 
of er in de wijk of gemeente voldoende financiële middelen zijn om voor ieder 

. kind een ring te kopen. 

Begin en eindig iedere lesperiode met een gebed. Geef ieder kind regelmatig 
de gelegenheid om een gebed uit te spreken. Zorg ervoor dat het gebed een 
wezenlijk onderdeel van de les wordt door instructies te geven en suggesties 
te doen voor het gebed. Laat de kinderen zelf ook ideeën naar voren brengen. 
Houd bij het doen van suggesties rekening met de noden van de klas en de 
boodschap van de les. 

Bereid iedere les zorgvuldig voor met een gebed in uw hart. Zo zullen de kinderen 
de les kunnen begrijpen en ervan genieten, en u zult door de Geest worden geleid. 

Geef de lessen in volgorde, met uitzondering van les 45 en 46 (Pasen en Kerst-
mis). Als er kinderen in uw klas worden gedoopt, kunt u voor die tijd les 12 en 13 
geven. Die lessen gaan over de doop en bevestiging. De aanvullende activiteiten 
aan het eind van de les kunnen tijdens de les gebruikt worden op een tijdstip dat 
u juist acht. Niet al het lesmateriaal of alle aanvullende activiteiten zullen geschikt 
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zijn voor de kinderen in uw klas of voor het gebied waar u woont. Sommige acti-
viteiten zullen te moeilijk zijn voor vierjarige kinderen, andere zullen te eenvoudig 
zijn voor de zevenjarigen om er echt plezier in te hebben. 

Gebruik die activiteiten die zullen aanslaan bij uw klas. Als u jongere kinderen 
in uw klas heeft, kunt u regelmatig gebruik maken van liedjes en vingerspelletjes 
om hun aandacht erbij te houden. U kunt een liedje of vingerspelletje meermaals 
herhalen als de kinderen dat leuk vinden. In plaats van woordstroken, kunt u voor 
jongere kinderen een strookje met een tekening of plaatjes uit tijdschriften gebrui-
ken om een leerstelling duidelijk te maken. 

Lees de les niet voor aan de kinderen. Ze zullen beter reageren als u de les in 
uw eigen woorden vertelt. Geef regelmatig een kort, persoonlijk getuigenis zodat 
de kinderen eerder met de Geest de evangelieboodschap zullen horen en erop 
zullen reageren. 

Het boek Onderwijzen - Geen grotere roeping (33043 120) kan een waardevol 
hulpmiddel zijn bij het geven van de lessen. 

Muziek kan de Geest van de Heer in de les brengen. Door als klas samen te zin-
gen kunnen uw lessen interessanter worden en zullen de kinderen de beginselen 
beter onthouden. 

De tekst van de liedjes die meer dan een keer worden gebruikt, staat achterin 
het lesboek. De tekst van de liedjes die slechts eenmaal worden gebruikt, staat 
in de les zelf. De liedjes met de vermelding (Kinderliedjes) worden opgenomen in 
de nieuwe zangbundel voor kinderen (die waarschijnlijk in 1997 verschijnt). De 
meeste liedjes kunt u vinden in Zing maar mee. Gelieve het alfabetisch register 
te raadplegen voor de vindplaats. 

U hoeft geen bekwaam musicus te zijn om het zingen in de klas zinvol en leuk te 
maken. De kinderen zullen niet weten of u wel of niet goed zingt; ze zullen alleen 
weten of u er plezier in heeft. Leer ieder liedje goed en oefen het als onderdeel 
van de voorbereiding op uw les. Als u hulp nodig heeft, vraag dan de muziekleid-
ster van het jeugdwerk of de pianiste om hulp. (Voor aanvullende hulp, zie 'Zing 
met de klas', Hoe geef je kinderen /es? [31109 120], blz. 40-42.) 

U kunt gepaste bewegingen maken bij de liedjes, in het bijzonder als u jongere 
kinderen in de klas heeft. U kunt ook de tekst opzeggen in plaats van het liedje 
te zingen. 

De geloofsartikelen zijn een belangrijk onderdeel van het jeugdwerkleerplan. 
Als er een geloofsartikel wordt genoemd in de les, stimuleer de kinderen dan om 
dit artikel, voor zover zij dat kunnen, uit het hoofd te leren. 

Neem uw Schriften iedere week mee naar de les en laat de kinderen zien hoe 
u hun eruit voorleest en lesgeeft. Als de kinderen hun eigen exemplaar van de 
Schriften hebben, moedig ze dan aan om ze iedere week mee te nemen. Zoek 
samen met de oudere kinderen passages op en lees die samen. Geef zo nu en 
dan uw getuigenis van de waarde van de Schriften. 

Platen. De meeste platen die in de lessen worden gebruikt zijn genummerd en 
worden met het lesboek meegeleverd. De platen moeten bij het lesboek bewaard 
blijven. De platen die in de les worden gebruikt, worden onder 'Voorbereiding' 
genoemd. Achter sommige platen wordt een mediatheeknummer vermeld. Dat 
zijn platen die eventueel in groter formaat in uw mediatheek te krijgen zijn. (Soms 
betreft het een andere plaat over hetzelfde onderwerp.) Achter andere platen 
staat een nummer dat correspondeert met het nummer op de Evangelieplaten. 
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Knipplaten. De knipplaten die in de les worden gebruikt, worden met het lesboek 
meegeleverd en behoren bij het lesboek bewaard te worden. Knip de platen 
uit en gebruik ze in de juiste les. Zo nu en dan worden er in de les hulpmiddelen 
genoemd die u zelf moet maken zoals woordstroken, kaarten en uitreikbladen. 
Bewaar die hulpmiddelen om in toekomstige lessen of jaren te gebruiken. 

Muziek. Zie 'Muziek in de klas', biz. VIII. 

Voedsel. Als er in een les wordt voorgesteld iets te eten uit te delen, zorg er dan 
voor dat u van tevoren bij de ouders van de kinderen controleert of geen van 
de kinderen allergisch is voor de produkten die u wilt laten proeven of andere 
nadelige lichamelijke reacties op het voedsel heeft. Neem geen voedsel mee 
op vastenzondag. 

Zo nu en dan zal de klas gevraagd worden een evangeliepresentatie te geven 
tijdens de participatieperiode van het jeugdwerk. Dergelijke presentaties moeten 
een van de lessen als basis hebben. Let, als u de lessen voorbereidt of geeft, 
op passende ideeën voor de participatieperiode. U kunt ook een beginsel uit het 
programma voor de kinderavondmaalsdienst nemen. 

Zorg ervoor dat de presentatie voor de participatieperiode eenvoudig is en 
weinig oefening vergt. U kunt een deel van de les gebruiken om te oefenen. 
De volgende ideeën kunnen zinvol zijn: 

1. Laat de kinderen een verhaal of situatie uit een les naspelen. 

2. Laat de kinderen een verhaal uit de les navertellen met behulp van plaatjes, 
woordstroken of knipplaten. 

3. Laat de kinderen vertellen hoe zij het vinden dat ze spoedig gedoopt worden. 
Als u al achtjarigen heeft die zijn gedoopt, vraag hun dan te vertellen hoe zij 
zich voelden toen ze werden gedoopt. 

4. Laat de kinderen een geloofsartikel opzeggen en uitleggen wat het betekent. 

Voor aanvullende suggesties, zie Ideeënboek voor de participatieperiode in het 
jeugdwerk (33231 120). 

Moedig de kinderen aan om thuis te vertellen wat ze in het jeugdwerk hebben 
geleerd. Nodig zo nu en dan een van de ouders uit om de klas te bezoeken en 
mee te doen met de les. Dit zal de waarde van de lessen vergroten. Sta open 
voor ideeën van ouders die ertoe kunnen bijdragen dat het jeugdwerk zinvoller 
wordt voor hun kinderen. 

Als u kinderen van zeven jaar in uw klas hebt, zal een aantal van hen waarschijn-
lijk dat jaar worden gedoopt. Als jeugdwerklerares kunt u de familie van de kinde-
ren steunen en de kinderen in uw klas helpen met hun voorbereiding. U kunt de 
volgende ideeën daarbij in overweging nemen: 

1. Geef, zo mogelijk, de lessen over de doop en de bevestiging (les 12 en 13) 
voor het eerste kind wordt gedoopt. 

2. Neem de zondag voor de doop van een van de kinderen vijf minuten de tijd 
om het belang van die verordening te bespreken. 
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3. Wees samen met een lid van het jeugdwerkpresidium en zoveel mogelijk 
kinderen uit de klas bij de doopdienst van deze kinderen aanwezig. 

4. Laat de kinderen een evangeliepresentatie over de doop voor de participatie-
periode voorbereiden. 

Uw roeping om de kinderen in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen 
is een heilige taak die u door de bisschap of het gemeentepresidium is gegeven. 
De priesterschapsleiders hebben u door inspiratie van onze hemelse Vader 
geroepen. U kunt een grote invloed hebben op de kinderen in uw klas en ze 
stimuleren de Heiland te volgen. 

Heb altijd een positieve houding naar de kinderen toe en laat ze zien dat u van 
hen houdt. Zorg ervoor dat u de talenten, interesses en vermogens van ieder kind 
leert kennen. Neem activiteiten in de les op waarbij de kinderen naar hun vermo-
gen moeten lezen en schrijven. 

Laat de kinderen een gevoel van eigenwaarde opbouwen door naar ze te luiste-
ren en ieder kind zoveel mogelijk individuele aandacht te geven. 

De lessen zijn geschreven voor kinderen van vier tot en met zeven jaar. De klas-
sen kunnen bestaan uit kinderen van dezelfde leeftijd of uit kinderen van ver-
schillende leeftijden. U zult de lessen misschien aan moeten passen aan de leef-
tijd van de kinderen in uw klas. Als u de leeftijdskenmerken van de kinderen in 
uw klas begrijpt, zult u effectiever les kunnen geven, ongeacht de opbouw van de 
klas. U zult weten waarom de kinderen zich op een bepaalde manier gedragen 
en hoe u moet lesgeven om ze het meeste te kunnen leren. Als u de kinderen 
begrijpt, is het ook makkelijker om een positieve sfeer in de klas te behouden. 
Neem de volgende karakteristieke kenmerken bij de voorbereiding van uw lessen 
door. Vergeet echter niet dat ieder kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. Het 
zijn slechts algemene richtlijnen. 

Vier jaar is de leeftijd van het ontdekken. Waarom en hoe zijn enkele van de 
woorden die het meest door een vierjarige worden gebruikt. Vierjarigen zijn zeer 
actief. Hier volgen de algemene kenmerken van het vierjarige kind: 

1. Hij kan rennen, springen en klimmen met meer gemak en vertrouwen dan 
de driejarige. Hij kan een bal vangen en een blokkenhuis bouwen. 

2. Hij zegt graag dingen als: 'Ik heb dit al eerder gedaan. Ik kan nu iets anders 
maken.' 

3. Hij speelt graag met andere kinderen, maar is nog niet gereed voor een 
grote groep. 

4. Alhoewel hij andere kinderen nodig heeft en ook de behoefte heeft om met 
ze te spelen, is zijn spel toch meestal individueel. Hij kan met de groep ren-
nen of ermee op de maat van de muziek dansen, maar schenkt geen enkele 
aandacht aan hoe andere kinderen het doen. 

5. Buiten het stellen van vele vragen, kan hij ook een gesprek voeren met een 
ander kind of met een volwassene. 

6. Omdat zijn ervaringen grotendeels thuis zijn opgedaan, spreekt hij het meest 
over dat thuis. Hij vertelt de leerkracht graag over het gezin. Hij vertelt liever 
zijn eigen verhaal dan naar de verhalen van andere kinderen te luisteren. Hij 
houdt van lessen en activiteiten die zich op het gezin richten. 
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7 Hij leeft volkomen in het hier en nu. Gisteren en morgen betekenen weinig. 
Hij toont echter grote opwinding voor komende gebeurtenissen en omdat 
hij de betekenis van tijd nog niet kan bevatten, kan het vragen: 'Is vandaag 
morgen?' 

8. Hij luistert graag naar verhalen en kinderrijmpjes. Hij wil zijn lievelingsverhaal 
zonder de minste wijziging graag keer op keer horen. Nadat hij het verhaal 
heeft aangehoord wil hij de figuren uitbeelden. 

9. Met weinig hulp leert hij bidden. 

De vijfjarige is zekerder van zichzelf en over het algemeen betrouwbaar. Hij 
heeft geleerd wat in de huishouding van hem wordt verwacht. Hij speelt goed 
met andere kinderen, maar wanneer het alleen is, kan hij zich op velerlei wij-
zen amuseren, zoals door wat rond te huppelen of door figuren te tekenen. 
Hier volgen de normale gedragspatronen van de vijfjarige: 

1. De coördinatie van de grote spieren ontwikkelt zich beter. Hij kan nu touwtje 
springen, kopje duikelen, en hinkelen - dit zelfs op één voet. Hij kan met rede-
lijk gemak zijn slee of zijn wagen trekken. 

2. De coördinatie van zijn kleine spieren stelt het kind nu in staat te plakken, 
plaatjes uit te knippen en om voorgetekende plaatjes te kleuren alhoewel 
het hem nog steeds moeilijk valt om binnen de aangegeven lijnen te blijven. 
Veel vijfjarigen kunnen ook al hun schoenenveters strikken. 

3. Hij is betrouwbaarder en onafhankelijker dan toen hij vier jaar was. Hij helpt 
graag met karweitjes in en om het huis en is gelukkig als hij samen met de 
ouders kan werken. 

4. Hij is zeer ernstig als hij vraagt: 'Waar is dit voor?' of 'Hoe werkt dit?' Hij wil 
een overdacht en eerlijk antwoord en behoort dit ook te krijgen, maar niet in 
woorden of details die hij niet begrijpt. 

5. Hij houdt van zijn lerares en beschouwt het als een groot voorrecht als hij 
bij haar mag zitten. Hij is in de wolken als zij hem vraagt haar bij de les te 
helpen door een plaat omhoog te houden of iets anders te doen. 

6. Hij houdt van groepsprojecten en toneelstukjes over het huis en het gezin. 

7. Hij houdt van het horen en vertellen van verhaaltje en vraagt telkens weer 
om hetzelfde verhaal. Herhaling is zijn manier van leren. Dikwijls kan hij 
het verhaal bijna woord voor woord vertellen als hij de bladen van het boek 
omslaat. 

8. Hij is gewoonlijk vriendelijk, meevoelend, aanhankelijk en hulpvaardig, maar 
als hij zijn zin niet krijgt kan hij erg neigen tot ruziemaken. 

9. Hij houdt ervan nieuwe voorrechten te ontvangen om aan te tonen dat hij 
nu 'groter' en 'ouder' is. 

10. Met een aandachtsduur van tien tot twaalf minuten, verandert hij dikwijls 
van de ene bezigheid naar de andere. Hij begint te denken dat vingerspel-
letjes voor 'de kleintjes' zijn en wil meer 'volwassen' activiteiten of tussen-
tijdse oefeningen. 

11. Hij eist vaak met iets te spelen waar een ander kind al mee aan het spelen 
is. Behandel deze situatie met tact; leer de kinderen om de beurt met het 
speelgoed te spelen. 
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12. Een vijfjarige verkiest kleine groepen boven grote. Hij heeft liever een goede 
vriend dan dat hij deel uitmaakt van een groep van tien. 

13. Hij heeft nog niet geleerd onderscheid te maken tussen verbeelding en 
werkelijkheid en zal daarom dikwijls 'fantasierijke verhalen' vertellen. Hij zal 
bijvoorbeeld zeggen dat zijn klok van goud is, dat zijn vader groter is dan 
enige andere vader en dat de vis die hij heeft gevangen de allergrootste vis 
is die er bestaat. Dit is een normaal stadium in het leven van een kind; het 
vergt tijd voor een kind om onderscheid te leren maken tussen wat werkelijk 
is en wat niet. Het gaat voorbij als het kind zich ontwikkelt. 

14. Hij is een gretige leerling. Omdat hij vast in God gelooft, zal hij een opmer-
kelijke belangstelling voor Hem hebben en veel vragen over Hem stellen. 
Hij houdt van bidden en kan in staat zijn dit zonder hulp te doen. 

Een zesjarige heeft een goede beheersing over zijn lichaam verkregen en 
beschikt over een grote energie om nieuwe bekwaamheden te leren en die te 
volmaken die hij reeds had. Hij leert bijvoorbeeld touwtje springen, een bal te 
laten stuiten, fluiten, op de handen staan en fietsen. Een zesjarige kan nog 
steeds enige moeite hebben om zijn kleine spieren te gebruiken, maar hij kan 
leren de letters van het alfabet in blokletters te schrijven, ook zijn eigen naam 
en een paar andere woorden. Hier volgen de algemene kenmerken van de 
zesjarige: 

1. Zijn aandachtsduur neemt toe. Alhoewel het kind erg rusteloos is, kan hij zich 
vijftien tot twintig minuten op een activiteit concentreren, dat hangt af van zijn 
belangstelling. 

2. Hij verheugt zich in bewegingen, die het gehele lichaam inschakelen zoals in 
bomen klimmen, allerlei kunstjes verrichten of hardlopen. 

3. Hij houdt van'spelletjes en vriendschappelijke wedstrijden. 

4. De mening van zijn leerkracht is zeer belangrijk. Het kind wil graag bij haar 
zitten en haar helpen met de les door platen te laten zien of door materiaal 
naar de mediatheek terug te brengen. 

5. Hij luistert nog steeds graag naar verhalen, en wil de figuren uitbeelden. 
Doet alsof hij er zelf een is. Hij kleedt zich graag in de kleding van volwas-
senen. 

6. Hij is erg edelmoedig, aanhankelijk en kan goed met anderen omgaan totdat 
hij zijn zin niet krijgt en dan kan hij een echte ruziemaker zijn. 

7. Hij kan zijn vaardigheid in touwtje springen, rennen en huppelen vergroot 
hebben en begint deze vaardigheden in spelletjes te gebruiken. 

8. Hij schenkt veel aandacht aan de vraag wat goed en wat slecht gedrag is. 

9. Zijn geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus neemt toe. De meeste 
kinderen van zes jaar kunnen alleen bidden als zij daar tevoren ervaring 
mee hebben opgedaan thuis of in de les. 

Op zevenjarige leeftijd heeft het kind nog een nauwe band met zijn ouders en 
waardeert hij nog steeds hun aandacht, liefde en medegevoel, maar begint 
hij meer betrokken te raken bij personen en zaken buiten de woning. Hij heeft 
een persoonlijke smaak en wil in de gelegenheid worden gesteld enkele van zijn 
eigen beslissingen te nemen. Hij is levendig, onstuimig en heeft een enorme 
belangstelling voor het leven om zich heen. Hij onderzoekt vele activiteiten en 
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wil graag de dingen herhalen die het plezierig vindt. Hier volgen de andere 
algemene kenmerken van de zevenjarige: 

1. Zijn grote spieren worden goed beheerst en hij wordt bevalliger en sneller. 

2. De beheersing van de kleine spieren ontwikkelt zich. Hij kan gemakkelijker 
en ook nauwkeuriger in drukletters schrijven. 

3. Hij houdt van actieve lichamelijke spelletjes en speelt dezelfde iedere keer 
opnieuw. 

4. Hij is vol energie maar is gauw vermoeid. Rustperioden zijn belangrijk. 

5. Hij verzamelt graag voorwerpen en wil hierover praten. Hij vertelt ook graag 
over dingen die hij of zelf of met een groep heeft meegemaakt. 

6. Zijn aandachtsduur groeit; als iets hem interesseert kan hij het ook afmaken, 
zelfs al duurt dat zo'n twintig tot vijfentwintig minuten. In de meeste lessen 
heeft hij nog steeds variatie in de activiteiten nodig. 

7. Hij begint zich minder met de leden van het andere geslacht te bemoeien. 

8. Hij wordt minder bazig en is minder besloten om zijn zin door te drijven. 

9. Hij wordt onafhankelijker en logischer in zijn denken. 

10. Hij is zich meer bewust van goed en verkeerd en is zeer kritisch ten aanzien 
van hen die niet doen wat hij vindt dat goed is. 

11. Hij verlangt naar de doop. 

12. Hij kan zelfstandig bidden en verwacht dikwijls een onmiddellijk antwoord 
op zijn gebeden. 

13. Hij is trots op het feit, dat hij minstens een maaltijd kan vasten en dat hij 
tiende betaalt. 

De Heiland heeft ons door zijn voorbeeld geleerd medeleven te hebben met 
gehandicapte mensen. Toen Hij na zijn opstanding de Nephieten bezocht, 
zei hij: 

'Hebt gij ook zieken onder u? Brengt hen hier. Hebt gij ook lammen, of blinden, 
of kreupelen, of verminkten, of melaatsen, of die verschrompelde ledematen 
hebben, of die doof zijn, of die enigerwijze lijdend zijn? Brengt hen hier, en Ik zal 
hen genezen, want Ik heb erbarmen met u' (3 Nephi 17:7). 

Als leerkracht in het jeugdwerk bent u prima in de gelegenheid erbarmen te 
tonen. Ook al kunt u waarschijnlijk geen professionele hulp bieden, u kunt de 
gehandicapte kinderen wel begrijpen en lesgeven. Zorg, begrip en het verlan-
gen om ieder kind in de klas bij de leerzame activiteiten te betrekken, zijn een 
vereiste. 

Gehandicapte kinderen kunnen door de Geest geraakt worden, ongeacht hun 
begripsvermogen. Ook al kunnen sommige kinderen misschien niet de hele 
jeugdwerkperiode aanwezig zijn, zij moeten de gelegenheid krijgen om er een 
korte tijd te zijn zodat zij de Geest kunnen voelen. Het kan noodzakelijk zijn dat 
iemand die begrip heeft voor de behoeften van het kind, hem of haar begeleidt 
voor het geval het kind even niet wil meedoen met de activiteiten van de groep. 

XIII 

Lesgeven aan 
gehandicapte 
kinderen 



Sommige kinderen kunnen leerproblemen hebben; blind; doof of verstandelijk 
gehandicapt zijn; taal-; spraak-; gedrags-; sociale of motorische problemen 
hebben, of chronisch ziek zijn. Voor anderen kan de taal of cultuur onbekend of 
moeilijk zijn. leder kind wil, ongeacht de omstandigheden, liefde ontvangen 
en geaccepteerd worden, leder kind wil het evangelie leren, de Geest voelen, 
met plezier meedoen en anderen dienen. 

Deze richtlijnen kunnen een hulpmiddel zijn bij het onderwijs aan gehandicapte 
kinderen: 

• Kijk verder dan de handicap en leer het kind kennen. Wees oprecht, vriendelijk 
en liefdevol. 

• Leer de sterke kanten en moeilijkheden van het kind kennen. 

• Doe er alles aan om de kinderen in de klas te leren en ze eraan te herinneren 
dat het hun taak is ieder kind in de klas te respecteren. Een gehandicapt kind 
in de klas helpen kan een leerervaring zijn voor de klas die hen dichter bij 
Christus brengt. 

• Probeer de beste manier te vinden om het kind te onderwijzen door met de 
ouders, andere gezinsleden en, indien mogelijk, met het kind zelf te overleggen. 

• Voordat u een gehandicapt kind vraagt om het gebed uit te spreken of anders-
zins deel te nemen aan de activiteiten, moet u eerst uit zien te vinden hoe hij 
of zij het vindt om mee te doen in de klas. Leg nadruk op de mogelijkheden en 
talenten van het kind en kijk naar manieren waarop ieder kind met succes en 
met plezier mee kan doen. 

• Pas het lesmateriaal aan en zorg dat de omgeving tegemoet komt aan de 
individuele behoeften van gehandicapte kinderen. 

Mogelijk merkt u dat er kinderen in uw klas zijn die geestelijk of lichamelijk mis-
handeld worden. Als u zich zorgen maakt om een van de kinderen in uw klas, 
neem dan contact op met uw bisschop. Bid om de leiding van de Heer terwijl 
u de les voorbereidt en geeft. Doordring ieder kind in uw klas ervan dat hij 
of zij een waardevol kind is van onze hemelse Vader. Onze hemelse Vader en 
Jezus Christus houden van ons en willen dat we gelukkig zijn en in een veilige 
omgeving opgroeien. 

XIV 
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Als ik het goede kies, 
ben ik gelukkig 

Les 

10 

leder kind laten inzien dat je gelukkig wordt door het goede te kiezen. 

1. Bestudeer Matteüs 5:6 en 3 Nephi 12:6 met een gebed in uw hart. Zie ook 
Leer en Verbonden 58:27 en Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 4. 

2. Maak een KGW-poster. Bevestig plaat 2-1, Jezus met een kind, op een poster 
of op een prikbord. Plak de letters KGW boven de plaat en Ik zal het goede 
kiezen eronder. Bewaar de poster zodat u hem in volgende lessen opnieuw 
kunt gebruiken. 

3. Praat met de ouders van ieder kind zodat u wat meer over hen te weten komt 
en u wat over hen kunt vertellen in de klas. 

4. Bereid uzelf erop voor het liedje 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) te zin-
gen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het lesboek. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Krijt, een schoolbord en een bordewisser. 
c. Een KGW-ring voor ieder kind dat er nog geen heeft (zie 'Informatie over 

de klas' in 'Wenken voor de leerkracht', blz. VII). 
d. Trek voor ieder kind het KGW-embleem over of maak er een kopie van. 

(Zie voorin het lesboek.) 
e. Potloden en scharen. 
f. Voor ieder kind een lang stuk garen. 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Spreek zelf het openingsgebed uit. Uit daarin uw liefde voor onze hemelse Vader, 
Jezus Christus en de kinderen in de klas. 

Onze hemelse Vader en Jezus Christus houden van ons 
Vertel de kinderen wat over uzelf. Laat hen weten hoe u het vindt dat u hen 
lesgeeft en vertel wat u graag wilt bereiken. Stel ieder kind voor aan de andere 
kinderen en vertel daarbij wat over hem. 

Laat de KGW-poster zien die u heeft gemaakt. Vertel de kinderen dat u hen dit 
jaar in het jeugdwerk zult vertellen over Jezus Christus, onze Heiland. Het aller-
belangrijkste dat zij zullen leren, is dat Jezus heel veel van ieder van hen houdt. 
Getuig dat Jezus Christus van alle kinderen in uw klas houdt. Noem daarbij ieder 
kind bij naam. U kunt dat bijvoorbeeld zo doen: 'Jezus houdt van Stephanie'. 
Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader ook van hen houdt. 

Doel 

Voorbereiding 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

KGW-poster 

1 



Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we gelukkig zijn 
Presentatie van 
de leerkracht 

Deelname van 
de kinderen 

Verhaal en 
bespreking 

Tekst 

Maak de kinderen duidelijk dat Jezus Christus en onze hemelse Vader willen dat 
we gelukkig zijn omdat ze zoveel van ons houden. Vertel de kinderen over een 
tijd waarin u heel blij was. (Bijvoorbeeld toen u werd gedoopt, iets deelde met 
anderen, iets leuks deed voor vrienden, eraan werkte om een doel te bereiken, 
fijne momenten met uw gezin doorbracht, over Jezus las, in de tempel trouwde 
of op zending was.) 

Laat de kinderen vertellen over een tijd waarin zij heel gelukkig waren. Als de kin-
deren wat hulp nodig hebben, kunt u bijvoorbeeld onderstaande vragen stellen: 

• Voel je je blij als je met je broertjes en zusjes speelt? 

• Voel je je blij als je je vader of moeder helpt? 

• Voel je je blij als je iets kunt doen wat je heel leuk vindt? 

• Voel je je blij als je naar de kerk gaat? 

Het goede kiezen maakt je blij 
Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Jan was bijna oud genoeg om bij ons in de klas te komen zitten. Op een dag 
vroeg hij zijn jeugdwerklerares of hij zijn huisdier mee mocht nemen de klas in. 
Zij antwoordde hem: 'Kies het goede, Jan. Kies het goede.' 

• Welke keuze denk je dat Jan deed? 

Toen hij zijn jeugdwerklerares vroeg of hij een vriendje mee mocht nemen naar 
de kerk, zei ze: 'Kies het goede, Jan. Kies altijd het goede.' 

• Welke keuze denk je dat hij deed? 

Op een dag kwam Jan uit school. Hij zag dat zijn moeder een koekje voor hem 
en voor zijn broertje had neergelegd. Jan was gek op koekjes en at de zijne vlug 
op. Toen keek hij naar het koekje van zijn broertje. Zijn broertje was niet thuis en 
er was niemand die kon zeggen: 'Kies het goede, Jan. Kies altijd het goede.' 

• Wat zou jij doen? 

• Wat zou Jan doen als hij de juiste keuze deed? 

Jan at het koekje van zijn broertje op. Toen zijn broertje thuiskwam, zag hij dat 
er geen koekje voor hem was. Hij dacht dat zijn moeder het had vergeten en 
was erg verdrietig. Jan voelde zich naar dat hij het koekje van zijn broertje had 
opgegeten. 

• Had Jan de goede keuze gedaan? 

• Was Jan blij met zijn keuze? 

• Wat moet Jan nu doen? 

Help de kinderen manieren te bedenken waarop Jan zijn verkeerde keuze goed 
kan maken. Benadruk dat we altijd moeten proberen om het goede te kiezen. 
Als we toch het verkeerde kiezen, moeten we proberen het weer goed te maken. 
Als we verkeerde keuzes doen, voelen we ons ongelukkig. Als we goede keuzes 
doen, zullen we ons gelukkig voelen. 

Vertel de kinderen dat Jezus ons heeft geleerd dat we gelukkig zullen zijn als we 
het goede kiezen. Lees Matteüs 5:6 of 3 Nephi 12:5 (tot en met gerechtigheid). 
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Les 10 

Leg uit dat 'hongeren en dorsten naar gerechtigheid' betekent het goede kiezen. 
We zullen gezegend worden als we het goede kiezen. 

KGW betekent kies de goede weg 
• Hoe kan je moeder iets wat van jou is merken zonder je hele naam op te 

schrijven? (Ze kan je initialen gebruiken.) 

Leg uit dat initialen de beginletters van je namen zijn. 

Vertel de kinderen wat uw initialen zijn. Schrijf ze op het bord. Zeg uw voornamen 
en achternaam terwijl u de desbetreffende initialen aanwijst. 

• Wat zijn jouw initialen? 

Schrijf de initialen van de kinderen op het bord. Leg uit dat de initialen hun 
namen vertegenwoordigen. Schrijf eerst de initialen op en voeg vervolgens de 
rest van hun namen eraan toe. (Als uw klas groot is, gebruik dan slechts de 
initialen van een paar kinderen als voorbeeld.) 

Schrijf de letters KGW onder elkaar op het bord. Laat de kinderen hun hand 
opsteken als ze de letters kunnen lezen. 

K 

G 

W 

Lees de initialen samen met de klas op. Vertel de kinderen dat die initialen voor 
vier belangrijke woorden staan. Maak de woorden af: 

Kies de 

Goede 

Weg 

Lees de woorden samen met de kinderen op en vraag hun de initialen te 
herhalen. Zeg vervolgens samen op waar de woorden voor staan. 

Benadruk bij de kinderen dat als zij KGW zeggen, ze moeten denken 'Kies de 
goede weg'. Vertel hun dat die initialen hen zullen stimuleren Jezus Christus te 
volgen en te doen wat hen gelukkig maakt. 
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We kunnen eraan denken het goede te doen 
Wijs naar de plaat van Jezus Christus op de KGW-poster. Vertel de kinderen dat 
u ze dit jaar in het jeugdwerk zult vertellen over hetgeen Jezus heeft gedaan en 
geleerd toen hij op aarde leefde. Leg uit dat Jezus altijd het goede heeft gekozen 
en dat Hij wil dat wij ook het goede kiezen. Als we dat doen, zullen we gelukkig 
zijn en kunnen we helpen anderen ook gelukkig te maken. Vraag de kinderen 
te gaan staan en samen de woorden op de KGW-poster op te zeggen: 'Ik zal het 
goede kiezen'. 

Leer de kinderen het lied 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) zingen of de 
tekst ervan opzeggen. Herhaal het lied een paar keer totdat de kinderen het zelf 
kunnen zingen of zelf de tekst kunnen opzeggen. 

Deel de KGW-ringen uit aan de kinderen die er nog geen hebben (als u geen 
KGW-ringen heeft, sla deze activiteit dan over en bespreek de letters op de kaart.) 
Laat alle kinderen naar hun ring kijken. 

• Waarvoor staan de initialen op deze ring? (Kies de goede weg.) 

Vertel de kinderen dat hun KGW-ring hen eraan herinnert dat Jezus wil dat zij het 
goede kiezen. 

Geef ieder kind potloden en een kopie van het KGW-embleem om in te kleuren. 
Laat de kinderen het KGW-embleem uitknippen. Help hen indien nodig. Maak 
bovenin een gaatje waar ze een stuk garen door kunnen halen. Knoop de uitein-
den aan elkaar zodat het kind het embleem om zijn nek kan hangen. 

Samenvatting 
• Wat betekent KGW? 

• Wat betekent het om het goede te kiezen? 

• Wie houdt er van ons allemaal en wil dat we gelukkig zijn? (Onze hemelse 
Vader; Jezus Christus.) 

• Wat willen onze hemelse Vader en Jezus dat wij doen zodat we gelukkig 
kunnen zijn? 

Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus Christus van ons houden 
en willen dat we gelukkig zijn. Vertel de kinderen dat we vrede en geluk in ons 
hart zullen voelen als we onze hemelse Vader en Jezus Christus volgen en het 
goede kiezen. 

Geef de kinderen een compliment dat zij de goede keuze hebben gedaan door 
naar het jeugdwerk te komen. Moedig hen aan iedere week te komen. 

Moedig de kinderen aan om de komende week de woorden op de KGW-poster 
uit het hoofd te leren ('Ik zal het goede kiezen'). 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

KGW-poster 

Lied 

KGW-ring 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Leg de kinderen uit dat u ze dit jaar in het jeugdwerk veel zult vertellen over 
het doen van goede keuzes. 
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Les 10 

Toon plaat 2-4, Het voorsterfelijk bestaan; plaat 2-24, Het roepen van de 
vissers, en plaat 2-39, De profeet Joseph Smith. Vertel de kinderen dat 
u ze zult vertellen over een paar belangrijke mensen die het goede hebben 
gekozen. Laat de platen vast zien. 

• Plaat 2-4. Wij hebben het goede gekozen door naar de aarde te komen 
(zie les 4). 

• Plaat 2-24. De vissers hebben het goede gekozen door te stoppen met 
vissen en Jezus te volgen (zie les 15). 

• Plaat 2-39. Joseph Smith heeft het goede gekozen door te bidden om de 
juiste kerk te mogen vinden (zie les 20). 

2. Om ervoor te zorgen dat de kinderen elkaar beter leren kennen, kunt u hun 
namen op stukjes papier schrijven en in een doos doen. Laat ieder kind een 
naam uit de doos pakken. Geef net zo lang aanwijzingen over die persoon tot-
dat de andere kinderen raden om wie het gaat. U kunt bijvoorbeeld zeggen: 
'Die persoon lacht veel', 'Die persoon is in het blauw gekleed' of 'Die persoon 
heeft zwart haar'. 

3. Lees de volgende uitspraken op (of bedenk soortgelijke). Vraag de kinderen 
te gaan staan als het een goede keuze betreft en te blijven zitten als het om 
een verkeerde keuze gaat. 

• Vroeg opstaan zodat je op tijd klaar bent om naar de kerk te gaan. 

• Mopperen als je met het ontbijt niet krijgt wat je graag zou willen. 

• Je kleine zusje helpen haar schoen te zoeken. 

• 'Hallo' zeggen tegen een nieuw kind in je jeugdwerkklas. 

• Hard stampen als je de kerk binnenkomt. 

• Aan Jezus Christus denken tijdens het avondmaal. 

• Rustig luisteren tijdens de jeugdwerkles. 
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Les 10 Ik kan het goede kiezen 

Doel 

Voorbereiding 

leder kind laten inzien dat hij of zij het goede kan kiezen door zichzelf af te vragen: 
'Wat wil Jezus dat ik doe'? 

1. Bestudeer 2 Nephi 31:10 met een gebed in uw hart. 

2. Maak een nestje met eieren erin ter illustratie bij het verhaal. Vul een schaal 
met stro, gras of garen. Stop drie hardgekookte eieren in het nest. Als u geen 
eieren heeft, maak dan drie eivormige figuren van papier om in het nest te 
leggen. 

3. Nummer vijf stukjes papier van een tot en met vijf en stop ze in een kleine zak 
of doos. 

4. Bereid u erop voor om het liedje 'Ik wil graag als Jezus worden' (Kinderliedjes, 
blz. 40) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het 
lesboek. 

5. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. KGW-poster (zie les 1). 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige week een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. U kunt vragen of ze de woorden op de KGW-poster uit het hoofd 
hebben geleerd ('Ik zal het goede kiezen'). 

Jezus Christus wil dat we het goede kiezen 
Laat de kinderen 'Volg de leider' spelen. De kinderen staan op een rij. Het kind 
dat vooraan in de rij staat, holt, huppelt of doet iets anders tot aan de overkant 
van de klas. De andere kinderen volgen het eerste kind en doen wat hij doet. 
Dan gaat het eerste kind achteraan in de rij staan en het tweede kind wordt de 
nieuwe leider. Dan volgen de andere kinderen hem. Dat gaat zo door totdat 
ieder kind een beurt als leider heeft gehad. 

Tekstbespreking 

KGW-poster 

Lees het eerste gedeelte voor van 2 Nephi 31:10 tot en met Volgt Mij. Leg uit dat 
Jezus Christus die woorden heeft gesproken. Jezus wil dat wij Hem volgen. 

• Hoe kunnen wij Jezus volgen? 

Lees de rest van 2 Nephi 31:10 voor. Leg uit dat we Jezus Christus volgen als we 
zijn geboden onderhouden en doen wat Hij zou doen. 

Laat de KGW-poster zien. Vertel de kinderen dat naarmate zij meer te weten 
komen over Jezus ze beter in staat zullen zijn goede keuzes te doen, omdat de 
leringen van Jezus hun zeggen wat goed is. 
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Leg uit dat als we een moeilijke keuze moeten doen, we onszelf een vraag 
kunnen stellen waardoor we kunnen weten wat goed is. Die vraag is: 'Wat wil 
Jezus dat ik doe?' 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden. Maak gebruik van het nestje: 

Wim woonde bij een vogelreservaat. Een vogelreservaat is een plaats waar vogels 
beschermd worden. Het was de taak van Wims vader om de vogels te bescher-
men. Wim had een nestje gevonden in het hoge gras vlakbij zijn ouderlijk huis. 
Hij vond het fijn om naar de eieren te kijken als de moedervogel weg was. Op een 
dag toen Wim naar de eieren zat te kijken, hoorde hij een vogel hard krijsen. Hij 
keek op en zag dat twee jongens van school een vogel hadden neergeschoten 
met hun katapult. 

De twee jongens zagen Wim en kwamen naar het nest kijken. Een van de jon-
gens wilde de eieren kapot gooien. Wim wist de jongens ervan te weerhouden. 
Hij vertelde hun dat het tegen de wet was om vogels te doden in het reservaat. 
De jongens zeiden Wim dat hij niet moest vertellen dat ze een vogel hadden 
neergeschoten. Ze wilden niet gestraft worden voor het overtreden van de wet. 
Wim liep langzaam naar huis en dacht erover na wat hij moest doen. Als hij zijn 
vader zou vertellen wat er was gebeurd, zouden de jongens hem misschien 
uitlachen of plagen. 

Wijs naar de plaat van Jezus op de KGW-poster. 

• Welke vraag moet Wim stellen om de juiste keuze te doen? ('Wat wil Jezus 
dat ik doe?') 

• Wat zouden jullie doen? 

Wim besloot zijn vader te vertellen wat er was gebeurd. Zijn vader zei dat hij met 
de jongens en hun ouders zou gaan praten. Toen Wim zijn vader vertelde dat hij 
bang was om de jongens tegen te komen op school, stelde zijn vader voor dat hij 
een manier zou bedenken om vriendschap met hen te sluiten. 

Wim wilde niet bevriend zijn met jongens die vogels neerschoten en eieren 
kapot wilden gooien. Hij was boos om het voorstel van zijn vader. De hele nacht 
lag hij te denken aan wat zijn vader had gezegd. Wim moest nog een beslissing 
nemen. 

• Welke beslissing moest Wim nemen? 

Wijs op de plaat van Jezus op de KGW-poster. 

• Welke vraag moest Wim zichzelf stellen? ('Wat wil Jezus dat ik doe?') 

• Wat moest Wim doen? 

Toen Wim de jongens weer zag, waren ze boos op hem omdat hij zijn vader over 
hen had verteld. Ze dreigden hem een pak rammel te geven. Wim was bang, 
maar hij besloot te doen wat Jezus van hem verwachtte. Hij zei de jongens dat 
zijn vader en hij die zaterdag een trektocht zouden maken en vroeg hun of zij 
mee wilden gaan. De jongens waren verbaasd en zeiden een tijdlang niets. Ze 
hadden niet verwacht dat Wim vriendelijk voor ze zou zijn. Tenslotte stemden 
ze ermee in. Toen Wim de jongens gedag zei, had hij een vredig gevoel. Hij wist 
dat vriendschap sluiten met de jongens de goede keuze was. (Overgenomen 
uit Claudia Remington, The Nest', Friend, mei 1980, blz. 2-5.) 

• Waarom had Wim een vredig gevoel? 

Verhaal en 
bespreking 
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• Heb jij wel eens een vredig gevoel gehad omdat je een goede keuze had 
gemaakt en had gedaan wat Jezus wilde? 

Vraag de kinderen over ervaringen te vertellen waarbij zij het goede hebben 
gekozen. 

Wij kunnen doen wat Jezus Christus van ons verwacht 
Laat de kinderen de vraag herhalen 'Wat wil Jezus dat ik doe?' Vertel de kinderen 
dat zij gaan oefenen in het beantwoorden van die vraag. Laat het zakje of de 
doos met de genummerde blaadjes zien. Laat de kinderen om de beurt een 
blaadje trekken. Lees de situatie voor die overeenstemt met het nummer. Vraag 
het kind de vraag te beantwoorden. (Als u een grote klas heeft, kunt u situaties 
erbij bedenken.) 

1. Je bent met je blokken aan het spelen. Je kleine zusje gooit je bouwwerk om. 

• Welke vraag moet je jezelf stellen? 

• Wat wil Jezus dat je doet? 

2. Je vriendje speelt bij jou thuis. Je broertje wil meespelen maar jij wilt liever 
alleen met je vriendje spelen. 

• Welke vraag moet je jezelf stellen? 

• Wat wil Jezus dat je doet? (Wijs erop dat je broertje zeggen dat hij mee 
mag spelen niet de enige oplossing is. Help de kinderen andere oplossin-
gen bedenken.) 

3. Je wilt met de buurkinderen ballen. Ze schelden je uit en zeggen dat je 
maar naar huis moet gaan. Je voelt er veel voor om hen ook uit te schelden. 

• Welke vraag moet je jezelf stellen? 

• Wat wil Jezus dat je doet? 

4. Je moeder vraagt je je bed op te maken voordat je buiten gaat spelen. 
Je vriendjes staan bij de voordeur op je te wachten. 

• Welke vraag moet je jezelf stellen? 

• Wat wil Jezus dat je doet? 

5. Je vader heeft hulp nodig om buiten alles op te ruimen. Je gaat veel liever 
naar binnen om je boek uit te lezen. 

• Welke vraag moet je jezelf stellen? 

• Wat wil Jezus dat je doet? 

Leg uit dat de leringen van Jezus ons niet precies vertellen wat we in iedere 
situatie moeten doen. Jezus wil dat we leren om verstandige keuzes te doen. 
Hij wil dat we zelf leren nadenken en liefde tonen en vriendelijk zijn. 

Samenvatting 
Zing samen met de kinderen het liedje 'Ik wil graag als Jezus worden' of zeg 
de tekst ervan op. 

Herinner de kinderen eraan dat we als Jezus Christus kunnen worden door het 
goede te kiezen. Getuig dat Jezus van hen houdt en graag wil dat zij het goede 
kiezen zodat ze gelukkig zullen zijn en vrede in hun hart zullen voelen. 
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Moedig de kinderen aan om, als ze de komende week een beslissing moeten 
nemen, zichzelf de vraag te stellen: 'Wat wil Jezus dat ik doe?' 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. Laat hem onze hemelse Vader 
vragen de kinderen in de klas eraan te herinneren, erbij stil te staan wat Jezus 
wil dat zij doen. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Geef de kinderen potloden en papier en laat ze een tekening maken van 
hetgeen Jezus wil dat zij doen. Bijvoorbeeld: naar de kerk gaan, hun ouders 
helpen, een eenzaam kind troosten, met hun broertjes of zusjes spelen. 
Schrijf boven iedere tekening: Wat wil Jezus dat ik doe? 

2. Zing 'Strijd voor het recht' (Kinderliedjes, blz. 80) of 'Nefi's moed' (Kinderlied-
jes, blz. 64) of zeg de tekst ervan op. De tekst van 'Strijd voor het recht' staat 
achterin het lesboek. Verwijs, nadat u heeft gezongen, nog eens naar het ver-
haal van Wim. Wim moest een paar heel moeilijke keuzes doen. 

• Waarom is het soms moeilijk om het goede te kiezen? 

Vertel de kinderen dat, ondanks dat het soms moeilijk is het goede te kiezen, 
we een vredig gevoel zullen hebben en gelukkig zullen zijn als we het toch 
proberen. 

3. Maak voor ieder kind een kopie van het uitreikblad aan het eind van de les. 
Knip de kleine woordstroken onderaan het uitreikblad uit (laat de nummers 
weg). Geef ieder kind een kopie van het lied en een setje woordstroken. 
Lees de woordstroken en het lied voor. Help de kinderen bepalen waar de 
woordstroken horen te komen. Geef ze wat lijm of plakband om de woord-
stroken op hun kopie vast te plakken. Schrijf hun naam erboven of laat ze dat 
zelf doen. 

Als de kinderen klaar zijn met het opplakken van de woordstroken, zing dan 
een of twee keer het liedje 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82). Geef hun 
een complimentje dat ze het zo goed hebben gedaan. 
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Kies het goede 

Als ik (Ij leef, dan ben ik gelukkig. 

Elke dag vraag ik: (2} . 

Ik leer veel over (3} . 

Hij leert me hoe ik goed leven moet. 

Kies (4) wees gelukkig, 

kies (5) wat je ook doet. 

(1) goed 

(2) Wat is nu goed? 

(3) Jezus de Christus 

(4) het goede 

(5) het goede 

10 



Ik ben een kind van God Les 10 

Doel leder kind laten inzien dat onze hemelse Vader van ons allemaal houdt omdat 
wij zijn kinderen zijn. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Psalm 82:6 met een gebed in uw hart. Zie ook Hebreeën 12:9; 
Mozes 1:39 en Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 2. 

2. Maak een slinger van poppetjes door een stuk papier als een accordeon op 
te vouwen (zie voorbeeld). Teken een halve figuur tegen de vouwlijn aan. Knip 
de figuur uit. Zorg ervoor dat u niet op de vouwlijn of rond de hand knipt. Als 
u de slinger uittrekt, zullen de poppetjes elkaar bij de hand houden. U kunt de 
poppetjes tijdens de les uitknippen zodat de kinderen kunnen kijken. U kunt 
ook voor de ies voor ieder kind een kleine slinger maken. 

3. Maak drie woordstroken: 

Lichaam 

Gezin 

4. Bereid u erop voor 'Mijn hemelse Vader is goed voor mij' (Kinderliedjes, blz. 16) 
en 'Ik ben een kind van God' (Kinderliedjes, blz. 2) te zingen of de tekst ervan 
op te zeggen. De tekst van 'Ik ben een kind van God' staat achterin dit les-
boek. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een kleine spiegel. 
c. Een handschoen (als u geen handschoen ter beschikking heeft, gebruik 

dan géén want maar een plaatje of tekening van een handschoen.) 
d. Plaat 2-2, Gezin met een baby, of een foto van een pasgeboren baby. 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 
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Vraag een kind om het openingsgebed uitte spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. U kunt ze vragen hoe ze zich voelden toen ze zichzelf de vraag 
stelden: 'Wat wil Jezus dat ik doe?' 

Wie ben ik? 
Stel de vraag: 

• Wie ben ik? 

Nadat de kinderen hebben geantwoord, kunt u uw volledige naam zeggen. 

Wijs de kinderen om de beurt aan en vraag: 'Wie ben jij?' Laat ieder kind met 
zijn naam antwoorden. Leg uit dat iedereen uniek is. 

Bespreking 

Tekst 

Bespreking 

Bespreking 
met voorwerp 

Toon plaat 2-2, Gezin met een baby. Laat de kinderen de verschillende gezins-
leden op de plaat aanwijzen. U kunt ook een foto van een pasgeboren baby 
laten zien. 

• Hoe oud denken jullie dat de baby is? 

• Waar woonde de baby voordat hij/zij op aarde werd geboren? 

Leg uit dat we voordat we werden geboren bij Vader in de hemel woonden. Wij 
zijn zijn kinderen. Daarom noemen wij Hem onze hemelse Vader. Onze hemelse 
Moeder en alle andere kinderen van onze hemelse Vader woonden ook daar. 
ledereen die op aarde wordt geboren, is een kind van onze hemelse Vader. We 
kunnen ons niet meer herinneren dat we bij Hem gewoond hebben voordat 
we naar de aarde kwamen, maar we weten dat we zijn geestkinderen zijn omdat 
we dat in de Schriften kunnen lezen. 

Lees het laatste gedeelte van Psalm 82:6 voor, te beginnen met ja, allen. Leg 
uit dat met des Allerhoogsten onze hemelse Vader wordt bedoeld. 

Leg uit dat alle getrouwe geestkinderen van onze hemelse Vader graag naar 
de aarde willen komen. Veel van zijn geestkinderen zijn reeds geboren, maar er 
zijn er veel die nog wachten om naar de aarde te kunnen komen. 

Wij hebben een geest 
Toon de woordstrook met 'Geest' erop. 

Leg de kinderen uit dat we geen lichaam hadden toen we in de hemel woonden. 
We waren een geest. 

• Wat is een geest? 

Leg uit dat de geest dat deel van ons is dat ons leven geeft. 

• Hoe denk je dat je geest eruit ziet? 

Laat een kleine spiegel rondgaan en vraag ieder kind erin te kijken. Vraag de 
kinderen of de spiegel hun een idee geeft hoe hun geest eruit ziet. 

Leg uit dat onze geest op ons stoffelijk lichaam lijkt. Een geest heeft bijvoorbeeld 
ogen, oren, armen en benen. 

Leg een handschoen op tafel. Vertel dat ondanks dat de handschoen de vorm 
heeft van een hand, hij zich niet kan bewegen als een hand omdat hij niet leeft. 
Als je je hand erin stopt kan de handschoen bewegen. Doe de handschoen 
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aan en beweeg uw vingers. Leg uit dat de handschoen te vergelijken is met je 
lichaam en je hand met je geest. Ons lichaam kan niet bewegen als onze geest 
er niet inzit. Je kunt de geest niet zien als hij zich in het lichaam bevindt, net zoals 
je je hand niet kunt zien als hij in de handschoen zit. (Zie Boyd K. Packer, Teach 
Ye Diligently [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1975], blz. 231-233.) 

Wij hebben een lichaam van vlees en beenderen 
Toon de woordstrook met 'Lichaam' erop. 

Leg uit dat we allemaal een lichaam kregen toen we naar de aarde kwamen. 
Laat de kinderen een paar lichaamsdelen opnoemen, zoals ogen, oren, armen 
en benen. 

• Wat kun je met je lichaam doen? 

Laat de kinderen opnoemen wat ze met hun lichaam kunnen doen. Vraag hun 
dat te laten zien. Bijvoorbeeld: springen, hinkelen, wiebelen, praten, kruipen en 
dansen. 

Laat de kinderen de slinger met poppetjes zien. 

• In welk opzicht lijken we op de papieren poppetjes? (We hebben ook armen, 
benen en een hoofd.) 

• In welk opzicht zijn we anders? (Zij zijn van papier; wij hebben een lichaam 
van vlees en beenderen. Zij leven niet, wij wel. Zij zijn allemaal hetzelfde, wij 
zijn allemaal verschillend.) 

• Hoe zou het zijn als we er allemaal hetzelfde uit zouden zien? 

Vraag de kinderen te gaan staan als u iets zegt dat bij hen past. Vraag hun te 
blijven zitten als het niet klopt. Gebruik uitspraken die de overeenkomsten en 
verschillen tussen de kinderen in uw klas beschrijven, zoals: 

• Alle meisjes moeten gaan staan. 

• ledereen die bruine ogen heeft moet gaan staan. 

• ledereen die een neus heeft moet gaan staan. 

• Sta op als je blond haar hebt. 

Wijs erop dat we in veel opzichten op elkaar lijken, maar dat er geen twee men-
sen zijn die precies hetzelfde zijn. Leg uit dat onze hemelse Vader wilde dat 
we een lichaam zouden krijgen dat lijkt op het lichaam van anderen. Hij wilde ook 
dat het niet precies hetzelfde zou zijn. We zijn allemaal anders. 

Wij hebben huisgenoten die van ons houden 
Toon de woordstrook met het woord 'Gezin' erop. 

Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader ons naar de aarde stuurde om een 
lichaam te ontvangen omdat Hij zoveel van ons houdt. Hij stuurde ons naar 
een gezin dat voor ons zorgt en ons vertelt over onze hemelse Vader en Jezus 
Christus. 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Heel vroeg in de ochtend begonnen een jongen en zijn vader aan een lange 
trektocht. Ze wilden samen de dag door brengen en gaan vissen. Ze pakten hun 
spullen en gingen op pad naar een klein, prachtig meer. Nadat ze al een tijd 
onderweg waren, werd de jongen moe en hij liep steeds langzamer en langzamer. 

Presentatie van 
de leerkracht 
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In de verte was het meer zichtbaar en de vader liep er snel naar toe. Hij wilde 
het mooie blauwe water bewonderen. De vader dacht dat zijn zoon vlak achter 
hem liep. 

Toen de vader bij het meer was aangekomen, merkte hij dat zijn zoon hem niet 
had kunnen bijhouden. Hij gooide zijn hengel neer en zocht overal naar zijn zoon. 
Hij riep uit alle macht, maar zijn zoon antwoordde niet. De vader werd bang. 
Was zijn zoon verdwaald? Was hij gewond? 

De vader knielde neer en bad. Hij vroeg onze hemelse Vader hem te helpen zijn 
zoon te vinden. Toen stond hij op en liep terug over het pad. Al snel vond hij 
zijn zoon. De vader omhelsde de jongen en zei hem hoeveel hij van hem hield. 
(Overgenomen uit Owen C. Bennion, Turning the Heart of a Father', Ensign, 
mei 1971, biz. 28-30.) 

• Hoe wist de jongen dat zijn vader van hem hield? (Zijn vader nam hem mee 
vissen, ging hem zoeken toen hij verdwaald was, bad voor hem en liet blijken 
hoe blij hij was toen hij hem vond.) 

• Hoe weten jullie dat je huisgenoten van je houden? 

Nadat de kinderen hebben geantwoord, kunt u uitleggen dat er heel veel manie-
ren zijn waarop onze ouders en andere gezinsleden laten blijken dat ze van ons 
houden. 

Wij hebben een hemelse Vader die van ons houdt 
• Hoe weet je dat onze hemelse Vader van ons houdt? 

Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader van ons houdt en wil dat we gelukkig 
zijn. Hij heeft ons een prachtige wereld gegeven om in te wonen. Zing 'Mijn 
hemelse Vader is goed voor mij' (Kinderliedjes, blz. 16) of zeg de tekst op. Maak 
daarbij de aangegeven gebaren: 

Wanneer ik de zang van vogels (zwaai met armen alsof het vleugels zijn) hoor 
(hand achter het oor) 

of kijk naar de blauwe lucht, (steek handen omhoog) 
wanneer ik de zachte regen voel (beweeg je vingers als regendruppels) 
en de wind die me duwt in de rug, (klap in je handen) 
wanneer ik seringen zie of ruik, (doe alsof je aan een bloem ruikt) 
of rust op het mos zo zacht, (ga op je hurken zitten) 
dan dank ik u, hemelse Vader, (vouw je handen) dat U 
al dit moois hebt gemaakt door uw macht, (strek je armen uit) 

Van U heb ik ogen waar ik mee zie (wijs naar ogen) 
de vlinders zo bont en zo schoon; (kruis handen en doe wiekende vleugels na) 
van U heb ik oren waar ik mee hoor (wijs naar oren) 
ieder lieflijk geluid, elke toon; (houd hand achter het oor) 
van U heb ik leven, vrij en blij, (steek handen in de lucht) 
heb dank voor die gaven, Heer, (maak buiging) 
dit alles bewijst mij uw goedheid en trouw 
en uw liefde oneindig en teer. (leg handen over het hart) 

• Wat herinnert je eraan dat onze hemelse Vader van je houdt? 

• Hoe voelt het te weten dat je een kind bent van onze hemelse Vader en dat 
Hij van je houdt? 
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Samenvatting 
Laat de kinderen het eerste couplet van 'Ik ben een kind van God' (Kinderliedjes, 
blz. 2) zingen. Wijs de kinderen erop dat God een andere naam is voor onze 
hemelse Vader. 

Wijs erop dat de tekst van dit lied ons leert dat ieder van ons een geliefd kind is 
van onze hemelse Vader. Hij wilde dat we naar de aarde kwamen om een lichaam 
te ontvangen. Hij wilde ook dat wij bij een gezin wonen dat van ons houdt en ons 
onderricht zodat we eens bij Hem kunnen terugkeren. 

Getuig dat u weet dat onze hemelse Vader van ons houdt omdat hij ons een 
lichaam heeft gegeven en een mooie aarde om op te wonen en huisgenoten die 
van ons houden. 

Spoor de kinderen aan onze hemelse Vader vanavond in hun gebed te bedanken 
dat ze naar de aarde mochten komen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Knip de papieren poppetjes van de slinger los en geef ieder kind er een. Laat 
de kinderen ze inkleuren of versieren. Als ze klaar zijn, kunnen ze hun poppetje 
aan de rest van de klas laten zien. Wijs erop hoe verschillend en mooi ieder 
poppetje is geworden. Herinner de kinderen eraan dat we allemaal op elkaar 
lijken maar dat niemand precies hetzelfde is. 

2. Laat de kinderen in een kring gaan zitten. Werp een kind een zakje bonen of 
ander zacht voorwerp toe en stel hem een vraag over de les. Vraag het kind de 
vraag te beantwoorden en het zakje zachtjes terug te gooien. Herhaal dit tot-
dat ieder kind tenminste één beurt heeft gehad. U kunt onderstaande vragen 
stellen of er zelf wat bedenken: 

• Waar woonden we allemaal voordat we naar de aarde kwamen? (In de hemel.) 

• Bij wie woonden we daar? (Bij onze hemelse Vader, Jezus Christus en alle 
andere mensen.) 

• Waar wonen we nu? (Op de aarde.) 

• Hoe ziet onze geest eruit? (Als ons lichaam.) 

3. Geef de kinderen kleurpotloden en papier en laat hen een tekening maken van 
hetgeen hen eraan herinnert dat onze hemelse Vader van hen houdt. 

4. Laat de kinderen gaan staan en speel het spelletje 'De lerares zegt'. Leg uit 
dat zij alles moeten doen wat u zegt, maar alleen als u voor de instructie zegt: 
'De lerares zegt'. Laat de kinderen bijvoorbeeld hun armen over elkaar doen, 
hun schouders aanraken, in de rondte draaien. Zeg de ene keer wel 'De lera-
res zegt' voordat u de instructie geeft en de andere keer niet. Als de kinderen 
de instructie opvolgen terwijl u niet heeft gezegd: 'De lerares zegt' dan moeten 
ze tot het eind van het spel blijven zitten. Herhaal het spel zo vaak als u wilt. 

Herinner de kinderen eraan dat zij dankzij hun lichaam al die bewegingen 
konden maken. 
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Les 10 Ik kies ervoor Jezus 
Christus te volgen 

De kinderen laten inzien dat we in het voorsterfelijk bestaan bij Vader in de hemel 
en Jezus Christus woonden en dat we ervoor kozen hen te volgen. 

1. Bestudeer Job 38:7, Mozes 4:1-4, Abraham 3:24-28 en het eerste geloofs-
artikel met een gebed in uw hart. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), 
hoofdstuk 3. 

2. Bereid u erop voor 'Ik ben een kind van God' (Kinderliedjes, blz. 2) te neuriën 
en het eerste vers te zingen. De tekst staat achterin het lesboek. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een Parel van grote waarde. 
b. KGW-poster (zie les 1). 
c. Plaat 2-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 2-4, 

Het voorsterfelijk bestaan. 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. 

Wij zijn kinderen van God 
Vertel de kinderen dat u een liedje gaat neuriën. Vraag hun goed te luisteren en 
u te vertellen welk liedje het is. Neurie 'Ik ben een kind van God'. 

• Welk liedje heb ik geneuried? 

• Wie zegt het liedje dat je bent? 

Laat de kinderen het eerste vers van het liedje zingen. 

Herinner de kinderen eraan dat u in de vorige les heeft verteld waar we woonden 
voordat we naar de aarde kwamen. 

• Waar woonden we voordat we naar de aarde kwamen? 

• Bij wie woonden we in de hemel? 

• Waarom zijn we allemaal broeders en zusters? (Omdat we allemaal kinderen 
van onze hemelse Vader zijn.) 

We hebben een belangrijke keuze gemaakt in de hemel 
Leg de kinderen uit dat u iets geweldigs gaat vertellen. Het gaat over een 
gebeurtenis die plaatsvond toen we nog bij onze hemelse Vader woonden. Dat 
is dus nog voordat we naar de aarde kwamen. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Terugblik 

Presentatie van 
de leerkracht 
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Geloofsartikel 

Schriftverhaal 
en bespreking 

Toon plaat 2-4, Het voorsterfelijk bestaan. Leg uit dat het voorsterfelijk bestaan 
er volgens de schilder zo uit kan hebben gezien. Vertel dat we allemaal geesten 
waren die bij onze Vader in de hemel woonden. We konden met Hem spreken. 
Vraag de kinderen hoe zij denken dat het was om bij onze hemelse Vader te 
wonen. Leg uit hoe geweldig het was om Hem te zien en bij Hem te zijn. 

Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader ons bij elkaar riep voor een belang-
rijke vergadering. Alle kinderen van onze hemelse Vader waren aanwezig en Hij 
wilde ons iets vertellen. 

Leg uit dat onze hemelse Vader ons vertelde dat het nodig was dat we Hem een 
tijdje zouden verlaten. We zouden een lichaam krijgen en leren om het goede 
te kiezen. Onze hemelse Vader vertelde ons ook dat Hij een plaats zou bereiden 
waar dat mogelijk was. 

• Waar wilde Vader in de hemel ons naar toe sturen? (Naar de aarde.) 

Onze hemelse Vader vertelde ons dat we ons niet meer zouden kunnen herinne-
ren dat we bij Hem hadden gewoond. Hij legde ons uit dat we iemand nodig 
zouden hebben die ons zou helpen om bij Hem terug te kunnen keren. Onze 
hemelse Vader beloofde dat Hij iemand zou sturen om ons te helpen. 

• Hoe voelt het te weten dat onze hemelse Vader genoeg van je hield om 
iemand te sturen om je te helpen bij Hem terug te kunnen keren? 

Leg uit dat toen Vader in de hemel ons vertelde dat Hij iemand zou sturen om 
ons te helpen, we allemaal juichden van vreugde (zie Job 38:7). 

Toon plaat 2-3, Jezus de Christus. 

• Wie is dit? 

Leg uit dat Jezus Christus bij ons in de hemel woonde. Hij is de Eerstgeborene 
van de geestkinderen van onze hemelse Vader. 

Vertel de kinderen dat we in de kerk verklaringen hebben die we de geloofs-
artikelen noemen, waarin staat wat wij geloven. Help de kinderen het eerste 
gedeelte van het eerste geloofsartikel uit het hoofd leren: 'Wij geloven in God, de 
Eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus.' 

Vertel de kinderen dat God, de Eeuwige Vader een andere naam is voor onze 
hemelse Vader. 

Vertel de kinderen dat onze Vader in de hemel vroeg wie Hij moest sturen om ons 
het goede te leren. Sla de Parel van grote waarde open en zoek Abraham 3:27 
op. Lees voor wat Jezus antwoordde: 'Hier ben Ik, zend Mij.' Jezus zei dat Hij 
alles zou doen wat onze hemelse Vader wilde om ons te helpen. Lees het laatste 
gedeelte van Mozes 4:2 voor (vanaf Vader). Jezus zei ook dat de heerlijkheid 
voor de Vader was. Leg in het kort uit wat heerlijkheid betekent. 

• Hoe weet je dat Jezus van onze hemelse Vader hield? (Hij was bereid te doen 
wat onze hemelse Vader van Hem vroeg.) 

• Van wie houdt Jezus nog meer? (Van ons.) 

Beklemtoon hoeveel Jezus van onze hemelse Vader en ons houdt door in het 
kort te herhalen wat Hij bereid was te doen. 

Jezus Christus was bereid: 

• Naar de aarde te komen om ons te helpen. 
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• Te getuigen van onze hemelse Vader. 

• Ons de juiste levenswijze te leren zodat we gelukkig kunnen zijn. 

• Ons te tonen wat we moeten doen om terug te keren tot onze hemelse Vader. 

• Zijn leven voor ons te geven. 

Wijs erop dat er nog een geestzoon was, Lucifer genaamd, die naar de aarde 
gestuurd wilde worden om ons te helpen. Hij zei tegen onze hemelse Vader dat 
hij naar de aarde zou komen en ons allemaal zou dwingen om het goede te doen 
Hij zou ons niet zelf laten kiezen. Lucifer wilde dat onze hemelse Vader hem alle 
eer en heerlijkheid zou geven. 

Lees de beslissing van onze hemelse Vader voor zoals die in Abraham 3:27 
staat: 'Ik zal de eerste zenden'. 

• Wie heeft onze hemelse Vader gekozen om Hem te helpen? 

Leg uit dat Lucifer heel boos werd dat hij niet werd gekozen. Hij accepteerde het 
plan van onze hemelse Vader niet en veroorzaakte een grote oorlog in de hemel. 
Het was geen oorlog met geweren en bommen, maar een oorlog van praten en 
proberen geesten over te halen hem te volgen. Lucifer wist sommigen van onze 
broeders en zusters te overtuigen dat zijn slechte ideeën goed waren. Zij kozen 
ervoor hem te volgen in plaats van Jezus. 

Vertel de kinderen dat Lucifer ook wel Satan of de duivel wordt genoemd. 

• Voor wie heb jij in het voorsterfelijk bestaan gekozen, Jezus of Satan? 

Vraag de kinderen te gaan staan als zij ervoor gekozen hebben Jezus te volgen. 
Leg uit dat zij allen voor Jezus hebben gekozen en ze dus allemaal moeten gaan 
staan. 

Leg uit dat we weten dat we Jezus hebben gevolgd omdat we hier op aarde zijn. 
De geesten die Satan volgden, mochten niet op aarde geboren worden en een 
lichaam ontvangen. 

Vertel de kinderen hoe blij u bent dat u ervoor gekozen heeft Jezus te volgen. 
Zeg hun dat u trots op ze bent omdat zij ook ervoor gekozen hebben Jezus te 
volgen en niet Satan. Prijs de kinderen om hun goede keuze. 

Wij willen Jezus blijven volgen 
Leg de kinderen uit dat zij niet werden gedwongen om Jezus te volgen. Ze 
mochten zelf kiezen. Ze hadden ook Satan kunnen volgen. Maar zij hebben het 
goede gekozen. 

Vertel de kinderen dat ze in dit leven voor dezelfde keuze staan. Satan probeert 
ons nog steeds over te halen hem te volgen. Onze hemelse Vader wil dat wij 
Jezus volgen omdat dat ons gelukkig maakt en ons in staat stelt eens weer bij 
Hem en Jezus te leven. Maar we worden niet gedwongen om Jezus te volgen. 
We kunnen zelf kiezen of we het goede doen, wat Jezus wil, of dat we het ver-
keerde doen, wat Satan wil. 

Laat de KGW-poster zien. Vraag de kinderen wie de persoon op de plaat is. 
Lees de woorden voor en wijs ze tegelijkertijd aan. Laat de kinderen dan samen 
met u zeggen: 'Ik zal het goede kiezen'. 

Laat de kinderen de volgende vragen beantwoorden (of vragen die u zelf heeft 
bedacht): 

Bespreking 
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Les 10 

• Als je ervoor kiest Jezus te volgen, wat kun je dan doen als je per ongeluk 
iemand verdriet doet? 

• Als je ervoor kiest Jezus te volgen, hoe moet je je dan in de klas gedragen? 
(Laat de kinderen het antwoord uitbeelden. Bijvoorbeeld: rustig zitten, luiste-
ren, op rustige wijze meedoen en niet de andere kinderen lastig vallen.) 

• Als je ervoor kiest Jezus te volgen, wat kun je dan zeggen als iemand je een 
cadeautje geeft of iets aardigs voor je doet? 

• Als je ervoor kiest Jezus te volgen, hoe behandel je dan iemand die onvrien-
delijk tegen je is geweest? 

Verwijs opnieuw naar de KGW-poster en laat de kinderen de woorden erop 
herhalen. 

Samenvatting 
Geef uw getuigenis dat we allemaal een keuze hebben gedaan voordat we 
naar de aarde kwamen. We kozen ervoor Jezus Christus te volgen en we zullen 
eens weer bij Hem en bij onze hemelse Vader wonen als we doen wat Hij ons 
heeft geleerd. 

Leg uit dat u de kinderen in het jeugdwerk iedere week iets zult vertellen wat 
Jezus wil dat zij doen. 

Moedig de kinderen aan om onze hemelse Vader in hun gebeden te bedanken 
dat Hij Jezus naar de aarde heeft gezonden om onze Heiland te zijn. Stel voor 
dat zij onze Hemelse Vader vragen hen te helpen goede keuzes te doen zodat ze 
eens weer bij Hem en Jezus kunnen terugkeren. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Laat de kinderen naar hun KGW-ring kijken. Als ze hun KGW-ring niet om 
hebben, kunt u een stukje touw om hun vinger doen als ring. Vertel de kinderen 
dat hun ring hen eraan zal herinneren Jezus te volgen en vol te houden goede 
keuzes te doen. 

2. Zeg het eerste couplet van 'Lang geleden in de hemel' (Kinderliedjes, blz. 144) op: 

Heel lang geleden was ik in de hemel echt waar. 
Jij en ik woonden in vreugde met anderen daar; 
Hemelse Vader vertelde ons toen van zijn plan 
waardoor de mens eens verlost en verhoogd worden kan. 

Stel, nadat u het versje heeft opgezegd, vragen over de inhoud van het versje. 
U kunt daarbij de regels waarin het antwoord staat herhalen voor de kinderen. 
Bijvoorbeeld: 

• Waar woonde je volgens het versje? Wanneer woonde je daar? 

• Bij wie woonde je daar? 

• Wat deed onze Vader in de hemel toen wij bij Hem woonden? 

• Waarover ging dat plan? 
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Zeg het tweede couplet op en stel soortgelijke vragen: 

Vader zocht iemand die zoveel van jou en mij hield 
dat hij voor ons wilde sterven, ja, voor ied're ziel. 
Een zei: 'Zend mij, ik breng elk van uw kinderen weer.' 
Jezus zei: 'Vader, zend mij en aan U zij de eer.' 

3. Laat de kinderen een tekening maken van de hemel. 

4. Zing 'Hij zond zijn Zoon' (Kinderliedjes, blz. 20) of 'Ik werk mee aan Gods plan 
voor mij' (Kinderliedjes, blz. 86) of zeg de tekst ervan op. De tekst van 'Hij zond 
zijn Zoon' staat achter in het lesboek. 

Ik werk mee aan Gods plan voor mij 

Mijn leven is mooi; mijn leven heeft zin. 
Mijn leven heeft waarlijk een hemels begin. 
Mijn ouderlijk huis op de aarde koos ik daar 
en wilde er volgen wat licht is en waar. 
Ik werk mee aan Gods plan voor mij; 
ik houd vast aan zijn liefderijk woord. 
Als ik werk en als ik bid, 
als ik zijn geboden bewaar, 
dan ben ik gelukkig op aard' 
en in het hemelse oord. 
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Ik kan goede keuzes doen Les 10 

leder kind laten inzien dat we het goede kunnen kiezen omdat Vader in de 
hemel ons een vrije wil heeft gegeven. 

1. Bestudeer Matteüs 21:14-16 en Leer en Verbonden 37:4 met een gebed in 
uw hart. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 4. 

2. Bereid u erop voor 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) te zingen of de 
tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het lesboek. 

3. Als u de volgende week aanvullende activiteit 1 van les 6 (zie bladzijde 28) wilt 
gaan doen, moet u ieder kind een briefje meegeven voor zijn ouders met de tekst: 

Wilt u [naam van het kind] vertellen waarom u hem die naam heeft gegeven, 
zodat we daar de volgende les over kunnen spreken. Vriendelijk bedankt. 

Als u de volgende week aanvullende activiteit 2 van les 6 wilt gaan doen, moet 
u een briefje maken waarin u de ouders van het kind vraagt hem een gezinsfoto 
mee te geven (als u beide activiteiten gaat doen, kunt u een briefje schrijven). 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een Leer en Verbonden. 
b. KGW-poster (zie les 1). 
c. Een schaal met kleine voorwerpen in allerlei kleuren. Bijvoorbeeld snoepjes 

of gekleurde steentjes. Zorg dat u er genoeg heeft van elke kleur zodat 
ieder kind een keuze kan doen uit verschillende kleuren. 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat wij zelf kiezen 
Toon de schaal met kleine voorwerpen en laat ieder kind er een uitkiezen. Vertel 
de kinderen dat ze net een keuze hebben gedaan. We moeten iedere dag veel 
keuzes doen. 

• Welke keuzes heb je vandaag gedaan? (De kinderen kunnen bijvoorbeeld 
antwoorden: wat ik aan zou trekken, wat ik met het ontbijt zou eten of wat ik 
in mijn vrije tijd zou doen.) 

Vertel de kinderen dat keuzes doen een belangrijk onderdeel is van het leven 
op aarde. Sommige keuzes zijn makkelijk en andere zijn moeilijk. Toen we in 
de hemel woonden bij onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben we het 
recht gekregen om zelf te kiezen. 
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Herinner de kinderen eraan dat we voordat we naar de aarde kwamen door onze 
hemelse Vader bijeen werden geroepen voor een vergadering. Kijk of de kinderen 
nog weten uit de vorige les wat er tijdens die vergadering gebeurde. Als ze het 
niet meer weten, herhaal het dan in het kort. Vermeld daarbij de volgende aspecten: 

Tijdens de vergadering legde onze hemelse Vader ons een plan voor waardoor 
wij meer op Hem konden gaan lijken. We kozen voor dat plan. Daardoor konden 
we allemaal naar de aarde gaan en een lichaam krijgen. Als we hier op aarde 
ervoor kiezen de geboden te onderhouden, dan zullen we eens bij onze hemelse 
Vader terugkeren. Jezus Christus bood aan om naar de aarde te gaan en ons 
te leren wat we moeten doen om dat te bereiken. Lucifer wilde ook naar de aarde 
gaan en iedereen dwingen de geboden te onderhouden. Hij wilde niet dat de 
mensen zelf konden kiezen. Maar Jezus wilde het plan van onze hemelse Vader 
volgen. Hij wilde dat de mensen zelf konden kiezen hoe ze zouden leven. 

Leg uit dat onze hemelse Vader wist dat het beste voor ons zou zijn als we zelf 
konden kiezen. Daardoor konden we leren de juiste keuzes te doen. Zelf te 
mogen kiezen wordt keuzevrijheid genoemd. Laat de kinderen het woord keuze-
vrijheid eer\ paar maal herhalen. 

Leg uit dat Lucifer (die Satan wordt genoemd) en zijn volgelingen nog steeds het 
plan van onze hemelse Vader bestrijden. Zij willen dat wij onze keuzevrijheid 
gebruiken om hen te volgen in plaats van Jezus te volgen en het goede te doen. 

Laat de KGW-poster zien. 

• Wat was Jezus bereid te doen zodat wij het goede konden kiezen? (Hij wilde 
naar de aarde gaan om ons te leren wat goed is zodat wij verstandige beslis-
singen konden nemen.) 

Wijs naar de woorden op de KGW-poster. Lees de woorden op en laat de kinde-
ren ze dan herhalen. 

Kinderen kunnen het goede kiezen 
Vertel in uw eigen woorden het verhaal uit Matteüs 21:14-16. Leg uit dat sommige 
hogepriesters niet geloofden dat Jezus Christus de Heiland was. Ze geloofden 
niet dat onze hemelse Vader Hem had gestuurd om hen te helpen. Ze hielden 
Jezus heel goed in de gaten. Ze hoopten Hem te betrappen als Hij iets slechts 
deed. Dan zouden ze Hem kunnen laten doden. 

Leg uit dat de hogepriesters boos waren toen Jezus de blinden en de lammen 
genas in de tempel. Toen de kinderen Jezus loofden, werden de priesters nog 
bozer en ze wilden dat Jezus de kinderen zou zeggen op te houden. Maar in 
plaats daarvan vroeg Jezus of ze de Schriften niet hadden gelezen waarin stond 
dat kleine kinderen Hem zouden loven. 

Wijs erop dat de kinderen in uw klas net als de kinderen in het verhaal ervoor 
kunnen kiezen Jezus te volgen en Hem te loven. 

Zoek Leer en Verbonden 37:4 op en lees het voor. 'En laat een ieder voor zichzelf 
kiezen'. Leg uit dat met een ieder alle mensen worden bedoeld. We kunnen alle-
maal zelf kiezen wat we doen. Laat de kinderen gaan staan en de tekst herhalen. 

Wijs op de KGW-poster en vraag de kinderen de tekst te herhalen. 

Wij kunnen het goede kiezen 
Vertel de kinderen een verhaal over een kind dat deed wat Jezus wil. U kunt het 
volgende verhaal gebruiken: 
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Betty werd zondags een beetje humeurig wakker. Ze was te laat naar bed gegaan 
en moest weer vroeg op. Ze moest wachten totdat zij in de badkamer kon. Vervol-
gens kon ze een van haar schoenen niet vinden en stootte nog eens haar teen 
tegen een stoel. Haar broer was boos op haar. Hij zei dat het hele gezin nog te 
laten zou komen door haar schuld. 

Tijdens het jeugdwerk zong Betty niet mee. Ze glimlachte niet. Ze luisterde niet 
eens. Ze wilde dat ze niet in het jeugdwerk was. Ze zat op de achterste rij, fronste 
haar voorhoofd en speelde maar wat met de spulletjes in haar zak. 

• Welke keuzes had Betty gedaan? 

Betty's lerares had erg haar best gedaan om de les voor te bereiden en wist dat 
Betty niet luisterde. Na de les sprak de lerares even alleen met Betty en vroeg 
wat er aan de hand was. Betty begon te huilen. Ze wilde liever gelukkig zijn en ze 
wilde ook dat haar lerares gelukkig was. 

Betty's lerares vroeg of ze eens iets wilde proberen. Betty vond dat wel leuk. 
Haar lerares legde uit dat het goede kiezen en doen wat Jezus van ons verwacht 
ons gelukkig kan maken. Betty stemde ermee in om de volgende zondag in het 
jeugdwerk te proberen te doen wat Jezus van haar verlangt. 

De volgende zaterdag herinnerde Betty's lerares haar aan hun afspraak. Betty zei 
tegen zichzelf: 'Morgen ga ik doen wat Jezus van mij verwacht.' 

Die zondagochtend was Betty opgewonden. Ze maakte zich snel klaar om naar 
de kerk te gaan en hielp haar kleine zusje. Toen Betty naar het jeugdwerk ging, 
had ze een glimlach op haar gezicht. Ze zong mee met het openingslied en zat 
eerbiedig tijdens het openingsgebed. De jongen naast haar bleef maar fluisteren 
tegen haar en al snel fluisterde Betty terug en luisterde niet meer. Vlak voordat 
het tijd was om naar de klas te gaan, keek Betty op en zag de plaat van Jezus aan 
de muur. Ze herinnerde zich dat ze wilde doen wat Jezus van haar verwachtte. 
Betty liep zachtjes naar de klas en ging op de voorste rij zitten. Ze luisterde naar 
de les en beantwoordde de vragen die de lerares haar stelde. Betty voelde zich 
gelukkig. Ze was blij dat ze het goede had gekozen. Ze ontdekte dat ze blij was 
doordat ze het goede had gekozen en had gedaan wat Jezus van haar verwachtte. 

• Waarom voelde Betty zich gelukkig? 

• Wanneer voelde jij je gelukkig omdat je het goede had gekozen? 

Samenvatting 
Laat de kinderen een vuist maken. Vraag hen de duim omhoog te houden. Vertel 
de kinderen dat u een paar keuzes gaat beschrijven die zij misschien zullen doen. 
Als het om een keuze gaat die Jezus goed vindt, moeten ze hun duim omhoog 
steken. Als het om een keuze gaat die Satan graag wil dan moeten ze hun duim 
omlaag houden. Gebruik de volgende voorbeelden of bedenk er zelf een paar: 

• Je kiest ervoor om naar het jeugdwerk te gaan. 

• Je kiest ervoor om mee te zingen als de jeugdwerkleidster dat vraagt. 

• Je kiest ervoor om je ogen open te houden tijdens het gebed. 

• Je kiest ervoor om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar de kerk. 

• Je kiest ervoor om tijdens het avondmaal met je vriendje of vriendinnetje te gaan 
zitten fluisteren. 

• Je kiest ervoor om zachtjes naar je klas te lopen. 
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• Je kiest ervoor om te lachen als een ander kind struikelt en valt. 

• Je kiest ervoor om de andere kinderen te storen door lawaai te maken. 

• Je kiest ervoor om de lerares te helpen met de activiteit. 

• Je kiest ervoor om iemand uit te lachen die een vraag fout beantwoordt. 

• Je kiest ervoor om rustig te luisteren als de lerares een verhaaltje vertelt. 

Laat de kinderen 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) zingen of de tekst opzeggen. 

Vertel de kinderen hoe dankbaar u bent dat onze hemelse Vader ons keuzevrijheid 
heeft gegeven. Vertelt dat u weet dat de kinderen juiste keuzes kunnen en zullen 
doen. 

Vraag de kinderen volgende week aan de klas te vertellen hoe zij die week een 
juiste keuze hebben gemaakt. 

Als u briefjes heeft gemaakt voor de kinderen om mee naar huis te nemen als 
voorbereiding op de volgende les, deel die dan nu uit. Leg de kinderen uit wat 
de bedoeling ervan is en vraag hun het briefje aan hun ouders te geven. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Laat alle kinderen gaan staan. Wijs een kind aan dat de leider is en geef hem 
een munt of een knoop. Laat de leider de munt of knoop verstoppen in een van 
zijn handen en vraag hem voor de klas gaan staan. Laat de andere kinderen 
raden in welke hand hij de munt of knoop heeft verstopt. De kinderen die het 
goed hebben geraden mogen een stap naar de leider toe doen. De anderen 
moeten op hun plaats blijven staan. Ga net zo lang door met het spel tot een 
van de kinderen bij de leider is. 

• Waarom hebben jullie niet allemaal iedere keer het juiste antwoord gege-
ven? (Je had geen informatie om je te helpen het goede antwoord te geven.) 

• Is raden een goede manier om keuzes te doen? 

Laat de kinderen inzien dat we niet hoeven te raden om beslissingen te nemen. 
Jezus heeft ons geleerd wat we moeten doen. Als we doen wat onze hemelse 
Vader en Jezus willen dan zullen we altijd de goede keuzes doen. 

2. Geef de kinderen potloden en papier. Laat hen tekenen hoe zij in het jeugd-
werk doen wat Jezus van hen wil. Bijvoorbeeld rustig zitten, zingen, de lerares 
helpen of rustig lopen. 

3. Leer de kinderen 'Luister, luister' opzeggen. Maak daarbij de aangegeven 
bewegingen: 

Luister naar die stem zo zoet (breng hand aan oor)! 
Luister, luister (houd vinger voor de mond)! 
Als je daag'lijks keuzes doet (houd handen naar voren, palmen omhoog). 
dan zal zij je leiden (armen over elkaar). 

Herhaal het versje verscheidene malen om de kinderen te helpen de tekst 
te leren. 
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We behoren tot een 
bijzonder gezin 

Les 

10 
De kinderen laten inzien dat het de bedoeling is van onze hemelse Vader dat 
kinderen in een gezin opgroeien. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Lucas 1:26-38 en Matteüs 1:18-25 met een gebed in uw hart. 

2. Knip de volgende letters uit papier. Maak iedere letter ongeveer 7,5 tot 
10 centimeter groot: 

3. Bereid u erop voor het liedje 'Een gelukkig gezin' (Kinderliedjes, blz. 104) te 
zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een foto van uw gezin (facultatief). 
c. Krijtjes of potloden en papier. 
d. Plaat 2-5, Aankondiging van de geboorte; plaat 2-6, De geboorte van Jezus 

(Evangelieplaten 201). 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

N. B.: Houd rekening met de gezinssituatie van de kinderen in uw klas. Laat 
de kinderen inzien dat niet het aantal gezinsleden belangrijk is maar dat de 
gezinsleden elkaar liefhebben en voor elkaar zorgen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. U kunt een van de kinderen vragen over een goede keuze die hij/zij 
de afgelopen week heeft gedaan. 

Gezinnen zijn een deei van het plan van onze hemelse Vader 
• Waar woonde je voordat je naar de aarde ging? 

Herhaal met de kinderen dat we allemaal voor het plan van onze hemelse Vader 
hebben gekozen en naar de aarde wilden gaan. Vertel de kinderen dat we toen 
we naar de aarde gingen, gezegend werden met mensen die ons helpen en van 
ons houden. 

Vertel de kinderen dat u hun aanwijzingen zult geven zodat ze erachter kunnen 
komen wie u bedoelt. Laat een kind de letters van het woord gezin een voor een 
omhooghouden. Laat de kinderen zeggen welke letter het is. Geef daarna een 
aanwijzing die begint met die letter. Een aantal mogelijke aanwijzingen staan op 
de volgende bladzijde. 
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1. Gezelligheid brengt moeder in huis. 

2. En broertjes en zusjes horen er ook bij. 

3. Zeker vader mag je niet vergeten. 

4. Ik ben er een deel van. 

5. Natuurlijk moet er liefde heersen. 

Herhaal het woord gezin als u alle aanwijzingen hebt herhaald. 

• Waarom hebben we een gezin nodig? 

Leg uit dat we als baby een gezin nodig hebben dat voor ons zorgt. Onze 
hemelse Vader wil dat we in een gezin opgroeien dat van ons houdt en voor ons 
zorgt. Naarmate we ouder worden, leren we veel in het gezin en het gezin helpt 
ons om verstandige keuzes te doen. 

Onze hemelse Vader wilde dat Jezus in een gezin werd geboren 
Leg uit dat onze hemelse Vader ervoor zorgde dat Jezus Christus in een gezin 
werd geboren. De man en vrouw die uitverkoren waren om hier op aarde voor 
Jezus te zorgen, hielden van onze hemelse Vader en onderhielden zijn geboden. 

Laat plaat 2-5, De aankondiging van de geboorte van Jezus Christus, zien. 
Vertel over het bezoek van de engel Gabriël aan Maria. Zie Lucas 1:26-38. 

• Wie is de vrouw op de plaat? (Zie Lucas 1:27.) 

• Wie is de man op de plaat? (Zie Lucas 1:26.) 

Leg uit dat Maria verbaasd was en zich wat zorgen maakte toen ze de engel 
zag, maar ze was bereid te doen wat onze hemelse Vader van haar verlangde 
(zie Lucas 1:29, 38). 

• Wat zei de engel tegen Maria? (Zie Lucas 1:31-32.) 

• Wie zou de Vader zijn van het kind? (Onze hemelse Vader.) 

Toon plaat 2-6, De geboorte van Jezus. 

• Wie is de man op de plaat? 

Vertel de kinderen dat Jozef een rechtschapen man was. Hij was door onze 
hemelse Vader uitverkoren om met de moeder van Jezus te trouwen en van 
Jezus te houden en voor Hem te zorgen. Leg uit dat een engel Jozef bezocht 
voor de geboorte van Jezus. Vertel in het kort het verhaal uit Matteüs 1:18-25. 
Lees voor wat de engel tegen Jozef zei. Zie Matteüs 1:21. 

• Hoe moesten Maria en Jozef de baby noemen van de engel? 

Leg uit dat de naam Jezus heiland betekent. Jezus Christus zou ons allemaal 
van onze zonden redden. Hij zou ons helpen om weer voor eeuwig bij onze 
hemelse Vader te kunnen wonen. Het woord Christus betekent 'de gezalfde'. 
Daarmee wordt bedoeld dat Jezus door God is gekozen. 

• Waarom was het voor Jezus nodig om in een gezin op te groeien? 

De andere gezinsleden houden van ons 
Leg uit dat alle gezinnen anders zijn. Sommige hebben twee ouders en sommige 
hebben er maar een. Sommige gezinnen hebben veel kinderen, terwijl andere 
gezinnen er slechts een paar of een hebben. In sommige gezinnen wonen kinde-
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ren, ouders, grootouders, tantes en ooms allemaal samen. Andere kinderen 
groeien op bij mensen die geen familie van hen zijn maar toch van hen houden 
en voor hen zorgen. De gezinsleden doen veel samen en laten op verschillende 
manieren zien dat ze van elkaar houden. Het belangrijkste in een gezin is dat 
de gezinsleden van elkaar houden en voor elkaar zorgen, ledereen heeft een 
gezin nodig. 

• Wat deden de andere gezinsleden voor jou toen je nog een baby was? 

• Wat doen de andere gezinsleden nu voor jou? 

• Wat doe jij voor de andere leden van het gezin? 

Laat de foto van uw gezin zien. Vertel wie de verschillende gezinsleden zijn en 
waarom ze belangrijk voor u zijn. Laat de kinderen vertellen over het gezin 
waartoe zij behoren. Vraag hun te vertellen over momenten waarop zij zich extra 
gelukkig voelden, omdat ze merkten dat de andere gezinsleden van hen houden. 

De gezinsleden helpen ons 
Vraag de kinderen te luisteren naar de volgende voorbeelden (u kunt ook zelf 
voorbeelden bedenken) van gezinsleden die elkaar helpen en van elkaar 
houden. Vraag na ieder voorbeeld hoe de personen elkaar lieten zien dat ze 
van elkaar houden. 

• Het jongere broertje van Kees, Erik, was bang in het donker. Daarom hielp Kees 
hem te bidden zodat hij zich veiliger zou voelen. Hij zong ook een slaapliedje 
voor zijn broertje. 

• Kims moeder zou die nacht niet thuis slapen. Kim knipte een hart uit een stuk 
papier en schreef daarop een boodschap voor haar moeder. Ze vertelde haar 
hoeveel ze van haar hield. Ze legde het hart op het kussen van haar moeder 
zodat ze het zou vinden als ze weer thuis kwam. 

• De grootmoeder van Jaap hielp hem iedere week met zijn speloefeningen. 
Door haar hulp en aanmoediging was het makkelijker voor hem om alle woor-
den op de lijst te leren spellen. 

• Tom had zich als doel gesteld het Boek van Mormon voor zijn doop te lezen. 
Iedere avond kwam zijn oudere zus naast hem zitten en luisterde hoe hij voor-
las. Zij hielp Tom met de moeilijke woorden. Met de hulp van zijn zus kon Tom 
zijn doel bereiken. 

• Helga hoorde hoe een paar klasgenootjes haar jongere broertje aan het plagen 
waren. Hij begon bijna te huilen. Helga nam hem mee en ging een spelletje 
met hem doen. Later zei ze haar klasgenootjes dat ze andere kinderen niet zo 
moesten plagen. 

Houd je hand op met gestrekte vingers. Leg uit dat gezinsleden kunnen samen-
werken zoals de vingers en duim aan je hand. Vraag de kinderen hun Schriften of 
een ander voorwerp op te pakken zonder hun duim te gebruiken. Leg uit dat ze 
het voorwerp misschien wel kunnen oppakken door alleen hun vingers te gebrui-
ken, maar dat het veel makkelijker gaat als ze hun duim ook mogen gebruiken. 
Herinner de kinderen eraan dat ieder gezinslid belangrijk is. Gezinsleden kunnen 
veel bereiken als ze samenwerken. 

Geef de kinderen een vel papier, potloden of pennen en laat hen een tekening 
maken van hun gezin. Schrijf boven iedere tekening: De andere gezinsleden 
houden van mij. 
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Samenvatting 
Zing samen met de kinderen 'Een gelukkig gezin' of zeg de tekst ervan op. 

Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader wil dat ieder van ons opgroeit in een 
liefhebbend gezin dat ons verzorgt. Herinner de kinderen eraan dat ieder gezin 
anders is, maar wel belangrijk. Getuig dat ze veel kunnen doen dat bijdraagt tot 
het geluk van het gezin. 

Moedig de kinderen aan de andere gezinsleden hun tekening te iaten zien en te 
vertellen hoeveel ze van hen houden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader daarin 
te bedanken voor het gezin. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Als het van belang is in uw cultuur kunt u de kinderen laten vertellen waarom 
zijn ouders zijn voornaam hebben gekozen bij zijn geboorte. Dat kunt u doen 
door de kinderen aan het eind van les 5 een briefje mee te geven voor hun 
ouders, waarin u de ouders vraagt dat aan hun kind uit te leggen (zie blz. 21). 
Leg in de klas uit dat onze ouders ons bij de geboorte een naam geven. 
Laat ieder kind vertellen waarom zijn ouders hem die naam hebben gegeven. 
(Indien mogelijk kunt u doordeweeks contact opnemen met de ouders van 
de kinderen en hen aan de opdracht herinneren, zodat de kinderen voorbe-
reid zijn.) 

2. Zorg ervoor dat ieder kind een foto meeneemt van het gezin waartoe het 
behoort (neem ze aan het begin van de les allemaal in, zodat de kinderen er 
niet door worden afgeleid.) Laat de kinderen een voor een hun foto's tonen 
en vertellen wat zij leuk vinden aan hun ouderlijk gezin. (Als u van plan bent 
om aanvullende activiteit 1 te gaan doen, kunt u op het briefje aan het eind 
van les 5 tevens vragen of de ouders het kind foto's van het gezin mee willen 
geven.) 

3. Zing samen met de kinderen 'Het gezin' (Kinderliedjes) of zeg de tekst ervan 
op. Gebruik daarbij de aanduidingen voor de familieleden: 

Moeder, o moeder, 'k ben zo gelukkig 
dat God de Vader mij jou toevertrouwt, 
'k Ben zo gelukkig in je nabijheid, 
hoor je zachtjes zingen dat jij van mij houdt. 
Moeder, o moeder ik heb je zo lief 

Moeder, o moeder, 'k heb je zo lief, 
wil je graag helpen zoveel als ik kan. 
'k Wil je graag eren, alles proberen, 
dat ik je vrolijk en blij maken kan. 
Moeder, o moeder, ik heb je zo lief. 

Zing aanvullende coupletten met andere familieleden zoals oma, opa, tante en 
oom zodat alle familieleden worden genoemd. 

Herinner hen eraan dat onze hemelse Vader wilde dat we in een gezin zouden 
opgroeien dat van ons houdt en ons helpt. 
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4. Laat ieder kind zijn hand overtrekken op een vel papier. Laat ze op iedere vin-
ger gezichtjes tekenen. Dit stellen de gezinsleden voor. De kinderen kunnen 
ook een hartje in het midden van de hand tekenen als symbool voor de liefde 
binnen het gezin. Herinner de kinderen eraan dat de leden van het gezin 
te vergelijken zijn met de vingers aan je hand: ze zijn allemaal belangrijk. 

5. Laat de kinderen een rollenspel doen waarin ze uitbeelden hoe gezinsle-
den elkaar kunnen helpen. Gebruik de situaties uit de les of bedenk er zelf 
een paar. 

6. Leer de kinderen hoe ze de gebaren bij het volgende vers kunnen maken. 
U zegt hierbij de woorden op: 

Mijn familie 

Evenals de vogeltjes in de eik, (klapwiek met uw armen) 
Ben ik een vader en moeder rijk. (wijs naar uzelf) 
Zij geven mij eten (doe net alsof u eet) 
en geven mij kleren, (doe alsof u iets aantrekt) 
Van hen kan ik alles leren, (glimlach breed) 

7. Zeg het volgende versje op terwijl de kinderen hand in hand in een kring 
lopen: 

Je familie houdt veel van jou; 
Je familie houdt veel van jou; 
Hoera voor de familie, hoera! 
Je familie houdt veel van jou. 

Laat een van de kinderen midden in de kring gaan staan terwijl u het vol-
gende vers opzegt: 

Dat gezin heeft een vader, 
Dat gezin heeft een vader; 
Hoera voor de vader, hoera! 
Dat gezin heeft een vader. 

Herhaal het vers en vervang vader door moeder. Laat een ander kind bij 
het eerste kind in de kring gaan staan. Ga hiermee door totdat alle kinderen 
in het midden staan. Gebruik daarbij telkens andere aanduidingen voor 
familieleden. Zing tenslotte het eerste vers nog een keer als alle kinderen 
bij elkaar staan. 
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leder kind de vreugde te laten voelen die de geboorte van Jezus Christus op 
aarde bracht. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Lucas 2:1-20 met een gebed in uw hart. 

2. Neem een jaarkalender mee of een tijdlijn voor de verjaardagsactiviteit. Om 
een tijdlijn te maken moet u een lang stuk papier in twaalf even grote vlakken 
verdelen. Schrijf de namen van de maanden in volgorde in de vlakken. In 
ieder vlak een maand. 

3. Vraag de jeugdwerksecretaresse, de wijkadministrateur of de ouders wanneer 
de kinderen jarig zijn. 

4. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, een aanstaande moe-
der uit om te vertellen hoe zij zich voorbereidt op de geboorte van haar kind. 
Vraag haar de kinderen te vertellen hoe opgewonden zij is. 

5. Bereid u erop voor het eerste vers van 'Ver, ver van hier in Judea schoon' 
(lofzang 146) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

6. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Voor ieder kind een potlood en papier. 
c. Plakband of plaksel. 
d. Plaat 2-6, De geboorte van Jezus (Evangelieplaten 201). 

7. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

N. B.: Als u spreekt over de geboorte van de kinderen, houd dan rekening met de 
gevoelens van geadopteerde kinderen of pleegkinderen in uw klas. Zorg ervoor 
dat zij begrijpen dat hun geboorte ook een vreugdevolle gebeurtenis was. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige week een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. 

Verjaardagen zijn bijzonder 
Vertel de kinderen dat u aan een bijzondere dag denkt. Leg uit dat u een aanwij-
zing zult geven. Vraag hun daarnaar te luisteren en hun hand op te steken als 
ze weten welke dag u bedoelt. Neurie een verjaardagsliedje zoals 'Lang zal ze 
leven' of geef een andere duidelijke aanwijzing. 

• Aan welke bijzondere dag denk ik? 

• Wat vind je het leukst aan je verjaardag? 

Deel het papier en de potloden uit. Laat ieder kind zijn naam op een stukje papier 
schrijven. (Help ze daarbij zo nodig.) 

Aandachtsactiviteit 
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Laat de kalender of tijdlijn zien. Vraag de kinderen de namen van de maanden 
op te noemen als u ze aanwijst. Lees de namen van de maanden een voor een 
voor. Vraag de kinderen zodra u hun geboortemaand opnoemt hun naam erbij 
te plakken. 

• Hoe denk je dat de andere gezinsleden zich voelden toen jij werd geboren? 

Stel de aanstaande moeder voor en laat haar vertellen hoe zij het vindt om zich 
voor te bereiden op de geboorte van haar baby. 

Bespreek met de kinderen wat de andere gezinsleden waarschijnlijk hebben 
gedaan om zich voor te bereiden op hun geboorte. Bijvoorbeeld bidden dat ze 
gezond mochten zijn, een naam kiezen, babykleertjes en andere babyspullen 
kopen en de babykamer in orde maken. Laat de kinderen inzien dat hun geboorte 
een opwindende en vreugdevolle gebeurtenis was. Als u zelf een ouder bent, 
kunt u vertellen wat u heeft gedaan en wat u voelde toen er een baby in uw gezin 
werd geboren. 

Herinner de kinderen eraan dat geboren worden en een lichaam krijgen een 
belangrijk onderdeel is van het plan van onze hemelse Vader. 

De geboortedag van Jezus was een wonderbaarlijke dag 
Zeg de kinderen dat u ze gaat vertellen over de geboorte van een baby naar wie 
de mensen vele jaren hadden uitgekeken. Lang geleden hebben de profeten 
gezegd dat een Heiland geboren zou worden. Hij zou het mogelijk maken dat de 
mensen naar onze hemelse Vader konden terugkeren. De mensen wachtten en 
wachtten op de geboorte van die baby. 

• Wie was die baby? (Jezus Christus.) 

Wijs erop dat niemand precies wist wanneer Jezus geboren zou worden. Sommige 
ouders leerden hun kinderen uit te kijken naar die grote gebeurtenis. Ze wisten 
dat Jezus hun de juiste manier van leven zou leren. Ze wisten dat Hij het voor 
iedereen mogelijk zou maken om terug te keren naar onze hemelse Vader. Zonder 
Jezus, onze Heiland, zou niemand weer bij onze Hemelse Vader kunnen wonen. 

Vraag de kinderen te doen alsof ze lang geleden leefden, nog voor de geboorte 
van Jezus Christus. Vertel hun dat ze kinderen zijn die in de buurt van Betlehem 
wonen. Hun ouders hebben hun geleerd uit te kijken naar de geboorte van de 
Heiland. Vanavond zijn ze in het veld en helpen hun vader om voor de schapen 
te zorgen. 

• Wat neem je mee als je samen met je vader voor de schapen gaat zorgen? 
(Bijvoorbeeld warme kleren en iets te eten.) 

Vraag de kinderen hun ogen dicht te doen en zich het volgende tafereel voor 
te stellen: 

Het wordt avond. De herders brengen de schapen naar de schaapskooi waar 
ze rustig de nacht kunnen doorbrengen. Het is een heldere nacht en de sterren 
twinkelen in de lucht. Al snel is de hemel gevuld met heldere sterren. Het is een 
vredige en rustige nacht. (U kunt het licht in de klas uit doen als symbool voor 
de nacht.) 

Vertel over de engelen die aan de herders verschenen. Zie Lucas 2:8-18. Lees 
een paar verzen voor terwijl u het verhaal vertelt. 

Wijs erop dat de engelen bang waren toen ze de engel zagen. De engel zei 
hun echter: 'Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap' 
(Lucas 2:10). 
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Laat de kinderen uitbeelden dat ze bang zijn als ze de engel zien en blij als ze 
horen wat de engel te zeggen heeft. 

Leg uit dat de engel de herders over de geboorte van Jezus vertelde (zie Lucas 
2:11) en hun zei waar ze baby Jezus konden vinden (zie Lucas 2:12). Plotseling 
hoorden de herders een grote hemelse legermacht 'die God loofde, zeggende: 
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens' 
(Lucas 2:13-14). 

Zing het eerste vers van 'Ver, ver van hier in Judea schoon' of zeg de tekst ervan 
op. Vraag de kinderen mee te zingen. 

Ver, ver van hier in Judea schoon, 
hoorden de herders de jubeltoon: 
Ere zij God, ere zij God, 
ere zij God in de hoge; 
vreed' op aard' is Godes wens, 
welbehagen in de mens! 

Vertel dat, nadat de engelen waren teruggegaan naar de hemel, de herders 
besloten om baby Jezus te gaan zoeken (zie Lucas 2:15). Laat de kinderen 
doen alsof ze met hun vader naar Betlehem gaan om baby Jezus te bezoeken 
(u kunt naar een ander gedeelte van de klas gaan). 

Toon plaat 2-6, De geboorte van Jezus. 

• Wie zijn de mensen op de plaat? 

Leg uit dat de herders de baby vonden zoals de engel had voorspeld. Hij was 
gewikkeld in doeken en lag in een kribbe. De herders waren dankbaar voor 
alles wat ze mochten zien en horen en zij vertelden het aan andere mensen (zie 
Lucas 2:17-18). 

Samenvatting 
Vraag de kinderen om de beurt te gaan staan en iets te vertellen wat er die nacht 
gebeurde toen de herders voor hun schapen zorgden. Beklemtoon dat veel men-
sen blij waren na zo lang op de geboorte van de Heiland te hebben gewacht. 

Vertel de kinderen hoe blij u bent dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen. 
Geef uw getuigenis dat Jezus de Heiland van de wereld is. Vertel dat wij door 
de leringen van Jezus Christus te volgen eens naar onze hemelse Vader kunnen 
terugkeren. 

Moedig de kinderen aan om thuis te vertellen wat ze geleerd hebben over de 
geboorte van Jezus Christus. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en vraag het onze hemelse 
Vader te bedanken voor de geboorte van Jezus. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Laat de kinderen de gebeurtenissen rond de geboorte van de Heiland 
naspelen. U kunt eenvoudige rekwisieten mee nemen, zoals sjaals en een 
baby-pop. 

32 

Aanvullende 
activiteiten 



Les 10 

2. Laat de kinderen de tekst opzeggen van 'Er was eens een baby' (u kunt ook 
de woorden zingen op de melodie van 'Er was eens een sneeuwman' [Kinder-
liedjes, blz. 121]). Laat ze de bijpassende gebaren maken. Zak door de knieën 
bij het eerste couplet en strek u uit bij het tweede. 

Er was eens een baby, baby, baby. 
Er was eens een baby, heel erg klein. 

Nu word ik groter, groter, groter. 
Nu word ik groter, groter, groot. 

3. Zing 'Geen wieg voor een Koning' (Kinderliedjes, blz. 26), 'Maria's wiegelied' 
(Kinderliedjes, blz. 28) of 'O luister, mijn kleine' (Kinderliedjes, blz. 30). U kunt 
ook de tekst van de liedjes opzeggen. De teksten staan achterin dit lesboek. 

4. Trek voor ieder kind de afbeelding van baby Jezus in de kribbe over of maak 
er kopieën van (zie het eind van de les). Laat de kinderen de kribbe inkleuren 
en plak er wat hooi, gedroogd gras of garen op zodat het een zacht bedje 
voor de baby is. Laat de kinderen dan baby Jezus inkleuren. Laat de kinderen 
hun plaatje van baby Jezus uitknippen en op de kribbe plakken. 
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Het geloof van ieder kind sterken dat onze hemelse Vader ons in tijden van nood 
zal helpen en zegenen. 

1. Bestudeer Matteüs 2:1-15, 19-20 met een gebed in uw hart. 

2. Maak voor ieder kind een papieren cirkel groot genoeg om zijn gezicht op te 
tekenen. Maak bovenin de cirkel een gaatje en schrijf langs de rand Onze 
hemelse Vader waakt over mij. 

3. Bereid u erop voor een persoonlijke ervaring te vertellen waarbij u voelde dat 
onze hemelse Vader over u waakte en u beschermde. Bijvoorbeeld toen u 
werd beschermd voor een ongeluk, een probleem moest oplossen of getroost 
moest worden. U kunt ook, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, 
een lid van de wijk of gemeente uitnodigen om zo'n ervaring te vertellen. 

4. Bereid u erop voor 'Ik dank U, mijn Vader' (Kinderliedjes, blz. 9) te zingen of de 
tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin dit lesboek. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Voor ieder kind een klein cadeautje zoals een bloem, een mooie steen of 

een klein briefje van waardering. 
c. Potloden of krijtjes. 
d. Voor ieder kind een lang stuk garen. 
e. Plaat 2-7, De wijzen (Evangelieplaten 203), plaat 2-8, De vlucht naar Egypte 

(Evangelieplaten 204) en plaat 2-9, David O. McKay als jongen. 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uitte spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Onze hemelse Vader doet veel voor ons 
Vraag de kinderen hun ogen dicht te doen. Leg bij ieder kind een klein cadeautje 
op schoot en vraag hun de ogen open te doen. Laat hen even over de leuke 
verrassing spreken. 

• Wie denk je dat dit cadeautje op je schoot heeft gelegd? 

• Waarom denk je dat ik je een cadeautje heb gegeven? 

• Wie doen er nog meer iets leuks voor je? (Ouders, familie, vrienden, onze 
hemelse Vader.) 

• Wat heeft onze Hemelse Vader voor je gedaan? (Hij heeft ervoor gezorgd dat 
we naar de aarde konden gaan. Hij heeft ons in een gezin geplaatst en Jezus 
Christus naar de aarde gezonden om onze Heiland te worden.) 
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Lied Zing samen met de kinderen 'Ik dank U, mijn Vader' (Kinderliedjes, blz. 9) of zeg 
de tekst ervan op. 

Leg uit dat onze hemelse Vader ons beschermt en troost als we problemen heb-
ben. Als we geloof hebben in onze hemelse Vader dan zal Hij ons moed geven 
en helpen om de juiste beslissingen te nemen. Hij zal ons helpen om goed met 
onze problemen om te gaan. 

Onze hemelse Vader beschermde baby Jezus 
Toon plaat 2-7, De wijzen. Vertel hoe de wijzen het Christuskind vonden. Zie 
Matteüs 2:1-12. 

Koning Herodus zei tegen de wijzen dat hij het Christuskind wilde aanbidden 
of laten zien dat hij van Hem hield (leg uit dat Christuskind een andere naam is 
voor baby Jezus). Maar koning Herodus wilde eigenlijk Jezus kwaad doen. 
Lees Matteüs 2:12 voor en leg uit dat onze hemelse Vader Jezus beschermde 
door de wijzen te gebieden niet terug te gaan naar koning Herodus. 

Toon plaat 2-8, De vlucht naar Egypte. Vertel het verhaal van de vlucht naar 
Egypte zoals dat voorkomt in Matteüs 2:13-15. Lees vers 13 voor en leg uit dat 
ombrengen doden betekent. 

• Waarom verscheen de engel aan Jozef? (Zie Matteüs 2:13.) 

• Waarom zei de engel Jozef dat hij naar Egypte moest gaan? (Zodat koning 
Herodus Jezus niet kon vinden.) 

• Waarom wilde koning Herodus baby Jezus doden? (Hij was bang dat Jezus 
zijn plaats in zou nemen als hij groot was.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader Jezus beschermde en over Hem waakte door 
Jozef te waarschuwen en hem te gebieden met Maria naar Egypte te trekken. 
Onze Vader in de hemel heeft altijd over Jezus gewaakt. 

Lees Matteüs 2:19-20 voor. 

• Waarom verscheen de engel opnieuw aan Jozef? (Zie Matteüs 2:20.) 

• Waarom was het nu veilig voor Jozef, Maria en de baby om terug te keren 
naar Israël? (Koning Herodus was gestorven. Zie Matteüs 2:19-20.) 

Onze Vader in de hemel waakt over ons 
Herinner de kinderen eraan dat we allemaal kinderen van onze hemelse Vader 
zijn. Net zoals Hij over Jezus waakte, waakt Hij over ons. Als wij zijn geboden 
gehoorzamen en om zijn hulp vragen dan zal onze hemelse Vader ons helpen. 
(U kunt erop wijzen dat onze hemelse Vader ons altijd helpt, maar dat Hij ons 
niet altijd helpt op de wijze die wij verwachten.) 

• Hoe kun je onze hemelse Vader om hulp vragen? (Door te bidden.) 

• Hoe kan onze hemelse Vader je helpen als je ziek bent? En als je je eenzaam 
voelt? En als je bang bent? 

Toon plaat 2-9, David O. McKay als jongen. Wijs David O. McKay aan (hij zit 
op zijn vaders schoot) en vertel de kinderen dat dit jongetje later de negende 
president van de kerk zou worden. Vertel het volgende verhaal. Het gaat over 
een ervaring die David O. McKay had toen hij nog klein was: 

'Op een avond, toen zijn vader weg was, hoorde David een geluid buiten en hij 
was ervan overtuigd dat het inbrekers waren. Hij wist dat zijn moeder ook bang 
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zou zijn als ze het hoorde en hij hoopte daarom maar dat ze er geen erg in had. 
Toen hij daar zo klaarwakker lag, (...) besloot hij te doen wat zijn ouders hem 
altijd hadden geleerd - bidden. Hij knielde altijd naast zijn bed als hij bad en hij 
vond dat hij dat nu ook moest doen. Uit bed komen was een enorme beproeving; 
het kostte ontzettend veel moed en wilskracht want hij was erg bang. Maar hij 
deed het! 

Toen hij naast zijn bed geknield was bad hij oprecht en vol geloof. Toen hoorde 
hij een stem die zei: "Wees maar niet bang. Niemand zal je iets doen." De stem 
was zo duidelijk dat het leek alsof iemand hardop tegen hem sprak. David ging 
terug naar bed en viel vast in slaap' (Marie F. Felt: 'David: A Boy of Promise', 
Instructor, sept. 1969, blz. 330). 

Vertel het volgende verhaal over ouderling Hugh B. Brown. Ouderling Brown 
werd later apostel: 

'Als ik als jongetje 's nachts een nare droom had, werd ik wakker en riep: 
"Moeder, bent u daar?" Omdat mijn moeders kamer naast de mijne lag, hoorde 
ze mij en antwoordde vlug: "Hier, jongen, hier ben ik." 

'Jaren later, toen ik op zending ging naar Engeland, herinnerde mijn moeder 
me eraan dat zij er niet zou zijn om te antwoorden, maar dat als ik onze hemelse 
Vader zou aanroepen Hij er altijd voor me zou zijn. 

'Vaak heb ik tijdens mijn zending en in de rest van mijn leven uitgeroepen: 
"Vader, waar bent u daar?" (....) En altijd heb ik een antwoord ontvangen' 
(in Joleen Meredith, 'Friend to Friend', Friend, aug. 1975, blz. 7). 

Leg uit dat onze hemelse Vader dan wel niet hardop tot ons spreekt, maar dat 
Hij altijd over ons waakt. Soms helpt Hij ons door ons gevoelens van vrede in ons 
hart te geven of ons ideeën in onze gedachten te brengen. 

Vertel een persoonlijke ervaring waarbij u voelde dat onze Vader in de hemel 
over u waakt en u beschermt. U kunt ook een lid van de wijk of gemeente zo'n 
ervaring laten vertellen. 

Geef ieder kind potloden of pennen en een papieren cirkel. Laat het zijn gezicht 
in de cirkel tekenen. Doe het draadje door het gaatje bovenin de cirkel en knoop 
de uiteinden aan elkaar zodat het kind de cirkel om zijn nek kan dragen. Laat de 
kinderen de woorden op de cirkel oplezen. 

Samenvatting 
Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader net zo over ons waakt en van 
ons houdt als Hij over Jezus Christus waakte en van Hem hield toen Hij op 
aarde was. 

Wijs een kind aan en zeg: 'Onze Hemelse Vader zal altijd over (naam van het 
kind) waken'. Herhaal dit bij ieder kind. 

Moedig de kinderen aan om op onze hemelse Vader te vertrouwen en om zijn 
bescherming te vragen wanneer zij vanavond bidden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en daarin onze hemelse Vader 
te bedanken voor zijn liefde en hulp. 

Creatieve 
activiteit 

Getuigenis 
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Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Schrijf op aparte blaadjes situaties waarin de kinderen onze hemelse Vader 
om hulp zouden kunnen vragen. Doe ze in een doos en laat de kinderen er om 
de beurt een uithalen. Vraag hun wat zij in zo'n situatie zouden doen. U kunt 
de volgende situaties gebruiken of er zelf een paar bedenken: 

a. Het gezin staat op het punt om een uitstapje te gaan maken. Je ouders 
hopen dat jullie een veilige reis zullen hebben. 

b. Je kleine zusje ligt in het ziekenhuis. Je maakt je zorgen om haar. 

c. Je verdwaalt tijdens een trektocht met het gezin. 

d. Je hebt een gebroken been en bent de pijn en het vervelende gips beu. 

e. Dit is de eerste dag dat je naar het jeugdwerk gaat in een nieuwe wijk 
of gemeente en je vindt het eng. 

2. Zet de stoelen op een willekeurige plek in de klas neer. Vertel de kinderen dat 
de stoelen de problemen voorstellen waar we in het leven voor komen te staan. 
Blinddoek een van de kinderen en leid hem door de kamer door aanwijzingen 
te geven. Leg uit dat ondanks dat we onze hemelse Vader niet kunnen zien, 
de geboden onderhouden ons door dit leven zal leiden. Als het kind tegen een 
van de stoelen aanloopt, leg dan uit dat we allemaal tegen problemen aan 
zullen lopen. We kunnen dan onze hemelse Vader om troost en hulp vragen 
om op een goede manier met onze problemen om te gaan. Leid alle kinderen 
die dat willen een keer geblinddoekt door de kamer. 

3. Zing 'Ik weet dat Jezus leeft' (Kinderliedjes, blz. 8) of zeg de tekst ervan op. De 
tekst staat achterin het lesboek. 
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Het verlangen van de kinderen sterken om meer op Jezus Christus te gaan lijken 
door meer te weten te komen over de jeugd van Jezus. 

1. Bestudeer Matteüs 2:19-23 en Lucas 2:40-2 met een gebed in uw hart. 
Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 11. 

2. Maak van papier en twee stokjes een boekrol zoals het in de les wordt 
beschreven en op plaat 2-12, Een Bijbelschool, is te zien. Schrijf de woorden 
van Lucas 2:52 op de rol. 

3. Bereid u erop voor beide verzen van 'Ook Jezus was eens een kindje klein' 
(Kinderliedjes, blz. 34) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. Vraag, indien 
mogelijk, de muziekleidster van het jeugdwerk samen met de kinderen het lied 
te oefenen in de zangperiode op de zondag voorafgaande aan de les en in de 
zangperiode van deze zondag. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Babyspullen zoals een fles, een dekentje of een rammelaar. 
c. KGW-poster (zie les 1). 
d. Plaat 2-10, Gezinsleven in de Bijbel; plaat 2-11, Jezus in zijn jeugd (Evan-

gelieplaten 206); plaat 2-12, Een Bijbelse school; plaat 2-13, De jonge 
Jezus in de tempel (Evangelieplaten 205). 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. 

Jezus is ook een kind geweest 
Geef de babyspulletjes door en laat de kinderen ze bekijken en vasthouden. 
Leg uit waar de spulletjes voor worden gebruikt. Wijs erop dat Jezus Christus 
ook een baby is geweest. 

• Denk je dat Jezus ook zulke spulletjes heeft gebruikt? 

Wijs de kinderen erop dat sommige van de babyspulletjes in Jezus' tijd lijken op 
de spulletjes die hun ouders voor hen gebruikten toen zij baby's waren. Andere 
zagen er weer anders uit. Leg uit dat u de kinderen in de les zult vertellen over 
Jezus' jeugd. 

Aanbevolen 
lesschema 

Jezus had een thuis 
Toon plaat 2-10, Gezinsleven in de Bijbel. Vertel de kinderen dat de mensen 
in Nazaret in soortgelijke woningen leefden. Nazaret is de stad waar Jezus 
opgroeide (zie Matteüs 2:23). Jezus woonde in een soortgelijk huis. Laat de 
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kinderen de plaat bekijken, erover praten en vragen stellen. Als de kinderen 
geen vragen hebben, kunt u het volgende vragen: 

• Waar denk je dat het gezin sliep? (Wijs op de mat die de vrouw weglegt en 
de kast achter haar, waar andere matten liggen. Leg uit dat de huizen een 
plat dak hadden. Er was aan de buitenzijde een trap die naar het dak leidde. 
Misschien sliepen de kinderen soms wel op het dak.) 

• Waar sliep de baby in dit huis? (Wijs op de wieg. Leg uit dat Jozef een tim-
merman was en dat hij misschien wel een wieg als deze heeft gemaakt voor 
baby Jezus.) 

• Waar denk je dat de grote kruiken voor werden gebruikt? (Sommige waren 
voor water. Al het water dat het gezin nodig had, werd bij de bron in de stad 
gehaald. De huizen hadden geen stromend water. Een bron is een diep gat 
in de grond waar schoon water in zit.) 

• Wat is de vrouw die op de grond zit, aan het doen? (Graankorrels aan het 
malen om brood te bakken.) 

• Er was nog geen elektriciteit in die tijd. Hoe verlichtte men de woning? 
(Men gebruikte olielampen. Wijs op de lamp op het krukje achter de vrouw 
die het graan aan het malen is. Misschien zat er in sommige kruiken wel olie 
voor de lampen.) 

Toon plaat 2-11, Jezus in zijn jeugd. 

• Wie zijn de personen op de plaat? 

• Wat zijn ze aan het doen? 

Leg uit dat Jezus Jozef waarschijnlijk hielp bij zijn werk en dat Jozef hem 
misschien wel het vak van timmerman leerde (zie Marcus 6:3). 

• Wat denk je dat Jezus verder thuis nog leerde? 

Beklemtoon dat Jezus thuis verhalen hoorde over de profeten, zoals wij die nu 
in de Bijbel kunnen lezen. Zijn ouders leerden Hem te bidden en het goede te 
kiezen net zoals onze ouders dat ons leren. Maria en Jozef geloofden net als wij 
in onze hemelse Vader. 

Jezus heeft veel gedaan als jongen 
Laat de kinderen hun hand uitsteken. Noem verschillende soorten voedsel die 
ze weieens eten. Zeg de kinderen hun handpalm naar boven te houden als ze 
denken dat Jezus het voedsel at dat u opnoemt. Als ze denken dat Hij het niet at 
moeten ze hun handpalm naar beneden houden. Let erop dat u soorten voed-
sel noemt die de kinderen kennen en die Jezus waarschijnlijk ook heeft gegeten: 
brood, vis, lamsvlees, honing, druiven, vijgen, dadels en melk. 

• In welk opzicht verschilt jullie jeugd van die van Jezus? 

• In welk opzicht denk je dat jullie jeugd op die van Jezus lijkt? 

Laat de kinderen bespreken wat zij weieens doen en wat Jezus waarschijnlijk 
ook wel heeft gedaan. Bijvoorbeeld boodschappen doen, hun ouders helpen, 
voor een kleiner broertje of zusje zorgen, liedjes zingen, spelletjes doen, 
hardlopen of paardrijden. Vertel dat Jezus soortgelijke dingen heeft gedaan 
(Jezus heeft misschien nooit paard gereden maar wel op een ezel gereden). 

Activiteit 

Bespreking 

Plaatbespreking 
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Jezus bestudeerde de Schriften 
Toon plaat 2-12, Een Bijbelse school. Leg uit dat de jonge jongens van Nazaret 
naar een school gingen die synagoge of kerk werd genoemd. De leraar was hoofd 
van de synagoge in de stad. Hij werd een rabbi genoemd. 

Laat de kinderen in koor het woord rabbi zeggen. 

Leg uit dat Jezus waarschijnlijk niet alleen thuis onderricht ontving maar ook in 
een school als deze. 

• In welk opzicht verschilt die school van jouw school? (De kinderen kunnen 
bijvoorbeeld antwoorden: de wijze waarop de jongens gekleed gaan, waarop 
ze zitten en ze schrijven op tabletten.) 

Leg uit dat meisjes in die tijd niet naar school gingen. Ze werden thuis door hun 
moeder onderricht. 

Wijs erop dat er geen boeken waren in de school. In Jezus' tijd leerden jongens 
van boekrollen lezen. Laat de kinderen het woord boeA/o/herhalen. 

Laat de kinderen de boekrollen zien die u heeft gemaakt. Leg uit dat een boekrol 
gemaakt is van een lang stuk materiaal dat op papier lijkt, waarvan beide uitein-
den aan een stok zijn vastgemaakt. Als het ene eind uitgerold is, is het andere 
opgerold, zodat een stuk ter grootte van een pagina zichtbaar is. Laat dit zien 
met de boekrol die u heeft gemaakt. Leg de boekrol ter zijde. U heeft hem later 
in de les nog nodig. 

Leg uit dat de boekrollen de leringen van de profeten bevatten die voor de 
geboorte van Jezus Christus hadden geleefd. Laat het Oude Testament zien. 
Vertel de kinderen dat het Oude Testament sommige van de geschriften en 
verhalen bevatten die op de boekrollen stonden. 

Laat een kind op de plaat de boekrol aanwijzen die de rabbi vasthoudt en de 
boekrollen die in de kist naast hem staan. Leg uit dat de boekrollen ook werden 
gebruikt om de jongens te leren lezen en schrijven. We kunnen dit vergelijken 
met wanneer wij met behulp van de Bijbel zouden leren lezen en schrijven. 

Toon plaat 2-13, De jonge Jezus in de tempel. Vertel het verhaal zoals het in 
Lucas 2:41-50 voorkomt. 

Laat de kinderen inzien hoe bezorgd en angstig Maria en Jozef waren aan het 
eind van hun eerste dag reizen toen zij Jezus nergens konden vinden. Ze haast-
ten zich terug naar Jeruzalem en zochten drie dagen voordat ze Hem vonden. 

• Waar vonden Maria en Jozef Jezus? 

• Wat deed Jezus in de tempel? (Zie Lucas 2:46.) 

Leg uit dat Jezus zat te praten met mannen die de Schriften uitvoerig hadden 
bestudeerd. De mannen waren verbaasd dat Jezus zoveel wist. Lees Lucas 2:47. 

We kunnen meer op Jezus Christus gaan lijken 
Leg uit dat Jezus met Maria en Jozef terugkeerde naar Nazaret en daar 
opgroeide. Lees Lucas 2:52 voor van de boekrol die u heeft gemaakt. Leg uit 
dat toenemen betekent dat hij steeds meer wijsheid kreeg. 

• Wat betekent het dat Jezus steeds meer wijsheid kreeg? 

Leg de kinderen uit dat zij allemaal in wijsheid toenemen omdat ze leren het 
goede te kiezen. Noem een paar voorbeelden waaruit blijkt dat zij vergeleken 
met een aantal maanden geleden in wijsheid zijn toegenomen. 
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• Wat betekent het dat Hij 'in genade' bij God toenam? (Onze hemelse Vader 
was verheugd omdat Jezus altijd zijn wil deed.) 

• Hoe kunnen wij in genade bij God toenemen? 

Leg uit dat onze hemelse Vader verheugd is als wij meer op Jezus gaan lijken. 
Jezus heeft altijd het goede gekozen. 

• Hoe denk je dat Jezus een kind zou behandelen dat door anderen wordt 
uitgelachen? 

Laat de kinderen bij zichzelf afvragen: 'Hoe behandel ik een kind dat door ande-
ren wordt uitgelachen?' 

• Wat denk je dat Jezus deed als Hij aan het spelen was en zijn moeder of 
Jozef Hem iets vroegen te doen? 

Laat de kinderen zichzelf afvragen: 'Wat doe ik als ik aan het spelen ben en mijn 
vader of moeder vraagt me om iets te doen?' 

Leg uit dat Jezus ook in genade bij andere mensen toenam (zie Lucas 2:52). 
Ze vonden het prettig om in zijn gezelschap te zijn. 

• Had jij Jezus als vriendje willen hebben toen Hij nog een jongen was? 

Laat de KGW-poster zien en vraag de kinderen de woorden te herhalen: 'Ik zal 
het goede kiezen'. Herinner hen eraan dat ze meer op Jezus gaan lijken als ze 
het goede kiezen. 

Samenvatting 
Zing samen met de kinderen 'Ook Jezus was eens een kindje klein' (Kinderlied-
jes, blz. 34). Leg onbekende woorden uit. 

Ook Jezus was eens een kindje klein, 
zo klein als ik was Hij, 
en Hij was altijd lief en goed 
en als een kind zo blij. 
Dus, kleine kind'ren, 
kom, laten wij 
trachten te leven zoals Hij. 

Hij speelde zoals de kind'ren doen, 
want spelen vond Hij fijn, 
maar werd nooit boos als Hij niet won 
Hij wou geduldig zijn. 
Dus, kleine kind'ren, 
kom, laten wij 
trachten te leven zoals Hij. 

Getuig dat als we het goede kiezen en meer op Jezus gaan lijken we gelukkig 
zullen zijn. Vertel de kinderen hoe dankbaar u bent dat u Jezus als voorbeeld 
kunt nemen in uw leven. 

Vertel de kinderen dat de jeugd van Christus in sommige opzichten waarschijnlijk 
op hun jeugd lijkt. Moedig hen aan om net als Jezus altijd het goede te kiezen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Meet met een stukje touw of garen hoe lang ieder kind is. Knip het touw of 
garen op die lengte af en geef het aan het kind. Herinner de kinderen eraan 
dat naarmate hun lichaam in lengte toeneemt zij ook moeten toenemen in 
genade bij God. Dat kunnen ze bereiken door goede keuzes te doen, zoals 
Jezus Christus heeft gedaan. 

2. Laat de kinderen Lucas 2:52 een paar maal met u opzeggen. Bespreek 
concrete keuzes die zij kunnen doen om in genade bij God toe te nemen. 

3. Neem wat voedsel mee dat Jezus Christus waarschijnlijk ook heeft gegeten 
zoals vijgen, druiven, dadels, kaas, brood, noten of olijven en laat de kinderen 
proeven. Controleer bij de ouders van de kinderen of geen van de kinderen 
allergisch is voor een van de produkten die u wilt laten proeven. (Neem geen 
voedsel mee als u de les op een vastenzondag geeft.) 

4. Bespreek wat een baby kan en vergelijk dat met wat de kinderen al kunnen. 
Stel bijvoorbeeld de volgende vragen: 

• Kan een baby lopen? Kun jij lopen? 

• Kan een baby praten? Kun jij praten? 

Leg uit dat naarmate de kinderen groeien hun vermogen om op Jezus Christus 
te gaan lijken ook groeit als zij het goede kiezen. 

5. Geef ieder kind een stukje zoutdeeg (zie het recept). Laat het een kleine 
schaal, vaas of ander voorwerp maken dat waarschijnlijk ook gebruikt werd 
toen Jezus een kind was. 

Zoutdeeg 

Benodigdheden: 

2 kopjes bloem 
1 kopje zout 
1 eetlepel olie 
water 
kleurstof (facultatief) 

Bereidingswijze: Meng het zout en de bloem. Voeg de olie toe en voldoende 
water zodat u een kleiachtige substantie krijgt. Voeg telkens een beetje water 
toe totdat het mengsel buigzaam maar niet plakkerig is. Kneed het licht. Als 
u het deeg wilt kleuren moet u de kleurstof aan het water toevoegen voordat u 
het bij het zout en de bloem doet. Bewaar het deeg in een luchtdichte doos. 
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10 Ik kan in gebed met onze 
hemelse Vader praten 

De kinderen laten inzien dat zij een hechtere band met onze hemelse Vader 
kunnen ontwikkelen door eerbiedig te bidden. 

1. Bestudeer Matteüs 6:9 en 3 Nephi 18:19-20 met een gebed in uw hart. Zie 
ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 8. 

2. Maak de volgende woordstroken: 

Jij 

U 

3. Schrijf de onderstaande vragen op aparte blaadjes. Zorg ervoor dat u min-
stens een vraag heeft voor ieder kind in uw klas (als u een kleine klas heeft, 
kunt u voor ieder kind minstens twee vragen opschrijven). 
a. Ais een van je huisgenoten een tijdje weg moet, wat kun je onze hemelse 

Vader dan vragen in je gebed? 
b. Als we in de les hebben geleerd om het goede te kiezen, wat kunnen we 

onze hemelse Vader dan vragen in het slotgebed? 
c. Als we in de les geleerd hebben om vriendelijk te zijn, wat kunnen we onze 

hemelse Vader dan vragen in het slotgebed? 
d. Als je vriendje ziek is en niet buiten mag spelen, wat kun je onze hemelse 

Vader dan vragen in je gebed? 
e. Wat kunnen we in ons ochtend- en avondgebed vragen? 
f. Wat kunnen we in ons gebed voor de kinderen in onze jeugdwerkklas vragen? 

4. Bereid u erop voor de tekst van 'Een gebedslied' op te zeggen. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Plaat 2-14, Klassegebed (62200); plaat 2-15, Brigham Young; plaat 2-16, 

Heber J. Grant als jongen. 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Laat, voordat u een kind vraagt om het openingsgebed uit te spreken, plaat 2-14, 
Klassegebed, zien. Zeg eerbiedig de tekst van 'Een gebedslied' op. 

Ik vouw mijn handen, buig mijn hoofd, 
opdat ik God benader, 
ik sluit mijn ogen in gebed 
en spreek met Hemelvader. 

• Wat moet de rest van de klas doen als iemand het gebed uitspreekt? 

44 

Doel 

Voorbereiding 

Aanbevolen 
lesschema 
Aandachtsactiviteit 



Zeg nogmaals de tekst van 'Een gebedslied' op. Laat de kinderen zich klaar 
maken voor het gebed door te doen wat het vers hun zegt. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

We bereiden ons voor op het gebed 
• Wat zegt het liedje dat we moeten doen om ons voor te bereiden op het gebed? 

• Waarom buigen we ons hoofd als we bidden? 

Laat de kinderen inzien dat we door ons hoofd te buigen onze hemelse Vader 
tonen dat we van Hem houden, Hem eren en respecteren. Onze hemelse Vader 
is groter en machtiger dan een koning, president of wie dan ook op aarde. Hij 
heeft veel voor ons gedaan. We behoren Hem te tonen dat we van Hem houden 
en Hem eren. 

• Waarom vouwen we onze armen als we bidden? 

Maak de kinderen duidelijk dat als ze tijdens het gebed met hun handen bewe-
gen, ze makkelijker afgeleid kunnen worden en het moeilijker is om naar het 
gebed te luisteren. 

• Waarom doen we onze ogen dicht als we bidden? 

U kunt de kinderen vragen hun ogen te sluiten terwijl ze over het antwoord 
nadenken. 

Maak de kinderen duidelijk dat ze niet zo snel afgeleid zullen worden door hun 
omgeving als ze hun ogen dicht hebben. Ze kunnen aan onze hemelse Vader 
denken en aan wat er tegen Hem wordt gezegd. 

We kunnen ons dicht bij onze hemelse Vader voelen als we bidden 
Leg de kinderen uit dat als we ons hoofd buigen, onze armen vouwen en ogen 
sluiten, we makkelijker met onze aandacht bij het gebed kunnen blijven. We wor-
den dan niet zo snel afgeleid door de omgeving. We zullen een rustig gevoel 
hebben en ons dicht bij onze hemelse Vader voelen. We zijn gereed om met Hem 
te praten. 

Toon plaat 2-15, Brigham Young, en 2-16, Heber J. Grant als jongen. Vertel in uw 
eigen woorden het volgende verhaal over een jongen die zich tijdens het gebed 
dicht bij onze hemelse Vader voelde: 

Jaren geleden was Brigham Young de profeet en president van de kerk. Een 
zesjarig jongetje, Heber J. Grant, speelde met een van de zoontjes van Brigham 
Young. Heber speelde vaak bij president Young thuis als het tijd was voor het 
gezinsgebed. Heber knielde met het gezin neer, vouwde zijn armen, boog zijn 
hoofd, sloot zijn ogen en luisterde terwijl president Young het gebed uitsprak. 
Door de wijze waarop president Young bad, leek het Heber net alsof onze 
hemelse Vader in de kamer aanwezig was. Soms deed hij zijn ogen open om te 
kijken of onze hemelse Vader er echt was. Natuurlijk zag hij alleen president 
Young en zijn gezin. Maar desalniettemin was hij ervan overtuigd dat onze 
hemelse Vader dichtbij president Young was, hem hoorde en de hulp en leiding 
gaf waar hij om vroeg. 

Toen Heber groot was, werd hij apostel en later president van de kerk (zie Heber 
J. Grant, Gospel Standards, comp. G. Homer Durham [Salt Lake City: Improve-
ment Era, 1941], blz. 223-224). 
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U kunt over een ervaring vertellen waarbij u tijdens het gebed onze hemelse 
Vader net zo dicht bij u voelde als Heber J. Grant. 

Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader altijd luistert als we bidden. 
Door ons hoofd te buigen, onze armen te vouwen en ogen te sluiten, kunnen we 
tijdens het gebed onze hemelse Vader heel dicht bij ons voelen. 

We spreken eerbiedig als we bidden 
Maak duidelijk dat we onze hemelse Vader ook tonen dat we van Hem houden 
en Hem respecteren door de manier waarop we tijdens het gebed spreken. 

• Wat zeg je als eerste wanneer je met iemand wilt spreken? (Zijn/haar naam.) 

• Wat is het eerste dat je tegen onze hemelse Vader zegt als je met Hem wilt 
praten? 

Leg uit dat we in een gebed als eerste onze hemelse Vader bij zijn naam aan-
spreken. Vertel de kinderen dat Jezus ons dat heeft geleerd toen Hij op aarde 
leefde. Lees Matteüs 6:9 voor en leg uit dat we in plaats van 'Onze Vader die in 
de hemelen zijt' meestal 'Onze Vader in de hemel' of 'Onze hemelse Vader' zeg-
gen. 

Vertel de kinderen dat Jezus ons ook heeft geleerd hoe we ons gebed moeten 
beëindigen. Lees 3 Nephi 18:19 voor. 

• Hoe heeft Jezus ons gezegd dat we ons gebed moeten beëindigen? (In zijn 
naam. We eindigen ons gebed met de woorden: In de naam van Jezus 
Christus. Amen.) 

• Wat zeggen we, als we in de klas bidden of gezinsgebed houden, nadat de 
persoon die het gebed uitspreekt, 'Amen' heeft gezegd? 

Leg uit dat als we samen bidden en het woord 'Amen' zeggen, we eigenlijk zeg-
gen dat we het eens zijn met wat de persoon in zijn/haar gebed heeft gezegd. 
We hebben samen gebeden met de persoon die het gebed heeft uitgesproken. 

Vraag de kinderen of het hen is opgevallen dat we in het gebed onze hemelse 
Vader nooit met 'jij' aanspreken. We zeggen niet 'We danken je' of 'We vragen je'. 

Laat de woordstrook met 'jij' erop zien. 

• Welk woord gebruiken we in plaats van jij? (U.) 

Bedek de woordstrook 'jij' met de strook 'U'. Laat de kinderen eerbiedig 'Wij 
danken u' en 'Wij vragen u' herhalen. 

• Waarom zeggen we U in plaats van jij? (Het is een manier om onze hemelse 
Vader te laten zien dat wij Hem respecteren.) 

Wij bidden om onze hemelse Vader te bedanken voor onze zegeningen 
Vertel de kinderen dat er twee belangrijke redenen zijn waarom we bidden. Om 
de kinderen duidelijk te maken wat de eerste reden is, kunt u de klas in twee 
groepen verdelen. Laat de groepen om de beurt iets zeggen wat onze hemelse 
Vader voor hen heeft gedaan. Ze mogen niet iets noemen wat al is gezegd. 
Als een groep geen goed antwoord weet te geven, gaat de beurt naar de andere 
groep. Speel het spel een paar minuten of totdat beide groepen niets nieuws 
meer weten te noemen. 

Als de kinderen de volgende antwoorden nog niet hebben genoemd, kunt u 
dat doen: 
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• Onze hemelse Vader heeft ons het leven gegeven. 

• Hij heeft ons gezinnen gegeven. 

• Hij heeft ons de aarde gegeven. 

• Hij heeft Jezus Christus naar de aarde gestuurd om ons te helpen. 

• Hij heeft beloofd onze gebeden te beantwoorden op de manier die het beste 
voor ons is. 

Bespreek de volgende vragen met de kinderen: 

• Als iemand je een cadeautje heeft gegeven of aardig tegen je is, wat behoor 
je dan te zeggen? 

• Wie heeft ons meer gegeven dan wie dan ook? (Onze hemelse Vader.) 

• Wat is de voornaamste reden om te bidden? (Om onze hemelse Vader te 
bedanken voor de vele zegeningen die Hij ons heeft gegeven.) 

Beklemtoon dat we onze hemelse Vader behoren te bedanken voor wat Hij voor 
ons doet net zoals we onze ouders, familie en vrienden bedanken. Onze hemelse 
Vader is blij als we Hem bedanken. 

We bidden om onze hemelse Vader om hulp te vragen 
Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal over Stefan. De kinderen 
kunnen met behulp van het verhaal ontdekken wat nog een reden is waarom 
we bidden: 

Stefan was net met zijn ouders naar een nieuwe stad verhuisd. De eerste dag 
op school kende hij niemand in zijn klas. Stefan voelde zich heel verdrietig. 
Hij wilde naar huis. Hij legde zijn hoofd op de schoolbank zodat niemand kon 
zien dat hij huilde. 

Als snel zag de juf dat Stefan met zijn hoofd op de schoolbank lag. Ze dacht 
dat hij ziek was en ging naar hem toe om te praten. Stefan schaamde zich dat hij 
op school zat te huilen. Hij was zo verdrietig dat hij niet kon ophouden. 

Hij bad zachtjes zodat niemand het kon horen: 'Hemelse Vader help me dat ik 
met huilen ophoud'. 

Even later kon hij ermee ophouden. Hij zei zijn juf dat hij zich beter voelde en hij 
had verder een fijne dag. 

• Waardoor voelde Stefan zich beter? 

• Hoe hebben jouw gebeden je geholpen? 

Een tweede reden waarom we bidden, is om onze hemelse Vader om raad te vra-
gen. Om de kinderen te laten inzien op wat voor manieren zij hulp kunnen vragen 
in het gebed, kunt u de blaadjes met vragen op de tafel of de vloer leggen. 
Laat ieder kind een blaadje pakken en de vraag beantwoorden nadat u hem hebt 
voorgelezen. 

Maak de kinderen duidelijk dat we goed ons best moeten doen en het goede 
moeten kiezen om de hulp van onze hemelse Vader te kunnen krijgen. Als we 
dan om hulp bidden en onze hemelse Vader vragen ons te geven wat het beste 
voor ons is, dan zal Hij ons gebed verhoren (zie 3 Nephi 18:20). 
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Samenvatting 
• Waarvoor kunnen we onze hemelse Vader vandaag in ons slotgebed bedan-

ken? (De kinderen kunnen antwoorden: dat we naar het jeugdwerk konden 
komen en meer over het gebed te weten mochten komen.) 

• Waarom kunnen wij onze hemelse Vader in ons gebed vragen? 

Geef uw getuigenis hoe belangrijk het is om dagelijks tot onze hemelse Vader 
te bidden. Herinner de kinderen eraan dat we 's ochtends en 's avonds moeten 
bidden. We kunnen ook bidden op momenten dat we bijzondere hulp nodig 
hebben of ons heel dankbaar voelen. 

Moedig de kinderen aan om de komende week iedere ochtend en avond te 
bidden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. Laat de kinderen zich op het 
gebed voorbereiden door zachtjes de tekst van 'Een gebedslied' op te zeggen 
en te doen wat het versje ons leert. Wijs de kinderen er nogmaals op dat onze 
hemelse Vader luistert en dat iedereen in de klas aan het bidden is ook al spreekt 
maar één persoon het gebed uit. Herinner alle kinderen eraan 'Amen' te zeggen 
aan het eind van het gebed. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Geef ieder kind een kopie van het uitreikblad 'Ik zal eerbiedig bidden' of trek 
het blad over. Zie het eind van de les. Geef de kinderen potloden en laat 
ze hun plaat inkleuren. Moedig de kinderen aan om hun plaat thuis te laten 
zien en te vertellen wat ze vandaag te weten zijn gekomen over het gebed. 

2. Leer de kinderen het eerste couplet van 'Wij buigen stil ons hoofdje nu' (Kinder-
liedjes, blz. 18) zingen of de tekst ervan opzeggen. Laat hen er de aangege-
ven bewegingen bij maken. 

Wij buigen stil ons hoofdje nu, (hoofd buigen) 
eerbiedig bidden wij (armen vouwen) 
en danken onze Vader lief 
dat Hij ons is nabij. 

3. Zing het tweede vers van 'Ik bid in geloof' (De Kinderster, maart 1991, blz. 5) 
of zeg de tekst ervan op om de kinderen eraan te herinneren waarvoor zij 
kunnen bidden. 

4. Geef de kinderen pen en papier en laat ze een tekening maken van zichzelf 
terwijl ze aan het bidden zijn. Ze kunnen een tekening maken van het gezins-
gebed, het persoonlijk gebed of het gebed voor de maaltijd. Het mag een 
tekening zijn van elke plaats waar of tijdstip waarop zij bidden. 

Bespreking 

Getuigenis 
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Les 

11 Ik kan anderen over 
Jezus Christus vertellen 

leder kind motiveren anderen over Jezus Christus te vertellen. 

Voorbereiding 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Complimenteer de kinderen met de eerbied die zij betoonden tijdens het gebed 
en het taalgebruik in het gebed. Geef een kort overzicht van de vorige les en 
beklemtoon het belang van het gebed. 

Zendelingen vertellen anderen over Jezus Christus 
Zing 'Een zending hoop ik te vervullen' (Kinderliedjes, blz. 91) of zeg de tekst 
ervan op. 

Een zending hoop ik te volbrengen 
wanneer ik nog wat groter ben. 
Ik ga de Schriften vast studeren, 
zodat ik 't Evangelie dan veel beter ken. 

Aan ieder die het maar wil horen 
breng ik het evangeliewoord. 
Een zending hoop ik te volbrengen, 
de Heer te dienen, hier of daar in 't verre oord. 

• Ken je zendelingen? 

Laat de kinderen vertellen over zendelingen die zij kennen, zoals bijvoorbeeld 
familieleden die op zending zijn of zendelingen in uw gebied. 

• Wat doen zendelingen? 

Leg uit dat de kinderen in deze les manieren zullen leren waarop zij zendelingen 
kunnen zijn ook al zijn ze nog maar jong. 

Laat de kinderen het Boek van Mormon zien en vertel het verhaal van de vier 
zoons van Mosiah. Zie Alma 17:6-12. Leg uit dat elk van de vier zonen van koning 
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1. Bestudeer Alma 17-19, 23 met een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor 'Een zending hoop ik te volbrengen' (Kinderliedjes) Xe 
zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

3. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. KGW-poster (zie les 1). 
c. Plaat 2-17, De vier zonen van Mosiah knielen in gebed; plaat 2-18, 

Ammon leert koning Lamoni. 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 
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Mosiah de troonopvolger had kunnen worden, maar dat ze allen zendeling wil-
den zijn. Ook al waren de Lamanieten op dat moment erg goddeloos de zoons 
van Mosiah wilden hun toch het evangelie verkondigen. Zij wilden dat iedereen 
de kans kreeg om het evangelie te aanvaarden. Leg uit dat het gevaarlijk was 
voor de zoons van Mosiah om de goddeloze Lamanieten te gaan onderrichten. 

• Hoe denk je dat de zoons van Mosiah zich op hun zending onder de 
Lamanieten hebben voorbereid? 

Toon plaat 2-17, De vier zoons van Mosiah knielen in gebed. 

Leg uit dat de zoons van Mosiah gingen bidden en onze Vader in de hemel vroe-
gen of Hij hen wilde helpen om goede zendelingen te zijn. Onze hemelse Vader 
beloofde hen dat Hij over hen zou waken en dat ze in staat zouden zijn veel 
mensen te onderrichten (zie Alma 17:10-11). Lees Alma 17:12 voor. Leg uit dat 
de zoons van Mosiah, dankzij hun gebed, moed kregen om de Lamanieten te 
onderrichten. 

Leg uit dat de zoons van Mosiah allemaal een andere kant uitgingen om het 
evangelie te prediken. Vertel hoe Ammon koning Lamoni onderrichtte. Zie Alma 
17:17-25. Maak gebruik van plaat 4-18, Ammon onderwijst koning Lamoni. Leg 
uit dat Ammon, een van de zoons van Mosiah, vrijwillig dienstknecht van de 
Lamanitische koning, koning Lamoni, wilde worden. Ammon kreeg de taak de 
kudde van de koning te hoeden. Ammon was de beste dienstknecht die de 
koning ooit had gehad. Hij was zo'n goed voorbeeld dat koning Lamoni en zijn 
volk meer over het evangelie wilden horen. 

Leg uit dat dankzij het werk van Ammon en zijn broeders duizenden Lamanieten 
zich bij de kerk aansloten (zie Alma 23:5). 

• Waarom riskeerden Ammon en zijn broers hun leven door het evangelie aan 
de Lamanieteh te gaan prediken? (Het evangelie bracht hun vreugde en die 
wilde ze met andere delen.) 

• Wat deed Ammon waardoor hij de Lamanieten het evangelie beter kon onder-
richten? (Hij bad om hulp; hij werkte hard; hij was een goed voorbeeld.) 

Wij kunnen een zendeling zijn 
Een manier waarop we een zendeling kunnen zijn, is door anderen over Jezus 
Christus te vertellen. Het is belangrijk dat iedereen hoort over Jezus en zijn kerk. 

Vertel een verhaal over een kind dat anderen over Jezus Christus en zijn kerk 
vertelde. U kunt het volgende verhaal gebruiken: 

Daan vond het soms erg moeilijk om tijdens de ringconferentie naar de toe-
spraken te blijven luisteren. Het was net alsof er alleen maar toespraken voor vol-
wassenen werden gehouden. Maar toen Daan de ringpresident hoorde zeggen: 
'Kinderen jullie kunnen ook een zendeling zijn', luisterde hij. Hij dacht er over 
na op wat voor manieren hij een zendeling kon zijn en anderen over Jezus kon 
vertellen. 

De volgende ochtend, tijdens het ontbijt, vroeg Daan zijn ouders of hij mevrouw 
Muller, de buurvrouw, mocht uitnodigen om haar over de kerk te vertellen. Daans 
ouders vonden het een goed idee en Daan ging naar mevrouw Muller toe en 
vroeg haar of ze meer wilde weten over Jezus en zijn kerk. Mevrouw Muller zei 
dat ze dat wel wilde. Al snel kwamen de zendelingen om haar te onderrichten. 

• Wat zou er zijn gebeurd als Daan mevrouw Muller niet had gevraagd of ze 
meer over Jezus en zijn kerk wilde horen? 
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Daans vader en moeder volgden zijn voorbeeld. Ze spraken over de kerk met 
hun vrienden en mensen die zij ontmoetten. Sommige mensen wilden niets van 
de kerk weten, maar anderen wel en sommigen lieten zich dopen. Toen mevrouw 
Muller werd gedoopt, bedankte ze Daan dat hij haar had geholpen om meer te 
weten te komen over de Heiland. 

Neem Daan als voorbeeld en wijs de kinderen erop dat zij ook een zendeling 
kunnen zijn en anderen over Jezus Christus en zijn kerk kunnen vertellen. 

• Wie kun je over Jezus vertellen? 

Bedenk samen met de kinderen wie zij over Jezus kunnen vertellen, zoals 
vrienden, buren en familieleden die geen lid zijn van de kerk of niet meer naar 
de kerk gaan. 

Leg uit dat we allemaal een zendeling kunnen zijn door het goede voorbeeld te 
geven. Bijvoorbeeld door vriendelijk te zijn en rekening te houden met anderen 
en door het evangelie na te leven. Herinner de kinderen eraan dat Ammon zo'n 
goede zendeling was omdat hij zo'n goed voorbeeld was. 

Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal over twee kinderen die zen-
dingswerk deden: 

Op een dag belden twee zendelingen aan bij mevrouw Jansen. Toen zij de deur 
opendeed, vertelden de zendelingen dat zij lid waren van de Kerk van Jezus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. Mevrouw Jansen vroeg de zendelingen binnen 
te komen en vertelde hun dat ze graag meer wilde horen over de kerk. De zende-
lingen waren daar erg blij mee. 

Mevrouw Jansen vertelde de zendelingen dat zij naast een gezin had gewoond 
dat tot de kerk behoorde. Ze zei dat de kinderen altijd heel beleefd en vriendelijk 
waren. Ze waren altijd eerlijk in het spel en hadden respect voor andermans 
eigendom. Mevrouw Jansen zei dat ze graag meer wilde weten over een kerk die 
kinderen leert om zulke vriendelijke buren te zijn. 

• In welk opzicht waren de kinderen die naast mevrouw Jansen hadden 
gewoond zendelingen? 

• Hoe kun je een goed voorbeeld zijn voor je buren en vrienden? 

Leg de kinderen uit dat ze verscheidene situaties gaan uitbeelden waarin ze door 
vriendelijk en attent gedrag een zendeling kunnen zijn. 

Laat de kinderen naar de situatie luisteren. Kies vervolgens kinderen uit die uit 
moeten beelden wat ze in die situatie zouden doen. Geef ieder kind de gelegen-
heid om in tenminste een rollenspel mee te doen. Gebruik de volgende situaties 
of bedenk er zelf een paar: 

Situatie 1 (voor drie kinderen) 

Twee van jullie lopen de straat uit. Je ziet hoe een klein kind in een grote boom 
klimt. Je weet dat dat erg gevaarlijk is. 

• Wat zou je doen? 

Situatie 2 (voor twee kinderen) 

Je ziet dat de buurvrouw een paar tassen vol met boodschappen heeft. Een 
van de tassen gaat kapot en de sinaasappelen rollen over de grond. 

• Wat zou je doen? 
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Situatie 3 (voor drie of meer kinderen) 

Je bent met je vriendjes aan het spelen. Een kind dat net in de buurt is komen 
wonen, wil graag meespelen. 

• Wat zou je doen? 

Situatie 4 (voor vier of meer kinderen) 

Er komt een nieuw gezin in jullie buurt wonen. Ze zijn geen lid van de kerk. Je 
denkt dat de kinderen het misschien wel leuk vinden om volgende week naar 
de jeugdwerkactiviteit te komen. 

• Wat zou je doen? 

Bedank de kinderen na de rollenspellen dat ze zulke goede zendelingen waren. 

Samenvatting 
Wijs op de KGW-poster of laat de kinderen naar hun KGW-ring kijken. Vertel de 
kinderen dat zij door zendelingen te zijn het goede kiezen en Jezus Christus 
volgen. Laat de kinderen de woorden op de poster herhalen (of vertellen waar 
de letters op hun ring voor staan). 

Geef de kinderen een compliment dat ze goede zendelingen willen zijn. Geef 
uw getuigenis hoe belangrijk het is dat iedereen hoort over Jezus Christus en zijn 
kerk. Wanneer we horen over Jezus en zijn kerk maakt dat ons blij. 

Help ieder kind een manier te bedenken waarop het de komende week een zen-
deling kan zijn. De ideeën hoeven niet ingewikkeld en uitgebreid te zijn. Herinner 
de kinderen eraan dat zij niet alleen zendelingen zijn als ze anderen over de kerk 
vertellen maar ook door simpelweg vriendelijk te zijn en anderen te helpen. 

Moedig de kinderen aan om er thuis over te spreken hoe ze een zendeling 
kunnen zijn. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, een zendeling uit voor 
de laatste paar minuten van de les. U kunt een zendeling vragen die op zen-
ding is in het gebied waar u woont of een pas teruggekeerde zendeling. Vraag 
hem/haar de kinderen te vertellen wat zij nu al kunnen doen om een zendeling 
te zijn. 

2. Vertel de kinderen hoe de zendelingen u hebben geholpen of hoe u iemand 
anders heeft geholpen door iets te vertellen over Jezus Christus en zijn kerk. 
Vertel hun hoe u zich daarbij voelde. 

3. Laat de kinderen een tekening maken van zichzelf als zendeling. Schrijf het 
volgende boven iedere tekening: 

(Naam van het kind) 
Zendeling 

De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen. 

KGW-poster 

Getuigenis 

Aanvullende 
activiteiten 
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4. Zing 'Een zendeling wil ik vandaag al zijn' Kinderliedjes, blz. 90) of 'Wij leren 
de wereld zijn woord' (Kinderliedjes, blz. 92) of zeg de tekst ervan op. 

Een zendeling wil ik vandaag al zijn, 
want het is heel belangrijk werk. 
'k Verbreid het evangelie in mijn jeugd, 
en daardoor wordt mijn getuigenis heel sterk. 

'k Vertel mijn vriendjes veel over de kerk, 
en hoe fijn het is erheen te gaan. 
'k Vertel ze hoe de waarheid is hersteld, 
en hoe het Boek van Mormon is ontstaan. 

Een zendeling kan ik al vandaag al zijn, 
want het is een heel belangrijk werk. 
Ik doe dus elke dag opnieuw mijn best 
en ik werk aan mijn getuigenis dat eenmaal sterk, 
getuigenis dat eenmaal sterk zal zijn. 
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Les 

11 
Het verlangen in ieder kind sterken om zich te laten dopen en de kinderen laten 
inzien hoe zij zich op de doop kunnen voorbereiden. 

1. Bestudeer Matteüs 3:13-17 en Leer en Verbonden 20:72-74 met een gebed 
in uw hart. Zie ook Johannes 1:25-34 en Evangeliebeginselen (31110 120), 
hoofdstuk 20. 

2. Vraag de muziekleidster van het jeugdwerk of zij tijdens de zangoefening het 
lied 'De doop' (Kinderliedjes, blz. 54) met de kinderen kan zingen. 

3. Zorg dat u een stuk stevig papier heeft dat groot genoeg is om plaat 2-19, 
Johannes de Doper doopt Jezus, te bedekken. Knip het stuk papier in even-
veel stukjes als er kinderen in de klas zitten. Leg de stukjes op de plaat 
zodat die niet zichtbaar is. 

4. Knip zes grote voetafdrukken uit stevig papier. 

5. Trek voor ieder kind de tekeningen aan het eind van de les over of maak voor 
ieder kind een kopie. 

6. Bereid u erop voor een paar details over uw eigen doop te vertellen, zoals wie 
u heeft gedoopt en waar u bent gedoopt. Vertel in het kort hoe u zich voelde 
toen u werd gedoopt. Als u als kind bent gedoopt, kunt u een foto van uzelf op 
die leeftijd meenemen. 

7. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel 
b. Plakband of plaksel. 
c. Plaat 2-19, Johannes de Doper doopt Jezus (Evangelieplaten 208); 

plaat 2-20, Een jongen die gedoopt wordt. 

8. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

N. B. leerkrachten van oudere kinderen: Aanvullende activiteiten 5, 6 en 7 zijn 
in het bijzonder geschikt voor kinderen die binnenkort gedoopt zullen worden. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. 

Jezus Christus is gedoopt 
Toon de afgedekte plaat van Johannes de Doper die Jezus doopt. Vertel de 
kinderen dat onder het papier een plaat zit met daarop twee belangrijke 
personen. Vraag de kinderen te raden om wie het gaat. Zeg hun dat ze niets 
mogen zeggen totdat alle stukjes papier een voor een van de plaat zijn 
afgehaald. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 
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Als al de stukjes ervan af zijn gehaald, vraag dan: 

• Wie zijn de personen op de plaat? 

• Wat zijn ze aan het doen? 

Vertel het verhaal van de doop van Jezus Christus zoals dat in Matteüs 3:13-17 
beschreven staat. Leg uit dat Johannes de Doper verbaasd was toen Jezus zei 
dat Hij gedoopt wilde worden. Johannes wist dat Jezus nog nooit had gezondigd 
en daarom dacht hij dat Jezus niet gedoopt hoefde te worden. Maar Jezus zei 
Johannes dat onze hemelse Vader ons heeft geboden om ons te laten dopen en 
dat Hij alle geboden van onze hemelse Vader wilde gehoorzamen. 

Wijs de rivier aan op de plaat en leg uit dat Johannes Jezus doopte in de rivier 
de Jordaan. Johannes doopte Jezus door onderdompeling. Onderdompeling 
betekent dat zijn hele lichaam onder water ging. 

Lees Matteüs 3:17 voor en leg uit dat dit de woorden zijn van onze hemelse Vader. 
Vertel de kinderen dat onze Vader in de hemel ook blij is als wij worden gedoopt. 

Speel 'Het laatste woord' met de kinderen. Lees de onderstaande uitspraken 
voor en laat de onderstreepte woorden weg. Vraag een kind de juiste woorden 
in te vullen. 

Als een kind het antwoord niet meer weet, ga dan verder met het volgende kind 
tot het juiste antwoord is gegeven (breng een kind niet in verlegenheid als het 't 
antwoord niet weet). Ga door met het spel tot ieder kind een vraag juist heeft 
beantwoord. Help de kinderen zonodig. U kunt dezelfde vragen ook twee keer 
gebruiken. 

1. Jezus Christus is gedoopt door Johannes de Doper. 

2. Jezus Christus is gedoopt in de Jordaan. 

3. Jezus is gedoopt omdat Hij de leringen van onze hemelse Vader wilde volgen. 

4. Jezus werd bij zijn doop helemaal ondergedompeld. 

5. Nadat Jezus was gedoopt, hoorden Johannes en Hij de stem van onze 
hemelse Vader. 

6. Als we acht jaar zijn, kunnen we het voorbeeld van Jezus volgen en ons 
laten dopen. 

Wij kunnen het voorbeeld van Jezus Christus volgen en ons laten dopen 
Vertel de kinderen dat zij gedoopt kunnen worden als ze acht jaar oud zijn. Nu 
is de tijd waarin zij zich moeten voorbereiden om gedoopt te worden. 

Leg uit dat we als we gedoopt worden, we verbonden sluiten met onze hemelse 
Vader. We beloven om zijn geboden te gehoorzamen, anderen te vergeven en 
Jezus Christus te volgen. Op zijn beurt neemt Hij ons op in zijn kerk en belooft 
ons te leiden en te helpen. 

Vertel de klas over uw doop. U kunt vertellen waar u bent gedoopt (in een doop-
vont of een rivier), wie u heeft gedoopt en wie er aanwezig was bij uw doop. 
Als u als kind bent gedoopt, kunt u een foto van uzelf laten zien op die leeftijd. 
Vertel hoe u zich voelde toen u werd gedoopt, bijvoorbeeld of u opgewonden 
was omdat u lid werd van de kerk. 

Vertel de kinderen dat zij ook gedoopt kunnen worden net als Jezus Christus en u. 
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Vertel een verhaal over een kind dat werd gedoopt. U kunt het volgende verhaal 
gebruiken: 

Marco's huisgenoten werden lid van de kerk toen Marco zeven was. ledereen 
werd gedoopt behalve Marco. Hij was nog niet oud genoeg. Marco was erg 
teleurgesteld dat hij niet samen met de anderen gedoopt kon worden. Zijn moe-
der zei hem dat hij ai gauw oud genoeg was om gedoopt te worden. Ondertus-
sen kon hij de periode die hij nog moest wachten, gebruiken om zich voor te 
bereiden op de doop. 

• Hoe kon Marco zich voorbereiden op de doop? 

Het komende jaar deed Marco erg zijn best om het goede te kiezen en te doen 
wat Jezus van hem verwachtte. Ten slotte was Marco acht jaar. Hij kreeg allemaal 
witte kleren aan en zijn vader doopte hem. Nadat Marco's vader hem uit het water 
optrok, was hij erg blij dat hij door onderdompeling was gedoopt, net als Jezus. 
Hij was blij dat hij lid was van Jezus' kerk. 

We kunnen ons nu voorbereiden op de doop 
Toon plaat 2-20, Een jongen die wordt gedoopt. Plak zo mogelijk de plaat op de 
deur van de klas. 

• In welk opzicht volgt de jongen op de plaat het voorbeeld van Jezus? 

Herinner de kinderen eraan dat ze zich nu reeds kunnen voorbereiden op de doop. 
Laat de papieren voetstappen zien en een kopie van de zes tekeningen aan 
het eind van de les. Vertel de kinderen dat de tekeningen stappen voorstellen die 
tot de doop leiden. Bespreek iedere stap en stel daarbij onderstaande vragen. 
Laat, nadat u een stap heeft besproken, een van de kinderen de voetstap zo op 
de grond leggen dat uiteindelijk een pad ontstaat dat naar de plaat van de 
doop leidt. 

1. Geloven in en meer te weten komen over Jezus Christus en onze hemelse Vader. 

• Wat moeten we te weten komen over Jezus Christus en onze hemelse Vader? 

• Waar kunnen we meer over hen te weten komen? 

2. Bidden tot onze Hemelse Vader. 

• Hoe kan bidden ons op de doop voorbereiden? 

3. Anderen vergeven en liefhebben. 

• Wat gebeurt er als we anderen vergeven? 

• Hoe kunnen we anderen laten zien dat we van ze houden? 

4. Iedere dag het goede kiezen. 

• Hoe kunnen we het goede kiezen? 

5. Luisteren naar schriftverhalen en ze zelf lezen. 

• Wat heb je eraan gehad om in de Schriften te studeren? 

6. Je moet acht jaar zijn. 

• Wat kun je doen, voordat je acht bent, om je voor te bereiden op de doop? 

Laat de kinderen, nadat alle voetstappen op de grond liggen, een voor een over 
de voetstappen naar de plaat van de doop lopen. Laat de kinderen bij iedere 
voetstap uitleggen hoe zij zich voorbereiden op de doop. 
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Samenvatting 
Geef ieder kind een kopie van de zes tekeningen mee naar huis. Schrijf de naam 
van het kind boven zijn tekeningen of laat hem dat zelf doen. 

Getuig tot de kinderen dat het erg belangrijk is om gedoopt te worden. Herinner 
de kinderen eraan dat onze hemelse Vader blij is als we worden gedoopt. 

Moedig de kinderen aan om de kopie met tekeningen te gebruiken om thuis uit 
te leggen wat u heeft verteld over de doop. Moedig de kinderen aan zich voor te 
bereiden op de doop door de zes stappen te nemen die door de tekeningen 
worden uitgebeeld. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Laat de kinderen over de voetstappen de klas uitlopen. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Teken voor ieder kind een voetstap op een vel papier. Schrijf op de voetstap 
Ik zal Jezus Christus volgen. Laat de kinderen de voetstappen kleuren of ver-
sieren. 

2. Als er een doopvont is in het gebouw waar u vergadert, zorg er dan voor dat 
u het de kinderen kunt laten zien. 

3. Zing het lied 'De doop' Kinderliedjes, blz. 54) of zeg de tekst ervan op. 

Jezus is eens in Judea 
naar Johannes toegegaan, 
die Hem doopte onder water 
bij de oever der Jordaan. 

'Dit is deel van 't evangelie,' 
had hun Jezus uitgelegd, 
'om te komen bij mijn Vader 
moet je doen wat Hij je zegt.' 

Daarom wil ik trouw vervullen 
Jezus' woord te allen tijd 
om gehoorzaamheid te tonen 
ben ik voor mijn doop bereid. 

4. Zet plaat 2-20, Een jongen die wordt gedoopt, naast plaat 2-19, Johannes de 
Doper doopt Jezus. Laat de kinderen vertellen wat zij al weten over de doop. 
Maak hen duidelijk dat de doop een bijzondere ervaring is om naar uit te kij-
ken. Het is een van de belangrijkste gebeurtenissen die ze ooit mee zullen 
maken. Bespreek de volgende punten: 

a. Als we worden gedoopt, worden we lid van de Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. (Als de jongere kinderen in de klas bezorgd 
zijn omdat zij geen lid zijn van de kerk, kunt u ze verzekeren dat kinderen 
onder de acht jaar beschouwd worden als leden. Als ze echter acht jaar 
zijn, moeten ze gedoopt worden om officieel lid te worden van de kerk.) 
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b. We moeten minstens acht zijn om ons te kunnen laten dopen. 
c. We hebben een gesprek met de gemeentepresident of bisschop om over 

de doop te praten. 
d. We dragen witte kleding als we worden gedoopt (verwijs naar plaat 2-20). 
e. We worden gedoopt door onderdompeling. (Zorg ervoor dat de kinderen 

begrijpen dat ze slechts een of twee seconden onder water zijn, dat het 
water niet diep is en de persoon die hen doopt hen goed vasthoudt.) 

f. De persoon die hen doopt moet een priester zijn of drager van het Melchize-
deks priesterschap. 

g. We worden op dezelfde manier gedoopt als Jezus Christus. Hij gaf het 
voorbeeld voor ons allemaal. 

5. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, een priesterschaps-
drager uit om de kinderen te vertellen wat er gebeurt als ze worden gedoopt. 
Laat hem uitleggen hoe de priesterschapsdrager die doopt, zal gaan staan en 
hoe zij hun armen houden. Laat hem uitleggen dat de priesterschapsdrager 
de dopeling zachtjes onder water zal duwen en hem snel weer uit het water zal 
opheffen. Herinner de kinderen eraan dat als ze op die manier worden 
gedoopt, ze net als Jezus gedoopt worden. 

De priesterschapsdrager kan, met de toestemming van uw gemeentepresident 
of bisschop, in de klas laten zien hoe de doop wordt voltrokken. (De priester-
schapsdrager mag niet het doopgebed uitspreken tijdens de demonstratie.) 

6. Leg uit dat het doopgebed een van de weinige gebeden is die iedere keer 
woordelijk hetzelfde moeten zijn. Jezus Christus heeft de woorden voor dit 
gebed geopenbaard in de Schriften. Lees Leer en Verbonden 20:73 voor 
(vanaf Van Jezus Christus' wege). 
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De gave van de Heilige Geest 
is van groot nut voor mij 

Les 

11 
De kinderen laten inzien dat zij na de doop de gave van de Heilige Geest ontvan-
gen en dat de Heilige Geest hen zal helpen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Leer en Verbonden 49:13-14, Leer en Verbonden 130:22 en het 
eerste en vierde geloofsartikel met een gebed in uw hart. Zie ook Moroni 10:5; 
Leer en Verbonden 9:8-9; 85:6; en Evangeliebeginselen (31110 120), hoofd-
stuk 21. 

2. Maak van stevig karton de volgende 'bloemvragen': 

Aanbevolen 
lesschema 

Bevestig de vragen op kleine stokjes van 10 tot 15 centimeter lang en zet ze 
in een vaasje of potje. 

3. Bereid u erop voor 'Ik weet dat Jezus leeft' (Kinderliedjes, blz. 8) te zingen of 
de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. De Leer en Verbonden. 
b. Plaat 2-19, Johannes de Doper doopt Jezus (Evangelieplaten 208). 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
nu dan met ze. 

Wij kunnen de gave van de Heilige Geest ontvangen 
Toon plaat 2-19, Johannes de Doper doopt Jezus. Herhaal in het kort de les van 
vorige week door ieder kind een bloem te laten kiezen. Stel een vraag over de 
doop van Jezus die begint met het woord op de bloem. Als het kind dat de bloem 
heeft gekozen de vraag niet kan beantwoorden, laat de rest van de klas hem 
dan helpen. (Breng een kind dat een antwoord niet weet niet in verlegenheid). 

Mogelijke vragen: 

• Wie doopte Jezus Christus? (Johannes de Doper.) 
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Tekst 
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de leerkracht 

Beeldverhaal 

Bespreking 

• Waar is Jezus gedoopt? (In de rivier de Jordaan.) 

• Wat betekent onderdompeling? (Dat je helemaal onder water gaat.) 

• Waarom is Jezus gedoopt? (Omdat Hij het gebod van onze hemelse Vader 
wilde gehoorzamen en omdat Hij ons het goede voorbeeld wilde geven.) 

• Wanneer kunnen we ons laten dopen? (Als we acht zijn.) 

Laat de kinderen u vertellen wie de twee personen op plaat 2-19 zijn. 

• Van wie was de stem die Jezus Christus en Johannes de Doper hoorden na 
de doop van Jezus? 

Herinner de kinderen eraan dat onze Vader in de hemel zag hoe Jezus werd 
gedoopt en dat Hij verheugd was. Vertel de kinderen dat er nog een bijzondere 
persoon aanwezig was bij de doop van Jezus. Die persoon helpt onze hemelse 
Vader en Jezus. Hij wordt de Heilige Geest genoemd. 

Laat de kinderen staande het eerste geloofsartikel opzeggen. 

Leg uit dat de Heilige Geest op onze hemelse Vader en Jezus Christus lijkt omdat 
Hij van ons houdt en ons wil helpen. Maar de Heilige Geest heeft geen lichaam 
van vlees en beenderen zoals onze hemelse Vader en Jezus. Lees Leer en 
Verbonden 130:22 voor tot en met Persoon van Geest. Leg uit dat we de Heilige 
Geest niet kunnen zien, maar dat Hij ons kan helpen bij het doen van goede keu-
zes. Hij geeft ons een warm en blij gevoel als we het goede kiezen. 

Vertel de kinderen dat na hun doop dragers van het Melchizedeks priesterschap 
hun twee grote zegeningen zullen verlenen. Lees Leer en Verbonden 49:14 voor 
en vertel de kinderen dat in die tekst een van die zegeningen wordt genoemd. 
Leg uit dat wie dit ook doet verwijst naar degene die is gedoopt. 

Laat de kinderen het vierde geloofsartikel uit het hoofd leren: 'Wij geloven (...) 
[in het] opleggen der handen voor de gave des Heiligen Geestes'. Vertel de 
kinderen dat de gave van de Heilige Geest een van de grote zegeningen is die 
we na de doop ontvangen. 

Nadat wij de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen, zal de Heilige Geest 
ons helpen om het onderscheid tussen goed en kwaad te maken. Hij kan ons ook 
helpen vóórdat we gedoopt en bevestigd zijn. Nadat we de gave van de Heilige 
Geest hebben ontvangen, kan Hij echter altijd bij ons zijn. 

Dat betekent dat Hij altijd bij ons zal zijn zolang wij maar proberen om het goede 
te kiezen. 

Wij kunnen als lid van de kerk bevestigd worden 
Leg uit dat de andere zegening die we na de doop ontvangen het lidmaatschap 
van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is. Dit wordt 
de bevestiging genoemd. Laat de kinderen het woord bevestiging een paar maal 
herhalen. 

Vertel het verhaal van 'Rians bevestiging', dat aan het eind van de les staat. Laat 
de kinderen om u heen komen staan zodat ze de platen kunnen zien als u het 
verhaal vertelt. 

Stel na het vertellen van het verhaal de volgende vragen: 

• Wat ontving Rian? (De gave van de Heilige Geest.) 

• Wie sprak het gebed uit om haar die gave te verlenen? (Haar vader.) 
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• Welk gezag bezat Rians vader? (Het Melchizedeks priesterschap.) 

• Wat veroorzaakte dat warme gevoel in Rians hart? (De invloed van de 
Heilige Geest.) 

Laat de kinderen het verhaal navertellen. Laat bij ieder plaatje telkens een ander 
kind vertellen. 

De Heilige Geest leert ons de waarheid herkennen 
Leg uit dat de Heilige Geest ons kan laten weten dat de kerk waar is. Soms 
voelen we ons zo blij en dankbaar dat we het aan anderen willen vertellen. 
Bijvoorbeeld als we ons getuigenis geven in de vasten- en getuigenisdienst. 

• Heb je wel eens je getuigenis gegeven tijdens een vasten- en getuigenisdienst? 

Als een van de kinderen dat weieens heeft gedaan, vraag hem dan hoe hij zich 
daarbij voelde. 

Leg uit dat sommige mensen zelfs een beetje huilen als ze vervuld zijn met de 
Heilige Geest. Dat zijn geen tranen van verdriet maar tranen van vreugde. Vertel 
de kinderen dat zij soms een warm, vredig gevoel kunnen krijgen tijdens de 
vasten- en getuigenisdienst of als ze bidden, in de Schriften lezen of luisteren in 
de kerk. Dat vredige gevoel is de fluisterende stem van de Heilige Geest die 
hun zegt dat wat er gezegd wordt waar en goed is. 

Zing samen met de kinderen 'Ik weet dat Jezus leeft' (Kinderliedjes, blz. 8) of zeg 
de tekst ervan op. 

Leg uit dat de Geest die in dit lied wordt genoemd de Heilige Geest is. De Heilige 
Geest laat ons weten dat onze Hemelse Vader leeft en dat Hij van ons houdt. 

De Heilige Geest kan ons leiden en waarschuwen 
Vertel in uw eigen woorden het verhaal van Sara Jane Jenne Cannon. Vraag de 
kinderen op te letten wat de Heilige Geest tegen haar zei. 

Sara Jane was een pionierskind dat lang geleden door de wildernis van Amerika 
trok op zoek naar een nieuw thuis. Nadat ze in Utah was aangekomen, woonde 
ze bij haar tante in een huis dat nog niet afgebouwd was. Een stuk tentdoek was 
over de muren gespannen als dak. Het werd op iedere hoek vastgehouden door 
een rotsblok. 

Op een dag zat Sara Jane thuis te naaien toen ze een stem hoorde zeggen: 
'Ga vlug aan de kant'. Er was niemand in de buurt, maar Sara Jane ging snel 
naar de andere kant van de kamer. Vlak daarna viel een van de rotsblokken in 
de kamer. Als Sara Jane niet was opgestaan, had het rotsblok haar geraakt. 
(Zie 'Move Away Quickly', in Remarkable Stories from the Lives of Latter-day 

r Saint Women, comp. Leon R. Hartshorn, 2 vols. [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1973-1975], deel 2, blz. 34.) 

• Wie sprak er tegen Sara Jane? 

• Wat zei de Heilige Geest tegen haar? 

• Wat deed Sara Jane? 

• Wat zou er zijn gebeurd als Sara Jane niet had geluisterd? 

Maak de kinderen duidelijk dat de Heilige Geest niet altijd spreekt met een 
stem die we kunnen horen. Soms geeft Hij ons het gevoel dat we iets wel of niet 
moeten doen. 
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Samenvatting 
Activiteit om terug 
te blikken 

Getuigenis 

Vraag de kinderen wat zij weten over de Heilige Geest. U kunt de bloemvragen 
gebruiken om de les samen te vatten. U kunt bijvoorbeeld vragen: 

• Wat voor waardevolle gave ontvang je na je doop? (De gave van de Heilige 
Geest.) 

• Wie is de Heilige Geest? (Een persoon die Jezus en onze Hemelse Vader helpt; 
een Geest; iemand die ons kan troosten en helpen.) 

• Wanneer wordt ons de gave van de Heilige Geest verleend? (Na onze doop; 
als we bevestigd worden als lid van de kerk.) 

• Waarvoelen we de influisteringen van de Heilige Geest? (In ons hart en in onze 
gedachten. Antwoorden zoals 'thuis', 'in de kerk' of 'waar we ook zijn als we het 
goede kiezen' zijn ook goed.) 

• Waarom heeft onze hemelse Vader de Heilige Geest gestuurd om bij ons te 
zijn? (Om ons te helpen en te troosten; om ons te leiden en te waarschuwen; 
om ons te vertellen wat waar is; om ons een gevoel van liefde en vrede te 
geven.) 

Vertel hoe u het vindt dat de Heilige Geest ons helpt en leidt. Vertel hoe Hij dat 
doet. U kunt een persoonlijke ervaring vertellen waarbij de Heilige Geest tot u 
getuigde en u heeft geholpen. 

Moedig de kinderen aan om het goede te kiezen zodat zij altijd de Heilige Geest 
bij zich kunnen hebben. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Neem iets mee dat u ooit cadeau heeft gekregen maar niet meer kunt gebrui-
ken omdat het kapot, afgedragen of op is, zoals een kapotte schaal, een oud 
kledingstuk of een leeg groenteblik. 

Laat de kinderen zien dat het cadeau geen nut meer heeft. Vertel wat meer 
over het cadeau. Bijvoorbeeld van wie u het heeft gekregen en wanneer en 
waarom. Maak de kinderen duidelijk dat het cadeau eens waardevol voor 
u was, maar dat het nu zijn waarde heeft verloren omdat het kapot, versleten 
of op is. 

Leg uit dat u bij uw doop een ander soort cadeau heeft gekregen. Het is 
heel waardevol omdat je het niet kunt verslijten of opmaken. Dat waardevolle 
cadeau wordt zelfs waardevoller naarmate we het meer gebruiken. 

• Welk cadeau bedoel ik? 

Als de kinderen hebben geraden (of als u heeft verteld) dat u de gave van de 
Heilige Geest bedoelt, vertel hun dan dat ze veel cadeaus zullen krijgen in de 
loop van hun leven. De gave van de Heilige Geest is echter het waardevolste 
cadeau dat ze ooit zullen krijgen tijdens hun verblijf hier op aarde. 
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2. Speel het volgende rustige spel met de kinderen om duidelijk te maken dat 
ze door de stille, zachte stem geleid kunnen worden: 

Toon de kinderen een klein voorwerp. Vertel dat u het voor het spel zult ver-
stoppen. Laat een van de kinderen even de klas verlaten terwijl u het voorwerp 
verstopt. Vertel, als het kind terug is in de klas, dat het goed moet luisteren 
om het voorwerp te kunnen vinden. Maak een zacht geluid zoals zachtjes met 
een potlood tikken, zachtjes in uw handen klappen, een liedje neuriën als 
het kind in de juiste richting kijkt. Tik harder als het kind dichter bij de plaats 
komt waar het voorwerp verborgen ligt. Ga net zolang door tot het het voor-
werp heeft gevonden. Herhaal de activiteit zo vaak als u wilt. Geef telkens een 
ander kind de gelegenheid het voorwerp te zoeken. 

Leg de kinderen uit dat ze in hun leven de leiding van de Heilige Geest kunnen 
ontvangen door naar zijn stille zachte stem te luisteren. Herinner hen eraan 
dat de Heilige Geest niet altijd hardop spreekt. Soms geeft Hij ons ideeën of 
gevoelens, zoals een warm gevoel als we het goede doen of een naar gevoel 
als we het slechte doen of willen gaan doen. We moeten heel goed opletten 
om te herkennen wat de Heilige Geest tegen ons zegt. 

3. Laat de kinderen hun beide handen overtrekken op een stuk papier. Laat ze 
voor iedere hand een andere kleur gebruiken. Leg de handen over elkaar als 
symbool voor het opleggen der handen voor het ontvangen van de gave van 
de Heiligen Geest. Schrijf de naam van ieder kind boven zijn tekening. 

4. Zing 'De Heilige Geest' (Kinderliedjes, blz. 56) of zeg de tekst ervan op. De 
tekst van het liedje staat achter in het lesboek. 
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De bevestiging van Rian 
Het is een bijzondere dag vandaag 
voor Rian. Ze is net gedoopt. Nu 
zal ze bevestigd worden als lid van 
de Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. Ze 
zal de gave van de Heilige Geest 
ontvangen. (U kunt uitleggen dat 
Rian door haar vader wordt gedoopt 
en bevestigd, maar dat in principe 
iedere waardige Melchizedeks pries-
terschapsdrager dit mag doen.) 

Nadat de vader van Rian haar uit het 
water heeft geholpen, staat haar 
moeder te wachten met droge kleren. 
Haar natte haar is al snel weer netjes 
gekamd en ze glimlacht en is blij! 

Als Rian klaar is, gaat ze weer naar 
haar familie en vrienden die al zitten 
te wachten. Ze gaat samen met haar 
vader naar een stoel voorin de kapel. 
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Rian buigt haar hoofd en sluit haar 
ogen. De mannen leggen hun handen 
op haar hoofd. Haar vader zegt haar 
naam en bevestigt haar als lid van de 
kerk en verleent haar de gave van 
de Heilige Geest 

De bisschop [gemeentepresident] 
vraagt de broeders die Rian heeft 
gekozen, naar voren te komen en in 
een kring te gaan staan. Rian heeft 
haar vader, haar grootvader, haar 
oom en haar huisonderwijzers geko-
zen. Al die mannen dragen het 
Melchizedeks priesterschap. 

Na de bevestiging geeft Rian de 
broeders in de kring een hand en 
ze feliciteren haar. Rian heeft een 
warm gevoel in haar hart en ze weet 
dat ze het góéde heeft gekozen. 
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Les 

11 Heb de moed het 
goede te kiezen 

De kinderen laten inzien dat zij het goede kunnen kiezen net als Jezus Christus 
deed toen Satan Hem probeerde te verleiden. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Matteüs 4:1-11 met een gebed in uw hart. 

2. Maak een eenvoudige kroon van karton. Zie het voorbeeld: 

Aanbevolen 
lesschema 

3. Trek het 'Kies het goede'-speelbord (zie het einde van de les) over op stevig 
papier of karton of maak er een kopie van. 

4. Schrijf de vragen die bij het spel horen (zie bladzijde 71-72) op aparte blaad-
jes en stop ze in een zakje of doos. 

5. Bereid u erop voor het eerste vers van 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) 
te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het lesboek. 

6. Facultatief: Maak een kopie van de brief van ouderling Pinegar en stop die 
in een envelop. 

7. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een paar steentjes. 
c. Twee knopen of andere kleine voorwerpen met verschillende vorm of 

kleur om als pionnen te gebruiken in het 'Kies het goede'-spel. 
d. De KGW-poster. 
e. Plaat 2-21, Ouderling Rex D. Pinegar; plaat 2-22, Tempel uit de oudheid 

(Evangelieplaten 118). 

8. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
nu dan met ze. 

We kunnen zelf kiezen 
Laat het bordspel 'Kies het goede' zien. Vraag de kinderen goed te luisteren 
naar de les zodat ze straks de vragen in het spel kunnen beantwoorden. 

• Heeft iemand je weieens uitgedaagd om iets te doen? 

Laat de kinderen vertellen over situaties waarin iemand hen uitdaagde iets te doen. 
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Vertel de kinderen dat u een brief heeft van ouderling Rex D. Pinegar, een alge-
meen autoriteit van de kerk. Leg uit dat hij in de brief vertelt over een uitdaging 
waar hij voor stond toen hij zeven was. Toon plaat 2-21, Ouderling Rex D. Pinegar. 
Lees de brief voor of vertel het verhaal in uw eigen woorden na. (Als u een kopie 
heeft gemaakt van de brief, en hem in een envelop heeft gedaan, lees die dan 
voor in plaats van het lesboek te gebruiken.) 

'Lieve kinderen, 

'"Wedden dat!" zijn woorden die vriendjes vaak gebruiken onder elkaar om de 
ander uit te dagen te bewijzen hoe dapper, sterk en moedig hij of zij is. Je vriend-
jes kunnen je vragen iets te doen waarvan je ouders en leraren hebben gezegd, 
dat je het niet mag - iets waarvan je weet dat het verkeerd is. Ik heb geleerd 
dat als we iets doen waarvan we weten dat het verkeerd is, we geen moed maar 
zwakheid tonen. Iemand laat pas echt zien hoe dapper en sterk hij is als hij de 
moed heeft om het goede te doen. 

Toen ik een jaar of zeven was, had ik een kameraadje dat ik heel graag mocht. 
We liepen vaak samen naar huis als we uit school kwamen. (...) We spraken over 
dapper zijn en over wat we allemaal wel niet konden. 

'Soms daagden we elkaar uit om over een sloot te springen of in een boom te 
klimmen. We wilden alleen maar bewijzen dat we dapper waren en dat we kon-
den wat oudere jongens en meisjes ook deden. 

'Op een dag kwamen we bij ons huis aan en we stonden nog wat te praten aan 
de kant van de weg. We vroegen ons af wie op school het hardst kon rennen (...) 
Ik bleef volhouden dat ik harder kon rennen dan mijn vriend. Hij keek me aan en 
zei: 'Jij kan toch zo hard rennen? Nou, ik wed dat je de overkant van de weg niet 
haalt voordat die auto hier is!' 

'Ik keek en zag dat een auto ons snel naderde. Zonder een woord te zeggen, 
rende ik de weg op om te bewijzen dat ik de snelste en dapperste was. Nog geen 
seconde later piepten de remmen van de auto! De bumper had me geraakt en 
ik viel bewusteloos neer. 

'Toen ik mijn ogen open deed, maakten mijn pijnlijke lichaam, mijn gekwetste 
trots en mijn moeders bezorgde gezicht me duidelijk dat ik helemaal niet snel of 
dapper was geweest. Ik was dom geweest. Ik had mezelf en anderen pijn 
gedaan (...). 

'De les die ik toen leerde (...) is van waarde geweest voor de rest van mijn leven. 
Ik heb die dag geleerd dat de enige uitdaging die iemand ooit moet aanvaarden, 
de uitdaging is om HET GOEDE TE DOEN. 

'Als je de uitdaging aanneemt om het verkeerde te doen, iets waarvan onze 
hemelse Vader of je ouders je hebben gezegd dat je het niet moet doen, dan zul 
je uiteindelijk verdrietig en teleurgesteld raken. Als je het goede durft te doen, 
zul je een goed gevoel over jezelf hebben. 

'Van de ene vriend tot de andere moedig ik jullie aan om je ouders te gehoorza-
men en de leringen van de Heer na te leven. (...) Door het goede te durven doen, 
zul je een vriend van Jezus Christus zijn en kunnen genieten van zijn grootste 
zegeningen. 

'Ik bid dat jullie altijd HET GOEDE DURVEN DOEN. 

'Met vriendelijk groet, jullie vriend, Rex D. Pinegar ('Friend to Friend', Friend, okt. 
1974, blz. 10-11).' 
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• Welke keuze deed de jonge Rex Pinegar? (Hij koos ervoor om voor de auto 
te rennen.) 

• Koos hij het goede? 

• Wat had hij moeten doen? 

• Wat denk je dat hij van dit ongeluk heeft geleerd? 

• Als iemand je uitdaagt iets te doen, moet je dat dan doen? 

Herinner de kinderen eraan dat ouderling Pinegar hun heeft gezegd 'het goede 
te kiezen'. 

• Wat betekent het om het goede te durven doen? 

Leg uit dat het niet altijd makkelijk is om het goede te kiezen, vooral niet als 
iemand je uitdaagt het verkeerde te doen. We willen allemaal dat onze vrienden 
vinden dat we sterk en dapper zijn. We willen niet dat ze ons uitschelden. Leg 
uit dat het goede durven doen betekent het goede doen zelfs ais het moeilijk is. 

Laat de kinderen staande het eerste vers van 'Kies het goede' zingen of de tekst 
opzeggen. Als de kinderen het lied niet kennen, zing het dan een paar maal voor 
of zeg de tekst een paar maal op zodat ze de woorden leren. Vertel de kinderen, 
dat ze de volgende keer dat iemand hen uitdaagt iets doms te doen aan de tekst 
van dit lied kunnen denken. De woorden van de tekst herinneren hen eraan het 
goede te kiezen en zullen hen de moed geven dat ook te doen. 

Vraag de kinderen naar hun KGW-ring te kijken als ze die om hebben. Wijs erop 
dat hun ring ook een geheugensteuntje kan zijn om het goede te kiezen. 

Vertel de kinderen dat als ze uitgedaagd worden om iets verkeerds te doen dat 
een verleiding wordt genoemd. Laat de kinderen het woord verleiding een paar 
maal herhalen. Leg uit dat Satan mensen probeert te verleiden om verkeerde 
keuzes te doen. Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat iedereen goede 
keuzes doet omdat dat de enige manier is om gelukkig te zijn. Satan wil niet dat 
we gelukkig zijn en hij weet dat we door verkeerde keuzes te doen ongelukkig 
worden. 

Satan wilde dat Jezus Christus verkeerde keuzes deed 
Vertel hoe Jezus Christus verleid werd in de wildernis. Zie Matteüs 4:1-11. Leg uit 
dat Jezus na zijn doop alleen wilde zijn om te vasten en bidden zodat Hij dichter 
bij onze hemelse Vader kon zijn. Hij vastte veertig dagen en nachten. Dat bete-
kent dat Hij veertig dagen niet at. 

• Hoe voel je je als je langere tijd niet hebt gegeten? 

• Hoe denk je dat Jezus zich voelde nadat Hij veertig dagen had gevast? 

Leg uit dat Satan dit een goed moment vond om Jezus te verleiden. Jezus had 
immers honger en Hij was verzwakt door het vasten. Satan wilde Jezus verleiden 
om zijn macht op de verkeerde manier te gebruiken. 

Pak de steentjes, de kartonnen kroon en plaat 2-22, Tempel uit de oudheid. Vraag 
de kinderen goed te luisteren om te kijken wat die voorwerpen te maken hebben 
met de wijze waarop Satan Jezus probeerde te verleiden. 

Laat de steentjes zien. Lees Matteüs 4:3 voor. Leg uit dat Satan eerst probeerde 
de Heiland te verleiden om de stenen in brood te veranderen. Jezus wist dat het 
niet goed was om zijn macht daarvoor te gebruiken, ook al had Hij honger. Hij ver-
telde Satan dat voedsel niet zo belangrijk is als het goede doen (zie Matteüs 4:4). 

Bespreking 

Liedje 

KGW-ring 

Presentatie van 
de leerkracht 

Schriftverhaal 
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Les 10 

Toon plaat 2-22, Tempel uit de oudheid. Leg uit dat Satan vervolgens probeerde 
de Heiland over te halen te bewijzen dat Hij Gods Zoon is door van de tempel te 
springen. Satan zei dat als Hij van de tempel zou springen en engelen Hem zouden 
redden, Hij bewezen had Gods Zoon te zijn (zie Matteüs 4:6). Jezus weigerde te 
doen waartoe Satan Hem verleidde. Hij wist dat het niet goed was om iets doms 
te doen en dan te verwachten dat onze hemelse Vader Hem zou beschermen 
(zie Matteüs 4:7). 

Houd de kroon omhoog. Leg uit dat Satan Jezus op nog een manier probeerde 
te verleiden. Satan zei tegen Jezus dat hij alle rijkdommen en koninkrijken aan 
Hem zou geven als Hij neer zou knielen en hem aanbidden (zie Matteüs 4:8-9). 
Jezus wist dat Hij alleen onze hemelse Vader moest aanbidden. Hij gebood Satan 
te verdwijnen. 

Lees Matteüs 4:10 voor, waar Jezus tegen Satan zegt: 'Ga weg, Satan'. Laat de 
kinderen staande die woorden herhalen. 

Leg uit dat Jezus altijd het goede koos omdat hij het goede liefhad en had 
beloofd alle geboden van onze hemelse Vader te gehoorzamen. 

Wij kunnen net als Jezus het goede kiezen 
Toon de KGW-poster en laat de kinderen de tekst opzeggen. Leg uit dat we meer 
op Jezus gaan lijken door goede keuzes te doen. Onze hemelse Vader wil ons 
helpen als we proberen het goede te kiezen. 

Help de kinderen bij het 'Kies het goede'-spel. Vertel de kinderen dat het spel hen 
eraan zal herinneren dat Jezus Christus altijd het goede koos en dat zij ook het 
goede kunnen kiezen. 

Verdeel de klas in twee groepen en geef iedere groep een knoop of ander klein 
voorwerp als pion. Laat ieder team zijn pion op het vakje 'Start' zetten. Laat de 
kinderen in iedere groep om de beurt een blaadje kiezen met een vraag erop 
(de vragen mogen meer dan een keer gebruikt worden). Lees de vraag voor en 
laat de kinderen in de groep gezamenlijk de vraag beantwoorden. Als ze de 
vraag juist hebben beantwoord, mogen ze hun pion het aantal vakjes vooruitzet-
ten als door het getal achter de vraag wordt aangegeven. Als ze de vraag fout 
beantwoorden, moeten ze op hetzelfde vakje blijven staan. 

Als een groep op het KGW-vakje komt, mogen ze de ladder opklimmen naar 
een vakje hoger. Komen ze op een 'VK' vakje (verkeerde keuze) dan moeten ze 
een vakje terug. 

Vragen voor het spel 

1. Waarom rende de jonge Rex Pinegar voor de auto? (Ga twee plaatsen verder.) 
2. Was ouderling Pinegar blij of verdrietig dat hij de uitdaging had aanvaard? 

(Ga een plaats verder.) 
3. Hoeveel dagen vastte en bad Jezus Christus in de wildernis? 

(Ga twee plaatsen verder.) 
4. Wie probeerde Jezus te verleiden? (Ga drie plaatsen verder.) 
5. Wat betekent vasten? (Ga vijf plaatsen verder.) 
6. Op hoeveel verschillende manieren probeerde Satan Jezus te verleiden? 

(Ga twee plaatsen verder.) 
7. Wat wilde Satan dat Jezus met de stenen deed? (Ga vier plaatsen verder.) 
8. Wat wilde Satan dat Jezus op de tempel deed? (Ga drie plaatsen verder.) 
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9. Wat beloofde Satan Jezus als Hij voor hem zou knielen en hem zou aanbidden? 
(Ga vijf plaatsen verder.) 

10. Deed Jezus wat Satan vroeg? (Ga drie plaatsen verder.) 
11. Wat willen onze hemelse Vader en Jezus Christus dat wij doen als iemand 

ons uitdaagt om iets verkeerds of doms te doen? (Ga vijf plaatsen verder.) 
12. Wat moeten we doen als we een keuze moeten doen? (Ga zes plaatsen 

verder.) 

13. Wat is verleiding? (Ga zes plaatsen verder.) 
14. Zullen we gelukkig of ongelukkig zijn als we verkeerde keuzes doen? 

(Ga een plaats verder.) 

15. Als iemand je uitdaagt iets te doen, moet je het dan doen? (Ga twee 
plaatsen verder.) 

Antwoorden op de vragen 

1. Hij ging in op de uitdaging van zijn vriend. 
2. Verdrietig. 
3. Veertig. 
4. Satan. 
5. Niets eten of drinken. 
6. Drie. 
7. Ze in brood veranderen. 
8. Eraf springen om te bewijzen dat Hij Gods Zoon is. 
9. Al de koninkrijken op aarde en hun rijkdom, 

10. Nee. 
11. Het goede kiezen. 
12. Het goede kiezen. 
13. Een uitdaging om iets verkeerds te doen. 
14. Ongelukkig. 
15. Nee. 

Samenvatting 
Leg uit dat Jezus ondanks de verleidingen altijd het goede koos. Herinner de 
kinderen eraan dat ze zich bij het kiezen kunnen afvragen: 'Wat zouden onze 
hemelse Vader en Jezus willen dat ik deed?' Ze kunnen ook 'Strijd voor het recht' 
(of 'Kies het goede') zingen en naar hun KGW-ring kijken. Dat zal hen eraan 
herinneren het goede te kiezen. 

Laat de kinderen de tekst op de KGW-poster opzeggen. 

Getuig tot de kinderen dat ze gelukkig zullen zijn als zij het goede kiezen. U kunt 
een ervaring vertellen waarbij iemand u uitdaagde een verkeerde keuze te doen. 
Leg uit welke keuze u heeft gedaan en hoe u zich naderhand voelde. 

Moedig de kinderen aan het goede te kiezen als iemand hen uitdaagt een 
verkeerde keuze te doen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Presentatie door 
de leerkracht 
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Les 14 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Leer de kinderen de volgende tekst opzeggen of zingen op de melodie van 
'Ben je vrolijk' (Kinderliedjes, blz. 125). Laat hen daarbij de aangegeven geba-
ren maken: 

Ik laat zien dat ik het goede kies en spreek de waarheid (wijs met vinger naar 
de mond en draai in het rond). 

Ik laat zien dat ik het goede kies en spreek de waarheid (wijs met vinger naar 
de mond en draai in het rond). 

ik ken de Heilands weg en dat zie je in wat ik zeg; 
Ik laat zien dat ik het goede kies en spreek de waarheid (wijs met vinger naar 

de mond en draai in het rond). 

U kunt het liedje een paar keer herhalen en dan 'en spreek de waarheid' ver-
vangen door 'en ben steeds vriendelijk' of 'bid tot God'. 

2. Laat de kinderen uitbeelden hoe ze het goede te doen in situaties waarin ze 
moeten kiezen. Gebruik de onderstaande situaties of bedenk er zelf een paar: 

a. Een vriendje daagt je uit om snoep te stelen in een winkel. 
b. Andere kinderen in het jeugdwerk plagen een jongen vanwege zijn kleding. 
c. Je kleine zusje maakt je lievelingsspeelgoed kapot. 
d. Je moeder heeft je net gevraagd een paar karweitjes te doen als je vriendje 

komt vragen of je buiten komt spelen. 
e. Je vriendjes rennen een drukke straat op om de bal te pakken waar ze mee 

aan het spelen zijn. 
f. Een vreemde biedt je snoep aan. 

3. Toon plaat 2-38, Het eerste visioen. Vertel in het kort het verhaal van het eerste 
visioen. Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:14-20. Leg uit dat toen Joseph 
Smith andere mensen vertelde dat hij onze hemelse Vader en Jezus Christus 
had gezien, velen hem niet geloofden. Ze lachten en scholden hem uit. Ze 
wilden dat hij ontkende dat hij een visioen had gehad (zie Geschiedenis van 

. Joseph Smith 1:21-26). Maar Joseph Smith durfde het goede te doen - hij 
deed wat onze hemelse Vader en Jezus Christus van hem verwachtten. 

4. Geef ieder kind een kopie van het KGW-embleem (zie voorin het lesboek) 
en krijtjes of potloden. Laat de kinderen het embleem inkleuren. Leg uit dat 
kinderen die het goede durven te doen net schilden zijn en zichzelf kunnen 
beschermen tegen de gevolgen van verkeerde keuzes. Vraag de kinderen 
hun embleem thuis ergens op te hangen waar ze het kunnen zien. Zo kan 
het hen eraan herinneren het goede te kiezen. 

73 

Aanvullende 
activiteiten 



Kies 
het 
goede KGW 



Kom, volg Mij na Les 

11 
Het verlangen in ieder kind sterken om Jezus Christus te volgen. 

Voorbereiding 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
nu dan met ze. 

Jezus Christus wil dat we Hem volgen 
Laat de kinderen 'Volg de leider spelen'. De kinderen staan op een rij. Het kind 
dat vooraan in de rij staat, holt, huppelt of doet iets anders tot aan de overkant 
van de klas. De andere kinderen volgen het eerste kind en doen wat hij doet. 
Dan gaat het eerste kind achteraan in de rij staan en het tweede kind wordt de 
nieuwe leider. Dan volgen de kinderen hem. Dit gaat zo door totdat ieder kind 
een beurt als leider heeft gehad. 

Vertel de kinderen dat u ze in de les van vandaag gaat vertellen hoe we Jezus 
Christus kunnen volgen. 

Toon plaat 2-23, Kind dat in zijn vaders voetstappen treedt. Vertel het volgende 
verhaal in uw eigen woorden: 
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1. Bestudeer Matteüs 4:18-22, Lucas 5:1-11 en Johannes 14:15, 15:17 met een 
gebed in uw hart. 

2. Maak drie sets met grote papieren voetstappen. Schrijf het volgende op de 
voetstappen: 
a. Kom / volg Mij na 
b. Onderhoud / mijn geboden 
c. Hebt elkander / lief 

Kom 

Volg Mij na 

3. Bereid u erop voor 'Kom, volg Mij na' (lofzang 82) te zingen of de tekst ervan 
op te zeggen. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. KGW-poster (zie les 1). 
c. Voor ieder kind een potlood en twee blaadjes papier. 
d. Plaat 2-23, Een kind dat in zijn vaders voetstappen treedt; plaat 2-24, 

De vissers worden geroepen (Evangelieplaten 209). 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Verhaal 



Sam ging naar buiten om zijn vader te helpen hout te sprokkelen. Het was winter 
en er lag een dikke laag sneeuw. Sam en zijn vader hadden hun armen vol met 
hout en gingen terug naar huis. Het was moeilijk voor Sam om door de diepe 
sneeuw te lopen met zo'n zware lading hout. Sam's vader zei dat hij in zijn voet-
stappen moest stappen. Nu was het veel makkelijker voor Sam om door de 
sneeuw te lopen. 

• Waarom liep Sam in zijn vaders voetstappen? 

• Waarom denk je dat het makkelijker was voor Sam om in de sneeuw te lopen 
als hij in zijn vaders voetstappen liep? 

Toon plaat 2-24, De vissers worden geroepen. Vertel het verhaal zoals dat in 
Matteüs 4:18-22 en Lucas 5:1-11 voorkomt. Leg uit dat Jezus Christus mannen 
heeft geroepen als zijn discipelen of helpers. 

Lees tijdens het verhaal op een geschikt moment Matteüs 4:19 voor. Leg uit 
dat met 'Ik zal u vissers van mensen maken' wordt bedoeld dat Jezus wilde dat 
deze mannen samen met Hem het evangelie zouden verkondigen. 

• Waarom volgden de vissers Jezus? 

• Wat zou jij doen als Jezus je vroeg Hem te volgen en zijn discipel te worden? 

Vergelijk het verhaal van Jezus Christus die zijn discipelen roept met het ver-
haal over Sam en zijn vader. Net zoals de vader van Sam vroeg hem te volgen, 
vraagt Jezus ons allemaal Hem te volgen. De vader van Sam wist dat Sam 
makkelijker zou kunnen lopen als hij in zijn voetstappen zou stappen. De Heiland 
weet dat ons leven makkelijker zal zijn en we gelukkiger zullen zijn als we Hem 
volgen. 

• Wat betekent het om Jezus te volgen? 

• Waarom is het leven makkelijker voor ons als we Jezus volgen? 

Zing het eerste couplet van 'Kom, volg Mij na' of zeg de tekst ervan op. Als 
er woorden in staan die de kinderen niet kennen, leg die dan uit (zoals bijvoor-
beeld voetspoor). 

'Kom', sprak de Heiland, 'volg Mij na'. 
Dat elk dus in zijn voetspoor ga, 
want wij toch worden dan alleen 
met Godes Zoon, de Heiland, één. 

Leg uit dat we Jezus kunnen volgen door zijn geboden te onderhouden. Dan 
zullen we op Hem gaan lijken. Als we op Hem gaan lijken en doen wat Hij van 
ons vraagt, dan volgen we Hem na. 

Toon de voetstappen met de woorden 'Kom' en 'volg Mij na'. Lees de woorden 
met de kinderen op. Laat de kinderen het zinnetje een paar maal herhalen. 

Zet de KGW-poster voor de klas. Vraag een kind de voetstappen aan de andere 
kant van de klas op de grond te leggen. (In de loop van de les moeten de sets 
met voetstappen op de grond worden gelegd. Leg ze zo neer dat ze en pad 
vormen waarover de kinderen naar de plaat van de Heiland op de KGW-poster 
kunnen lopen.) 

Jezus wil dat we de geboden onderhouden 
Leg uit dat Jezus Christus volgen, betekent doen wat Hij van ons heeft gevraagd. 
Vraag de kinderen te luisteren terwijl u een van de geboden voorleest die Jezus 
ons heeft gegeven. 

Activiteit met 
voetstappen 
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Lees Johannes 14:15 voor. Leg uit dat Jezus dit heeft gezegd. Laat de kinderen 
het vers herhalen. 

• Wat heeft Jezus gezegd dat we moeten doen? 

• Wat betekent de geboden van Jezus' onderhouden? 

Toon de voetstappen met 'Onderhoud' en 'mijn geboden'. Laat de kinderen de zin 
herhalen. Vraag een kind om de voetstappen een klein stuk van de eerste voet-
stappen af te leggen. (De voetstappen moeten zo dicht op elkaar liggen dat een 
kind makkelijk van de ene naar de andere kan stappen.) 

Beschrijf een paar situaties voor de kinderen waarin zij Jezus kunnen volgen. 
Laat de kinderen om de beurt vertellen wat zij in iedere situatie zouden doen. 
Gebruik de onderstaande voorbeelden of bedenk situaties die meer aansluiten 
bij de ervaringswereld van de kinderen in uw klas: 

1. Je bent op school aan het spelen en vindt een portemonnee met geld erin. 

• Wat moet je doen om Jezus te volgen? 

2. Je bent klaar om naar bed te gaan en zo moe dat je meteen wilt gaan 
slapen. 

• Wat moet je doen om Jezus te volgen voordat je in bed kruipt? 

3. Je moeder heeft gevraagd om op je kleine zusje te letten zodat ze niet 
de straat oprent. Een paar vriendjes komen langs en vragen of je met hen 
komt spelen. 

• Wat moet je doen om Jezus te volgen? 

4. Er zit een nieuwe jongen op school en sommige kinderen lachen hem uit. 

• Wat moet je doen om Jezus te volgen? 

5. Een paar vrienden hebben je gevraagd om mee te gaan op visite bij familie. 
Je zult niet op tijd terug zijn om naar de kerk te gaan. 

• Wat moet je doen om Jezus te volgen? 

Vraag de kinderen een situatie te beschrijven waarin ze kunnen kiezen Jezus 
te volgen. Wijs erop dat als we Jezus volgen, door te doen wat Hij ons heeft 
gevraagd, wij het goede kiezen. 

Jezus wil dat we elkaar liefhebben 
Tekst 

Activiteit met 
voetstappen 

Verhaal 

Om de kinderen nog een manier te laten ontdekken waarop we in Jezus' voet-
stappen kunnen treden, kunt u Johannes 15:17 voorlezen. Leg uit dat Jezus 
dit heeft gezegd. Vraag de kinderen de tekst te herhalen. 

• Wie wil Jezus dat wij liefhebben? 

Toon de voetstappen met de woorden 'Hebt elkander' en 'lief'. Lees de woor-
den samen met de kinderen op. Laat hen de zin een paar maal herhalen. 
Vraag een kind om de voetstappen op dezelfde manier neer te leggen als 
de vorige. 

Vertel of lees het volgende verhaal over Heber voor. Heber was een jongetje dat 
Jezus Christus volgde: 

Heber bibberde van de kou en deed zijn dunne jas aan. Nog even en dan was 
hij jarig en het enige dat hij wilde hebben was een warme jas. Hij wist dat zijn 
moeder verdrietig zou zijn als hij erom vroeg want ze had geen geld om er een 
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te kopen. Hebers vader was overleden toen Heber nog een baby was. Zijn 
moeder werkte hard om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Vaak zat 
ze 's avonds laat nog kleding te naaien voor andere mensen. 

Toen Heber jarig was, feliciteerde zijn moeder hem en gaf hem een mooie zelf-
gemaakte jas. Heber kon nauwelijks wachten totdat hij de jas aankon en kon 
voelen hoe heerlijk warm hij zat. 

Een paar weken later moest Heber een boodschap doen. Hij zag een jongen 
die alleen maar een trui droeg. Heber kon zich voorstellen hoe koud die jongen 
het moest hebben. Zonder na te denken deed Heber zijn jas uit en gaf hem 
aan de jongen. 

Toen Hebers moeder zag dat hij zijn oude jas weer aanhad, vroeg ze wat er met 
de nieuwe jas was gebeurd. 

Heber legde het uit en zei: 'Ik zag een jongen die hem harder nodig had dan ik 
en dus heb ik hem weggeven.' 

Zijn moeder vroeg: 'Had je hem dan niet je oude jas kunnen geven?' 

Heber keek zijn moeder aan en hoopte dat ze het zou begrijpen. Tranen kwamen 
in haar ogen. Ze omhelsde hem stevig en zei: 'Natuurlijk kon je dat niet, Heber'. 
(Zie Lucile C. Readin, 'The Coat', Children's Friend, nov. 1996, blz. 5.) 

• Hoe volgde Heber Jezus Christus? 

Vertel de kinderen dat de jongen in dit verhaal Heber J. Grant was. Later zou 
hij de zevende president van de kerk worden. 

Laat de kinderen manieren bedenken waarop ze anderen kunnen laten zien 
dat ze van hen houden. U kunt de volgende vragen stellen om de kinderen op 
ideeën te brengen: 

• Als je ziet dat iemand valt en zich pijn doet, wat kun je dan doen om te laten 
zien dat je van hem/haar houdt? 

• Als iemand op school geen lunch bij zich heeft, wat kun je dan doen om te 
laten zien dat je van hem/haar houdt? 

Leg uit dat van anderen houden meer is dan gevoelens en woorden. We moe-
ten door onze daden laten zien dat we van iemand houden. Vraag de kinderen 
te vertellen hoe ze de afgelopen week anderen hebben laten zien dat ze van 
hen hielden. 

We zullen het juiste kiezen en Jezus volgen 
Geef ieder kind de gelegenheid om van de ene voetstap naar de andere naar 
de plaat van Jezus Christus op de KGW-poster te lopen. Laat ieder kind iets 
opnoemen wat het deze week gaat doen om Jezus te volgen. 

Herinner de kinderen eraan dat we Jezus volgen als we het goede kiezen. Wijs 
op de KGW-poster en laat de kinderen 'Ik zal het goede kiezen' herhalen. 

Samenvatting 
Geef ieder kind twee blaadjes papier en een potlood. Laat de kinderen twee 
voetstappen maken door hun eigen voeten over te trekken. Laat hen boven 
het blaadje Ik zal Jezus volgen schrijven. Geef de kinderen hun voetstappen 
mee naar huis zodat ze hen thuis aan hun toewijding aan Jezus kunnen 
herinneren. 
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Vertel de kinderen hoe Jezus volgen u gelukkig heeft gemaakt. Getuig dat als 
we Hem volgen, Jezus ons terug zal leiden tot onze hemelse Vader. 

Moedig de kinderen aan om altijd in de voetsporen van Jezus te treden. Spoor 
hen aan de papieren voetstappen met hun ouders te bespreken. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze Hemelse Vader te 
vragen hen te helpen Jezus Christus te volgen en het goede te kiezen. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Zeg de kinderen dat u iets gaat doen (bijvoorbeeld klappen, knikken of 
marcheren op de plaats). Vraag hun u na te doen. Doe dat een keer. Verbind 
er een tweede handeling aan en laat de kinderen beide achter elkaar 
herhalen. Maak er steeds een nieuwe beweging bij. Kijk hoeveel bewegin-
gen de kinderen zich kunnen herinneren en in de juiste volgorde kunnen 
herhalen. 

Vergelijk dit spel met het volgen van de Heiland. We moeten proberen in alle 
opzichten zijn voorbeeld te volgen. 

2. Maak voor ieder kind in uw klas een slinger van papieren poppetjes. 
(Oudere kinderen vinden het misschien leuker om zelf een slinger te maken.) 
Vouw een stuk papier als een harmonika op. Teken een poppetje tegen de 
vouw aan (zie het voorbeeld) en knip het uit. Maak voor ieder kind een slinger 
en schrijf Hebt elkander lief aan de onderkant. Leg uit dat elkander liefhebben 
een van de belangrijkste geboden is die Jezus ons heeft gegeven. 

3. Zing het eerste vers van 'Ik wil graag als Jezus worden' (Kinderliedjes, blz. 40), 
'Houd van elkander' (Kinderliedjes, blz. 74) of 'Wees gehoorzaam aan de 
geboden' (Kinderliedjes, blz. 68). De tekst van de eerste twee liedjes staat 
achterin dit lesboek. Die van het laatste op de volgende bladzijde. 
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Wees toch gehoorzaam aan de geboden, 
want dat is veilig, brengt vrede en rust. 
God zendt dan zegen, Hij zendt dan zegen, 
't Woord van profeten: 
Wees toch gehoorzaam, 
want dat brengt vrede en rust. 
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Jezus Christus heeft de 
macht om te genezen 

Les 

11 
leder kind laten inzien dat Jezus Christus de macht heeft om te genezen en dat 
zieken beter kunnen worden door priesterschapszegens. 

Voorbereiding 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Soms worden we ziek 
Laat de kinderen de EHBO-doos zien en leg uit dat in de doos voorwerpen zitten 
die we soms gebruiken om een zieke of gewonde te genezen. Geef de kinderen 
aanwijzingen over ieder voorwerp en laat ze raden wat het is (bijvoorbeeld: het 
houdt bacteriën en vuil uit wonden en sneetjes). 

Als de kinderen een voorwerp raden, laat het dan zien. Vertel hoe het gebruikt 
wordt om mensen weer gezond te maken. Wijs de kinderen erop dat ze die mid-
delen nooit mogen gebruiken zonder de hulp van hun ouders. 

Leg uit dat iedereen wel eens ziek wordt of zich verwond. Soms duurt het niet 
lang dat we ziek of gewond zijn en kunnen onze ouders ons verzorgen. Maar 
soms zijn we erg ziek en dan moeten onze ouders met ons naar de dokter. 

Leg uit dat er nog een manier is om hulp te krijgen als we ziek zijn. Toen 
Jezus Christus op aarde leefde, zegende Hij veel mensen en maakte ze beter. 
Hij gebruikte de macht van het priesterschap om hen te genezen. 

Jezus genas de zieken 
Toon plaat 2-25, Jezus zegent de dochter van Jaïrus. Vertel hoe Jezus de dochter 
van Jaïrus genas. Zie Lucas 8:41-42, 49-56 (zie ook Matteüs 9:18-19, 23-26 en 
Marcus 5:22-24, 35-43). 

Aanbevolen 
lesschema 

Presentatie door 
de leerkracht 

Schriftverhaal 
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Doel 

1. Bestudeer Matteüs 9:18-19; Marcus 5:22-24, 35-43; Lucas 8:41-42, 49-56; 
Jakobus 5:14-15 en Leer en Verbonden 42:48 met een gebed in uw hart. 

2. Trek de tekeningen aan het eind van de les over of kopieer ze en knip ze uit. 
De tekeningen worden gebruikt in het spel 'Wat ben ik?'. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en de Leer en Verbonden. 
b. Een EHBO-doos of tasje met een paar voorwerpen die gebruikt worden 

om mensen te genezen als ze ziek of gewond zijn, zoals zalf, verband en 
hoestsiroop. 

c. Een klein flesje gewijde olie. 
d. Plaat 2-25, Jezus zegent de dochter van Jaïrus (Evangelieplaten 215), 

plaat 2-26, Jezus geneest de zieken; plaat 2-27, Het zalven van een zieke. 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Aandachtsactiviteit 



Leg uit dat Jaïrus groot geloof had. Hij geloofde dat als Jezus kwam en zijn 
zieke dochter zou zegenen, zij weer beter zou worden. Op weg naar Jaïrus huis 
schaarden zich veel mensen om Jezus heen en vroegen Hem om hulp. Toen 
Jezus een zieke vrouw hielp, kwam er een man met een boodschap voor Jaïrus. 

Lees Lucas 8:49-50 voor. 

• Wat zei de boodschapper tegen Jaïrus? (Zie Lucas 8:49.) 

• Wat zei Jezus tegen Jaïrus? (Zie Lucas 8:50.) 

Toen Jezus bij het huis van Jaïrus aankwam, zei Hij de mensen dat ze niet moesten 
huilen want het meisje was niet dood. Maar de mensen lachten Jezus uit en be-
spotten Hem omdat ze dachten dat het meisje wel dood was (zie Lucas 8:52-53). 

Jezus stuurde alle mensen weg behalve zijn discipelen Petrus, Jakobus en 
Johannes en Jaïrus en zijn vrouw. Toen nam Jezus het meisje bij de hand en zei 
haar op te staan. Het meisje stond op van haar bed en was helemaal genezen. 

• Waarom denk je dat Jezus iedereen het huis uitstuurde behalve Petrus, Jakobus, 
Johannes en de ouders van het meisje? (Omdat de andere mensen Hem uitlach-
ten en niet geloofden dat Hij het meisje kon genezen. Ze hadden geen geloof.) 

• Waarom kon Jezus de dochter van Jaïrus genezen? (Hij had het priesterschap; 
de ouders van het meisje hadden geloof.) 

Toon plaat 2-26, Jezus geneest de zieken. Vraag de kinderen zich voor te stellen 
hoe het zou zijn als Jezus hen een zegen zou geven als ze ziek waren. Benadruk 
dat Jezus net zoveel van hen houdt als van de kinderen die in zijn tijd op aarde 
leefden. Ook al is Hij nu niet op aarde, Hij heeft rechtschapen mannen het priester-
schap gegeven en de macht om in zijn naam te handelen. Zij kunnen ons een zegen 
geven om ons te genezen, net zoals Jezus gedaan zou hebben als Hij hier was. 

Mannen die het priesterschap dragen kunnen ons een zalving geven 
Toon plaat 2-27, Het zalven van een zieke. 

• Wat gebeurt er op deze plaat? 

Leg uit dat dragers van het Melchizedeks priesterschap een zieke kunnen 
zalven. Laat de kinderen het woord zalven meerdere keren herhalen. 

Laat de kinderen het flesje gewijde olie zien. Leg uit dat de olie gewijd 
(gezegend) is door priesterschapsdragers. Twee Melchizedeks-priesterschaps-
dragers kunnen de olie gebruiken en iemand een zegen geven als hij/zij ziek 
is (zie Jakobus 5:14-15). 

• Heb je ooit een zalving gehad? 

Laat de kinderen vertellen over priesterschapzegens of -zalvingen die zij of 
andere gezinsleden hebben gehad. U kunt de kinderen vertellen over een zalving 
die u of een van uw gezinsleden heeft ontvangen. 

Vertel het volgende verhaal over iemand die dankzij een priesterschapszegen 
genas. Een waar gebeurd verhaal over iemand die u of de kinderen kennen, 
zoals een lid uit de wijk of gemeente, zou nog leerzamer zijn. Als u geen waarge-
beurd verhaal kent, kunt u het volgende verhaal gebruiken: 

Toen Jessica die ochtend uit school kwam, kwam haar vader haar tegemoet en 
vertelde haar dat haar baby- broertje die ochtend was geboren. De baby was 
te vroeg geboren en was daardoor erg klein en zwak. De dokter had gezegd dat 
de baby maar een paar uur te leven had. 
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Jessica zag hoe bezorgd haar vader was. Ze was verdrietig want ze wilde dat 
de baby bleef leven. 

Jessica belde een van hun huisonderwijzers op en vroeg hem te komen zodat 
ze de baby een zalving konden geven. Toen de huisonderwijzer kwam, gingen ze 
allemaal naar de slaapkamer waar Jessica's moeder en haar nieuwe broertje 
lagen. Jessica's vader en de huisonderwijzer legden zachtjes hun handen op het 
hoofdje van de baby. Haar vader zegende hem dat hij zou blijven leven en zijn 
zending op aarde zou vervullen. Jessica voelde een warm en vredig gevoel in 
haar opkomen. Ze wist dat haar kleine broertje dankzij de macht van het priester-
schap zou opgroeien en sterk zou worden. (Overgenomen uit 'Moments to 
Remember', Children's Friend, febr. 1963, blz. 41.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus van iedereen houden die vraagt om 
genezen te worden. Toch genezen mensen soms niet, zelfs niet na een zalving. 
Sommigen genezen niet omdat onze hemelse Vader weet dat ze sterkere mensen 
zullen worden als ze moeten leven met hun ziekte of handicap. Anderen genezen 
niet omdat het de juiste tijd is om te sterven en terug te keren bij onze hemelse 
Vader (zie LV 42:48). We moeten geloof hebben dat onze hemelse Vader weet 
wat het beste antwoord op ieder gebed is. 

Vraag verscheidene kinderen voor de klas te komen om de tekeningen voor het 
spel 'Wat ben ik?' vast te houden. Laat de kinderen vertellen wat iedere tekening 
voorstelt. 

Leg uit dat u een paar beschrijvingen gaat geven van voorwerpen en mensen die 
nodig zijn bij het zalven van een zieke. Laat de kinderen bepalen welke tekening 
bij de beschrijving past. 

1. Men gebruikt mij als een zieke een zegen krijgt. De priesterschapsdrager 
doet een paar druppeltjes van mij op het hoofd van de zieke. Wat ben ik? 
(Gewijde olie.) 

2. Ik heb de mensen getoond hoe ze moeten leven. Door geloof in Mij te hebben, 
kunnen mensen weer gezond worden. Wie ben Ik? (Jezus Christus.) 

3. Ik heb een bijzondere zegen nodig. Ik heb koorts. Ik heb mijn vader gevraagd 
om me een zegen te geven zodat ik me beter voel. Wie ben ik? (Een ziek kind.) 

4. Ik heb een bijzondere macht gekregen, namelijk het priesterschap. Ik kan die 
macht gebruiken om mensen een zegen te geven. Wie ben ik? (Een Melchize-
deks-priesterschapsdrager.) 

5. Als iemand ziek is en om een zegen vraagt, wordt meestal de hulp van de 
Melchizedekse priesterschap ingeroepen. Meestal helpt er een bepaald aantal 
mannen. Ik ben dat aantal. Wat ben ik? (Het getal 2.) 

6. Als priesterschapsdragers de zieken zalven, leggen ze mij op het hoofd van 
de zieke. Wat ben ik? (Handen.) 

Samenvatting 
Laat de EHBO-doos nog eens zien. 

• Waar gebruiken we die voorwerpen voor? 

• Wat kan ons nog meer helpen als we ziek of gewond zijn? 

Geef uw getuigenis van de grootheid van Jezus Christus en zijn macht om te 
genezen. Vertel de kinderen hoe dankbaar u bent dat Jezus rechtschapen 
mannen het Melchizedeks priesterschap heeft gegeven zodat zij ons kunnen 
zegenen als we ziek zijn. 
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Vraag de kinderen erover na te denken hoe zij hetgeen ze hebben geleerd, thuis 
kunnen vertellen. Moedig de kinderen aan hun huisgenoten te vertellen hoe de 
Heiland de dochter van Jaïrus heeft genezen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Schrijf Wij geloven in de gave van gezondmaking op het bord. Leg uit dat 
Joseph Smith ons die grote waarheid heeft geleerd en dat het een deel is van 
het zevende geloofsartikel. Laat de kinderen staande de zin herhalen. Laat 
ze de zin uit het hoofd leren door een voor een de woorden uit te vegen. 
Laat de kinderen de zin blijven herhalen totdat alle woorden zijn uitgewist en 
ze hem uit het hoofd kennen. 

2. Zing het eerst couplet van 'Geloof' (Kinderliedjes, blz. 50) of zeg de tekst ervan 
op. Maak daarbij de aangegeven bewegingen. Herinner de kinderen eraan dat 
geloof een belangrijke vereiste voor genezing is. 

Geloof is: weten dat de zon zal opgaan, (maak met de armen een cirkel 
boven het hoofd) 

elke dag opnieuw, (laat de armen tot schouderhoogte zakken) 
Geloof is: weten dat de Heer mij hoort (houd de hand achter het oor) 
wanneer ik tot Hem bid. (vouw de handen alsof je bidt) 
Geloof is als een heel klein zaadje: (houd de linkerhand komvormig en doe 

met je rechterhand alsof je een zaadje in de grond stopt) 
het wordt een grote plant, (gebruik de rechterhand om te laten zien dat er 

een plant groeit in de linkerhand) 
Geloof is een gevoel, diep in mijn hart. (houd de hand op het hart) 

3. Vertel over Jezus Christus die de Nephieten genas. Zie 3 Nephi 17:5-9. Toon 
evangelieplaat 317, Jezus geneest Nephieten. Laat de kinderen op hun eigen 
lichaam de lichaamsdelen aanwijzen die Jezus heeft genezen zoals ogen, 
oren en benen. Bespreek met de kinderen hoe fijn de Nephieten het gevonden 
moeten hebben dat Jezus hen genas. Lees het laatste gedeelte van vers 8 
voor (vanaf want Ik zie). Wijs de kinderen erop dat het belangrijk is om geloof 
in Jezus Christus te hebben. 

4. Trek voor ieder kind de tekeningen aan het eind van de les over of maak er 
kopieën van. Laat de kinderen ze inkleuren. Moedig de kinderen aan om met 
behulp van de tekeningen thuis te vertellen hoe de zieken gezalfd kunnen 
worden. 
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11 Het priesterschap helpt mij 

leder kind laten inzien hoe het priesterschap ons kan helpen. 

1. Bestudeer Marcus 4:35-41 met een gebed in uw hart. Zie ook Evangeliebegin-
selen (31110 120), hoofdstuk 13. 

2. Bereid u erop voor het eerste vers en het refrein van 'Meester, de stormwinden 
woeden' (lofzang 71) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. Leg de woor-
den uit die de kinderen niet begrijpen. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Zo mogelijk een zaklantaarn of kleine lamp. Gebruik anders de verlichting 

in de klas. 
c. Plaat 2-20, Een jongen die gedoopt wordt; plaat 2-27, Het zalven van een 

zieke; plaat 2-28, Jezus stilt de storm (Evangelieplaten 214); plaat 2-29, 
Het ronddienen van het avondmaal; plaat 2-30, Een meisje dat bevestigd 
wordt; plaat 2-31, Naamgeving van een baby; plaat 2-32, Pas getrouwd 
echtpaar voor de tempel; plaat 2-33, Een vader zegent zijn dochter. 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

N.B.: Houd rekening met de gevoelens van kinderen in uw klas van wie de 
vader niet bij hen thuis woont of het priesterschap niet draagt. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Het priesterschap is de grootste macht 
Gebruik een zaklantaarn, een kleine lamp of de lamp in uw klas om de betekenis 
van het woord macht te illustreren. Begin de bespreking met het licht uit. Wijs 
erop dat ondanks dat alles juist is aangesloten, de zaklantaarn of de lamp geen 
licht geeft. 

• Wat moeten we doen om de zaklantaarn of de lamp te laten branden? 

Vraag een kind te laten zien wat er gebeurt als het de lamp aandoet. Leg uit dat 
de lantaarn en de lamp elektriciteit nodig hebben om licht te kunnen geven. 

Vertel de kinderen dat de les van vandaag over een macht gaat die groter is 
dan de macht van elektriciteit. Vraag de kinderen welke macht in het volgende 
verhaal wordt gebruikt. Vertel het verhaal dat in Marcus 4:35-41 staat. 

• Hoe zou je je voelen als je tijdens een zware storm op een boot zou zitten? 

Leg uit dat de discipelen Jezus Christus wakker maakten omdat ze bang waren 
voor de storm. Lees voor wat zij Jezus vroegen. Zie het laatste gedeelte van 

Aanbevolen 
lesschema 
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Marcus 4:38 (vanaf Meester). De discipelen waren bang dat de boot zou zinken 
door de storm en dat zij allen zouden verdrinken. 

Toon plaat 2-28, Jezus stilt de storm. Lees Marcus 4:39 voor om te zien wat 
Jezus deed. Laat de kinderen Jezus' woorden herhalen: 'Zwijg, wees stil!'. 

Leg uit dat de discipelen verbaasd waren dat de storm zo snel ging liggen. 
Lees voor wat zij tegen elkaar zeiden. Zie Marcus 4:41: 'Wie is toch deze, dat ook 
de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn'. Jezus' discipelen waren verrast dat 
Hij macht had over de wind en golven. 

Zing het eerste vers en het refrein van 'Meester, de stormwinden woeden' of zeg 
de tekst ervan op. Vertel de kinderen, voordat u begint, dat de lofzang gaat over 
het verhaal dat zij zojuist hebben gehoord. Vraag hun op te letten of zij Jezus' 
woorden ('Zwijg, wees stil') horen. (Jonge kinderen kunnen problemen hebben 
de tekst van de lofzang te begrijpen maar de Geest kan hen helpen de betekenis 
ervan aan te voelen. U kunt de kinderen moeilijke woorden uitleggen.) 

U kunt de kinderen helpen sommige handelingen waarover u zingt uit te beelden. 
Ze kunnen voor- en achterwaarts bewegen alsof ze in een roeiboot zitten, gol-
vende bewegingen maken met hun handen, angstig kijken zoals de discipelen 
enzovoort. 

Meester, de stormwinden woeden! 
Onstuimig is 't bandloos tij! 
De lucht is zo dreigend en donker, 
geen haven of hulp nabij. 
Bekommert U dan onze nood niet? 
Hoe kunt Gij slapen, Heer, 
nu elk ogenblik hier ons bedreigt 
met een graf in het kokend meer! 

Refrein: 
De wind en de golven verstaan uw wil: 
zwijg, wees stil. 
Zij het de woede van 't noodgetij, 
of duivels of mensen of wat het ook zij, 
geen zee deert het vaartuig waar Gij mee vaart, 
de Meester van hemel en zee en aard'. 
Zij allen volgen gedwee uw wil: 
zwijg, wees stil; 
zwijg, wees stil. 
Zij allen volgen gedwee uw wil: 
zwijg, zwijg, wees stil. 

• Welke grote macht heeft Jezus waarmee Hij de storm kon stillen? (De macht 
van het priesterschap. Dat is de macht om in de naam van onze hemelse 
Vader te handelen.) 

Laat de kinderen het woord priesterschap zeggen. 

We kunnen door het priesterschap gezegend worden 
Leg uit dat veel mannen in de kerk diezelfde macht hebben. Onze hemelse 
Vader en Jezus Christus verlenen goede mannen in de kerk het priesterschap. 
Als die mannen zich laten leiden door onze hemelse Vader dan kunnen zij 
het priesterschap gebruiken om ons te helpen en tot zegen te zijn. 
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• Ken jij iemand die het priesterschap draagt? 

Toon een voor een de platen waarop priesterschapsverordeningen te zien zijn. 
Laat telkens een kind een plaat vasthouden of er een aanwijzen en vertellen 
om welke verordening het gaat. Benadruk dat alle handelingen die op de plaat 
te zien zijn, worden verricht door een priesterschapsdrager. Laat de kinderen 
vertellen wat hun ervaringen zijn met die verordeningen. 

Toon plaat 2-27, Het zalven van een zieke. Herinner de kinderen aan hetgeen 
zij in les 16 te weten zijn gekomen over het zalven van zieken. Wijs ze erop dat 
priesterschapsdragers een zieke kunnen zalven zodat hij/zij beter wordt. 

• Heb je weieens een zalving gehad toen je ziek was? 

Toon plaat 2-29, Het ronddienen van het avondmaal. Leg uit dat priesters 
(een ambt in het Aaronisch priesterschap) en Melchizedeks priesterschapsdra-
gers het avondmaal mogen zegenen. Vertel dat diakenen (ook een ambt in het 
Aaronisch priesterschap) het avondmaal mogen ronddienen. Geef de kinderen 
de gelegenheid om over oudere broers of andere familieleden te vertellen die 
mogen helpen bij het zegenen en ronddienen van het avondmaal. 

Toon plaat 2-20, Een jongen die gedoopt wordt. Herinner de kinderen eraan dat 
we, net als Jezus, door een priesterschapsdrager gedoopt moeten worden. 
Johannes de Doper was een priesterschapsdrager en daarom kon hij Jezus dopen. 

• Zijn jullie ooit weieens bij een doopdienst geweest? (Als er al kinderen in uw 
klas zijn gedoopt, kunt u ze over die ervaring laten vertellen.) 

Toon plaat 2-30, Een meisje dat bevestigd wordt. Herinner de kinderen eraan 
dat zij na hun doop door Melchizedeks priesterschapsdragers bevestigd zullen 
worden als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen. Zij ontvangen dan tevens door de macht van het priesterschap de gave 
van de Heilige Geest. 

Toon plaat 2-31, Naamgeving van een baby. Vertel de kinderen dat baby's in de 
kerk een bijzondere zegen kunnen ontvangen. Laat de kinderen vertellen over 
een baby die onlangs zo'n zegen heeft ontvangen. (Als er kinderen zijn die zich 
ongerust maken omdat zij als baby geen zegen hebben ontvangen, verzeker hen 
er dan van dat er nog veel gelegenheden zullen komen waarbij zij een priester-
schapszegen zullen ontvangen.) 

Toon plaat 2-32, Pasgetrouwd echtpaar voor de tempel. Leg de kinderen uit dat 
zij, als ze ouder zijn, naar de tempel kunnen gaan om te trouwen. Een priester-
schapsdrager met verzegelbevoegdheid kan het huwelijk in de tempel voltrek-
ken. Dankzij het tempelhuwelijk kan een gezin voor eeuwig bij elkaar zijn. 

Vertel de kinderen dat zij een priesterschapszegen kunnen ontvangen als ze 
met een probleem worstelen. Toon plaat 2-33, Een vader zegent zijn dochter, en 
vertel hoe een meisje een priesterschapszegen kreeg toen zij met een probleem 
worstelde. U kunt het volgende verhaal vertellen: 

Suzanne was zich aan het klaarmaken voor haar eerste schooldag. Ze had 
ernaar uitgekeken, maar nu het zover was vond ze het eng. 

Suzanne was de hele ochtend al erg stil. Haar moeder had haar lievelingsontbijt 
klaar gemaakt. Suzanne keek helemaal niet blij toen ze het zag. Ze probeerde 
te eten maar het lukte niet. 

Suzanne zei tegen haar moeder dat ze zich niet lekker voelde. Haar moeder 
legde haar hand op Suzannes voorhoofd om te voelen of ze koorts had. Ze keek 
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in haar keel, maar die was niet rood. Suzannes moeder vroeg haar of ze ergens 
pijn had. Suzanne zei dat ze alleen maar een gek gevoel van binnen had. 

Suzannes vader zei dat ze zich waarschijnlijk alleen maar zo voelde omdat het 
haar eerste schooldag was. Ze was een beetje bang omdat ze hele dag van 
huis zou zijn en niet wist wat ze moest verwachten. Suzannes vader vertelde dat 
hij zich net zo had gevoeld voordat hij bij zijn nieuwe baas was gaan werken. 

Suzannes vader bood aan haar een zegen te geven voordat ze naar school ging. 

Door de zegen zou het angstige, gekke gevoel verdwijnen. Suzannes vader 
legde zijn handen op haar hoofd en gaf haar een zegen. 

Toen Suzanne die middag thuis kwam, was ze blij. Ze zei haar moeder dat ze de 
school leuk vond en dat ze een aardige lerares had. Suzanne was blij dat haar 
vader haar een zegen had gegeven. Daardoor had ze zich meer op haar gemak 
gevoeld op school. 

Leg uit dat dit soort zegens vaak een vaderlijke zegen wordt genoemd. Als je 
eigen vader geen zegen kan geven, kun je het aan een andere Melchizedeks-
priesterschapsdrager vragen, zoals je huisonderwijzer, een ander familielid, de 
bisschop of de gemeentepresident. 

Samenvatting 
• Wanneer hebben we een priesterschapszegen nodig of kunnen we erom vragen? 

Als de kinderen een van de verordeningen noemen, toont u de bijbehorende 
plaat. Laat de kinderen in koor de naam van de verordening of zegen noemen. 
Maak duidelijk dat dit slechts enkele van de zaken zijn die de macht van het 
priesterschap voor ons kan doen. 

Vertel hoe dankbaar u bent voor het priesterschap - dezelfde macht die Jezus 
had - en hoe blij u bent dat het ons in ons leven kan helpen. 

Moedig de kinderen aan om een vaderlijke zegen te vragen als zij er een nodig 
hebben. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en daarin zijn dankbaarheid voor 
de zegeningen van het priesterschap te uiten. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Nodig, met toestemming van uw jeugdwerkpresidente, een ouder van een van 
de kinderen in de klas uit om te vertellen over de naamgeving van zijn/haar 
kind. Vraag de ouder te vertellen hoe zij zich voelden, wat voor kleertjes ze de 
baby hadden aangetrokken en hoe zij het vonden dat de huisonderwijzers, 
familieleden en vrienden getuige waren van die gebeurtenis. Vraag de ouder 
ook hoe de vader het vond om door de macht van het priesterschap de baby 
een naam en een zegen te kunnen geven. 

2. Laat de kinderen het verhaal in Marcus 4:35-41 naspelen. 

3. Geef de kinderen potloden en papier en laat hen een tekening maken van 
een priesterschapsverordening, zoals het ronddienen van het avondmaal. 
Schrijf boven iedere tekening om welke verordening het gaat. 
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4. Zing een of meer van de volgende liedjes of zeg de tekst ervan op: 'Het 
priesterschap is hersteld' (Kinderliedjes, blz. 60), 'Ik kijk graag naar de tempel' 
(Kinderliedjes, blz. 99), 'De doop' {Kinderliedjes, blz. 54), 'De Heilige Geest' 
(Kinderliedjes, blz. 56). De tekst van de laatste twee liedjes staat achterin dit 
lesboek. 

Het priesterschap is hersteld 

De Heer gaf aan de mens 
zijn macht, die altijd geldt. 
Door zijn profeten is op aard' 
het priesterschap hersteld. 

Ik kijk graag naar de tempel 

Ik kijk graag naar de tempel. 
Eens zal ik er ook zijn, 
hoe mooi zal 't zijn daarbinnen, 
dan voel ik mij heel fijn. 
Want de tempel is het huis van God, 
vol liefde, en zo prachtig. 
Ik bereid mij voor, 
daarheen te gaan: 
dat houd ik in gedachte. 

Ik kijk graag naar de tempel. 
Eens zal 'k daarbinnen zijn; 
'k beloof dan aan mijn Vader 
gehoorzaam steeds te zijn. 
Want de tempel is de plek 
om de gezinnen te verzeeg'len. 
Want als kind van God heb ik geleerd: 
Hij zal ons eeuwig zeeg'nen. 
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11 
leder kind laten inzien dat onze hemelse Vader altijd naar gebeden luistert en 
ze op de beste manier verhoort. 

Voorbereiding 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Wij kunnen om hulp bidden 
Zing samen met de kinderen alle drie de verzen van het liedje 'Als je moeder 
roept'. 

• Waarom moeten we onze ouders en onze hemelse Vader gehoorzamen? 
(Omdat zij weten wat het beste voor ons is.) 

Vertel het volgende verhaal: 

Op een nacht had Maria een nare droom. Ze droomde dat ze verdwaald en 
angstig was. Toen ze wakker werd, begon ze te huilen. 

• Wat zou jij doen als je Maria was? 

Maria riep haar vader. Hij kwam vlug en gaf haar een knuffel. Maria voelde zich 
beter en viel al snel weer in slaap. 

• Waarom riep Maria haar vader? (Ze had hulp nodig en ze wist dat hij haar 
zou helpen.) 

• Wie roep jij als je hulp nodig hebt? (Antwoorden kunnen zijn: onze hemelse 
Vader, ouders, andere familieleden en vrienden.) 

• Hoe kunnen we onze hemelse Vader om hulp vragen? (Door het gebed.) 

Vertel de kinderen het volgende verhaal van John A. Widtsoe. Broeder Widtsoe 
is lid geweest van het Quorum der Twaalf Apostelen: 
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1. Bestudeer Lucas 1:5-17 met een gebed in uw hart. Zie ook Evangeliebegin-
selen (31110 120), hoofdstuk 8. 

2. Bereid u erop voor alle drie de verzen van 'Als je moeder roept' (Kinderliedjes, 
blz. 71) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

3. Bereid u erop voor een persoonlijke ervaring te vertellen waarbij onze hemelse 
Vader u, in antwoord op uw gebed, heeft geholpen. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Plaat 2-34, De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Doel 
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Activiteit 
(facultatief) 

Vervolg van 
het verhaal 

Bespreking 

John's vader was gestorven toen John nog klein was. Zijn moeder moest hard 
werken om in het levensonderhoud van haar kinderen te voorzien. John wilde 
graag een baantje hebben zodat hij haar kon helpen. Het was niet makkelijk om 
werk te vinden dat hij na schooltijd kon doen, maar uiteindelijk lukte het hem. 
Op een dag zei de man voor wie hij werkte dat hij nu al verscheidene weken hard 
had gewerkt. Hij betaalde hem met een gouden vijfdollarstuk. 

John zei: 'Vijf dollar! Dat was veel geld! Ik was ontzettend blij! Ik wilde de helft 
aan mijn moeder geven; dan kon ik nog een nieuw boek kopen en de rest zou ik 
sparen. Ik deed het nieuwe, glimmende goudstuk in mijn broekzak en ging snel 
op weg naar mijn moeder om haar het grote nieuws te vertellen. 

'Op weg naar huis, stak ik mijn hand in mijn broekzak. Het goudstuk ... het was 
weg! Ik voelde nog een keer goed. Het goudstuk was echt weg! Onder in mijn 
broekzak zat een gat waar de munt doorheen was geglipt. Het was verschrikke-
lijk! Ik vond het zo erg dat ik bij de kant van de sloot ging zitten huilen.' 

John liep dezelfde weg terug op zoek naar zijn goudstuk. De stoep waarover 
hij had gelopen, was gemaakt van planken. Hij zocht in iedere kier maar kon het 
geld niet vinden. Het leek voorgoed verloren. 

Laat de kinderen doen alsof ze John zijn die op zoek is naar de verloren munt. 
Ze kunnen een paar minuten langzaam door de kamer lopen alsof ze iets verloren 
hebben. Vraag hun daarna weer te gaan zitten. 

• Als je John was, wat zou je dan gaan doen? 

John zei: 'Toen besefte ik dat de Heer wist waar het goudstuk was. Als Hij me zou 
helpen, en als het zijn wil was dan zou ik het zo terugvinden. 

'Daarom knielde ik achter een grote boom neer en vertelde de Heer dat ik mijn 
goudstuk had verloren. Ik vroeg Hem of Hij me wou helpen de munt terug te vinden 
als Hij dat het beste voor mij vond. Toen ik opstond, voelde ik me veel beter. Ik 
wist zeker dat de Heer mijn gebed had gehoord. 

'Het begon al te schemeren. Je kon niet meer duidelijk zien wat er op de grond 
lag, zeker geen klein gouden muntje. Maar ik liep verder en dit keer niet zo lang-
zaam want ik wist dat de Heer me hielp. Daar, ongeveer halverwege de tweede 
straat in het gras lag mijn gouden muntje (...). Ik schreeuwde het haast uit van 
vreugde. Wat zou mijn moeder blij zijn en wat was ik blij met het boek dat ik wilde 
kopen. Ik leunde tegen het hek aan en zei: "Dankuwel, Heer, dat u mij heeft 
geholpen mijn geld terug te vinden." 

'Sindsdien weet ik dat de Heer onze gebeden hoort. En sindsdien pas ik goed op 
dat ik geen gaten in mijn zakken heb' (uit John A. Widtsoe, 'The Lost Gold Piece', 
Children's Friend, sept. 1947, blz. 369). 

• Hoe vaak bad John over zijn munt? 

• Waarvoor bad John de eerste keer? (Om onze hemelse Vader te vragen hem 
te helpen de munt te vinden.) 

• Wat was het antwoord op Johns gebed? 

• Waarom bad John de tweede keer? (Om onze hemelse Vader te bedanken 
dat Hij hem had geholpen.) 

• Hoe heeft onze hemelse Vader jou weieens geholpen nadat je had 
gebeden? 
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Presentatie van 
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Verhaal 

Beklemtoon dat onze hemelse Vader net als onze ouders van ons houdt en ons 
wil helpen. Als we om hulp bidden, luistert onze hemelse Vader naar ons. Vertel 
de kinderen een ervaring waarbij hemelse Vader u, in antwoord op uw gebed, 
heeft geholpen. 

Gebeden worden op verschillende manieren verhoord 
Houd de Bijbel omhoog en leg uit dat het volgende verhaal in de Bijbel staat. 

Toon plaat 2-24, De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. 
Zie Lucas 1-17 

Leg uit dat Zacharias en Elisabet beiden rechtvaardige mensen waren en dat zij 
jarenlang om een baby hadden gebeden. Nu waren ze oud en hadden nog 
steeds geen kind. 

Leg uit dat Zacharias verbaasd en een beetje bang was toen hij voor het eerst 
de engel in de tempel zag. Lees op wat de engel tegen Zacharias zei. Zie Lucas 
1:13-14. Vertel dat wat de engel beloofde echt gebeurde en dat Zacharias en 
Elisabet een zoontje kregen. 

Beklemtoon dat onze hemelse Vader al de gebeden van Zacharias en Elisabet 
had gehoord. De tijd was echter nog niet rijp voor hun kind om geboren te wor-
den. De engel vertelde Zacharias dat de baby, Johannes, een groot profeet zou 
worden, namelijk Johannes de Doper. Johannes werd in die tijd geboren zodat 
hij veel mensen erop voor kon bereiden om in Jezus Christus te geloven en Hem 
te volgen. 

Leg uit dat we soms, net als Elisabet en Zacharias, om iets bidden wat wel goed 
voor ons is, maar nog niet op dat moment. Onze hemelse Vader verhoort al onze 
gebeden en beantwoordt ze op de manier en de tijd die het beste voor ons is. 

Herinner de kinderen eraan dat toen John Widtsoe bad om zijn gouden munt terug 
te vinden, hij niet vergat dat onze hemelse Vader wist waar de munt was. Hij wist 
ook dat Hij hem zou helpen de munt te vinden als 'Hij dat het beste voor mij vond'. 
John vond de munt heel snel terug omdat dat het beste voor hem was. 

Leg uit dat we onze ouders soms iets vragen dat niet goed voor ons is en dat ze 
dan 'nee' zeggen. Soms bidden we ook wel eens om iets dat niet goed voor ons 
is en dan zegt onze hemelse Vader 'nee'. 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Michael moest binnenblijven omdat hij zo hoestte. Buiten sneeuwde het - het 
was de eerste sneeuw die winter. Michael smeekte zijn moeder of hij mocht bui-
tenspelen in de sneeuw, maar ze zei: 'Nee'. Ze was bang dat zijn hoest erger 
zou worden. 

Michael wilde zo graag buitenspelen dat hij onze hemelse Vader vroeg of Hij 
zijn moeder van gedachten wilde laten veranderen. Toen zijn vriendje Alex kwam 
vragen of hij meeging buitenspelen, zei Michael dat hij eerst moest lunchen 
maar dat hij daarna buiten zou komen. Hij vertelde dat hij gebeden had dat zijn 
moeder hem toch toestemming zou geven. 

Na de lunch vroeg Michael zijn moeder opnieuw of hij mocht buitenspelen. Hij 
vertelde haar dat hij erom had gebeden. Michaels moeder was niet blij. Ze vroeg 
Michael of hij dacht dat onze hemelse Vader wilde dat hij ging buitenspelen 
terwijl dat hem misschien zieker zou maken. 
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• Denk je dat onze hemelse Vader Michaels gebed verhoorde? 

• Hoe verhoorde onze hemelse Vader het gebed? 

Toen Alex terugkwam, zei Michael dat hij niet mocht buitenspelen. Alex zei dat 
onze hemelse Vader Michaels gebed niet had verhoord. Michael legde uit 
dat onze hemelse Vader zijn gebed wel had gehoord maar dat zijn antwoord 
'nee' was. 

Samenvatting 
Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader weet wat het beste voor ons allemaal 
is en dat Hij onze gebeden altijd op de beste manier verhoort. Soms zegt Hij 'ja', 
soms 'nee' en soms vraagt Hij ons nog even te wachten voordat we ontvangen 
waar we om hebben gevraagd. 

• Hoe heeft onze hemelse Vader het gebed van John Widtsoe beantwoord? 

• Hoe heeft onze hemelse Vader het gebed van Elisabet en Zacharias beant-
woord? 

• Hoe heeft onze hemelse Vader het gebed van Michael beantwoord? 

Moedig de kinderen aan de antwoorden van onze hemelse Vader op hun gebe-
den te aanvaarden, zelfs als het antwoord 'nee' of 'niet nu' is. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Vertel de kinderen dat ze gaan doen alsof zij ouders zijn en moeten bepalen 
wat het beste is voor hun kinderen. Vraag hun met 'ja', 'nee' of 'niet nu' te ant-
woorden op ieder verzoek van hun kinderen. Beschrijf zaken waar de kinderen 
om kunnen vragen. Gebruik daarbij de onderstaande situaties of bedenk er 
zelf een paar. Bespreek welk antwoord in iedere situatie het beste is. 

a. Het is bijna tijd voor het avondeten. Je kind heeft trek en vraagt of het een 
ijsje mag. 

• Wat antwoord je? 

• Waarom? 

b. Het is een koude regenachtige dag. Je kind vraagt of het in zijn zwemkle-
ding buiten mag spelen. 

• Wat antwoord je? 

• Waarom? 

c. Je kinderen hebben al hun karweitjes af. Het is nog vroeg in de middag. 
Ze vragen of ze buiten mogen gaan spelen. 

• Wat antwoord je? 

• Waarom? 
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d. Je kind was aan het sparen voor een stuk speelgoed en heeft nu genoeg 
om het te kopen. Het vraagt of het meteen naar de speelgoedwinkel 
mag gaan om het te kopen. Jij (de ouder) gaat over vijf minuten bood-
schappen doen. 

• Wat antwoord je? 

• Waarom? 

e. Je dochtertje is gek op paarden en vraagt of het een eigen paard mag 
hebben. Ze is nog maar vijf. 

• Wat antwoord je? 

• Waarom? 

f. Je kinderen gaan slordig om met hun speelgoed en boeken. In plaats van 
dat ze voorzichtig zijn met het speelgoed en de boeken die ze hebben, 
willen ze nieuw kopen. In de winkel zien ze een van hun lievelingsboeken 
en vragen of ze het mogen kopen. 

• Wat antwoord je? 

• Waarom? 

Leg uit dat ouders het beste voor hun kinderen willen. Onze hemelse Vader 
wil ook doen wat het beste voor ons is. Hij verhoort onze gebeden altijd, maar 
op de manier die het beste voor ons is. Net zoals onze ouders soms 'ja', 
soms 'nee' en soms 'nu niet' zeggen, beantwoordt onze hemelse Vader onze 
gebeden soms met 'ja', soms met 'nee' en soms met 'nu niet'. 

2. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, een paar gasten uit 
om 'Gebed van een kind' (Kinderliedjes, blz. 6) voor de kinderen te zingen. 

3. Zing 'Zeg mij toch, Heer' (Kinderliedjes, blz. 75) of zeg de tekst ervan op. 

Zeg mij toch, Heer 

Zeg mij toch, Heer, in antwoord op mijn vraag: 
wat wilt U dat ik zeg en doe vandaag? 
Leer mij met vreugd uw wil te doen, o Heer, 
open mijn ogen en verklaar uw leer. 

- Ik laat mij leiden door uw hand, o God, 
hoor naar uw stem, gehoorzaam uw gebod. 
Daarom verblijf toch altijd dicht bij mij, 
dan ben ik nooit meer bang, dat maakt mij blij. 
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Jezus Christus houdt van mij 

leder kind laten voelen dat Jezus Christus van alle kinderen houdt en hen 
zegent. 

1. Bestudeer Matteüs 25:34-40, Marcus 10:13-16 en 3 Nephi 17 met een 
gebed in uw hart. 

2. Tref, indien mogelijk, de volgende voorbereidingen voor het herhalingsspel: 

a. Knip uit karton een cirkel ter grootte van een bord. Kleur een derde van 
de cirkel rood, een derde geel en een derde blauw. 

b. Maak twaalf gekleurde kaarten: vier rode, vier gele en vier blauwe (voor 
een grotere klas heeft u meer kaarten nodig). 

c. Schrijf op iedere kaart een herhalingsvraag. U kunt de volgende vragen 
gebruiken: 

Van wie houdt Jezus Christus? 

Hoe weet je dat Jezus van je houdt? 

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: 'Laat de kinderen tot Mij komen'? 

Wat probeerden Jezus' discipelen te doen toen de ouders hun kinderen 
bij Jezus wilde brengen? 

Hoe toonde Jezus dat Hij van de zieken en gewonden in Amerika hield? 

Wat deed Jezus nadat Hij de kinderen in Amerika had gezegend? 

Wie zagen de ouders van de kinderen in Amerika bij hun kinderen staan 
nadat Jezus ze had gezegend? 

Waarom zegende Jezus de kinderen? 

Hoe kunnen we laten zien dat we van Jezus houden? 

d. Stop de kaarten in een doos of zak. Schrijf een vraagteken op de doos 
of zak. 

e. Neem een knoop of muntje mee om op de cirkel met kleuren te werpen. 

3. Bereid u erop voor om beide verzen van 'Ik lees graag dat mooie verhaal' 
(Kinderliedjes, blz. 35) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat 
achterin dit lesboek. 
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4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Plaat 2-35, Christus en de kinderen (Evangelieplaten 216); plaat 2-36, 

Jezus zegent de Nephitische kinderen. 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Jezus Christus houdt van kleine kinderen en zegent hen 
Toon de doos of zak met de herhalingsvragen. Vertel de kinderen dat u aan het 
eind van de les een spel met ze zal spelen. Leg uit dat ze goed moeten luisteren 
tijdens de les zodat ze de vragen in het spel weten te beantwoorden. 

Zing samen met de kinderen beide verzen van 'Ik lees graag dat mooie verhaal' 
of zeg de tekst ervan op. (Als de kinderen het liedje niet kennen, kunt u het ze 
leren of voorzingen.) Bespreek de woorden van het liedje en laat de kinderen zich 
voorstellen hoe geweldig het zou zijn als Jezus zijn armen om hen heen zou slaan 
en zijn handen op hun hoofd zou leggen. 

Toon plaat 2-35, Christus en de kinderen, en laat de Bijbel zien. Leg uit dat het 
verhaal dat u gaat vertellen in de Bijbel staat. Vertel het verhaal zoals dat in 
Marcus 10:13-16 voorkomt. 

Leg uit dat de discipelen bang waren dat de kinderen Jezus zouden storen terwijl 
Hij aan het onderrichten was. De Heiland wilde dat de kinderen bij Hem kwamen. 
Lees voor wat Jezus zei. Zie Marcus 10:14 (begin bij Laat de kinderen). 

• Wat deed Jezus toen de kinderen tot Hem kwamen? 

Lees Marcus 10:16 voor. Om de kinderen duidelijk te maken wat Jezus deed, 
kunt u ze eraan herinneren wat ze in les 17 over het priesterschap te weten zijn 
gekomen. Leg uit dat vaderlijke zegens en andere priesterschapszegens te 
vergelijken zijn met de zegens die Jezus ons zou geven. 

• Waarom wilde Jezus dat de kinderen tot Hem kwamen? (Omdat Hij van ze 
hield en ze wilde zegenen.) 

Wijs erop dat ondanks dat Hij de volwassenen aan het onderrichten was, Jezus 
de tijd nam om een arm om de kinderen heen te slaan en ze te zegenen omdat 
Hij zoveel van ze hield. 

Geef uw getuigenis datJezus van kinderen houdt. U kunt nogmaals samen met 
de kinderen 'Ik lees van de dagen' zingen. 

Toon plaat 2-36, Jezus zegent de Nephitische kinderen. Vraag de kinderen wat 
zij op de plaat zien. Laat een exemplaar van het Boek van Mormon zien. Leg 
uit dat Jezus Christus niet alleen de mensen in het heilige land onderrichtte maar 
dat Hij ook de bewoners in Amerika leerde. Vertel dat een verslag van zijn 
bezoek aan Amerika in het Boek van Mormon staat. Vertel het verhaal zoals dat 
in 3 Nephi 17 voorkomt. 

Leg uit dat toen Jezus klaar was met zijn onderricht aan de mensen in Amerika 
zij niet wilden dat Hij wegging. Jezus houdt veel van alle mensen en daarom 
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zegende en genas Hij al de mensen die ziek of gewond waren of een handicap 
hadden (zie 3 Nephi 17:7-10). 

Toen vroeg Jezus de mensen alle kleine kinderen bij Hem te brengen. Vervolgens 
sprak Hij een geweldig gebed uit (zie 3 Nephi 17:11-15). 

Vertel de kinderen dat het Boek van Mormon ons leert dat de woorden van het 
gebed zo groot en wonderbaar waren dat ze niet opgeschreven konden worden 
(zie 3 Nephi 17:15). 

Leg uit dat Jezus de kinderen toen een voor een bij zich nam, zegende en voor 
hen bad. De ouders zagen engelen bij de kinderen staan (3 Nephi 17:21-24). 
Alle mensen konden voelen hoeveel Jezus van hen hield. 

• Hoe denk je dat de kinderen zich voelden toen Jezus hen zegende en voor 
hen bad? 

• Hoe voel je je als je aan Jezus denkt? 

Jezus Christus houdt van ons 
Leg uit dat ondanks dat Jezus Christus nu niet op aarde is, hij net zoveel van 
ons houdt als van de kinderen die in zijn tijd leefden. 

• Hoe weten we dat Jezus van ons houdt? (De kinderen kunnen antwoorden: 
Hij heeft de aarde voor ons geschapen; Hij heeft ons geboden gegeven om 
naar te leven; Hij heeft zijn leven voor ons gegeven; Hij leidt de kerk en spreekt 
tot ons door zijn profeten; Hij is een goed voorbeeld voor ons.) 

Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus onder leiding van onze hemelse 
Vader de aarde en alle planten en dieren erop heeft geschapen. 

Vraag ieder kind wat zijn lievelingsdier of -plant is. Herinner de kinderen eraan 
dat de scheppingen van Jezus ons eraan herinneren dat Hij van ons houdt. 

Toon nogmaals plaat 2-35, Christus en de kinderen, en 2-36, Jezus zegent de 
Nephitische kinderen. 

• Denk je dat de kinderen op de plaat blij waren dat Jezus van ze hield? 

• Ben jij blij dat Jezus van je houdt? 

We kunnen Jezus Christus tonen dat we van Hem houden 
Leg uit dat ondanks dat Jezus Christus niet op aarde is, we Hem toch kunnen 
tonen dat we dankbaar zijn dat Hij van ons houdt en dat wij van Hem houden. 
Vertel dat we dat kunnen doen door de geboden te onderhouden. 

Lees Matteüs 25:40 voor. Vertel dat dit vers ons nog een manier leert om te laten 
zien dat we van Jezus houden. (Leg uit dat de Koning een andere naam is voor 
Jezus Christus.) Leg uit dat dit vers ons vertelt dat als we aardig zijn tegen 
andere mensen het is alsof we aardig zijn tegen Jezus. Als we aardig zijn tegen 
anderen, tonen we Jezus dat we van Hem houden. 

Speel het volgende spel met de kinderen om ze te helpen onthouden wat ze in 
de les van vandaag hebben geleerd. (Als het niet mogelijk was om alle voorberei-
dingen voor het spel te treffen, pas het spel dan aan, of lees de vragen onder 
'Voorbereiding' op en laat de kinderen om de beurt antwoorden.) 

Neem de kaarten uit de doos of zak en sorteer ze op kleur. Leg ze op stapeltjes 
met de tekst naar beneden op de vloer of de tafel. Leg de cirkel bij de kaartjes. 
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Laat een kind een knoop of munt op de cirkel werpen. Vervolgens moet het 
een kaartje van dezelfde kleur pakken als de kleur waarop zijn knoop of munt 
terechtkwam. Lees de vraag voor en laat het kind antwoorden. Geef ieder kind 
een beurt. 

Als het kind dat de kaart heeft getrokken het antwoord niet weet, kunnen u en 
de andere kinderen in de klas aanwijzingen geven. Als u genoeg tijd heeft, kunt 
u het spel nog een keer spelen, dit keer zonder aanwijzingen te geven. Geef 
de kinderen een complimentje dat ze zoveel over Jezus en zijn liefde voor hen 
weten. 

Samenvatting 
Getuig tot de kinderen dat Jezus van hen allemaal houdt en dat Hij altijd van 
hen zal blijven houden. Jezus vindt het fijn om bij kinderen te zijn en wil ze helpen 
en zegenen. Geef uw getuigenis dat Jezus van ieder kind in de klas houdt. 

Moedig de kinderen aan om de komende week stil te staan bij alles wat Jezus 
voor ze heeft gedaan omdat Hij van hen houdt. U kunt de kinderen vragen er een 
lijstje te maken of een tekening van te maken en de volgende week mee te nemen 
naar de les. 

Herinner de kinderen eraan dat ze Jezus kunnen laten zien dat ze van Hem 
houden door de geboden te gehoorzamen en vriendelijk te zijn tegen anderen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te 
bedanken dat Jezus zoveel van ons houdt. 

Als de kinderen de klas uitgaan, zeg dan zachtjes tegen elk kind: 'Jezus houdt 
van je en ik ook.' 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Neem een klein spiegeltje op een stuk karton mee. Laat de kinderen de spie-
gel niet zien. Houd de achterkant van het karton naar de kinderen toe en 
zeg dat u een geheim plaatje heeft van iemand van wie Jezus heel veel houdt. 
Laat de kinderen een voor een naar voren komen om naar het 'plaatje' te 
komen kijken. Vraag hun niet te verklappen wie op het plaatje staat totdat 
iedereen heeft kunnen kijken. Herinner de kinderen eraan dat Jezus van hen 
allemaal houdt. 

2. Help de kinderen bij het volgende doe-versje: 

Jezus houdt van alle kinderen 

Jezus houdt van alle kinderen (houd uw armen gestrekt voor u) 
De kleintjes (houd hand op kniehoogte) 
en baby op moeders schoot (doe alsof u een baby op schoot heeft) 
maar ook de wat ouderen 
die zijn al zo groot (strek armen hoog boven hoofd). 
(Naar: Finger Fun for Little Folk, Thea Cannon. ©1949 Standard Publishing 
Company, Cincinnati [Ohio]. Met toestemming gebruikt.) 

Herhaal het vers zo vaak als u wilt. 

99 

Getuigenis 

Aanvullende 
activiteiten 



3. Zing 'Jezus houdt van kleine kind'ren' (Kinderliedjes, blz. 146) of 'Ik voel uw 
liefde, Heer' (Kinderliedjes, blz. 42) of zeg de tekst ervan op. De tekst staat 
achterin het lesboek. 

4. Trek voor ieder kind de tekening van Jezus met de kinderen over of maak 
er een kopie van. Laat de kinderen de gezichtjes erin tekenen en de tekening 
inkleuren. Als u niet voor ieder kind een kopie kunt maken, maak dan een 
kopie en laat ieder kind in uw klas een van de kinderen op' de tekening 
inkleuren. 

Vertel de kinderen dat als zij hadden geleefd toen Jezus op aarde was, Hij 
hen ook in de armen zou hebben genomen en hebben gezegend. Herinner 
hen eraan dat ondanks dat Jezus nu niet op aarde is, Hij toch van alle men-
sen houdt. 

100 





Les 11 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige week een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. Als u de kinderen de vorige les heeft gevraagd een lijstje of een 
tekening te maken van hetgeen Jezus voor hen heeft gedaan, bespreek die dan 
in het kort. 

We hebben vele schatten 
Laat de kinderen het voorwerp zien dat voor u van waarde is. Vertel er iets over, 
zoals waarvoor het dient, hoe u eraan komt of hoe lang u het al heeft. Leg de 
kinderen uit waarom het belangrijk voor u is en hoe verdrietig u zich zou voelen 
als u het kwijt zou raken of als het gestolen zou worden of kapot zou gaan. Leg 
uit dat dit voorwerp een van uw schatten is. 

• Wat is een schat? (Iets dat veel waarde heeft.) 

Vertel een verhaal over een kind dat iets bezat dat veel waarde heeft. U kunt het 
volgende verhaal vertellen: 

Een van de klasgenootjes van Ruth had een medaillon dat ze iedere dag omhad 
naar school. Ruth vond het 't mooiste medaillon dat ze ooit had gezien. Ze wilde 
dat zij er ook een had. 
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De leringen van Jezus 
zijn een grote schat 

Doel leder kinds verlangen sterken om meer over de leringen van Jezus te weten 
te komen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Leer en Verbonden 19:23-24 Geschiedenis van Joseph Smith 
1:14-20 met een gebed in uw hart. Zie ook Matteüs 3:13-16; 4:1-11; 6:9; 
Marcus 10:13-16; 3 Nephi 18:19; en Evangeliebeginselen (31110 120), 
hoofdstuk 10. 

2. Schrijf op een blad De leringen van Jezus Christus zijn een grote schat. Vouw 
het blad dubbel en stop het in een doos. Verstop de doos op een plaats in 
de klas waar hij niet gemakkelijk te vinden is. (Als de kinderen in uw klas niet 
kunnen lezen, stop dan een plaat van Jezus, een Bijbel of een exemplaar 
van het Boek van Mormon in de doos.) 

3. Benodigdheden: 
a. De Schriften. 
b. Een voorwerp dat voor u van waarde is. 
c. Een zakje bonen of ander zacht voorwerp. 
d. Plaat 2-37, De bergrede (Evangelieplaten 212); plaat 2-38, Het eerste 

visioen (Evangelieplaten 403); plaat 2-39, De profeet Joseph Smith 
(Evangelieplaten 401) en een plaat van de huidige profeet (uit een 
kerkelijk tijdschrift of de mediatheek). 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 
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De ochtend van haar verjaardag gaf Ruth's moeder haar een cadeautje. Het 
was een klein doosje ingepakt in een mooi papiertje met een strik eromheen. 
In het doosje zat een prachtig gouden medaillon. Het had de vorm van een hart 
en in het midden zat een glinsterende roze siersteen. Ruth kon haar ogen nau-
welijks geloven. 

• Hoe denk je dat Ruth het medaillon vond? 

• Wat voor schatten heb jij? (Misschien moet u de kinderen op ideeën brengen 
door te vragen of hun schat misschien een huisdier, lievelingsspeelgoed of 
boek of een kledingstuk is.) 

De woorden van Jezus Christus zijn een grote schat 
Leg uit dat er een schat bestaat die ieder van ons kan bezitten. Vertel dat die 
schat waardevoller is dan (noem een aantal van de schatten op die de kinderen 
hebben genoemd). Die schat is waardevoller dan alles wat we maar kunnen 
bezitten. Hij kan niet met geld worden gekocht en kan niet breken of gestolen 
worden. Die schat is zo waardevol dat veel mensen bereid zijn alles op te geven 
om haar te bezitten. Sommigen zijn zelfs bereid hun leven ervoor te geven. 

Vertel de kinderen dat ze op zoek gaan naar de schat. Leg uit dat u haar ergens 
in de klas heeft verborgen. Vraag de kinderen zachtjes op zoek te gaan. 

Als de kinderen het doosje hebben gevonden, vraag dan een kind om het te 
openen en de boodschap voor te lezen. Herhaal die dan samen met de kinderen. 
(Als u de plaat van Jezus Christus of een van de Schriften in de doos had ver-
stopt, leg dan uit dat die voorwerpen een symbool zijn van de leringen van Jezus 
Christus. Vertel de kinderen dat de leringen van Jezus Christus een grote schat 
voor ons zijn.) 

• Waarom zijn de leringen van Jezus Christus een waardevolle schat voor ons? 

, Benadruk dat de leringen van Jezus Christus een schat voor ons zijn omdat ze 
ons tonen dat we gelukkig kunnen zijn door onze hemelse Vader en Jezus 
Christus te volgen. 

Lees het eerste gedeelte van Leer en Verbonden 19:23 voor (tot en met woorden). 
Leg uit dat Jezus dit heeft gezegd. Hij wil dat we meer te weten komen over Hem 
en zijn leringen. 

We kunnen in de Schriften meer te weten komen over Jezus Christus 
Toon plaat 2-37, De bergrede. Laat de kinderen vertellen wat ze zien op de plaat. 

Leg uit dat de Heiland, toen Hij op aarde leefde, van stad naar stad trok om de 
mensen te leren hoe ze moesten leven om gelukkig te zijn en eens terug te 
kunnen keren bij onze hemelse Vader. Veel mensen vonden het fijn om naar zijn 
leringen te luisteren en volgden Hem overal naartoe. Soms schaarden zich wel 
duizenden mensen om hem heen om naar Hem te luisteren en van Hem te leren. 

• Hoe denk je dat de mensen het vonden om naar Jezus te luisteren? 

Leg uit dat de discipelen (helpers) van Jezus de mensen soms wegstuurden 
omdat Hij moe was en moest uitrusten. Jezus zei hun telkens weer dat de mensen 
mochten blijven zodat ze naar zijn leringen konden luisteren. Hij wilde dat alle 
mensen luisterden en leerden zodat ze gelukkig en blij konden zijn. 

Laat de Schriften zien. Leg uit dat we veel te weten kunnen komen over de lerin-
gen van Jezus door in de Schriften te lezen. Zoek het titelblad van het Nieuwe 
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Testament op. Leg uit dat een aantal van de leringen die Jezus onderrichtte toen 
Hij op aarde leefde, in het Nieuwe Testament staan. 

Leg uit dat Jezus de mensen veel leerde door het voorbeeld dat Hij gaf, toen 
Hij op aarde leefde. Hij wil dat we zijn voorbeeld volgen en doen wat Hij heeft 
gedaan. Speel het spel 'Ik moet denken aan ...' met de kinderen om ze te herin-
neren aan hetgeen Jezus heeft gedaan en geleerd. 

Om het spel te spelen, moet u de volgende beschrijvingen van gebeurtenissen 
in het leven van Jezus Christus een voor een voorlezen en de bijbehorende vraag 
stellen. Laat de kinderen hun hand opsteken als ze het antwoord op een vraag 
weten. Werp een kind dat zijn hand heeft opgestoken een zakje bonen of een 
ander zachte voorwerp toe. Laat het de vraag beantwoorden. Geef ieder kind de 
gelegenheid minstens een vraag te beantwoorden. 

1. Ik moet denken aan de keer dat Jezus samen met Johannes de Doper in de 
Jordaan stond (zie Matteüs 3:13-15). 

• Wat deed Jezus in de Jordaan? 

• Hoe werd Jezus gedoopt? (Door onderdompeling.) 

• Hoe moeten wij worden gedoopt? (Door onderdompeling.) 

2. Ik moet denken aan een bijzonder iemand die aanwezig was toen Johannes 
de Doper Jezus doopte. Niet iedereen kon Hem zien, maar Jezus en Johannes 
wisten dat Hij aanwezig was (zie Matteüs 3:16). 

• Wie bedoel ik? (De Heilige Geest.) 

• Wat moeten wij doen om de gave van de Heilige Geest te ontvangen? 
(Gedoopt en bevestigd worden.) 

3. Ik moet denken aan een periode dat Jezus veertig dagen en nachten niet at 
(zie Matteüs 4:1-11). 

• Wie probeerde Jezus te verleiden? 

• Wat deed Jezus? (Hij koos het goede en gebood Satan weg te gaan.) 

• Wat moeten wij doen als we worden verleid? (Het goede kiezen.) 

4. Ik moet denken aan die keer dat de discipelen de kinderen probeerden weg 
te sturen (zie Marcus 10:13-16). 

• Wat zei Jezus tegen zijn discipelen? (Dat Hij wilde dat de kinderen zouden 
blijven omdat Hij van ze hield.) 

• Van wie houdt Jezus? (Van ons allemaal.) 

• Waarom leert Jezus ons? (Hij houdt van ons en wil dat we gelukkig zijn.) 

5. Ik moet denken aan de keren dat Jezus de mensen leerde bidden 
(zie Matteüs 6:9 en 3 Nephi 18:19). 

• Tot wie leerde Jezus ons bidden? 

• Hoe leerde Jezus ons onze gebeden te eindigen? 

• Wanneer moeten we bidden? (Aanvaard alle antwoorden en herinner de 
kinderen eraan dat we kunnen bidden als we ons dicht bij onze hemelse 
Vader willen voelen, Hem willen bedanken of om hulp willen vragen.) 

Spel 
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We kunnen meer te weten komen over de leringen van Jezus Christus 
door de profeet 
Leg uit dat we veel te weten kunnen komen over de leringen van Jezus Christus 
door de Schriften te lezen. De Schriften bevatten echter niet alle leringen van 
Jezus Christus. Jezus heeft niet opgehouden de mensen te onderrichten toen 
Hij de aarde verliet. Hij onderricht ons in deze tijd door profeten. Jezus spreekt 
tot zijn profeet en vertelt hem wat wij moeten weten. De profeet vertelt ons ver-
volgens de leringen van Jezus. 

Toon plaat 2-38, Het eerste visioen. En laat de kinderen u helpen bij het vertellen 
van het verhaal zoals dat in de geschiedenis van Joseph Smith 1:14-20 staat. 

Benadruk dat Joseph Smith door onze hemelse Vader erop werd voorbereid 
profeet te zijn en de waarheid te leren. Onze hemelse Vader en Jezus Christus 
verschenen aan Joseph en vertelden hem dat geen van de toen bestaande 
kerken op aarde waar was. Later hielp Joseph Jezus de ware kerk te herstellen. 

• Wat is de naam van de ware kerk van Jezus Christus in onze tijd? (De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.) 

Laat de kinderen in koor de naam herhalen. 

Toon plaat 2-39, De profeet Joseph Smith. Leg uit dat Joseph Smith de eerste 
profeet van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen was. 
Hij leerde de eerste leden van de kerk wat Jezus van hen verwachtte. 

Zet de plaat van de huidige profeet naast die van Joseph Smith. 

• Wie is dit? 

Leg uit dat Jezus Christus tegen de profeet spreekt net zoals hij tegen Joseph 
heeft gesproken, Als we naar de woorden van de profeet luisteren, luisteren 
we naar de leringen van Jezus Christus. 

Vertel de kinderen hoe geweldig het is om een profeet te hebben. Getuig dat de 
huidige profeet een waar profeet is die ons de leringen van Jezus onderricht. 

De leringen van Jezus Christus zijn belangrijk voor ons 
Vertel de kinderen dat we er soms misschien niet bij stilstaan hoe geweldig het is 
om lid te zijn van de kerk en om de leringen van de Heiland te hebben ontvangen. 
We moeten niet vergeten wat een geweldige schat de leringen van Jezus zijn. 

Vertel een verhaal van iemand die u kent die liet zien hoe belangrijk het is om te 
weten te komen wat Jezus van ons verwacht en hoe belangrijk het is om lid te 
zijn van de kerk. Als u geen verhaal weet, kunt u het volgende vertellen: 

Anja had met de zendelingen gesproken en wist dat zij de leringen van Jezus 
Christus onderrichtten. Ze wilde lid worden van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen, maar haar vader wilde niet dat zij zich liet 
dopen. Hij begreep niet hoe belangrijk het voor haar was om de leringen van 
Jezus te leren kennen en lid te worden van zijn kerk. Hij vroeg haar te wachten. 
Anja wachtte, maar ze bleef naar de kerk gaan. Ze bleef bidden dat haar 
vader mocht gaan begrijpen hoeveel het voor haar betekende om lid te worden 
van de kerk. 

Tegen kerst vroeg Anja's vader haar wat ze graag voor kerst wilde hebben. Ze 
zei dat het enige wat ze wilde hebben zijn toestemming om zich te laten dopen. 
Haar vader besloot dat als gedoopt worden zo belangrijk voor haar was, hij het 
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goed vond. Anja werd op kerstavond gedoopt. Het was het enige cadeau dat 
ze kreeg, maar het was een grote schat die haar veel vreugde bezorgde. 

• Wat wilde Anja voor cadeau? 

• Waarom was dat cadeau zo belangrijk? 

Samenvatting 
Bespreek met de kinderen hoe dankbaar we kunnen zijn voor de leringen van 
Jezus Christus. We kunnen dankbaar zijn dat -

• We net als de Heiland gedoopt kunnen worden. 

• We de gave van de Heilige Geest kunnen ontvangen na de doop. 

• We kunnen bidden als we hulp nodig hebben. 

• We kunnen leren het goede te kiezen. 

• We weten dat onze hemelse Vader en Jezus Christus van ons houden. 

• We de Schriften en een profeet hebben om ons te leren. 

Geef uw getuigenis dat dit de ware kerk van Jezus Christus is. Vertel de kinderen 
hoe dankbaar u bent dat u lid bent en meer over de leringen van Jezus te weten 
kunt komen. 

Moedig de kinderen aan om te gaan staan en te vertellen hoe dankbaar zij 
zijn voor de leringen van Jezus. (Eis het niet van de kinderen.) Help ze indien 
nodig. 

Wijs erop dat vertellen hoe dankbaar je bent voor de Heiland en zijn leringen 
een manier is om je getuigenis te geven. Vertel de kinderen dat zij zojuist hun 
getuigenis hebben gegeven. 

Moedig de kinderen aan om thuis hun getuigenis te geven. Vertel ze dat als 
de Geest ze daartoe aanspoort ze ook tijdens de vasten- en getuigenisdienst hun 
getuigenis kunnen geven en kunnen vertellen wat ze weten over de leringen 
van Jezus en zijn ware kerk. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Maak voor ieder kind een kopie van de bladzijde met tekeningen aan het eind 
van de les. Leg uit dat sommige mensen hun lievelingsvoorwerpen in een 
schatkist bewaren zoals die midden op het blad staat. 

• Wat zou jij allemaal in een schatkist bewaren? 

Herinner de kinderen eraan dat een aantal van de meest waardevolle bezit-
tingen niet in een schatkist kunnen worden bewaard, zoals bijvoorbeeld de 
leringen van Jezus Christus. Bespreek de vier leringen van Jezus die door de 
tekeningen worden voorgesteld (doop, gebed, het avondmaal, naastenliefde). 

Laat de kinderen lijnen trekken van de tekeningen van de leringen naar de 
schatkist en laat ze vervolgens de tekeningen inkleuren. 
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2. Laat de kinderen om de beurt iets uitbeelden dat Jezus ons heeft geboden 
te doen. Laat de andere kinderen raden wat het kind uitbeeldt. Bijvoorbeeld 
bidden, eerbiedig zijn, tiende betalen, je ouders helpen of vriendelijk zijn 
tegen je broers en zusjes. 

3. Zing 'Ik wil graag als Jezus worden' (Kinderliedjes, blz. 40), 'Jezus houdt van 
kleine kind'ren' (Kinderliedjes, blz. 146) of 'Wees steeds een zonnestraaltje' 
(Kinderliedjes, blz. 38) of zeg de tekst ervan op. De tekst van de liedjes staat 
achterin het lesboek. 
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Ik kan eerbiedig zijn Les 

11 
leder kind aanmoedigen eerbied te tonen voor onze hemelse Vader en 
Jezus Christus. 

1. Bestudeer Lucas 2;1-16 en 3 Nephi 17:11-12, 21-24 met een gebed in 
uw hart. 

2. Knip de knipplaten van de mond, ogen, oren, handen en armen en voeten 
en benen aan het eind van de les uit. Stop ze in een zak of doos. 

3. Maak de volgende woordstrook: 

Eerbied 

4. Bereid u erop voor het liedje 'Eerbiedig en rustig' (Kinderliedjes, blz. 11) en 
'Eerbied tonen' (Kinderliedjes, blz. 13) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Plaat 2-36, Jezus zegent de Nephitische kinderen; plaat 2-40, Een eerbie-

dig kind; plaat 2-41, De geboorte van Jezus (Evangelieplaten 200). 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met de kinderen. 

Zeg voor het openingsgebed de tekst op van het liedje 'Eerbiedig en rustig'. 

Eerbiedig en rustig denken wij aan U, o Heer, 
eerbiedig en rustig zingen wij U lof en eer, 
eerbiedig en rustig, need'rig bidden wij 
dat uw Heil'ge Geest vandaag in ons hartje zij. 

Toon plaat 2-40, Een eerbiedig kind. Leg de kinderen uit dat het kind op de 
plaat zich voorbereidt op het gebed. 

• Hoe bereiden we ons voor op het gebed? (Wij doen onze armen over elkaar, 
doen onze ogen dicht en buigen ons hoofd.) 

• Waarom doen we onze armen over elkaar, sluiten we onze ogen en buigen 
we ons hoofd als we gaan bidden? 

Wijs erop dat het dan makkelijker voor ons is om onze hemelse Vader dicht bij 
ons te voelen tijdens het gebed. Net zoals het belangrijk is om te weten dat onze 
ouders naar ons luisteren als we met ze praten, is het ook belangrijk om te voe-
len dat onze hemelse Vader dichtbij ons is als we bidden. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 
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Vertel na het openingsgebed in het kort hoe dankbaar u bent dat we een liefheb-
bende hemelse Vader hebben. Leg uit hoe dankbaar u bent dat u in gebed met 
Hem kunt praten. 

Eerbied is eeri gevoel van liefde en respect 
Zet de woordstrook met het woord 'Eerbied' erop bij de plaat van het eerbiedige 
kind. Lees het woord op de strook op en laat de kinderen het herhalen. 

• Wat is eerbied? 

Beklemtoon dat eerbied meer inhoudt dan alleen maar rustig zijn. Eerbied is een 
bijzonder gevoel van liefde en respect voor onze hemelse Vader en Jezus Christus. 

Vraag de kinderen hoe zij zich voelen als hun ouders met hen bidden, verhalen 
over Jezus voorlezen of hoe zij zich voelen als ze de prachtige scheppingen 
van onze hemelse Vader en Jezus Christus zien of horen. Leg uit dat die warme, 
vredige gevoelens gevoelens van eerbied zijn. Die gevoelens maken ons duide-
lijk dat de Geest van onze hemelse Vader bij ons is. 

Toon plaat 2-36, Jezus zegent de Nephitische kinderen. Laat de kinderen vertel-
len wat ze op de plaat zien (zie 3 Nephi 17:11-12, 21-24). 

• Hoe denk je dat de Nephitische kinderen over Jezus dachten? 

Toon plaat 2-41, De geboorte van Jezus. Vraag de kinderen het verhaal van Jezus 
geboorte na te vertellen (zie Lucas 2:1-16). Laat ze goed naar de plaat kijken. 

• Hoe denk je dat de mensen zich voelden toen ze baby Jezus zagen? 

• Hoe denk je dat jij je gevoeld zou hebben als je baby Jezus zou hebben 
gezien? 

Leg uit dat we eerbiedig zijn als we op een liefdevolle wijze aan onze hemelse 
Vader en Jezus denken. 

Bespreking 

Lied 

Activiteit 

We tonen eerbied door onze daden 
• Hoe kunnen we onze hemelse Vader en Jezus Christus tonen dat we eerbied 

(liefde en respect) voor hen hebben? 

Leg uit dat het belangrijk is om overal eerbiedig te zijn, maar vooral in de kerk is 
het erg belangrijk. Het kerkgebouw is het huis van onze hemelse Vader en als 
we daar eerbiedig zijn, kan onze hemelse Vader zien dat we van Hem houden. 

Zing samen met de kinderen het liedje 'Eerbied tonen' of zeg de tekst ervan op. 

Ik hou van Hemelvader 
en kijk wat ik probeer: 
eerbied tonen in zijn huis, 
dan helpt Hij mij steeds weer. 

Toon de zak of het doosje met de knipplaten. Vraag de kinderen één voor één 
een knipplaat uit het doosje te nemen. Laat de knipplaat aan de andere kinderen 
zien en vraag: 'Wat moeten wij met onze (afbeelding op de knipplaat) doen in 
het huis van onze hemelse Vader om eerbiedig te zijn?' 

Mogelijke antwoorden: 

Mond - Zachtjes praten, glimlachen, zingen, bidden, niet opendoen als iemand 
anders spreekt. 

Ogen - Naar de leerkracht of spreker kijken, dichtdoen tijdens het gebed. 
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Handen en armen - Stil houden, je vinger opsteken als je het antwoord op een 
vraag weet, je armen over elkaar doen tijdens het gebed. 

Voeten en benen - Rustig lopen, stilhouden. 
Oren - Luisteren naar wat er wordt gezegd. 

Help de kinderen het volgende versje op te zeggen en de aangegeven hande-
lingen erbij te maken: 

Ik ben altijd eerbiedig 
Van top (leg handen op het hoofd) 
tot teen (raak de tenen aan). 
Ik loop heel rustig. 
Als ik spreek 
doe ik het zachtjes (leg vingers op de lippen), 
niet hard en luid (schud nee). 
Als ik luister (hand komvormig aan oor) 
blijven mijn lippen op elkaar. 
Als ik bid (doe armen over elkaar) 
buig ik mijn hoofd (buig het hoofd) 
en doe ik mijn ogen dicht (doe ogen dicht). 
Ik ben altijd eerbiedig 
Van top (leg handen op het hoofd) 
tot teen (raak tenen aan). 

(Naar: Diana Eckersell Janson, Tm Always Reverent', Friend, sept. 1993, blz. 32.) 

Wij kunnen anderen heipen eerbiedig te zijn 
Herinner de kinderen eraan dat hun gedrag van invloed is op de mensen om hen 
heen. Daarom is het ook belangrijk om eerbiedig te zijn in de kerk. 
• Hoe voel je je als iemand die vlakbij je zit in het jeugdwerk, lawaai maakt? 

Wijs erop dat als iemand die vlakbij je zit, lawaai maakt het moeilijk voor je is om 
aan onze hemelse Vader en Jezus Christus te denken. Daarom is het voor andere 
mensen ook moeilijk om eerbiedig te zijn als wij niet eerbiedig zijn. Moedig de 
kinderen aan zich zo te gedragen dat het makkelijker is voor hen en voor anderen 
om eerbiedig te zijn. 

Vertel een verhaal over een kind dat een vriendje hielp eerbiediger te zijn. U kunt 
ook het volgende verhaal vertellen: 

Petra was een gelukkig meisje. Ze vond het heerlijk om te glimlachen, lachen en 
zingen. Maar het allerliefste maakte ze een praatje. Ze had altijd van alles te ver-
tellen en sprak met iedereen die naar haar wilde luisteren. Petra's beste vriendin 
heette Maria. Zij vond het al bijna net zo fijn als Petra om te praten. 

Op een zondag zat Petra in de jeugdwerkklas van Maria. Tijdens het openings-
programma begon Petra Maria over haar nieuwe schoenen te vertellen. Maria 
schudde haar hoofd en gebaarde dat Petra stil moest zijn. 

Omdat niemand naar haar wilde luisteren, hield Petra haar mond dicht en begon 
aandachtig te luisteren naar het verhaal dat de lerares aan het vertellen was. Ze 
kwam meer te weten over de Heiland en genoot van het jeugdwerk. 

Toen de meisjes de klas uitgingen, bedankte de lerares hen dat ze zo eerbiedig 
waren geweest in de klas. Naderhand legde Maria Petra uit waarom ze niet wilde 
praten tijdens het jeugdwerk. Ze zei dat ze van onze hemelse Vader en Jezus 
hield en dat ze altijd probeerde eerbiedig te zijn in de kerk. 
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• Waarom wilde Maria eerbiedig zijn in het jeugdwerk? 

• Hoe hielp Maria Petra eerbiedig zijn? 

• Hoe kun jij anderen helpen eerbiedig zijn? 

Samenvatting 
Getuig tot de kinderen dat ze door eerbiedig te zijn meer te weten zullen komen 
over onze hemelse Vader en Jezus Christus en dat ze hun liefde zullen voelen. 
U kunt een ervaring vertellen waarbij u een sterk gevoel van eerbied had voor 
onze hemelse Vader en Jezus Christus. 

Geef de kinderen de gelegenheid hun liefde en respect voor onze hemelse 
Vader en Jezus te uiten. 

Moedig de kinderen aan om eerbiedig te zijn tijdens de andere vergaderingen 
en wanneer zij de kerk verlaten. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Help de kinderen bij het volgende activiteitenversje: 

Zo zachtjes als een sneeuwvlok (reik armen hoog boven hoofd en laat zachtjes 
naar beneden komen, beweeg daarbij de vingers), 

Zo zachtjes als de bloemen groeien (maak een vuist en open de hand als een 
ontluikende bloem), 

Zo zachtjes als een vlinder (haak duimen in elkaar, beweeg vingers als vleugels), 
Zachtjes, zachtjes vliegt hij voorbij. 
Zo zachtjes zal ik zijn (leg een hand op hart) 
Als ik in het jeugdwerk ben (doe armen over elkaar). 

2. Werp een kind een zakje bonen of ander zacht voorwerp toe en vraag het hoe 
het eerbiedig kan zijn (bijvoorbeeld: door rechtop te zitten, te luisteren, aan 
Jezus te denken, een hand op te steken, rustig te lopen, respect voor anderen 
te tonen en je armen over elkaar te doen.) Laat het kind als het antwoord is 
gegeven het zakje bonen terugwerpen. Ga door met het spel totdat ieder kind 
verscheidene beurten heeft gehad. Moedig de kinderen aan om veel manieren 
te bedenken waarop ze eerbiedig kunnen zijn. 

3. Laat de kinderen rollenspelen doen die eerbied als onderwerp hebben. U kunt 
gebruik maken van de volgende ideeën of zelf rollenspelen bedenken: 

• Je wilt tijdens de les iets zeggen tegen je jeugdwerklerares. Hoe kun je dat 
op eerbiedige wijze doen? 

• Je kent het liedje niet dat de klas zingt. Wat kun je doen om eerbiedig te zijn? 

• Je kleine broertje zit te praten tijdens het ronddienen van het avondmaal. 
Hoe kun je hem aansporen eerbiedig te zijn? 

• Je loopt een ruimte binnen waar mensen zitten te bidden. Wat kun je doen 
om eerbiedig te zijn? 
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4. Doe het volgende activiteitenversje met de kinderen: 

Hier is de kerk, (Vouw de handen zodat de vingers gedeeltelijk in elkaar grij-
pen tussen de handpalmen.) 

en hier is de toren. (Houd de voorste vingers: de wijsvingers en duimen, 
samen tegen elkaar omhoog.) 

Open de deur (Til de palmen van de handen op terwijl u de vingers bij elkaar 
houdt, behalve de duimen.) 

en je kunt iedereen zien en horen. (Beweeg met de vingers terwijl u eventueel 
een klein gedeelte van een kerklied of jeugdwerkliedje neuriet.) 

Sluit de deur, de mensen voelen zich thuis 
Open de deur, nu gaan ze allemaal naar huis. (Laat de vingers 'weglopen'.) 

Vertel na de activiteit een verhaal over een kind dat dit versje voor zich zelf 
opzegt tijdens de avondmaalsdienst. Als het kind om zich heen kijkt en ziet dat 
alle anderen rustig zitten, laat hij de vingerfiguren ook eerbiedig zijn en legt 
ze rustig op zijn schoot. 

5. Zing 'Eerbied is liefde' (Kinderliedjes, blz. 12) of 'Eerbiedig en stil' (Kinder-
liedjes, blz. 10). 

Eerbied is liefde 

Eerbied is meer dan gehoorzaam en stil zijn, 
of praten met fluist'rende stem; 
ik denk aan de goedheid van mijn hemelse Vader. 
Ja, eerbied is liefde voor Hem. 
Echte eerbied blijkt ook uit mijn woorden en daden, 
al is dat soms moeilijk voor mij. 
Maar als ik eerbiedig ben, 
voel 'k in mijn hart: mijn hemelse Vader is blij. 

Eerbiedig en stil 

Vader, in uw huis wil ik eerbiedig zijn o zo stil; 
'k sluit mijn ogen, buig mijn hoofd, 
wanneer we aan het bidden zijn, 
luister goed naar ieder woord, 
want dat is, Vader, naar uw wil. 
Mogen mijn gedachten en woorden lief en eerlijk zijn. 
Vader, ik wil in uw huis eerbiedig zijn en o zo stil. 
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1. Bestudeer Matteüs 5:1-12 (of 3 Nephi 12:1-12) en Matteüs 7:1-5, 12 
(of 3 Nephi 14:1-5, 12) met een gebed in uw hart. 

2. Maak voor ieder kind en voor uzelf een vergroting van de volgende afbeelding. 
(Uw exemplaar heeft u nodig in les 26.) 

3. Zorg, zo mogelijk, dat u een paar platen heeft van een gezin dat gezellig 
samen bezig is. 

4. Schrijf voor ieder kind bovenaan een blaadje Zalig zijn de vredestichters. 

5. Bereid u erop voor 'Een boos gezichtje' (Kinderliedjes, blz. 128) te zingen of de 
tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het lesboek. 

6. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Krijtjes of potloden. 
c. KGW-poster (zie les 1). 
d. Plaat 2-37, De bergrede (Evangelieplaten 212); plaat 2-42, Plezier in 

het gezin. 

7 Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
. gaan doen. 

Aanbevolen 
lesschema Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. 

Je kunt je thuis blij of verdrietig voelen 
Geef ieder kind een papieren gezichtje. Zing samen met de kinderen 'Een 
boos gezichtje' of de zeg de tekst ervan op. Laat ze het gezichtje zo draaien 
dat het overeenkomt met de tekst van het liedje. 

Bespreking Toon plaat 2-42, Plezier in het gezin, en andere platen waarop gezinnen gezellig 
met elkaar bezig zijn. Vraag de kinderen hoe zij denken dat de mensen op de 
platen zich voelen en welk gezichtje erbij past. 

Vraag de kinderen hoe gezinsleden zich voelen als ze ruziemaken. Welk 
gezichtje hoort daarbij? 
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• Waarom worden gezinsleden verdrietig als ze ruziemaken? 

Vraag de kinderen het verdrietige gezichtje te laten zien. Laat ze om de beurt iets 
vertellen waar een gezin verdrietig van wordt. Vraag ze het blije gezichtje te laten 
zien en te vertellen wat een gezin blij maakt. 

• Vind je het leuker als jij en je huisgenoten blij zijn of als jullie verdrietig zijn? 

Neem de gezichtjes weer in zodat de kinderen er niet door worden afgeleid. 
Geef ze de kinderen aan het eind van de les mee naar huis. 

Jezus Christus leerde ons een vredestichter te zijn 
Toon plaat 2-37, De bergrede. Vraag de kinderen wat zij weten over die plaat. 
Leg uit dat Jezus Christus de helling van een berg opging en de mensen belang-
rijke leerstellingen onderrichtte. Hij leerde hen ook wat zij konden doen om hun 
thuis tot een gelukkig thuis te maken. 

Lees Matteüs 5:9 (of 3 Nephi 12:9) voor. Leg uit dat Jezus de mensen leerde 
vredestichters te zijn. Herhaal samen met de kinderen een paar keer het woord 
vredestichter. 

• Wat is een vredestichter? 

Leg uit dat een vredestichter iemand is die anderen blij maakt in plaats van boos. 
Vrede betekent rust en geluk en een vredestichter is iemand die ervoor zorgt dat 
een thuis een rustige en gelukkige plek is om te wonen. 

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus Christus vredestichters zijn en dat een 
ieder van ons ook een vredestichter kan zijn. Jezus heeft ons geleerd hoe we dat 
moeten doen. 

Lees Matteüs 7:12 (of 3 Nephi 14:12) voor. Maak de kinderen duidelijk dat ze 
anderen net zo moeten behandelen als ze zelf behandeld willen worden. Dan 
zullen zij vredestichters zijn en thuis een gevoel van geluk uitdragen. 

Beschrijf de volgende situaties aan de kinderen, of bedenk er zelf een paar. 
Laat ze manieren bedenken of uitbeelden wat een vredestichter in elke situatie 
zou doen: 

1. Je zit rustig in een boek te lezen. Plotseling trekt je zusje het boek uit je han-
den omdat zij het wil lezen. 

• Hoe wil je zelf behandeld worden? 

• Wat zou je zeggen of doen als je een vredestichter bent? 

2. Je gaat naar de keuken om een lekker koekje te pakken. Je broertje rent naar 
de koektrommel, pakt het laatste koekje en eet het op. Je bent boos. 

• Hoe wil je zelf behandeld worden? 

• Wat zou je zeggen of doen als je een vredestichter bent? 

3. Je zit samen met je vriendinnetje te tekenen. Ze plaagt je omdat je een paarse 
boom tekent. Je voelt je gekwetst en je wilt haar uitschelden. 

• Hoe wil je zelf behandeld worden? 

• Wat zou je zeggen of doen als je een vredestichter bent? 

Lees nogmaals Matteüs 7:12 (of 3 Nephi 14:12) voor. 

Activiteit 

Bespreking 

Rollenspel 

Tekst 
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KGW-poster 

Verhaal 

Bespreking 

Creatieve 
activiteit 

Lied 

Getuigenis 

Toon de KGW-poster. Vertel de kinderen dat wanneer zij anderen behandelen 
zoals ze zelf behandeld willen worden, ze Jezus Christus volgen en het goede 
kiezen. Herhaal met de kinderen de tekst op de poster. 

We kunnen allemaal een vredestichter zijn 
Vertel het volgende verhaal over vredestichters in eigen woorden: 

Een bisschop vroeg verscheidene jongelui om hem te helpen. Hij wilde dat de 
jongelui thuis een maand lang vredestichters zouden zijn. Ze mochten het aan 
niemand vertellen. Hij zei hun vriendelijk te zijn, rekening te houden met hun 
huisgenoten en het goede voorbeeld te geven. Ze moesten bemiddelen bij ruzies 
en manieren bedenken om de andere gezinsleden te laten zien dat zij van hen 
hielden. De jongelui zouden een maand later bij de bisschop komen en vertellen 
wat er was gebeurd. 

Een maand later kwamen ze weer bij elkaar en vertelden wat ze hadden gedaan. 
Alle jongelui vertelden dat het dankzij hun pogingen om vredestichters te zijn, 
fijner was om thuis te zijn. (Zie Franklin D. Richards, in Conference Report, okt. 
1974, blz. 153; of Ensign, nov. 1974, blz. 106.) 

• Wat had de bisschop de jongelui gevraagd te doen? 

• Wat gebeurde er toen ze dat deden? 

• Hoe kun jij thuis een vredestichter zijn? 

Geef ieder kind een blad met de tekst Gezegend zijn de vredestichters. Lees 
de tekst voor en herhaal hem een paar keer met de kinderen. Geef de kinderen 
pennen of potloden en laat ze een tekening maken van een gelukkig gezin. 

Moedig de kinderen aan hun tekening thuis ergens op te hangen om hen eraan 
te herinneren vredestichters te zijn. 

Samenvatting 
Deel de papieren gezichtjes uit en zing 'Een boos gezichtje' of zeg de tekst ervan 
op. Herinner de kinderen eraan dat ze door vredestichters te zijn fronsende 
gezichten in lachende gezichten kunnen veranderen. 

Getuig dat onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we vredestichters 
zijn. Herinner de kinderen eraan dat als ze thuis vredestichters zijn, zij en hun 
huisgenoten gelukkiger zullen zijn. 

Moedig ieder kind aan om de komende week thuis een vredestichter te zijn. 
Vraag de kinderen zich erop voor te bereiden volgende week over hun ervarin-
gen te vertellen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. Moedig het kind aan om onze 
hemelse Vader te vragen hen te helpen thuis vredestichters te zijn. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Toon plaat 2-3, Jezus de Christus, of een andere afbeelding van Jezus. Vraag 
de kinderen te doen alsof Jezus bij hen op bezoek komt. Herinner hen eraan 
hoe opgewonden zij zich zouden voelen. 
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• Wat zou je doen om je voor te bereiden? 

• Hoe zou je je gedragen als Jezus zou komen? 

Laat de kinderen uitbeelden wat zij zoai zouden doen als Jezus op bezoek zou 
komen. Leg uit dat als Jezus bij hun thuis zou komen, ze ontzettend hun best 
zouden doen om vredestichters te zijn door samen te spelen, vriendelijk te zijn 
en geen ruzie te maken. Zo zouden ze kunnen genieten van het fijne gevoel 
dat Jezus bij hen thuis zou uitstralen. 

2. Zing 'Een gelukkig gezin' (Kinderliedjes, blz. 104) of zeg de tekst ervan op. 
De tekst staat achter in het lesboek. 

Herinner de kinderen eraan dat ze als vredestichter bijdragen tot het geluk 
van het gezin. 

3. Zing 'Ben je vrolijk' (Kinderliedjes, blz. 125) of zeg de tekst ervan op. Vervang 
klap, klap door andere handelingen, zoals stamp, stamp. 

Ben je vrolijk en dat weet je, 
doe dan zó. (klap, klap) 
Ben je vrolijk en dat weet je, 
doe dan zó. (klap, klap) 
Ben je vrolijk en dat weet je 
laat dat zien en niet zo'n beetje. 
Ben je vrolijk en dat weet je, 
doe dan zó. (klap, klap) 

4. Laat, om de kinderen duidelijk te maken dat hun gedrag van invloed is op 
het gedrag van anderen, twee kinderen met het gezicht naar elkaar toe gaan 
staan. Laat een kind strak voor zich uit kijken terwijl het andere kind hem 
op allerlei manieren aankijkt. Het kan hem aan het lachen proberen te maken 
enzovoort. Laat de kinderen om de beurt meedoen aan de activiteit als ze 
dat willen. 

Maak de kinderen duidelijk dat zij moeten proberen hun eigen reacties te 
beheersen als een van hun huisgenoten iets doet dat de vrede in huis ver-
stoort. Als een broertje of zusje bijvoorbeeld tegen hen schreeuwt, is hun 
eerste reactie misschien om terug te gaan schreeuwen. Als ze echter probe-
ren om vredestichters te zijn dan zullen ze een betere manier vinden om te 
reageren. 
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Jezus Christus is de 
goede herder 

Les 

22 
Doel 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige week een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. U kunt de kinderen vragen hoe het was om thuis een vredestichter 
te zijn. 

Herders zorgen voor hun schapen 
Toon plaat 2-43, Een herder. 

• Wat is dat voor een man? 

Leg uit dat de man op de plaat een herder is. Toen Jezus Christus op aarde was, 
waren er ook herders. 

• Hoe gaat hij gekleed? 

Wijs op de mantel van de herder. Leg uit dat de mantel gemaakt is van schape-
vacht of wol. De mantel beschermt de herder tegen de hete woestijnzon en 
de koude nachten. Het hoofddeksel beschermt hem ook tegen de zon. De herder 
draagt een waterzak en een staf. 

• Wat doet een herder? 

Leg uit dat een herder voor de schapen zorgt. De schapen kennen zijn stem en 
ze volgen hem waarheen hij ook gaat. Wijs erop dat de herder niet achter de 
schapen aan loopt. Hij loopt voorop zodat ze weten waarheen ze moeten gaan. 
De herder leidt zijn schapen naar groene weiden waar ze van het malse gras 
kunnen grazen. Hij leidt ze ook naar waterbronnen, 's Avonds brengt hij ze terug 
naar de schaapskooi. De schaapskooi is een omheind stuk grond of een grot 
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leder kind laten inzien dat ieder mens belangrijk is in de ogen van Jezus Christus. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Lucas 15:1-7 en Johannes 10:1-18 met een gebed in uw hart. 

2. Plak plaat 2-44, Het verloren schaap, op een stuk karton. Maak er een puzzel 
van. Het schaap moet volledig op één puzzelstukje staan. (Bewaar de puzzel 
zodat u hem later met andere klassen nog weer kunt gebruiken.) Verstop voor 
de les het puzzelstukje met het schaap ergens in de klas waar het makkelijk te 
vinden is. 

3. Maak, met behulp van de afbeelding aan het eind van de les, voor alle kin-
deren in de klas en voor uzelf een kopie van het lam of trek de tekening over. 
Schrijf op iedere kopie de naam van een van de kinderen in het lam. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Plaat 2-43, Een herder. 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 



waar de schapen veilig zijn voor wilde dieren en dieven. De herder houdt de 
wacht bij de ingang van de schaapskooi en beschermt zijn schapen. Hij telt zijn 
schapen om er zeker van te zijn dat er geen mist. 

Elk lam is belangrijk voor de herder 
Leg uit dat alle herders, of ze nu in Christus' tijd leefden of nu, voor hun schapen 
zorgen en ze beschermen. Vertel het volgende verhaal na: 

Clara en Jim woonden op een boerderij. Hun familie fokte schapen en Clara en 
Jim hadden hun eigen kleine kudde lammeren. Ze verzorgden hun lammeren 
goed. Ze waren goede herders. 

Op een nacht was er een zware storm. De wind waaide een gedeelte van de 
omheining van de schaapskooi om waar de lammeren van Clara en Jim stonden. 
Een donderslag maakte de lammeren bang en ze renden alle de schaapskooi uit. 

's Ochtends renden Clara en Jim naar buiten om voor hun lammeren te zorgen. 
Maar de lammeren waren weg. Clara en Jim maakten zich zorgen. Ze volgden 
de sporen in de vochtige grond. Al snel hadden Clara en Jim op een na alle 
lammeren gevonden. 

• Wat denk je dat Clara en Jim gingen doen? 

Clara en Jim leidden de lammeren terug in de schaapskooi en gingen op zoek 
naar het verloren lam. Ze zagen dat één spoor in een andere richting leidde en 
volgden het. 

Tenslotte vonden Clara en Jim het lam. Het zat met zijn poot vast in een kuil en 
was moe en zwak. Voorzichtig droegen ze het lam naar huis. Jim hield het lam 
vast terwijl Clara de wondjes op zijn poten schoonmaakte. Clara en Jim waren 
blij dat ze alle lammeren hadden teruggevonden. 

• Waarom bleven Clara en Jim naar het laatste lam zoeken nadat ze de anderen 
hadden gevonden? 

Leg de puzzelstukjes op de vloer of op tafel en leg samen met de kinderen 
de puzzel. 

Als de kinderen bemerken dat er een stukje mist, wijs er dan op dat op het ont-
brekende stukje een schaap staat. 

• Wat doet een herder als een schaap is weggelopen? 

Houd de Bijbel omhoog en vertel de kinderen dat we in de Bijbel kunnen lezen 
wat een goede herder volgens Jezus Christus doet als een schaap is afge-
dwaald. Leg uit dat Jezus de mensen vaak leerde door verhalen te vertellen. 
Een van die verhalen gaat over een herder en zijn verloren schaap. Lees 
Lucas 15:4 voor. 

• Wat moet een goede herder volgens de Bijbel doen? 

Vraag de kinderen te doen alsof ze herders zijn. Laat ze hun mantel omdoen 
en vervolgens het verloren puzzelstukje met het schaap erop zoeken. Als ze het 
gevonden hebben, prijs ze dan dat ze zulke goede herders zijn. Roep ze bij 
elkaar bij de tafel om de puzzel af te maken. 

Vraag de kinderen hoe zij zich voelden toen ze het stukje hadden gevonden. 

Vertel hoe de herder in de gelijkenis zich voelde toen hij zijn schaap gevonden 
had. Zie Lucas 15:5-6. Vergelijk de belevenissen van de kinderen met dat wat 
een goede herder volgens Jezus zou doen en voelen. 

Schriftverhaal 

Rollenspel 

Tekst 
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Jezus Christus is de goede herder en wij zijn zijn lammeren 
Lees Johannes 10:14 voor. 

• Wie is de goede herder in de tekst? 

Leg uit dat Jezus dat heeft gezegd. Hij is de goede herder. 

• Wie zijn de schapen in Jezus' stal? (Leg uit dat stal hier een groep schapen 
betekent.) 

Maak de kinderen duidelijk dat zij een aantal schapen in Jezus' stal zijn. Leg uit 
dat de Heiland zichzelf met een herder vergeleek omdat Hij net zoveel van ons 
houdt en voor ons zorgt als een herder van zijn schapen houdt en ze verzorgt. 
Hij wil dat wij allemaal veilig en gelukkig zijn. Net zoals een herder ieder schaap 
kent, kent Jezus een ieder van ons. Wij zijn allemaal belangrijk voor Hem. 

Toon de papieren lammeren met de naam van de kinderen erop. Houd een lam 
op en zeg: '(Naam van het kind) is een van de lammeren in Jezus' stal.' Leg 
het lam dan op de tafel of de vloer. Ga door met de activiteit totdat u iedereen, 
inclusief uzelf, heeft genoemd. Voor kinderen die afwezig zijn, kunt u zeggen: 
'(Naam van het kind) is een van de lammeren in Jezus' stal en Jezus weet dat 
hij/zij niet in het jeugdwerk is vandaag. Hij wil graag dat al zijn lammeren hier zijn.' 

Pak na de activiteit alle lammeren op en laat de kinderen ze gezamenlijk tellen. 
Wijs erop dat er zoveel kinderen in de klas behoren te zijn en dat er zoveel lam-
meren in Jezus' stal behoren te zijn. Vergelijk dit aantal met het aantal kinderen 
dat aanwezig is in de klas. Vertel de kinderen dat u hoopt dat ze iedere week 
komen, tenzij ze erg ziek zijn of de stad uit zijn. Vertel dat u ook graag voor ze wilt 
zorgen en ze les wilt geven. Beklemtoon hoe belangrijk het voor Jezus is dat al 
zijn lammeren naar het jeugdwerk komen. 

Laat de kinderen doen alsof ze herders zijn die de verloren lammeren hebben 
gevonden - de kinderen die vandaag niet in het jeugdwerk zijn - en ze teruglei-
den naar het jeugdwerk. 

Samenvatting 
Geef uw getuigenis dat ieder kind belangrijk is in de ogen van Jezus Christus 
en dat Jezus van hen allemaal houdt. 

Geef de kinderen het lam met hun naam erop. Moedig de kinderen aan hun 
lam mee naar huis te nemen en thuis te vertellen over herders en over de goede 
herder. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Laat de kinderen een briefje schrijven of een tekening maken voor een kind 
dat vandaag niet op het jeugdwerk was. Ze kunnen bijvoorbeeld schrijven: 
'Ik heb je vandaag gemist in het jeugdwerk' of 'Kom je volgende week naar 
het jeugdwerk?' 

2. Laat de kinderen hun lam inkleuren of er watten opplakken om ze lekker zacht 
te maken. 
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3. Leer de kinderen het activiteitenversje 'Jezus houdt van alle kinderen': 

Jezus houdt van alle kinderen (spreid uw armen), 
van de kindertjes zo klein (geef met de hand kniehoogte aan), 
van de baby's in hun wiegje (vorm met de armen een wiegje), 
en van wie al zo groot zijn (hand hoog boven het hoofd). 
(Naar Thea Cannon. Uit de bundel Finger Fun for Little Folk, copyright 1949. 
Gebruikt met toestemming van Standard Publishing Company.) 

4. Zing 'Jezus houdt van kleine kind'ren' (Kinderliedjes, blz. 146) of 'Ik voel uw 
liefde, Heer' (Kinderliedjes, blz. 42) of zeg de tekst ervan op. De tekst staat 
achterin het lesboek. 

5. Zing het eerste couplet van 'Zielslief heeft 't hart van de Herder' (lofzang 154) 
of zeg de tekst ervan op. 

Zielslief heeft 't hart van de Herder, 
zielslief elk schaap in zijn kooi; 
reiner dan goud is zijn liefde, 
goud van het zuiverst allooi. 
Zielslief ook heeft Hij die and'ren, 
waarheen elk schaapje ook liep, 
over 't gebergt' zal Hij 't volgen, 
over de waat'ren zo diep. 
Ginds dolen z'om in 't woestijnland, 
honger en koude ten prooi. 
Daar snelt Hij heen ter bevrijding, 
brengt ze terug in de kooi. 
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Ik kan dankbaarheid tonen 

leder kind aanmoedigen onze hemelse Vader dankbaar te zijn en dat te 
uiten. 

Voorbereiding 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

We hebben veei zegeningen ontvangen 
Toon het lege kopje, de lepel en de kan water. Vraag de kinderen stil te staan 
bij de vele zegeningen die onze hemelse Vader hun heeft gegeven. Telkens 
als ze een zegening noemen, mogen ze een lepel water in het kopje doen. 

Zet het kopje en de kan op het bord of in de pan. Zet de pan of het bord op 
tafel of op de vloer. U kunt de kinderen helpen zegeningen te bedenken door 
de volgende vragen te stellen: 

• Kun je een paar prachtige scheppingen van onze hemelse Vader 
opnoemen? 

• Kun je een aantal bijzondere mensen noemen die Hij ons heeft gegeven? 

• Wat kunnen we met ons lichaam doen? 

Laat de kinderen om de beurt een zegening noemen en een lepel water in 
het kopje gooien totdat het kopje overloopt. Leg uit dat onze hemelse Vader 
van ons houdt en ons veel zegeningen heeft gegeven. Als we aan die zege-
ningen denken, zijn we dankbaar en vervuld met liefde voor onze hemelse 
Vader. Onze hemelse Vader heeft ons zoveel zegeningen gegeven dat we 
kunnen overlopen van liefde net zoals het kopje overloopt met water. 
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1. Bestudeer Lucas 17:11-19 en 1 Tessalonicenzen 5:18 met een gebed in 
uw hart. 

2. Bereid u erop voor 'Kinderen overal ter wereld' (Kinderliedjes, blz. 4) te zingen 
of de tekst ervan op te zeggen. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een kopje, een grote lepel, een kan water, en een pan of plat bord groot 

genoeg om het kopje en de kan water in of op te zetten. 
c. Voor ieder kind krijtjes en papier. 
d. Bord, krijt en een bordewisser. 
e. Plaat 2-45, De tien melaatsen (Evangelieplaten 221). 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Doei 

Les 

22 
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Verhaal en 
bespreking 

Bespreking 

Schriftverhaal 
en bespreking 

Wij behoren dankbaar te zijn en dat te laten merken 
Vertel het volgende verhaal: 

Laura was gauw jarig. Haar oma wilde een bijzonder cadeau voor haar maken. 
Ook al kon oma niet meer zo goed zien en werd op de hand naaien steeds 
moeilijker voor haar, besloot ze om een pop te maken voor Laura. Het kostte haar 
uren om de pop te maken. Ze had vlechtjes in haar haar, een geborduurd 
gezicht en een prachtige kanten jurk. Op Laura's verjaardag pakte oma de pop 
mooi in en gaf haar aan Laura. 

Vertel de kinderen dat u twee manieren gaat vertellen waarop het verhaal kan 
aflopen. Vraag de kinderen goed te luisteren en te bepalen welke afloop het 
beste is. 

Eerste afloop 

Laura was opgewonden over haar verjaardag en haar cadeautjes. Ze maakte 
ze allemaal snel open. Toen ze oma's cadeau zag, maakte ze het snel 
open. Ze keek maar heel eventjes naar de pop, gooide haar opzij en pakte 
het volgende cadeau. 

• Denk je dat Laura blij was met de pop? 

• Hoe denk je dat haar oma zich voelde? 

Tweede afloop 

Laura was opgewonden over haar verjaardag en haar cadeautjes. Toen ze het 
cadeautje van haar oma openmaakte, werd ze helemaal blij. Zachtjes streelde ze 
over het keurig gevlochten haar van de pop en over het geborduurde gezichtje 
en het kanten jurkje. Toen rende ze naar haar grootmoeder en omhelsde haar 
stevig. 'Dankuwel, oma', fluisterde ze. 

• Denk je dat Laura de pop mooi vond? 

• Hoe denk je dat Laura's oma zich voelde? 

• In welk eind liet Laura blijken dat ze van haar oma hield en waardering had 
voor de vele uren die oma aan de pop had gewerkt? 

Schrijf het woord dankbaarheid op het bord en zeg het samen met de kinderen 
op. Als we dankbaar zijn voor iets dat iemand voor ons heeft gedaan of ons heeft 
gegeven dan moeten we dat tonen. 

Leg uit dat als we onze dankbaarheid tonen, zowel degene die wij dankbaar 
zijn als wijzelf, blij zijn. Bespreek de gevoelens van liefde en geluk die Laura en 
haar oma voelden doordat Laura dankbaar was en dat toonde. 

Toon plaat 2-45, De tien melaatsen. Vertel het verhaal zoals dat in Lucas 17:11-19 
staat. 

Leg uit dat melaatsheid een huidziekte is die delen van het lichaam verminkt. 
De mensen waren bang voor de melaatsen omdat ze bang waren besmet te 
raken. Daarom mochten melaatsen niet bij hun familie en vrienden in de buurt 
komen. 

Beklemtoon dat de melaatsen genazen toen ze deden wat Jezus Christus hen 
had gezegd. Ze konden weer bij hun gezin en vrienden wonen. 

• Hoe zou jij je voelen als Jezus Christus zo'n groot wonder voor jou had 
gedaan? 
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Lees Lucas 17:15-17 voor om te zien hoe de melaatsen hun dankbaarheid uitten. 

• Hoeveel melaatsen waren genezen? 

Laat de kinderen hun tien vingers ophouden. 

• Hoeveel keerden terug om Jezus te bedanken? 

Laat de kinderen negen vingers naar beneden doen. Beklemtoon dat slechts 
een van de tien Jezus zijn dankbaarheid toonde voor het wonder. 

Wij kunnen onze hemelse Vader in onze gebeden bedanken 
Lees 1 Tessalonicenzen 5:18 voor. 

• Wat moeten wij volgens die tekst doen? 

Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader een ieder van ons 
veel zegeningen heeft gegeven. Hij is blij als we Hem bedanken voor onze 
zegeningen. 

• Hoe kunnen we onze hemelse Vader bedanken voor de vele zegeningen 
die Hij ons heeft gegeven? 

Zing 'Kinderen overal ter wereld' (Kinderliedjes, blz. 4) of zeg de tekst ervan op. 

Kinderen overal ter wereld 

Als 't avond wordt, zie je in ieder land 
hoe de kind'ren bidden net als hier, 
danken hun Vader op hun eigen manier, 
zeggen dank U, dank U, op hun eigen manier. 
'Gracias.' 'Malö.' 'Wir danken Dir.' 
Zo bidt ieder kind op zijn eigen manier. 
Eén zegt: 'tak', and'ren: 'merci', 
'Kansha shimasu', wij danken U. 
Hun hemelse Vader hoort hen, 
ja, Hij verstaat ied're taal. 
Hun hemelse Vader houdt van hen, 
en Hij kent hen, kent hen, allemaal. 

• Wanneer bidden we? 

Bespreek de verschillende momenten waarop we tot onze hemelse Vader kunnen 
bidden en hetgeen waarvoor wij Hem kunnen bedanken. Als we bijvoorbeeld 
bidden voor de maaltijd dan kunnen we onze hemelse Vader bedanken voor het 
eten dat we hebben. Benadruk hoe belangrijk het is om onze hemelse Vader in 
onze gebeden te bedanken. 

We kunnen dankbaarheid tonen door ons gedrag 
Leg uit dat we onze dankbaarheid kunnen tonen door ons gedrag. Als we de 
geboden gehoorzamen en doen wat onze hemelse Vader van ons heeft 
gevraagd dan laten we Hem zien dat we waardering hebben voor wat Hij ons 
heeft gegeven. 

Beschrijf een paar situaties waarin iemand door zijn gedrag kan laten zien dat hij 
dankbaar is. Vraag de kinderen bij iedere situatie te vertellen hoe die persoon 
door gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader kan laten zien dat hij dankbaar is. 
Gebruik de volgende situaties of verzin er zelf een paar: 
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1. Mary is het oudste kind in het gezin. Ze heeft twee jongere broertjes en twee 
jongere zusjes. Ze is dankbaar voor haar huisgenoten. 

• Hoe kan Mary onze hemelse Vader laten zien dat ze dankbaar is voor haar 
huisgenoten? (Door vriendelijk voor ze te zijn.) 

2. John doet boodschappen voor zijn buurman om wat extra geld te verdienen. 
Hij is dankbaar dat onze hemelse Vader hem geholpen heeft dit baantje te 
vinden. 

• Hoe kan John onze hemelse Vader laten zien dat hij dankbaar is? 
(Door tiende te betalen van het geld dat hij verdient.) 

3. Kim speelt graag voetbal. Ze is dankbaar dat onze hemelse Vader haar een 
gezond en sterk lichaam heeft gegeven. 

• Wat kan Kim doen om onze hemelse Vader te laten zien dat ze dankbaar 
is voor haar lichaam? (Het woord van wijsheid gehoorzamen; goed voedsel 
eten en goed voor haar lichaam zorgen.) 

4. De zendelingen hebben de huisgenoten van Leo in het evangelie onderwezen 
en nu zijn ze gedoopt. Leo is de zendelingen erg dankbaar. 

• Wat kan Leo doen om onze hemelse Vader te laten zien dat hij dankbaar is? 
(Zich voorbereiden om zelf op zending te gaan als hij ouder is.) 

5. Anna kijkt iedere week weer uit naar de zondag. Ze gaat graag naar het 
jeugdwerk. Ze is dankbaar voor de kerk. 

• Wat kan Anna doen om onze hemelse Vader te laten zien hoe dankbaar 
ze is? (Alle vergaderingen bezoeken; eerbiedig zijn in de kerk.) 

Samenvatting 
Geef de kinderen potloden en papier en laat ze een tekening maken van de 
zaken waarvoor zij dankbaar zijn. Vraag de kinderen de anderen in de klas te 
vertellen over hun tekening. 

Vertel de kinderen hoe dankbaar u bent dat u hun lerares bent. Leg uit hoe u 
onze hemelse Vader laat zien dat u dankbaar daarvoor bent. Getuig dat onze 
hemelse Vader ons veel zegeningen heeft gegeven en dat Hij blij is als we dank-
baar zijn voor onze zegeningen en Hem dat laten zien. 

Moedig de kinderen aan de komende week onze hemelse Vader in hun gebeden 
te bedanken voor zijn zegeningen. Spoor ze ook aan hun dankbaarheid in hun 
gedrag tot uiting te brengen. 

Als de kinderen zich voorbereiden op het gebed, vraag hun dan waarvoor zij 
onze hemelse Vader in het klassegebed kunnen bedanken. Vraag een kind om 

- het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Vraag de kinderen wat hun lievelingsdier, -groente en -fruit is. Beklemtoon 
dat onze hemelse Vader en Jezus Christus dat allemaal hebben geschapen 
zodat wij ervan kunnen genieten. We moeten niet vergeten onze dankbaarheid 
hiervoor te tonen. 
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2. Toon een paar platen van dieren. Bespreek wat dieren nodig hebben, zoals 
water, voedsel, verzorging en liefde. Maak duidelijk dat als we voor dieren 
en andere scheppingen zorgen, we onze hemelse Vader laten zien dat we 
dankbaar voor ze zijn. 

3. Laat, zo mogelijk, 'Reverence for God and Creation' zien op Videosupplement 
voor de gezinsavond (56736 120). Beklemtoon dat onze hemelse Vader alles 
bedacht heeft wat wij nodig hebben om gelukkig te kunnen leven en dat Jezus 
Christus alles heeft geschapen. We behoren Hun te tonen hoe dankbaar we 
zijn voor onze vele zegeningen. 

4. Zing 'Onze Vader danken wij' (Kinderliedjes, blz. 15), 'Kunnen kind'ren zoals 
wij' (Kinderliedjes, blz. 14) of 'Ik dank U, mijn Vader' (Kinderliedjes, blz. 9) of 
zeg de tekst ervan op. De tekst van het laatste lied staat achterin dit lesboek. 

Vertel de kinderen dat we onze hemelse Vader kunnen bedanken door te zin-
gen. Leg uit dat lofzangen een gebed zijn in de ogen van onze hemelse Vader 
(zie LV 25:12). 

Onze Vader danken wij 

Onze Vader danken wij, ja, voor elke zegen, 
want wij hebben alles van Hem alleen gekregen. 

Ogen, oren geeft Hij mij, niets is hij vergeten, 
alles wat ik nodig heb, kleren en ook eten. 
Vader, moeder, baby lief, in dit aardse leven, 
broertje, zusje, groot of klein, heeft Hij mij gegeven. 

Onze Vader danken wij, ja, voor elke zegen, 
want wij hebben alles van Hem alleen gekregen. 

Kunnen kind'ren zoals wij? 

Kunnen kind'ren zoals wij 
God steeds danken innig blij? 
Zeker, wees dan trouw en goed, 
vriend'lijk, opgewekt, vol moed, 
houd van God in vreugd' en smart, 
leer te-zeggen in je hart: 
Vader, ik dank U, Vader, ik dank U, 
hemelse Vader, ik dank U! 
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22 
leder kind aanmoedigen niet te vergeten anderen te bedanken als ze iets 
vriendelijks of liefs hebben gedaan voor hen. 

1. Bestudeer Lucas 17:11-19 en Leer en Verbonden 78:19 met een gebed in 
uw hart. 

2. Maak een bedankbriefje met de tekst: 

Dankuwel. Ik ben blij dat u mijn lerares bent. 

Groetjes, 

Rebecca. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van de Leer en Verbonden. 
b. Voor ieder kind potloden of krijtjes en een blaadje. 
c. Een bord, krijt en een bordewisser. 
d. Plaat 2-45, De tien melaatsen (Evangelieplaten 221). 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

N.B.: Maak van iedere gelegenheid in de les gebruik om 'dankjewel' te zeggen 
tegen de kinderen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

We kunnen een bijzonder woord gebruiken 
Vertel de kinderen dat u vandaag over een bijzonder woord wilt vertellen, leder-
een kan dat woord gebruiken. Toch wordt het veel te weinig gebruikt. Fluister 
een van de kinderen 'dankjewel' in het oor. Vraag hem het weer een ander kind 
in het oor te fluisteren. Ga door totdat ieder kind het woord heeft gehoord. Laat 
het laatste kind opstaan en het woord hardop zeggen. 

• Wanneer zeggen we 'dankjewel'? 

Leg uit dat we het allemaal prettig vinden als iemand iets leuks voor ons doet. 
Soms vergeten we echter te bedanken. 
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Toon plaat 2-45, De tien melaatsen. Vraag de kinderen wat zij zich nog herinneren 
van deze plaat uit de vorige les. U kunt de kinderen het verhaal in een rollenspel 
laten uitbeelden (zie Lucas 17:11-19). 

Verwijs naar de melaatse man die Christus bedankt. 

• Waarom keerde de man terug naar Jezus? 

• Wat deden de andere mannen? 

Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus alle tien de melaatsen heeft gene-
zen. Slechts een man dacht eraan Hem te bedanken. Jezus was blij dat hij eraan 
had gedacht, maar verdrietig dat de anderen er niet aan dachten. 

• Waarvoor kunnen we onze hemelse Vader en Jezus Christus bedanken? 

• Wie behoren we nog meer te bedanken? (Onze huisgenoten, leraren, vrienden 
en iedereen die iets aardigs voor ons doet.) 

Wij kunnen anderen bedanken 
Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden. Illustreer het met eenvoudige 
tekeningen op het bord (zoals een hengel, een vis en een cake): 

Karei vond het heerlijk om te kamperen en te vissen. Bijna iedere zaterdag ging 
hij vissen in de rivier vlakbij zijn ouderlijk huis. Maar toen overleed zijn vader 
en er veranderde veel in het leven van Karei. Hij had niemand meer die met hem 
mee ging vissen. 

Karei voelde zich verdrietig en eenzaam. Zijn jeugdwerkleraar, broeder Teunisse, 
zag hoe verdrietig Karei was en wilde hem opvrolijken. Hij vroeg hem mee te 
gaan vissen. 

Karei was blij dat hij weer kon gaan vissen. Hij stond al te wachten toen broeder 
Teunisse hem kwam ophalen. Ze hadden een geweldige dag aan de rivier. 
Ze vingen verscheidene vissen. Die avond aten ze vis samen met Kareis moeder 
en zijn broertjes en zusjes. 

Karei wilde broeder Teunisse bedanken dat hij hem had uitgenodigd. 

• Hoe kon Karei broeder Teunisse bedanken? 

Bedank de kinderen voor hun ideeën en vertel hun wat Karei besloot te gaan 
doen: 

Karei besloot dat hij iets leuks wilde doen om broeder Teunisse te bedanken. 
Hij hielp zijn moeder een cake bakken en bracht die de volgende dag naar 
broeder Teunisse. Karei gaf broeder Teunisse de cake en zei: 'Dankuwel dat 
u me mee heeft genomen om te gaan vissen.' 

• Hoe denk je dat broeder Teunisse zich voelde toen Karei hem de cake gaf? 

• Hoe denk je dat Karei zich voelde? 

Lees Leer en Verbonden 78:19 voor. Leg uit dat die tekst ons leert dat we gelukkig 
zullen zijn als we dankbaar zijn. 

• Hoe voel je je als je 'dankjewel' tegen iemand zegt? 

• Hoe voel je je als iemand 'dankjewel' tegen je zegt? 

Vraag de kinderen te vertellen over een gebeurtenis waarbij iemand hen voor iets 
bedankte. Laat ze vertellen hoe ze het vonden dat iemand hen bedankte. U kunt 
ook een persoonlijke ervaring vertellen. 
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We kunnen op vele manieren 'dankjewel' zeggen 
Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Zuster de Winter was jeugdwerklerares. Ze vond het fijn om les te geven en hield 
van de kinderen in haar klas. Ze bereidde haar les altijd goed voor. Ze hield 
van onze hemelse Vader en Jezus Christus en gaf de kinderen haar getuigenis. 
Ze vertelde hun hoeveel Jezus van hen allemaal hield. Zuster de Winter liet 
de kinderen merken dat ze van hen hield. Ze vergat nooit een verjaardag of een 
bijzondere gelegenheid. 

Op een zondag na de kerk belde er iemand bij zuster de Winter aan. Het was 
Rebecca, een van de meisjes uit haar klas. Rebecca gaf zuster de Winter een 
mooie roze envelop. 

• Kun je raden wat er in die envelop zat? 

Laat het bedankbriefje zien en lees het voor aan de klas. 

• Hoe denk je dat zuster de Winter zich voelde toen ze dat briefje las? 

• Hoe zei Rebecca 'dankjewel' tegen haar lerares? 

• Hoe kunnen we nog meer 'dankjewel' zeggen? 

• Wie doet er leuke dingen voor jou? 

Schrijf de antwoorden van de kinderen op de laatste vraag op het bord. Geef 
alle kinderen de gelegenheid om te antwoorden. Verwijs naar de lijst en vraag 
de kinderen waar ze die personen voor kunnen bedanken. Vraag de kinderen 
bijvoorbeeld: 

• Waar kun je de leden van de bisschap voor bedanken? 

• Waar kun je de muziekleidster of de pianiste van het jeugdwerk voor 
bedanken? 

Geef de kinderen potloden en een blaadje om een bedankbriefje te maken. 
Vraag de kinderen aan wie zij hun blaadje willen geven. Herinner de kinderen 
eraan dat als we iemand bedanken het niet alleen de ander maar ook onszelf 
blij maakt. 

Samenvatting 
Bedank vlak voor het einde van de les ieder kind voor iets dat het goed heeft 
gedaan tijdens het jeugdwerk. Wees oprecht en duidelijk. U kunt een kind bedan-
ken dat het 

• eerbiedig was tijdens de les. 

• luisterde naar de les. 

• het openingsgebed heeft uitgesproken. 

• vriendelijk is geweest tegen de anderen. 

• gezongen heeft tijdens het voorprogramma. 

• zijn hand heeft opgestoken voordat hij antwoord gaf. 

• een vraag heeft beantwoord. 

• vriendelijk heeft gekeken tijdens de les. 
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Vertel hoe dankbaar u bent voor ieder kind in de klas. Wijs de kinderen erop hoe 
blij een simpel 'dankjewel' iemand kan maken. 

Moedig de kinderen aan om te kijken hoe vaak ze dat bijzondere woord 'dankje-
wel' de komende week kunnen gebruiken om hun huisgenoten en vriendjes te 
bedanken. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Laat de kinderen gaan staan. 

Zing samen met de kinderen 'Hoofd, schouders, knie en teen' (Kinderliedjes, 
blz. 129). Maak daarbij de aangegeven bewegingen. 

Hoofd, schouders, knie en teen 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen, 
hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen, 
ogen, oren, puntje van je neus, 
hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. 

2. Doe een stuk touw of garen door een knoop of ringetje. Zorg dat het touw 
zo lang is dat alle kinderen het kunnen vasthouden. Laat de kinderen in een 
kring gaan zitten en het touw met beide handen vastpakken. Laat hen de 
knoop of ring van de een naar de ander doorgeven totdat u zegt 'Stop'. 
Het kind dat op dat moment de knoop of ring heeft, moet zeggen 'Ik ben 
(iemands naam) dankbaar voor (iets)'. Ga door met het spel totdat ieder 
kind tenminste één keer een beurt heeft gehad. 

3. Maak zoutdeeg. Laat de kinderen iets maken van het deeg waarvoor zij 
dankbaar zijn (het recept staat op bladzijde 43). Geef ze hun deegvoorwerpen 
mee en vraag hun het neer te zetten bij de plaats waar ze meestal bidden. 
Zo worden ze eraan herinnerd onze hemelse Vader in hun gebeden te bedan-
ken voor de vele zegeningen die ze ontvangen. 

4. Vertel het verhaal van de Jaredieten en hun boten. Zie Ether 2:16-18 en 
Ether 6:4-11. U kunt ter illustratie twee schalen tegen elkaar zetten. 

Vraag de kinderen zich voor te stellen dat de Heer hun en hun huisgenoten 
heeft gevraagd om net als de Jaredieten boten te bouwen. Vraag hun zich 
voor te stellen dat ze een jaar lang in die boten op zee hebben gevaren. 
Ze werden heen en weer geslingerd door de golven en soms werden hun 
boten zelfs helemaal door het water overspoeld. Er bevonden zich ook veel 
dieren in de boten. 

• Hoe zou je het vinden om zo'n tocht te maken? 

Lees Ether 6:9 voor om te zien hoe de Jaredieten het vonden. Maak de 
kinderen duidelijk dat zelfs als we het moeilijk hebben er toch nog veel zaken 
zijn waarvoor we dankbaar kunnen zijn. Als we bijvoorbeeld ziek zijn, 
kunnen we dankbaar zijn voor de mensen die ons verzorgen. Als we altijd 
kijken naar de zaken waar we dankbaar voor zijn, zullen we onze vele 
zegeningen zien. 
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5. Stuur de komende week bedankbriefjes aan de kinderen in uw kias. Ver-
tel ieder kind in dat briefje hoe dankbaar u bent dat het bij u in de klas zit. 
Vertel ieder kind iets dat het heeft gedaan waardoor het de klas heeft 
geholpen. 

133 



Door het goede te kiezen, 
voel ik me gelukkig 

leder kind duidelijk maken dat het goede kiezen ons gelukkig en het verkeerde 
kiezen ons ongelukkig maakt. 

1. Bestudeer Lucas 15:11-24 met een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor 'Een boos gezichtje' (Kinderliedjes, blz. 128) en 'Kies het 
goede' (Kinderliedjes, blz. 82) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De 
tekst van de liedjes staan achterin dit lesboek. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een steentje of boontje voor ieder kind. 
c. Het lach-huilgezicht uit les 22. 
d. Voor ieder kind een krijtje of potlood. 
e. Voor ieder kind een grote papieren cirkel. 
f. Plaat 2-46, De verloren zoon (Evangelieplaten 220). 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

N.B.: Vergeet niet dat kinderen onder de acht jaar nog niet de leeftijd van verant-
woordelijkheid hebben bereikt en zich dus niet van zonden hoeven te bekeren. 
Moedig de kinderen aan het goede te doen. Zorg ervoor dat ze zich niet schuldig 
gaan voelen over zaken die zij hebben gedaan. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Als we het verkeerde doen, voelen we ons niet prettig 
Vraag een kind een schoen uit te trekken en doe er een steentje of een boon in. 
Laat het kind de schoen opnieuw aandoen en door de klas lopen. Vraag hem de 
anderen te vertellen hoe hef voelt om zo te lopen. 

Wijs erop dat als er iets niet goed is, we ons niet prettig, maar ongelukkig voelen. 
We moeten dan vaak aan dat verkeerde denken. 

Vraag het kind het steentje of de boon uit zijn schoen te halen en nog een keer 
door de klas te lopen. Laat hem vertellen hoeveel beter dit voelt. 

Geef ieder kind een steentje of een boon. Laat de kinderen als ze dat willen een 
steentje of boon in hun schoen doen. Vraag hun te gaan staan en wat rond te 
lopen om te voelen hoe ongemakkelijk dat is. Neem de steentjes of boontjes 
weer in. Vraag de kinderen nogmaals te gaan staan zodat ze goed het verschil 
kunnen voelen. 

Vergelijk het steentje of de boon met een verkeerde daad. Als we iets gedaan 
hebben dat niet goed is, voelen we ons ongemakkelijk of ongelukkig. Maar als 
we spijt hebben van wat we verkeerd hebben gedaan en proberen onze ver-
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keerde keuze goed te maken dan is dat net alsof we het steentje of de boon uit 
onze schoen halen: het nare gevoel verdwijnt en we kunnen weer gelukkig zijn. 

Leg uit dat de les van vandaag gaat over nare gevoelens en hoe we die kunnen 
vervangen door blijde gevoelens. 

We kunnen nare gevoelens door blijde gevoelens vervangen 
• Hoe voel je je als je iets verkeerds hebt gedaan? 

Vertel in uw eigen woorden het verhaal van een meisje dat iets verkeerds deed 
en zich ongelukkig voelde. Vraag de kinderen goed te luisteren zodat ze weten 
wat het meisje deed om haar nare gevoelens door blijde gevoelens te vervangen. 

Angela's vriendin Maria had prachtig speelgoedfruit en -groente. Angela vond 
het fijn om er mee te spelen en ze wilde dat het van haar was. Op een dag toen 
Maria niet keek, stopte Angela een handvol van het speelgoedfruit en de speel-
goedgroente in haar zak. Angela nam het mee naar huis zonder het aan iemand 
te vertellen. 

• Denk je dat Angela er plezier in had om te spelen met het speelgoedfruit dat 
ze had meegenomen? 

Angela moest er stiekem mee spelen, want haar moeder mocht niet weten dat ze 
het had meegenomen. Ze verstopte het fruit en de groente onder haar bed. Ze 
moest helemaal onder het bed kruipen als ze ermee wilde spelen. Angela voelde 
zich ongelukkig hoewel ze nu het speelgoed had dat ze zo graag wilde hebben. 

• Wat zou Angela kunnen doen om van haar ongelukkige gevoel af te komen? 

Complimenteer de kinderen met hun juiste ideeën en vertel wat Angela deed: 

Angela's moeder zag dat Angela onder het bed speelde en vroeg wat ze aan het 
doen was. Angela liet haar moeder het speelgoed zien en zei hoe ongelukkig 
ze zich voelde. Angela's moeder legde haar uit wat ze moest doen om zich weer 
gelukkig te voelen. Angela bracht Maria het speelgoed terug en zei dat het 
haar speet. Nadat ze het terug had gegeven, voelde ze zich blij en opgelucht. 
Ze was blij dat ze haar verkeerde keuze goed kon maken. 

• Wat had Angela verkeerd gedaan? 

Laat het lach-huilgezicht zien. Toon eerst het ongelukkige gezicht en dan het 
gelukkige. 

• Welk gezicht laat zien hoe Angela zich voelde toen ze het speelgoed had 
meegenomen? (Vraag een kind om het lach-huilgezicht in de huilstand te 
draaien.) 

• Wat deed Angela om haar verkeerde keuze goed te maken? 

' • Welk gezicht laat zien hoe Angela zich voelde toen ze het speelgoed had 
teruggegeven? (Vraag een kind om het lach-huilgezicht in de lachstand te 
draaien.) 

Leg de kinderen uit dat we allemaal wel eens verkeerde keuzes doen. Verkeerde 
keuzes maken ons ongelukkig. Maar als we zeggen dat het ons spijt en proberen 
onze verkeerde keuzes goed te maken dan voelen we ons beter. 

Jezus Christus wil dat we ons gelukkig voelen 
Leg uit dat zeggen dat het ons spijt en proberen onze verkeerde keuze goed te 
maken twee van de stappen van bekering zijn. 

135 

Verhaal en 
bespreking 

Bespreking 

Presentatie van 
de leerkracht 



Laat de kinderen het woord bekering een paar maal herhalen. 

Leg uit dat Jezus Christus wil dat we het goede kiezen. Hij weet echter dat we 
soms het verkeerde zullen doen. Hij heeft het mogelijk gemaakt voor ons om ons 
te bekeren als we het verkeerde hebben gedaan. Hij heeft beloofd dat als 
we ons bekeren, we vergeving zullen ontvangen en ons gelukkig zullen voelen. 
Bekering is een belangrijk onderdeel van het lidmaatschap van Jezus' kerk. 

Herinner de kinderen eraan dat het verkeerde doen te vergelijken is met een 
steentje in je schoen. Het voelt niet prettig. Bekering is te vergelijken met het 
steentje uit je schoen halen. Het voelt goed als het probleem is opgelost. 

Toon de Bijbel. Vertel dat de Heiland in de Bijbel een verhaal vertelt van een 
jongen die het verkeerde koos en zich daarna bekeerde en het goede deed. 
Vraag de kinderen te luisteren naar wat de zoon heeft gedaan en hoe zijn vader 
hem hielp. 

Vertel in uw eigen woorden het verhaal van de verloren zoon zoals dat in Lucas 
15:11-24 voorkomt. Maak gebruik van plaat 2-46, De verloren zoon. 

Vertel dat het ook wel het verhaal van de verloren zoon wordt genoemd. Leg uit 
dat de jongste zoon zijn geld wilde hebben omdat hij niet meer hard wilde wer-
ken. Hij wilde doen waar hij zin in had. Toen hij het geld kreeg, verspilde hij het. 
Hij besteedde het aan verkeerde zaken. 

Toen het geld opraakte, besefte de zoon dat hij dom was geweest en verkeerde 
keuzes had gedaan. Hij besloot terug te keren naar zijn vader en hem te zeggen 
dat het hem speet. Hij had het gevoel dat hij niet goed genoeg meer was om 
zijn vaders zoon te worden genoemd. Maar toch besloot hij terug te keren en te 
vragen of hij als dienstknecht mocht werken. 

• Hoe denk je dat de zoon zich voelde toen hij besefte dat hij verkeerde keu-
zes had gedaan? 

Lees Lucas 15:20-24. 

• Wat deed de vader toen zijn zoon thuiskwam? 

• Hoe denk je dat de zoon zich voelde toen zijn vader hem begroette? 

Net zoals de vader van die jongeman blij was toen zijn zoon zich bekeerde, 
zo zijn onze ouders en onze hemelse Vader blij als wij proberen onze fouten goed 
te maken. We zullen ons gelukkig voelen als we doen wat goed is. 

We zullen gelukkig zijn als we onze fouten goed maken 
Geef ieder kind een papieren cirkel en een pen of potlood. Toon het lach-huilge-
zicht en laat de kinderen hun eigen gezicht maken. 

Beschrijf een paar situaties waarin iemand een verkeerde keuze heeft gedaan. 
Laat de kinderen met behulp van hun lach-huilgezicht duidelijk maken hoe 
de persoon zich voelde nadat hij de verkeerde keuze had gemaakt. Vraag dan 
hoe die persoon zijn/haar fout goed kan maken. Laat de kinderen met hun lach-
huilgezicht tonen hoe de personen zich daarna voelen. Gebruik de volgende 
voorbeelden of bedenk er zelf een paar: 

1. Tom is op weg naar huis over een hek geklommen en had zijn broek 
gescheurd. Hij wist dat zijn moeder boos zou zijn, vooral omdat ze hem al zo 
vaak had gezegd niet over hekken te klimmen met zijn mooie kleren aan. 
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• Wat moet Tom doen? 

2. Karins moeder heeft haar twee snoepjes gegeven. Een voor haarzelf en een 
voor haar zusje. Als haar zusje weg is, eet ze beide snoepjes op. 

• Wat moet Karin doen? 

3. Ben wil bij een vriendje gaan spelen maar zijn vriendje is niet thuis. Als Ben 
terug wil gaan naar huis ziet hij een stuk speelgoed van zijn vriendje in de tuin 
liggen. Ben neemt het speelgoed mee naar huis en speelt ermee. 

• Wat moet Ben doen? 

4. Rian vindt een portemonnee op weg naar school. Een meisje vraagt haar of 
ze een portemonnee heeft gezien? Rian antwoordt: 'Nee'. 

5. Philip speelt in de tuin met zijn broertje. Zijn broertje doet iets wat Philip niet 
leuk vindt en slaat hem. Zijn broertje begint te huilen. 

• Wat moet Philip doen? 

Laat de kinderen hun lach-huilgezicht ophouden en het liedje 'Een boos 
gezichtje' zingen of de tekst ervan opzeggen. Vraag hun het lach-huilgezicht 
telkens in de juiste stand te draaien. 

Samenvatting 
Geef uw getuigenis dat we gelukkig kunnen zijn als we het goede kiezen. We 
zullen ook gelukkig zijn als we onze fouten goedmaken. Leg uit dat naarmate we 
beter leren om de leringen van Jezus Christus te volgen we minder verkeerde 
keuzes zullen doen. 

Geef de kinderen hun papieren gezicht mee naar huis en moedig ze aan thuis 
te vertellen wat zij te weten zijn gekomen over nare en blijde gevoelens. 

Zing samen met de kinderen 'Kies het goede' of zeg de tekst ervan op. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te vragen 
hen hun verkeerde keuzes te doen inzien zodat ze die kunnen goedmaken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Herhaal de situaties die u onder 'We kunnen gelukkig zijn als we onze fouten 
goedmaken' heeft gebruikt. Vraag de kinderen hoe de verkeerde keuzes 
voorkomen of vermeden hadden kunnen worden. Laat ze hun oplossingen 
in een rollenspel uitbeelden. 

2. Zing 'Ben je vrolijk' (Kinderliedjes, blz. 125) of zeg de tekst ervan op. Vervang 
klap, klap door andere handelingen, zoals stamp, stamp. 

Ben je vrolijk en dat weet je, 
doe dan zó. (klap, klap) 
Ben je vrolijk en dat weet je, 
doe dan zó. (klap, klap) 
Ben je vrolijk en dat weet je 
laat dat zien en niet zo'n beetje. 
Ben je vrolijk en dat weet je, 
doe dan zó. (klap, klap) 
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3. Laat de kinderen in een kring gaan zitten. Stel een vraag als terugblik op de les 
en gooi een kind een zakje bonen of ander zacht voorwerp toe. Vraag hem de 
vraag te beantwoorden. Vraag hem, nadat hij de vraag heeft beantwoord, het 
bonenzakje terug te gooien. Herhaal dat totdat ieder kind tenminste een vraag 
heeft beantwoord. 

Mogelijke vragen: 

• Hoe voelde het om een steentje of boon in je schoen te hebben? 

• Hoe voel je je als een verkeerde keuze hebt gemaakt? 

• Waarom vond Angela het niet leuk om met het speelgoedeten te spelen? 

• Wat heeft Angela gedaan om van dat nare gevoel af te komen? 

• Hoe voelen we ons als we proberen een verkeerde keuze goed te maken? 
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De kinderen aanmoedigen anderen blij te maken door te delen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Marcus 6:30-44 en Johannes 6:1-13 met een gebed in uw hart. 

2. Maak voor ieder kind en voor uzelf een kleine traktatie. Als het vastenzondag 
is, kunt u een klein cadeautje maken en de les aanpassen. 

3. Bereid u erop voor het derde vers van 'Geef, zegt het beekje klein' (Kinder-
liedjes,. blz. 116) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat 
achterin het lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Verscheidene voorwerpen die de kinderen met elkaar kunnen delen, zoals 

een bal, een boek of een sinaasappel. Stop de voorwerpen in een zak. 
c. Plaat 2-47, Het voeden van de vijfduizend; plaat 2-48, Touwtje springen 

(62523); plaat 2-49, Jongens die een koekje met elkaar delen; plaat 2-50; 
Kinderen die samen met blokken spelen. 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

We kunnen delen 
Toon een voor een de voorwerpen uit de zak en gebruik ze bij het bespreken van 
de volgende vragen: 

• Hoeveel mensen kunnen van (naam van het voorwerp) genieten als ik het voor 
mezelf houd? 

• Hoeveel mensen kunnen er van genieten als ik het met anderen deel? 

• Hoe kan ik het met anderen delen? 

Stel, nadat u alle voorwerpen met de kinderen heeft besproken, de volgende 
vraag: 

• Wat heb jij dat je met iemand zou kunnen delen? Hoe kun je het delen? 

Moedig de kinderen aan om concrete voorwerpen te noemen. Vraag ze met wie 
en hoe ze het zouden kunnen delen. 

Als de kinderen het nog niet hebben genoemd, kunt u zeggen dat we ook 
onze tijd en talenten met anderen kunnen delen. We kunnen anderen ook over 
het evangelie vertellen en anderen deelgenoot maken van de vreugde die het 
ons brengt. 

• Hoe kunnen we onze tijd met anderen delen? 
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• Hoe kunnen we onze talenten met anderen delen? 

• Hoe kunnen we de vreugde van het evangelie met anderen delen? 

Jezus heeft ons geleerd te delen 
Toon de Bijbel en leg uit dat er een verhaal in staat van een jongetje dat Jezus 
Christus en andere mensen heeft geholpen, door te delen. Vertel het verhaal 
zoals dat voorkomt in Johannes 6:1-13 (zie ook Marcus 6:30-44). Maak gebruik 
van plaat 2-47, Het voeden van de vijfduizend. 

• Hoeveel broden en vissen had de jongen? (Zie Johannes 6:9.) 

• Hoeveel mensen denk je dat er gevoed kunnen worden met vijf broden en 
twee vissen? 

• Hoeveel mensen voedde Jezus ermee? (Zie Johannes 6:10.) 

Om de kinderen duidelijk te maken hoe groot de groep mensen was, kunt u de 
groep vergelijken met een groep mensen waarbij de kinderen zich iets kunnen 
voorstellen (bijvoorbeeld: 'Jezus voedde ongeveer net zoveel mensen als er 
bij jullie in het dorp wonen', of 'Jezus voedde ongeveer net zoveel mensen als 
er in het stadion kunnen'). 

Leg uit dat de jongen alles zelf had kunnen opeten. Maar omdat hij bereid was 
te delen, verrichtte de Heiland een wonder dat duizenden mensen hielp. 

• Hoe denk je dat de mensen zich voelden toen de jongen het voedsel met 
hen deelde? 

• Hoe denk je dat de jongen zich voelde? 

Zing het derde vers van 'Geef, zeg het beekje klein' of zeg de tekst ervan op. 

Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus veel heeft gedeeld met ons en 
dat Hij wil dat wij met anderen delen. 

We kunnen onszelf en anderen blij maken door te delen 
Leg de kinderen uit dat wij, als de jongen in Jezus' tijd, manieren kunnen vinden 
om met anderen te delen en hen blij te maken. Toon een voor een de platen 
van de kinderen die met anderen delen (2-48, 2-49 en 2-50). Stel bij iedere plaat 
de volgende vragen: 

• Wat zijn de kinderen op de plaat aan het doen? 

• Wat delen ze? 

• Hoe denk je dat ze het vinden om te delen? Waarom? 

Laat de kinderen vertellen of zij wel eens iets met anderen hebben gedeeld en 
hoe zij zich daarbij voelden. 

Wijs erop dat we, als we delen, niet alleen anderen blij maken maar ook onszelf. 

Prijs de kinderen ais zij bereidwillig zijn geweest om te delen. Bespreek de fijne 
gevoelens die iedereen heeft als we delen. Benadruk dat delen ons blij kan 
maken. 

Vertel een verhaal over een kind dat blij was en anderen blij maakte doordat 
het wilde delen. U kunt het volgende verhaal gebruiken: 

David had een nieuwe doos kleurkrijt gekregen en was een mooie tekening aan 
het maken toen zijn moeder binnenkwam met zijn kleine zusje. Moeder vroeg 
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David zijn kleurkrijt met zijn zusje te delen en haar te helpen kleuren. Alice kon 
nog niet zo goed kleuren en David was bang dat ze zijn krijtjes zou breken. Hij 
gaf haar een krijtje maar vond het niet leuk. 

Al snel had David het krijtje nodig dat hij Alice had geleend en probeerde het af 
te pakken. Alice begon te huilen. David vond het naar dat hij zijn zusje aan het 
huilen had gemaakt. Hij besefte dat zij het ook leuk vond om te kleuren, ook al 
kon ze het nog niet zo goed. David keek naar zijn kleurkrijtjes en vond dat er 
genoeg krijtjes voor hen beiden waren. Hij liet Alice een krijtje kiezen. Ze vond het 
fijn om te kleuren. David was ook blij. (Naar Marjorie A. Parker, 'Inside the Lines', 
Friend, febr. 1993, blz. 28-29.) 

• Waarom was Alice blij? 

• Waarom was David blij? 

Samenvatting 
Toon de traktatie die u heeft meegenomen. 

• Hoe zouden jullie je voelen als ik deze traktatie voor mezelf zou houden? 

• Wat wil Jezus dat ik met de traktaties doe? 

Verdeel de traktatie onder twee kinderen en vraag hun: 

• Wat wil Jezus dat jullie met die traktatie doen? 

Laat de kinderen hetgeen zij hebben verdelen onder de kinderen in de klas. 
Vertel de kinderen hoe u het vindt om te delen en hoe u zich zou hebben gevoeld 
als u de traktatie zelf had gehouden. 

Vraag de twee kinderen aan wie u de traktatie heeft gegeven hoe zij het vonden 
om ze met de anderen te delen. Vraag de andere kinderen hoe zij het vonden dat 
de twee kinderen de traktatie met hen deelden. 

Getuig tot de kinderen dat delen je blij maakt. U kunt een gebeurtenis vertellen 
waarbij u zich blij voelde omdat u deelde. 

Moedig de kinderen aan om de komende week iéts met iemand te delen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te vragen 
of Hij ons wil helpen met delen. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Vertel de kinderen dat in een van de geloofsartikelen van de kerk staat dat 
wij geloven welwillend te moeten zijn. Welwillend zijn betekent dat we met 
andere mensen delen en dat we dat doen waaruit blijkt dat we van ze houden. 
Laat de kinderen het volgende gedeelte van het dertiende geloofsartikel uit 
het hoofd leren: 'Wij geloven (...) welwillend [te moeten zijn].' 

2. Breng zoutdeeg mee voor de kinderen en laat ze iets namaken wat ze met 
hun vriendjes of huisgenoten willen delen (het recept voor het zoutdeeg staat 
op bladzijde 43). 
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3. Laat een pennenbakje met pennen en krijtjes zien. Leg uit dat u maar een 
pennenbakje heeft maar dat u wilt dat alle kinderen een tekening maken. 
Geef het pennenbakje aan een kind. 

• Wat kan (naam van het kind) met de potloden (of pennen) doen zodat 
iedereen kan tekenen? 

Geef ieder kind een blaadje en laat de kinderen de potloden met elkaar delen 
en een tekening maken van henzelf waarin zij delen. 

4. Laat de kinderen spelen dat ze zendelingen zijn (aanbellen aan de deur, 
de Schriften lezen, onderrichten en andere werkzaamheden van een zende-
ling doen). 

• Wat delen zendelingen? 

• Hoe denk je dat de zendelingen zich voelen als ze anderen over het 
evangelie vertellen? 
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Ik kan vriendelijk zijn Les 

22 
leder kind aanmoedigen vriendelijk te zijn tegen anderen. 

Voorbereiding 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. U kunt ze vragen te vertellen wat ze de afgelopen week hebben 
gedaan. 

Jezus Christus leerde ons vriendelijk te zijn tegen iedereen 
Toon de kinderen de landkaart van het heilige land. (Zie het eind van de les.) 

• Wat is dit? (Een landkaart.) 

Als de kinderen niet weten wat een landkaart is, vertel hun dan dat een landkaart 
een tekening is van een gebied zoals een land of werelddeel. Mensen gebruiken 
landkaarten om te zien hoe ze van het ene naar het andere gebied moeten gaan. 
Maak de kinderen attent op een paar onderdelen van een landkaart zoals land, 
zee en rivieren. 

Leg uit dat dit een landkaart is van het heilige land. Jezus woonde daar toen Hij 
op aarde was. 

Wijs Judea aan. Leg uit dat de mensen die in dit gedeelte van het heilige land 
woonden Joden werden genoemd. 

Wijs Samaria aan. De mensen in Samaria werden Samaritanen genoemd. 

Leg uit dat in de tijd van Jezus de Joden en de Samaritanen elkaar niet moch-
ten of begrepen. De Joden vonden dat zij beter waren dan de Samaritanen. 
De Joden weigerden in het huis van een Samaritaan te eten of voedsel te eten 
dat door een Samaritaan was bereid. De Joden hadden zo'n hekel aan de 
Samaritanen dat als ze naar Galilea wilden gaan (wijs Galilea aan), ze helemaal 
om Samaria heentrokken ondanks dat de weg door Samaria korter was. Laat 
zien hoeveel verder het is om om Samaria heen te trekken dan om er doorheen 
te reizen. 
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1. Bestudeer Lucas 10:25-37 en Johannes 13:34-35, 15:12 met een gebed in 
uw hart. Zie ook Matteüs 22:36-40 en Evangeliebeginselen (31110 120), 
hoofdstuk 30. 

2. Bereid u erop voor 'Jezus zegt: wees altijd lief' (Kinderliedjes, blz. 39) te 
zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het lesboek. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Knipplaat 2-1, Een gewonde man; knipplaat 2-2, Een priester; knipplaat 2-3, 

Een Leviet; knipplaat 2-4, Een Samaritaan. 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 
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Leg uit dat Jezus, toen Hij op aarde was, vaak verhalen vertelde om de 
mensen zijn leringen duidelijk te maken. Een van die verhalen gaat over een 
Samaritaan. 

Vertel het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Zie Lucas 10:30-37. Laat 
een paar kinderen u helpen door op het juiste moment de knipplaten op te 
houden. 

Beklemtoon de volgende punten terwijl u het verhaal vertelt: 

1. De gewonde man was onderweg van Jeruzalem naar Jericho (wijs de twee 
steden aan op de kaart). 

2. De eerste man die langsliep zonder te helpen was een joodse priester. 
Priesters werkten in de tempel en werden gezien als rechtschapen en vrome 
mannen. 

3. De tweede man die langsliep zonder te helpen was een Leviet. Levieten werk-
ten ook in de tempel en waren erg belangrijk voor de joodse godsdienst. 

4. De derde man was een Samaritaan. Hij stopte om de gewonde man te helpen. 

Leg uit dat de Samaritaanse man de barmhartige Samaritaan wordt genoemd 
omdat hij zo liefdevol was. 

Neem de knipplaten weer in. 

Laat een paar kinderen het verhaal van de barmhartige Samaritaan uitbeelden 
of laat de kinderen het spel 'Volg me naar Jericho' doen. 

Laat een kind op de grond gaan liggen of in een stoel gaan zitten en doen alsof 
het gewond is. U en de andere kinderen doen alsof u op weg bent naar Jericho. 
Laat de kinderen u volgen en nadoen. 

Doe eerst alsof u een priester bent die op weg is. Loop door de klas. Plotseling 
ziet u iemand langs de weg liggen. Hij is zwaar gewond. 

• Wat deed de priester? 

Ga naar de andere kant van de weg om duidelijk te maken dat u de gewonde 
man niet wilt helpen. 

Doe nu alsof u een Leviet bent. Loop door de klas. U ziet iemand langs de weg 
liggen. Zijn kleren zijn gestolen en hij is zwaar gewond. 

• Wat deed de Leviet? 

Stop en kijk naar de gewonde man. Vervolg uw reis zonder hem te helpen. 

Doe nu alsof u een Samaritaan bent. Loop door de klas. U ziet iemand langs 
de kant van de weg liggen. 

• Wat deed de Samaritaan? 

Beeld uit wat de Samaritaan deed. (Als u een grote klas heeft, kunt u wat de 
Samaritaan heeft gedaan door verschillende kinderen laten uitbeelden.) 
Doe alsof u de wonden van de man schoonmaakt, hem op een ezel zet, naar 
de herberg brengt en de herbergier belooft te betalen voor alles wat de man 
nodig heeft. 

• Welke man was vriendelijk? 

• Welke man deed wat de Heiland van hem verwachtte? 
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Leg uit dat nadat Jezus zijn verhaal had verteld Hij ons leerde dat we net als 
de barmhartige Samaritaan goed moeten zijn voor iedereen. 

We kunnen anderen vriendelijk behandelen 
Leg uit dat het niet altijd makkelijk is om vriendelijk te zijn tegen iedereen, vooral 
niet als iemand ons verdriet doet of onvriendelijk tegen ons is. 

Vertel in eigen woorden het volgende verhaal van een meisje dat een grote les 
leerde toen een ander meisje haar onvriendelijk behandelde. Vraag de kinderen 
te luisteren naar haar oplossing voor het probleem. 

Linda en Theo waren vriendjes. Ze speelden graag met elkaar. Op een middag 
echter kregen ze ruzie. Linda schold Theo uit en Theo duwde haar op de grond. 
Toen ze begon te huilen, trok hij een gek gezicht tegen haar. 

• Wat zou jij doen als je Linda was? 

Linda ging op zoek naar haar vader. Ze wist dat hij haar zou helpen. Linda 
vertelde hem dat Theo haar op de grond had geduwd en dat hij gemeen was 
geweest tegen haar. Ze vroeg haar vader naar buiten te gaan en Theo te 
bestraffen. 

Linda's vader zei dat Theo bestraffen misschien niet de beste oplossing was. 
Hij zei Linda in de keuken twee boterhammen met jam klaar te maken. Toen zei 
hij haar een van de twee boterhammen aan Theo te geven. Linda's vader zei 
dat ze dan een vriend zou krijgen in plaats van een vijand. 

Linda deed wat haar vader had gezegd. Toen ze weer naar buiten ging en Theo 
de boterham gaf, keek hij even en pakte hem tenslotte aan. Theo en Linda 
glimlachten naar elkaar en aten samen hun brood met jam op. Ze waren weer 
vriendjes. (Overgenomen uit Lucile C. Reading, 'Een boterham met jam', 
Children's Friend, apr. 1967, blz. 13.) 

• Wat wilde Linda doen nadat Theo haar had omgeduwd? 

• Wat is onze eerste reactie als iemand onvriendelijk is geweest tegen ons? 

• Wat gebeurde er toen Linda vriendelijk was tegen Theo? 

• Wat zou er zijn gebeurd als Linda niet vriendelijk was geweest tegen Theo? 

Herinner de kinderen eraan dat Jezus wil dat we vriendelijk zijn, zelfs als anderen 
onvriendelijk zijn tegen ons. 

Toon de Bijbel en lees Johannes 15:12 voor. Leg uit dat het Jezus woorden zijn. 
Hij gebood ons elkaar lief te hebben. Als we vriendelijk zijn tegen elkaar, dan 
laten we zien dat we van elkaar houden. 

Zing het liedje 'Jezus zegt: wees altijd lief' of zeg de tekst ervan op. Leg uit dat 
dit liedje ons eraan kan herinneren altijd vriendelijk te zijn en te doen wat Jezus 
van ons verwacht. 

Beschrijf een aantal situaties waarin de kinderen kunnen kiezen vriendelijk te zijn 
en vraag hun wat zij in iedere situatie zouden doen. Zeg hun te denken aan 
de woorden van het liedje als ze hulp nodig hebben om de juiste beslissing te 
nemen. Beschrijf de volgende situaties of bedenk er zelf een paar: 

1. Als je op straat loopt, zie je dat iemand gevallen is met de fiets. Als je dichterbij 
komt, zie je dat het een jongen is die jou altijd plaagt. Zijn broekspijp zit vast 
tussen de ketting. Hij kan zich zonder hulp niet bewegen. 
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• Hoe kun je vriendelijk zijn voor de jongen? 

2. Je wilt volgende week een verjaardagsfeestje geven en alle kinderen uit 
de buurt zijn uitgenodigd behalve één. Het is een nieuw meisje in de buurt. 
Ze lacht nooit en het is niet leuk om met haar te spelen. 

• Wat kun je doen om vriendelijk te zijn voor dat meisje? 

3. Onder het spelen met je vriendjes val je. Een van je vriendjes noemt je onhan-
dig en lacht je uit. Even later valt dat vriendje zelf en huilt. 

• Wat kun je doen om vriendelijk te zijn tegen je vriend? 

4. Een jongen op school draagt loopbeugels. Als de kinderen buiten spelen, 
blijft hij achter omdat hij zo langzaam loopt. Vaak zit hij alleen en kijkt toe hoe 
de anderen ballen. 

• Wat kun je doen om vriendelijk te zijn tegen die jongen? 

Samenvatting 
Herhaal de les met de kinderen door de volgende vragen te stellen: 

• Wat heb je vandaag geleerd? 

• Waarom is het belangrijk om vriendelijk te zijn? 

• Als we vriendelijk zijn wiens voorbeeld volgen we dan? 

Lees Johannes 13:34-35 voor. Leg de kinderen uit dat als we anderen liefhebben 
en vriendelijk tegen ze zijn, we laten zien dat we discipelen (volgelingen) van 
Jezus Christus zijn. 

Getuig tot de kinderen dat Jezus wil dat we anderen laten zien dat we van 
ze houden door'vriendelijk te zijn. Herinner de kinderen eraan dat we vriendelijk 
moeten zijn tegen iedereen, zelfs tegen diegenen die niet altijd vriendelijk zijn 
tegen ons. 

Moedig de kinderen aan om de komende week extra hard te proberen vriendelijk 
te zijn tegen anderen. Zeg ze aan de woorden van het liedje 'Jezus zegt: wees 
altijd lief' te denken om niet te vergeten hoe ze anderen moeten helpen. Vraag 
hun erop te letten wat er gebeurt als ze ervoor kiezen vriendelijk te zijn. Vraag hun 
zich erop voor te bereiden de volgende les over hun ervaringen te vertellen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Geef de kinderen een blaadje en pennen of potloden. Laat ze tekenen hoe 
ze anderen kunnen laten zien dat ze van hen houden en hoe ze vriendelijk 
kunnen zijn. Schrijf boven iedere tekening Ik kan vriendelijk zijn tegen anderen. 

2. Zing samen met de kinderen het liedje 'Ik wil zo graag lief zijn' (Kinderliedjes, 
blz. 83) of zeg de tekst ervan op. 

Ik wil zo graag lief zijn voor iedereen, 
want dat maakt Jezus blij. 
Dus ik zeg tot mijzelf: 
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vergeet toch nooit: 
lief zijn begint bij mij. 

Laat de kinderen een paar mensen bedenken tegen wie ze vriendelijk kunnen 
zijn (zoals familieleden, vrienden of klasgenootjes). Vraag hun manieren te 
bedenken om vriendelijk te zijn tegen die mensen. Maak de kinderen duidelijk 
hoe belangrijk het is om vriendelijk te zijn tegen mensen die niet vriendelijk 
zijn tegen ons of tegen mensen die anders lijken. 
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De kinderen aanmoedigen als volgelingen van Jezus Christus hun licht te 
laten schijnen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Matteüs 5:14-16 met een gebed in uw hart. 

2. Maak vier kopieën van de kaars en de mand aan het eind van de les en knip 
ze uit. Schrijf de volgende namen op de kaarsen: 

Suzanne 

José 

Erik en Peter 

? 

Zet de drie kaarsen met de namen erop voor de klas en bedek ze met een 
prullenmand. Bewaar de vierde kaars ('?') en mand voor later in de les. 

3. Maak voor ieder kind een kaars met behulp van het voorbeeld. 

4. Bereid u erop voor het liedje 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) en 'Wees 
steeds een zonnestraaltje' (Kinderliedjes, blz. 38) te zingen of de tekst ervan 
op te zeggen. De tekst van beide liedjes staat achterin het lesboek. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een kaars en een kandelaar. 
c. Een bak of doos die u over de kaars kunt zetten. 
d. KGW-poster (les 1). 
e. Potloden of krijtjes. 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

N.B.: Steek de kaars niet aan tijdens de les. Het is tegen het beleid van de kerk 
om kaarsen aan te steken in de kerk. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. U kunt ze bijvoorbeeld vragen over situaties te vertellen waarin 
zij vriendelijk waren. Fluister als u tot de kinderen spreekt. 

Jezus leerde: 'Laat uw licht schijnen' 
Blijf fluisteren tegen de kinderen. Vraag hun wat ze de afgelopen week hebben 
gedaan of wat ze leuk vinden in het jeugdwerk totdat de kinderen terugfluisteren. 
Leg na een paar minuten uit dat u fluisterde om te laten zien dat mensen vaak 
nadoen wat de mensen om hen heen doen. Wijs erop dat de kinderen begonnen 
te fluisteren doordat u tegen hen fluisterde. Zij volgden uw voorbeeld. 

Aandachtsactiviteit 



Zeg de kinderen dat net zoals zij uw voorbeeld volgden hun vriendjes vaak hun 
voorbeeld volgen. Jezus Christus wil graag dat we goede voorbeelden zijn. 

• Wat betekent het om een goed voorbeeld te zijn? 

Leg uit dat onze vrienden vaak doen wat ze ons zien doen. Als ze zien dat wij 
het goede kiezen en doen, zal het makkelijker voor hen zijn om ook het goede 
te kiezen. 

Vraag de kinderen het volgende raadsel op te lossen: 

Ik ben van was gemaakt. 
Binnen in mij zit een pit. 
Het is de bedoeling dat ik licht geef. 
Met een lucifer kun je mij aansteken. 
Wat ben ik? 

Toon de kaars die u heeft meegenomen nadat de kinderen het raadsel hebben 
opgelost. Bespreek waarvoor we kaarsen gebruiken. 

Leg uit dat toen Jezus Christus op aarde leefde er geen elektriciteit was. Als 
de zon onder was gegaan en het donker was, staken de mensen vaak een kaars 
aan om nog wat licht te hebben. 

Leg de kinderen uit dat Jezus op een dag zijn discipelen leerde dat zij een 
goed voorbeeld voor anderen moesten zijn (zie Matteüs 5:14-16). Om de disci-
pelen duidelijk te maken hoe hun gedrag anderen kon helpen, vergeleek hij 
het met het licht van een kaars. Lees voor wat Jezus tegen zijn discipelen zei. 
Zie Matteüs 5:15. 

Zet de kaars onder een prullenbak of doos. 

• Wat zou er gebeuren als het donker was en we de brandende kaars onder 
een mand of doos zouden zetten? (Niemand zou het licht kunnen zien.) 

Verwijder de prullenbak of de doos en zet een kaars in een kandelaar. 

• Wat zou er gebeuren als het donker was en we de brandende kaars op een 
kandelaar zouden zetten? (De kaars zou de kamer verlichten waardoor ieder-
een kon zien.) 

Leg uit dat Jezus wilde dat zijn discipelen net als de kaars licht zouden uitstra-
len zodat anderen konden zien. Als zij Jezus' leringen volgden en een goed voor-
beeld waren dan zouden andere mensen zien wat ze moeten doen. 

Lees Matteüs 5:16 voor. Dit zijn de woorden die Jezus tegen zijn discipelen 
sprak. Leg uit dat Jezus wil dat wij zijn instructies ook opvolgen. 

• In de Schriften slaat: 'Laat uw licht schijnen'. Wat wordt daarmee bedoeld? 
(Een goed voorbeeld zijn,) 

• Wat kan er gebeuren als wij goede vrienden zijn voor onze vrienden en de 
mensen om ons heen? 

Kinderen kunnen een goed voorbeeld zijn 
Vertel de kinderen dat wij allemaal Jezus Christus' instructies kunnen opvolgen 
en ons licht kunnen laten schijnen voor anderen door een goed voorbeeld te zijn. 
Als wij kiezen om Jezus te volgen, kunnen anderen meer over Hem te weten 
komen door op ons te letten. 
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Vraag een kind de prullenbak van een van de kaarsen af te halen. Lees de naam 
of namen op de kaars op. Vertel het verhaal dat bij de kaars hoort. Herhaal dit bij 
twee andere kaarsen en prullenbakken. 

Suzanne was uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van haar vriendin Carolien. 
Ze was opgewonden dat ze naar het feestje ging en was ervan overtuigd dat 
ze het erg gezellig zou vinden. Toen ze na het feestje weer thuis kwam, keek ze 
helemaal niet meer zo opgewonden. Suzanne's moeder vroeg haar hoe het 
was geweest. 

Suzanne legde uit dat er ijsthee werd gedronken op het feestje. Caroliens moeder 
had gezegd dat het net als een feestje voor volwassenen was. 

• Wat denk je dat Suzanne deed toen haar ijsthee werd aangeboden? 

Suzanne zei tegen Caroliens moeder dat ze geen thee dronk. Ze legde uit dat 
haar ouders en jeugdwerklerares haar hadden geleerd dat thee niet goed voor 
haar lichaam is. 

Suzanne's moeder was trots op Suzanne dat ze geen thee had gedronken. 
Ze legde uit dat Carolien en haar moeder geen lid waren van de kerk en niet het-
zelfde geloofden als zij. 

Een paar maanden later kregen Suzanne en haar moeder een brief van Caroliens 
moeder. Ze legde uit dat nadat Suzanne was opgekomen voor haar overtuiging, 
zij en haar gezin hadden besloten om meer te weten te zien te komen over de 
kerk. Ze kregen les van de zendelingen. Caroliens moeder schreef dat ze hoopte 
net zo'n goed voorbeeld voor iemand te kunnen zijn als Suzanne voor haar was 
geweest. 

• Hoe liet Suzanne haar licht schijnen? 

José en zijn huisgenoten waren net naar een andere buurt verhuisd. José's eerste 
nieuwe vriend was een jongen die Paolo heette. Paolo was geen lid van de kerk. 
José en Paolo waren allebei gek op voetbal. Op een dag nodigde Paolo José uit 
om zondags mee te gaan naar een voetbalwedstrijd. José wist dat hij niet naar 
voetbalwedstrijden behoorde te gaan op zondag. Hij was bang dat als hij nee zei, 
Paolo zich gekwetst voelde. 

• Wat zou jij doen als je José was? 

José besloot om naar de kerk te gaan in plaats van de voetbalwedstrijd. 
Hij nodigde Paolo uit om met hem mee te gaan. Paolo stemde daarmee in. 

• In welk opzicht was José een goed voorbeeld? 

Op een dag ging een vrouw in Nederland naar de zendelingzusters toe. Ze 
vroeg de zusters hoe zij moest bidden. De vrouw legde uit dat haar twee zoons 
Erik en Peter het jeugdwerk bezochten en het erg leuk vonden. Ze hadden in 
het jeugdwerk leren bidden. 

De vrouw vertelde dat haar kleine dochtertje een paar dagen geleden erg ziek 
was. Toen ze even haar kamertje had verlaten en weer terugkwam, zag ze 
hoe haar Peter en Erik geknield zaten bij het bedje van hun zusje. Peter vroeg 
onze hemelse Vader de baby te zegenen en haar beter te maken. De vrouw 
was blij dat haar zoons in het jeugdwerk hadden geleerd hoe ze moesten bidden 
en nu wilde zij het ook leren. De zendelingzusters leerden de vrouw bidden. 
Ze waren blij dat Peter en Erik zulke goede voorbeelden waren voor hun moeder. 
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• Hoe lieten Erik en Peter hun licht schijnen? 

Als u de drie verhalen heeft verteld, haal dan de vierde prullenbak van de kaars 
en laat het'?' erop zien. 

Vraag een kind de prullenbak te verwijderen. Leg uit dat het'?' op de kaars voor 
ieder kind in de klas staat dat een goed voorbeeld is geweest. Vraag de kinderen 
gebeurtenissen te vertellen waarbij zij een goed voorbeeld waren. 

Wij kunnen ons licht laten schijnen 
Lees Matteüs 5:16 nog een keer voor. Herinner de kinderen eraan dat Jezus ons 
zegt ons licht te laten schijnen. Beklemtoon hoe belangrijk het is om een goed 
voorbeeld te zijn zodat ons licht kan schijnen. Wijs erop dat wij als leden van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de leringen van 
Jezus Christus behoren te volgen en anderen moeten helpen dat ook te doen. 

Zing samen met de kinderen 'Wees steeds een zonnestraaltje' of zeg de tekst 
ervan op. Maak hun duidelijk dat 'zonnestraaltje' in de ogen van Jezus betekent 
ons licht laten schijnen zoals de tekst ons leert. 

Vertel de kinderen dat u een aantal situaties gaat beschrijven. Bij elke situatie 
geeft u twee keuzes aan die de kinderen zouden kunnen maken. Vraag de 
kinderen goed te luisteren naar iedere keuze. Als het een goede keuze is moeten 
de kinderen één vinger in de lucht houden als symbool voor hun kaars op de 
kandelaar. Als het geen goede keuze is, moeten ze hun vinger met de andere 
hand bedekken, als symbool voor het verbergen van je licht onder een koren-
maat. Bespreek na iedere situatie welke keuze de beste is en waarom het een 
voorbeeld is van het laten schijnen van ons licht. 

Gebruik de volgende situaties of bedenk er zelf een paar: 

1. Je hebt de hele ochtend met je vriendjes uit de buurt gespeeld en veel plezier 
gehad. Na de lunch komt een meisje dat op visite is bij een gezin dat aan de 
overkant woont, naar buiten en kijkt alsof ze met je wil spelen. Wat ga je doen? 

a. Jij en je vriendjes kennen het meisje niet en zij weet ook niet wat jullie aan 
het spelen waren. Daarom vragen jullie haar niet om mee te spelen. 

b. Je zegt tegen je vriendjes: 'Laten we dat nieuwe meisje vragen of ze mee 
wil spelen. Volgens mij heeft ze daar wel zin in.' 

2. Je bent aan het ballen met je vriendjes. Je schopt heel hard tegen de bal, de 
bal raakt de ruit van de buurman en er komt een barst in. Wat ga je doen? 

a. Je gaat je buurman vertellen dat je met de bal aan het spelen was en hem 
per ongeluk tegen de ruit hebt geschopt. Omdat je zo hard schopte, is 
de ruit gebarsten. Je legt hem uit dat het je spijt en zegt dat je de schade 
zult vergoeden. 

b. Je kijkt naar de barst in het raam. Omdat het niet zo'n grote barst is, zeg 
je tegen je vriendjes dat niemand er erg in zal hebben. Je speelt verder en 
probeert voorzichtiger te zijn. 

3. Je staat in de rij voor het eten op school. Sommige kinderen in de rij worden 
onrustig en beginnen te spelen. Het kind achter je geeft je een duw. Wat 
doe je? 

a. Je blijft in de rij staan zonder iemand te duwen. 
b. Je geeft degene een duw die jou heeft geduwd. 
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Herinner de kinderen eraan hoe belangrijk het is om een goed voorbeeld te zijn 
door het goede te kiezen. 

Samenvatting 
Wijs op de KGW-poster en herinner de kinderen eraan dat we het goede kiezen 
als we de leringen van de Heiland volgen. 

Moedig de kinderen aan om goede voorbeelden voor anderen te zijn net als 
Suzanne, José en Erik en Peter. 

Geef ieder kind een papieren kaars. Schrijf hun naam op de kaars of laat ze 
dat zelf doen. 

Bedenk samen met de kinderen manieren waarop zij hun licht voor anderen 
kunnen laten schijnen door een goed voorbeeld te zijn. Thuis, op school en in 
de kerk. 

Laat ieder kind een manier vertellen waarop het de komende week een goed 
voorbeeld zal proberen te zijn. 

Geef de kinderen hun kaars mee naar huis om hen eraan te herinneren hun 
licht te laten schijnen door een goed voorbeeld te zijn. 

Getuig tot de kinderen hoe belangrijk het is een goed voorbeeld te zijn. 
U kunt een ervaring vertellen waarbij u een goed voorbeeld was voor iemand 
of waarbij iemand anders u heeft geholpen meer te weten te komen over 
Jezus Christus. 

Zing samen met de kinderen 'Kies het goede' of zeg de tekst ervan op. 

Vraag een kind het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te vragen 
hen te helpen een goed voorbeeld voor anderen te zijn. 

Vraag de kinderen zachtjes de klas te verlaten met de papieren kaarsen voor 
zich. (Als de kinderen moeten wachten totdat iemand ze ophaalt, laat hen dan 
hun kaars tonen.) 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik 
of samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 
'Wenken voor de leerkracht'. 

1. Laat de kinderen de goede oplossingen voor de situaties die u in 'Wij kunnen 
ons licht laten schijnen' heeft besproken, uitbeelden. De kinderen kunnen ook 
de verhalen van Suzanne, José en Peter en Erik uitbeelden. 

2. Laat de kinderen 'Volg de leider' spelen. Geef ieder kind de gelegenheid 
om een keer de leider te zijn. 

Wijs erop dat in het liedje of het spel iedereen het voorbeeld van de leider 
volgt. Herinner de kinderen eraan dat als ze het goede kiezen, ze een goed 
voorbeeld zijn voor de mensen om hen heen. 

3. Zing 'Schijn voort' (Kinderliedjes, blz. 96). 

Schijn voort 

Mijn lichtje is maar klein, heel klein, 
mijn lichtje van gebed, 
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mijn lichtje van geloof, zo rein, 
door God in vlam gezet. 

Schijn voort, schijn voort, 
schijn steeds helder voort; 
schijn voort, schijn voort, 
schijn maar altijd voort. 

'k Verberg mijn kleine lichtje niet, 
God zegt: dat is niet goed! 
'k Wil zorgen dat een ieder ziet 
die warme, mooie gloed. 

Refrein 

4. Stel ieder kind, fluisterend als in de aandachtsactiviteit, een herhalingsvraag. 
Laat de kinderen fluisterend antwoorden. Geef hun een compliment dat ze 
goed hebben geluisterd en hebben nagedacht. 
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leder kind aanmoedigen Jezus' voorbeeld te volgen door gehoorzaam te zijn. 

1. Bestudeer Exodus 20:12, Matteüs 26:36-46, Johannes 8:28-29 en Kolossen-
zen 3:20 met een gebed in uw hart. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), 
hoofdstuk 35. 

2. Maak de volgende woordstrook: 

Gehoorzaam 

3. Maak voor ieder kind een kartonnetje met de tekst Ik kan gehoorzamen erop. 
Neem veiligheidsspelden mee om het de kinderen op te spelden, of neem 
garen mee om het de kinderen om de nek te hangen. 

4. Bereid u erop voor alle drie de verzen van het liedje 'Als je moeder roept' 
(Kinderliedjes, blz. 71) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst van 
het liedje staat achter in het lesboek. 

5. Benodigdheden: 

a. Een Bijbel. 

b. Plaat 2-51, Een gans met jongen; plaat 2-52, Jezus bidt in Getsemane 
(Evangelieplaten 227). 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Voor leerkrachten van oudere leerlingen: U kunt aanvullende activiteit 1 gebrui-
ken als aandachtsactiviteit. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. U kunt de kinderen laten vertellen wat zij die week hebben gedaan om 
een goed voorbeeld voor anderen te zijn. 

Gehoorzaamheid maakt gelukkig 
Toon plaat 2-51, Een gans met jongen. Vraag een kind de plaat omhoog te hou-
den terwijl u het volgende verhaal navertelt. Het gaat over ouderling Theodore M. 
Burton, die later algemeen autoriteit van de kerk werd: 

Toen Theodore M. Burton nog maar vijf jaar was, ging hij op bezoek bij zijn groot-
moeder die op een boerderij woonde. Zijn grootmoeder waarschuwde hem niet 
te dicht bij de hen te komen. Ze had jongen en als hij te dichtbij zou komen zou ze 
misschien bang zijn dat hij haar jongen iets aan zou doen. Theodore beloofde 
dat hij niet te dicht bij haar in de buurt zou komen. 

Maar toen Theodore die donzige, gele kuikens zag, moest hij er gewoon een 
aaien. Het kuiken rende weg, maar de hen kwam op Theodore af en pikte hem 
met haar snavel in zijn hand. 
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Theodore rende huilend naar zijn oma. 

Theodore's oma nam hem in haar armen tot hij uitgehuild was. Ze legde hem 
uit dat de hen dacht dat hij de jongen pijn wilde doen. Ze probeerde haar jongen 
te beschermen en daarom had zij hem gepikt. 

Theodore ging weer buiten spelen en oma herinnerde hem eraan niet te dicht in 
de buurt van de hen te komen. Ze waarschuwde hem ook niet te dicht in de 
buurt van de moedergans te komen, want zij had ook jongen. De moedergans 
was groter dan de hen en kon hem erg pijn doen als hij haar jongen aanraakte. 
Theodore beloofde de ganzenkuikens niet aan te raken. 

Theodore bleef uit de buurt van de hen. Maar toen hij de moedergans en haar 
jongen zag, liep hij wat dichter ernaar toe om ze beter te kunnen zien. De 
moedergans spreidde haar vleugels en strekte haar nek en siste luid. Theodore 
was bang en rende vlug terug naar het huis. (Zie Theodore M. Burton, 'Friend 
to Friend: Grandmother's Lesson', Friend, okt. 1973, blz. 18-19.) 

• Waarom mocht Theodore niet te dicht in de buurt van de hen en de gans 
komen van zijn oma? 

• Hoe voelde Theodore zich toen hij zijn oma niet gehoorzaamde? 

• Waarom voelde hij zich zo? 

• Wat denk je dat Theodore hiervan heeft geleerd? 

Vertel de kinderen dat Theodore's oma hem vertelde dat hij mensen had die 
hem beschermen net zoals de hen en de gans hun jongen beschermen. Leg 
uit dat onze ouders en huisgenoten, en onze hemelse Vader en Jezus Christus, 
over ons waken en ons beschermen. Ze leren ons wat we moeten doen om 
beschermd te worden en gelukkig te zijn. Het is belangrijk dat we hen leren 
gehoorzamen. 

Toon de woordstrook 'Gehoorzaam'. Laat de kinderen het een paar keer opzeg-
gen. Leg uit dat we gehoorzaam zijn als we doen wat onze hemelse Vader, onze 
ouders en onze leiders zeggen. 

Wij kunnen, net als Jezus Christus, onze hemelse Vader gehoorzamen 
Leg uit dat Jezus Christus ons in de Bijbel leert dat het belangrijk is om onze 
hemelse Vader te gehoorzamen. Lees de volgende passages uit Johannes 
8:28-29 voor: '[Ik doe] niets uit Mijzelf, doch Ik spreek [dit], gelijk de Vader Mij 
geleerd heeft (...) want Ik doe altijd wat Hem behaagt.' 

Leg uit dat dit Jezus' woorden zijn en dat het betekent dat Jezus altijd deed wat 
onze hemelse Vader van Hem verwachtte. Hij deed alleen datgene dat onze 
hemelse Vader blij maakte. 

Toon plaat 2-52, Jezus bidt in Getsemane. Vertel in het kort het verhaal van 
Jezus in Getsemane zoals dat in Matteüs 26:36-39 voorkomt. 

Lees voor wat Jezus in zijn gebed zei: 'Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat 
deze beker Mij voorbijgaan' (Matteüs 26:39). Leg uit dat Jezus niet wilde lijden 
en sterven als er een andere mogelijkheid was om ons terug te brengen bij 
onze hemelse Vader. 

Lees voor wat Jezus vervolgens zij: 'Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt' 
(Matteüs 26:39). Leg uit dat dit betekent dat Jezus bereid was te doen wat onze 
hemelse Vader van Hem verwachtte ondanks dat het niet makkelijk was. Leg 
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uit dat van ons nooit iets gevraagd zal worden wat zo moeilijk is; desalniettemin 
moeten wij onze hemelse Vader gehoorzamen in wat Hij van ons vraagt. 

• Noem eens een paar zaken die onze hemelse Vader van ons heeft gevraagd. 
(Antwoorden kunnen bijvoorbeeld zijn: bidden, onze naasten liefhebben, je 
laten dopen en bevestigen, eerlijk zijn.) 

Wij kunnen onze ouders gehoorzamen 
Leg uit dat als we onze hemelse Vader gehoorzamen, we onze ouders gehoor-
zamen. (Als er kinderen in uw klas zijn die niet bij hun ouders wonen, pas de les 
dan aan. Bijvoorbeeld: kinderen moeten hun grootouders gehoorzamen.) Wijs 
erop dat een van de tien geboden ons leert dat we onze ouders moeten gehoor-
zamen. Lees het eerste gedeelte van Exodus 20:12 voor: 'Eer uw vader en uw 
moeder'. Leg uit dat onze ouders gehoorzamen een manier is om ze te eren. 

• Waarom moeten we onze ouders gehoorzamen? 

Lees Kolossenzen 3:20 voor (herinner de kinderen eraan dat Here een andere 
naam is voor Jezus Christus). Laat de kinderen het eerste gedeelte van het vers 
uit het hoofd leren: 'Kinderen, gehoorzaam uw ouders in alles'. 

• Hoe voel je je als je je ouders gehoorzaamt? 

• Hoe voelen je ouders zich als je gehoorzaamt bent? 

Laat de kinderen staande alle drie de verzen van het liedje 'Als je moeder roept' 
zingen of de tekst ervan opzeggen. 

Moedig de kinderen aan nu de beslissing te nemen hun ouders en onze hemelse 
Vader te gehoorzamen. 

Vertel een verhaal van een kind dat gelukkig was doordat het zijn ouders 
gehoorzaamde. U kunt het volgende verhaal gebruiken: 

Katie speelde graag bij haar vriendin Anna thuis. Katie's moeder zei dat ze nog 
een uur bij haar vriendin mocht spelen. Toen Anna's moeder zei dat het tijd 
was om naar huis te gaan, vond Katie het moeilijk om weg te gaan. Ze wilde het 
spelletje afmaken dat zij en Anna aan het spelen waren. Katie dacht er even 
over na en besloot toen naar huis te gaan zoals haar moeder had gezegd. Ze 
zei Anna gedag en rende naar huis. 

toen Katie thuis kwam, zat haar oma al op haar te wachten. Oma vroeg of ze 
die avond bij haar wilde logeren. Oma had wel haast. Als Katie niet op tijd naar 
huis was gekomen, had ze niet bij haar oma kunnen logeren. 

• Hoe denk je dat Katie zich voelde? 

Benadruk dat we niet altijd een fijne beloning ontvangen als we gehoorzaam 
zijn. We zullen ons wel gelukkig en blij voelen omdat we weten dat we het goede 
hebben gekozen. 

Samenvatting 
Vraag de kinderen één voor één over een ervaring te vertellen waarbij ze gehoor-
zaam waren. Vraag hun hoe ze zich voelden. Laat ze bedenken hoe ze in de 
toekomst gehoorzaam kunnen zijn (bijvoorbeeld door de geboden van onze 
hemelse Vader te onderhouden, voordat je buiten gaat spelen aan je ouders te 
vragen of dat mag, te helpen het huis netjes te houden, meteen te komen als 
je ouders je roepen). 
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Geef ieder kind nadat het iets heeft verteld een stukje karton met de woorden 
'Ik kan gehoorzamen' erop. Moedig de kinderen aan hun kartonnetjes daar te 
bewaren waar ze ze vaak zien zodat ze hen eraan herinneren gehoorzaam te 
zijn. Laat de kinderen thuis vertellen wat ze vandaag hebben geleerd. 

Geef uw getuigenis dat u gezegend bent doordat u onze hemelse Vader en uw 
ouders heeft gehoorzaamd. U kunt over een periode in uw leven vertellen waarin 
gehoorzaamheid u gelukkig maakte. 

Moedig de kinderen aan om hun ouders te gehoorzamen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Teken een grote cirkel op het bord met daarin twee kleinere cirkels 
(zie voorbeeld). 

Leg uit dat het doel van de activiteit is om geblinddoekt een X te tekenen in 
de kleinste cirkel. Vraag een vrijwilliger om het te proberen. Blinddoek de 
vrijwilliger en geef hem/haar een krijtje. Draai het geblinddoekte kind twee of 
drie keer in het rond en leid het dan voor het bord. Laat het kind een X op 
het bord schrijven. Vraag het kind om nog een X te tekenen maar n mag een 
ander kind instructies geven. Bijvoorbeeld 'hoger', 'lager', 'naar links' of 
'naar rechts'. 

Bespreek hoeveel beter het zetten van de X ging toen het kind de instructies 
gehoorzaamde die het kreeg. 

• Waarom was het voor (naam van het geblinddoekte kind) makkelijker om 
de X te zetten toen hij/zij de instructies gehoorzaamde? 

Geef ieder kind dat het wil een keer de kans om geblinddoekt een X in de 
cirkel te zetten terwijl een ander kind instructies geeft. 

Wijs erop dat de geblinddoekte kinderen beter in staat waren de X in de cirkel 
te zetten als ze de instructies volgden van iemand die de cirkels goed kon 
zien. Leg uit dat onze hemelse Vader en onze ouders zaken in ons leven soms 
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beter kunnen zien dan wijzelf. Ze geven ons instructies om ons te helpen. Als 
we onze hemelse Vader en onze ouders gehoorzamen, zullen we gelukkig zijn. 

2. Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Martin vond lucifers heel leuk. Als er een kaars of een vuur aangestoken 
moest worden dan wilde hij altijd helpen. Soms mocht hij een lucifer afstrijken. 
Zijn ouders bleven altijd in de buurt om er op te letten dat hij voorzichtig was. 

Op een dag waren zijn ouders niet in de kamer. Martin zag een doosje lucifers 
op tafel liggen. Hij dacht dat het wel leuk zou zijn om zelf al die lucifers af te 
strijken. Hij zou heel voorzichtig zijn. 

Toen herinnerde Martin zich dat zijn moeder hem verteld had dat lucifers 
geen speelgoed waren en dat hij ze niet zonder toestemming mocht gebrui-
ken. Zachtjes ging Martin bij de lucifers vandaan en ging buiten spelen. 

Bespreek wat er had kunnen gebeuren als Martin toch met de lucifers had 
gespeeld. Beklemtoon dat Martin door zijn gehoorzaamheid zijn huisgenoten 
heeft geholpen ook al waren zij er zich niet van bewust. 

U kunt verder gaan met de bespreking door te vragen: 

• Wat moet Martin doen als zijn oudere broer hem zegt de lucifers mee te 
nemen naar hun kamer zodat ze daar ermee kunnen spelen? 

Leg uit dat als iemand je vraagt iets te doen waarvan je weet dat het verkeerd 
is, dat je dan niet moet gehoorzamen. Onze hemelse Vader verwacht niet dat 
wij gehoorzaam zijn als iemand ons zegt iets verkeerds te doen. 

3. Maak papiertjes met eenvoudige instructies zoals: 

• Veeg het bord schoon. 

• Geef iedereen in de klas een hand. 

• Zing het liedje 'Doe nu wat ik doe' of zeg de tekst ervan op. 

• Zeg iets aardigs over iedereen in de klas. 

• Noem vijf dingen waarvoor je dankbaar bent. 

• Beeld iets uit wat je deze week voor een huisgenoot gaat doen. 

Stop de papiertjes in een doos. Laat de kinderen om de beurt een papiertje 
uit de doos pakken en de instructies opvolgen. 

4. Maak voor aanvang van de les papiertjes met aanwijzingen voor een kleine 
zoektocht naar een schat. Verstop de papiertjes. Iedere aanwijzing moet 
verwijzen naar de volgende aanwijzing. De laatste moet naar de schat leiden. 
U kunt als schat een kleine traktatie of een klein cadeautje voor ieder kind 
gebruiken. 

Leg de kinderen uit dat ze iedere aanwijzing moeten opvolgen om de schat te 
vinden. Lees de eerste aanwijzing voor om de zoektocht te beginnen. 

Maak de kinderen, nadat ze klaar zijn met de zoektocht, duidelijk dat als wij 
onze hemelse Vader volgen of gehoorzamen, Hij ons de grootste schat zal 
geven die er bestaat: Hij laat ons voor altijd bij Hem wonen. 
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5. Neem het verhaal van de ark van Noach door. Zie Genesis 6-8 . Leg uit dat 
Noach en zijn gezin dankzij zijn gehoorzaamheid werden gered van de 
zondvloed. Moedig de kinderen aan om net als Noach de geboden van onze 
hemelse Vader en Jezus Christus te gehoorzamen. 

Geef ieder kind een kopie van het uitreikblad aan het eind van de les. Laat 
de kinderen de plaat van de ark inkleuren en vervolgens tekenen hoe zij 
gehoorzaam kunnen zijn. 
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Ik zal de wet gehoorzamen 

leder kind duidelijk maken dat het belangrijk is de wet te respecteren en te 
gehoorzamen. 

1. Bestudeer Matteüs 22:15-22 en het twaalfde geloofsartikel met een gebed 
in uw hart. 

2. Maak genoeg zoutdeeg voor ieder kind. Het recept staat op bladzijde 43. 
(Als u geen zoutdeeg kunt maken, neem dan papier en potloden mee voor 
de kinderen.) 

3. Schrijf op een blad een aantal situaties die betrekking hebben op regels en 
wetten die de kinderen kennen. Beschrijf tenminste één situatie voor ieder kind 
en nummer de situaties. U kunt de volgende situaties gebruiken of er zelf een 
aantal bedenken die beter geschikt zijn voor de kinderen in uw klas: 

• Je bent al laat voor school. Als je nu de straat oversteekt in plaats van eerst 
naar het zebrapad te lopen, ben je er eerder. Wat moet je doen om de wet 
te gehoorzamen? 

• Je bent met je vader aan het winkelen en vraagt of je een reep chocolade 
mag kopen. Je vader zegt nee. Terwijl hij de groenten aan het betalen is, 
zie je dat je ongemerkt de reep chocolade in je zak zou kunnen stoppen. 
Wat moet je doen om de wet te gehoorzamen? 

• Je neemt je hond mee aan de riem om een eindje te gaan wandelen. Je 
loopt langs een park en wilt daar gaan spelen. Er staat een bordje met 
'Verboden voor honden'. Je ziet geen volwassenen in de buurt en je zou 
je hond zolang aan een boom kunnen vastmaken. Wat moet je doen om 
de wet te gehoorzamen? 

• Je moet de weg oversteken bij een stoplicht. Er komen geen auto's aan 
en er is niemand in de buurt. Maar het voetgangerslicht staat op rood. Wat 
moet je doen om de wet te gehoorzamen? 

• Je bent in de bibliotheek en je hebt een mooi boek gevonden dat je wilt 
lenen maar je hebt je bibliotheekkaart thuis laten liggen. De bibliotheca-
resse zit niet achter de balie en zou het niet merken als je het boek zo 
meenam. Wat moet je doen om de wet te gehoorzamen? 

4. Maak net zoveel papiertjes als u situaties heeft bedacht. Nummer de papier-
tjes en stop ze in een doos. 

5. Maak voor ieder kind een kartonnetje met de woorden: 

Wij geloven de 
wet te moeten 
gehoorzamen. 

Les 22 
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6. Maak de volgende woordstrook: 

Wij geloven de wet te moeten gehoorzamen. 

7. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een munt. 
c. Veiligheidsspelden, plakband of een stukje garen om de kartonnetjes op 

de kleding van de kinderen te bevestigen. 
d. Plaat 2-53, Geef de keizer wat de keizer toekomt. 

8. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Regels en wetten kunnen ons van nut zijn 
Geef ieder kind een stukje zoutdeeg en vraag ze een dier te maken dat op de 
boerderij woont. (Als u geen zoutdeeg heeft of de activiteit te moeilijk is voor de 
kinderen in uw klas geef ze dan papier en potloden en laat ze een dier tekenen. 
Pas de bespreking aan.) 

Zet de dieren op de tafel of de grond. Leg uit dat boeren goed voor hun dieren 
moeten zorgen. Ze geven ze voedsel en water en beschermen ze. Als de dieren 
afdwalen, kunnen ze verdwalen of gewond raken. 

• Wat kunnen we doen om te voorkomen dat deze dieren afdwalen? 
(Een hek maken.) 

Rol een stuk deeg tussen de palmen van uw handen en de tafel om een lang 
'touw' te maken. Leg het deeg dan in een cirkel om de dieren heen. Dat is 
het hek. Leg uit dat hekken goed zijn omdat ze de dieren beschermen. (Laat de 
dieren de rest van de les op de tafel of op de grond staan. Geef de kinderen 
hun dier aan het eind van de les mee naar huis.) 

Leg uit dat wij ook iets hebben dat ons beschermt, namelijk wetten en regels. 
Wetten en regels zijn net als hekken omdat ze ons ervan weerhouden te doen 
wat gevaarlijk is of te doen wat ons of anderen ongelukkig maakt. Als we ons aan 
de wetten en regels houden, kunnen ze ons beschermen en gelukkig maken. 

Kies een eenvoudig spelletje dat alle kinderen in uw klas kennen zoals boter-
kaas-en-eieren. Vraag de kinderen wat de regels van het spel zijn en wat er zou 
gebeuren als ze het spel zouden spelen zonder zich aan de regels te houden. 
Maak de kinderen duidelijk dat er regels nodig zijn om het spel goed te kunnen 
spelen en er plezier in te hebben. 

• Wat voor regels ken je nog meer behalve spelregels? 

• Welke huisregels gelden er bij jullie thuis? 

Laat ieder kind een huisregel noemen die bij hem thuis geldt. Bijvoorbeeld 
'je speelgoed opruimen als je er niet meer mee speelt'. Stel bij iedere regel de 
volgende vraag: 
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• Wat heb jij aan deze regel? 

Wijs erop, nadat alle kinderen een huisregel hebben genoemd, dat er ook op 
andere plaatsen regels gelden. 

• Welke regels bestaan er op school? En in het jeugdwerk? 

• Wat heb jij aan die regels? 

Ons land heeft wetten voor ons 
Leg uit dat er in onze stad en in ons land ook wetten gelden - net als thuis, op 
school en in het jeugdwerk. Die regels noemen we wetten. Wetten zijn waardevol 
voor ons en beschermen ons net als de regels thuis, op school en in het jeugd-
werk. Vertel een verhaal over een kind dat leerde hoe de wetten ons beschermen 
en ons van nut zijn als we ze gehoorzamen. Gebruik het onderstaande verhaal 
of vertel er zelf een: 

Jan wilde altijd al graag een hond hebben. Hij was heel erg blij toen hij voor zijn 
verjaardag een hondje kreeg. Hij noemde hem Rakker. Jan en Rakker hadden 
veel plezier met elkaar. 

In de stad waar Jan woonde, was er een wet waarin stond dat alle honden aange-
lijnd moesten worden, tenzij ze in een omheinde tuin liepen. Op een dag besloot 
Jan Rakker mee te nemen naar zijn vriendje. Hij kon Rakkers riem niet vinden. 
Zijn vriendje woonde maar een paar huizen verderop en Jan besloot Rakker zo 
mee te nemen. 

Toen ze door de straat liepen, zag Rakker een kat aan de andere kant van de 
weg. Voordat Jan in de gaten had wat er aan de hand was, rende Rakker de 
straat over en werd aangereden door een auto. 

Met tranen in zijn ogen nam Jan Rakker in zijn armen en droeg hem naar huis. 
Jans moeder ging met hem mee naar de dierenarts die voor Rakkers gebroken 
poot zorgde. 

Toen ze thuis kwamen, zei Jans moeder dat Rakker wel doodgereden had kun-
nen worden. Jan besefte dat als hij de wet had gehoorzaamd en zijn hond aan 
de riem had gedaan, Rakker nu niet gewond zou zijn. Hij besefte dat de wet 
er was om hem en zijn hond te beschermen. Jan besloot zich voortaan altijd aan 
de wet te houden. 

• Waarom denk je dat die wet was ingesteld in de stad waar Jan woonde? 

• Hoe had Rakkers ongeluk voorkomen kunnen worden? 

• Waarom hebben we wetten en regels waar we ons aan moeten houden? 

Leg uit dat wetten voor ons zijn gemaakt om ons te beschermen. Vraag de kinde-
ren een paar bekende landswetten te noemen. Bespreek iedere wet en waarom 
hij werd ingesteld. Maak de kinderen duidelijk hoe iedere wet hen helpt. 

U kunt de volgende ideeën gebruiken als ze van toepassing zijn in de streek 
waar u woont: 

Verkeerswetten 

• Stop bij alle stopborden. Dit voorkomt ongelukken. 

• Houd je aan de maximumsnelheid. De maximumsnelheid is ingevoerd zodat 
mensen veilig kunnen rijden en tijd genoeg hebben om zo nodig een noodstop 
te maken. 
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Wetten met betrekking tot huisdieren 

• Houd je huisdier aan de riem als het zich niet op uw grondgebied bevindt. 
Deze wet kan dieren tegen ongelukken beschermen (zoals Jans hond) en kan 
voorkomen dat het eigendom van anderen wordt beschadigd. 

• Wees niet gemeen voor dieren. Dit soort wetten beschermt dieren tegen 
mishandeling. 

Wetten met betrekking tot persoonlijke eigendommen 

• Het is verboden te stelen. Als we eigendommen van anderen meenemen, 
is iedereen ongelukkig. 

• Maak geen rommel. Als iedereen rommel maakt wordt het een troep in de stad 
en zal het erg smerig worden. Je ouders moeten dan betalen (via de belasting) 
om het te laten opruimen. 

Jezus Christus wii dat we de wet gehoorzamen 
• Wat is belasting? 

Leg uit dat belasting geld is dat wij aan de gemeente of het rijk (land) geven. Van 
dit geld worden zaken geregeld die in het belang zijn van iedereen. Het salaris 
van politieagenten en brandweerlieden wordt van belastinggelden betaald. Met 
het geld worden wegen onderhouden en scholen gebouwd. Bespreek in het kort 
hoe het zou zijn als we die zaken niet hadden. Leg uit dat we belastingwetten 
hebben om ervoor te zorgen dat iedereen hieraan meebetaalt. 

Leg uit dat de mensen in Jezus' tijd ook belastingwetten hadden. Toon plaat 2-53, 
Geef de keizer wat des keizers is. Vertel het verhaal uit Matteüs 22:15-22. 

Leg uit dat de mensen Jezus vroegen of zij de staat belasting moesten betalen. 

Laat het muntje zien dat u heeft meegenomen. Leg uit dat Jezus de mensen 
vroeg hem een munt te laten zien. Hij wees erop dat de beeltenis van Caesar, de 
leider van het land, op de munt stond. (Wijs op de beeltenis van de koningin op 
de munt.) Lees voor wat Jezus de mensen zei. Zie Matteüs 22:21 (beginnende 
met Toen zeide Hij tot hen). Leg uit dat Jezus de mensen zei dat zij de landswet-
ten en de wetten van onze hemelse Vader moesten gehoorzamen. Jezus leerde 
de mensen dat het belangrijk is om de landswetten te gehoorzamen. 

Wij geloven de wet te moeten gehoorzamen 
Lees de zin op de woordstrook op. Leg uit dat het een gedeelte van het twaalfde 
geloofsartikel is. 

Laat de klas de zin een paar maal herhalen. 

- Leg de lijst met situaties en de doos met nummers op tafel of op de vloer. Vertel 
de klas dat zij nu het spel 'Gehoorzaam de wet' gaan spelen. Ga nu zitten en 
wacht eventjes. Als de kinderen niet reageren, vraag dan: 

• Waarom speelt niemand het spel? (Niemand kent de spelregels.) 

Als de kinderen geprobeerd hebben zelf te bedenken wat ze moeten doen door 
bijvoorbeeld de genummerde blaadjes op volgorde te leggen, geef ze dan een 
compliment en vraag: 

• Spelen jullie nu het spel 'Gehoorzaam de wet'? 

• Waarom niet? 
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Wijs erop dat regels en wetten ons leiden. Leg de regels van het spel uit: 

1. Trek een nummer uit de doos. 

2. Beantwoord om de beurt de vragen van de lerares. Beginnend bij de persoon 
die nummer 1 heeft getrokken. 

3. Ga staan als je aan de beurt bent. 

4. Geef je nummer aan de lerares. Beantwoord haar vragen zonder de hulp van 
de andere kinderen. 

5. Blijf rustig op je stoel zitten als je niet aan de beurt bent. 

Begin met het spel. Laat ieder kind een nummer uit de doos pakken. 

Lees ieder kind de situatie voor die hoort bij het nummer dat hij heeft getrokken. 

Als ieder kind zijn vragen heeft beantwoord, geef hem dan een kartonnetje 
met de tekst: Wij geloven de wet te moeten gehoorzamen. Complimenteer de 
kinderen voor hun goede ideeën en antwoorden. 

Samenvatting 
Vraag de kinderen wat zij thuis zullen antwoorden als hun huisgenoten hun 
vragen waarom ze de kartonnetjes op hun kleding dragen. Benadruk hoe 
belangrijk het is om de wetten te gehoorzamen zodat we gelukkig met elkaar 
kunnen leven. 

Getuig dat wetten voor onze bestwil zijn gemaakt. U kunt een ervaring vertellen 
waarbij u dankbaar was dat u de wet had gehoorzaamd. Herinner de kinderen 
eraan de wetten van onze hemelse Vader en de landswetten te gehoorzamen. 

Moedig ieder kind aan een wet uit te kiezen waaraan hij zich de komende week 
extra goed zal gaan houden. 

Vraag een kind het slotgebed uit te spreken. Geef het kind in overweging 
onze hemelse Vader te vragen of Hij de kinderen wil helpen bij het gehoorzamen 
van de wet. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Laat de kinderen het twaalfde geloofsartikel uit het hoofd leren: 'Wij geloven 
onderworpen te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en 
overheidsdienaren, en de wet te moeten gehoorzamen, eerbiedigen en 
hooghouden'. Verklaar moeilijke woorden voor de kinderen. 

Jongere kinderen kunnen het gedeelte van het geloofsartikel uit het 
hoofd leren dat op hun kartonnetje staat: 'Wij geloven de wet te moeten 
gehoorzamen'. 

2. Vraag de klas vijf huisregels te noemen die het gezin beschermen en gelukkig 
maken. Laat ieder kind een vinger ophouden voor iedere regel die wordt 
genoemd. Als er vijf regels zijn genoemd en de kinderen vijf vingers ophouden, 
trek dan hun hand over op het bord. Schrijf de naam van het kind bij zijn 
handomtrek. Bedank de kinderen voor hun helpende hand en moedig ze aan 
de huisregels te gehoorzamen. 

Deelname 
van het kind 
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3. Doe het volgende activiteitenversje met de kinderen: 

Ik stop, (Houd beide handen op, palmen vooruit alsof u iets tegenhoudt) 
Ik kijk, (Houd één hand boven de ogen alsof u tuurt) 
Ik luister, (Houd hand komvormig om oor) 
En dan weet ik zeker (Beweeg vinger waarschuwend heen en weer) 
Dat ik (wijs op uzelf) het juiste doe, 
Waar ik ook heenga. (Spreid armen uit om ruimte aan te duiden) 
Ik steek alleen over op het zebrapad, (Kruis armen voor borst) 
En niet halverwege de straat; (Schud nee met hoofd) 
Ik kijk vooruit, (Houd één hand boven de ogen alsof u tuurt) 
Ik denk vooruit, (Tik zacht met vinger tegen zijkant hoofd) 
En dan pas loop ik. (Loop op de plaats) 

Herinner de kinderen eraan hoe belangrijk het is om je aan de verkeerswetten 
te houden. 
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22 Elkaar liefhebben 

De kinderen duidelijk maken dat ze het voorbeeld van Jezus Christus kunnen 
volgen en kunnen laten zien dat ze van anderen houden door ze te helpen. 

1. Bestudeer Marcus 6:34-44; Lucas 17:11-19; Johannes 13:15, 34-45 en 
3 Nephi 17 met een gebed in uw hart. 

2. Knip een groot papieren hart uit voor de aandachtsactiviteit. 

3. Maak voor ieder kind een kopie van het uitreikblad 'Gelijk Ik u liefgehad heb' 
en van de puzzel van het hart of trek ze over. Zie het eind van de les. Trek, zo 
mogelijk, de puzzel over op gekleurd papier. Knip de puzzel langs de stippel-
lijn in stukjes. 

4. Bereid u erop voor 'Houd van elkander' (Kinderliedjes, blz. 74) en 'Jezus zegt: 
wees altijd lief' (Kinderliedjes, blz. 39) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 
De tekst van het eerste liedje staat achterin het lesboek. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Lijm. 
c. Plaat 2-36, Jezus zegent de Nephitische kinderen; plaat 2-45, De tien 

melaatsen (Evangelieplaten 221); plaat 2-47, Het voeden van de vijfduizend; 
plaat 2-54, Het laatste avondmaal (Evangelieplaten 225). 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Het is belangrijk om mensen te hebben die van je houden 
Toon het grote papieren hart aan de kinderen. 

• Waar denk je aan als je een hart ziet? (Liefde.) 

• Hoe kun je iemand zeggen dat je van hem/haar houdt? 

Laat de kinderen vertellen over mensen die van hen houden (zoals familieleden, 
vrienden en leraressen in het jeugdwerk). Vraag hun hoe die mensen laten zien 
dat ze van hen houden. 

• Hoe vind je het als mensen laten zien dat ze van je houden? 

• Hoe denk je dat andere mensen zich voelen als jij laat zien dat je van 
hen houdt? 

Wijs erop dat we allemaal mensen nodig hebben die van ons houden. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

168 

Doel 

Voorbereiding 



Presentatie 
leerkracht 

Schriftverhaal 

Lied 

Schriftverhaal 

Schriftverhaal 
en bespreking 

Jezus Christus leerde ons elkaar lief te hebben 
Leg uit dat voordat Jezus Christus op aarde leefde de mensen volgens het 
principe 'oog om oog, tand om tand' leefden. Dit betekent dat als mensen 
onvriendelijk of gemeen tegen je waren, je onvriendelijk of gemeen terug mocht 
doen. Leg uit dat toen Jezus op aarde kwam Hij de mensen een andere 
manier van leven leerde. 

Toon plaat 2-54, Het laatste avondmaal. Leg uit dat kort voordat Jezus werd 
gekruisigd, Hij samen met de discipelen een laatste gezamenlijke maaltijd at. 
Die maaltijd wordt het laatste avondmaal genoemd. Tijdens die maaltijd zei de 
Heiland dat Hij hen spoedig zou verlaten en Hij gaf hun de laatste instructies. 

Toon de Bijbel en lees Johannes 13:34-35 voor. Leg uit dat dit Jezus' woorden 
zijn. Lees opnieuw het eerste gedeelte van vers 34 voor (tot en met de eerste 
keer dat gij elkander lief hebt). 

• Wat is een gebod? 

Wijs erop dat Jezus niet zo maar het idee opperde om elkander lief te hebben 
maar dat hij ons het gebod gaf elkander lief te hebben. Als wij Jezus volgen, 
zullen wij elkander liefhebben. 

Zing het liedje 'Jezus zegt: wees altijd lief' (Kinderliedjes, blz. 39) of zeg de tekst 
ervan op. Maak daarbij onderstaande gebaren: 

Jezus zegt: wees altijd lief, (Leg handen op je hart) 
vriendelijk en trouw; (Glimlach) 
als je lief voor and'ren bent, (Geef het kind naast je een hand) 
houden zij van jou. (Knuffel jezelf) 

Jezus toonde anderen dat Hij van hen hield door ze te helpen 
Lees Johannes 13:15 voor. 

• Wat betekent het om een voorbeeld te zijn? 

• Wie was een goed voorbeeld voor ons? 

Vertel de kinderen dat het Jezus' woorden waren die u zojuist heeft voorgelezen. 
Jezus was een goed voorbeeld voor ons omdat Hij van anderen hield en hen 
hielp. 

Toon plaat 2-45, De tien melaatsen. Vraag de kinderen het verhaal te vertellen 
dat bij de plaat hoort (zie Lucas 17:11-19). 

• Wat heeft Jezus gedaan om de tien melaatsen te helpen? 

• Waarom heeft Hij hen genezen? 

Toon plaat 2-47, Het voeden van de vijfduizend. Vraag de kinderen het verhaal 
te vertellen (zie Marcus 6:34-44). Help ze zonodig. 

• Wat heeft Jezus gedaan om die mensen te helpen? 

• Waarom heeft Jezus die mensen geholpen? 

Toon plaat 2-36, Jezus zegent de Nephitische kinderen. Vertel het verhaal zoals 
het in 3 Nephi 17 staat. Leg uit dat Jezus klaar was om de Nephieten te verlaten 
en terug te gaan naar onze hemelse Vader. De Nephieten wilden niet dat Hij 
wegging (zie 3 Nephi 17:4-5). Jezus bleef nog wat langer en genas de zieken 
en zegende de kinderen. 
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• Waarom bleef Jezus bij de Nephieten? 

• Waarom genas Jezus de zieken en zegende Hij de kinderen? 

Wijs erop dat Jezus Christus in elk van de verhalen de mensen hielp omdat 
Hij van ze hield. Wij kunnen anderen ook laten zien dat we van ze houden door 
hen te helpen. 

Wij kunnen het voorbeeld van Jezus Christus volgen door anderen te helpen 
Lees Johannes 13:35 nog een keer voor. Leg uit dat als we anderen laten zien 
dat we van hen houden zij zullen weten dat we het voorbeeld van Jezus Christus 
volgen. 

Zing het liedje 'Houd van elkander' of zeg de tekst ervan op. 

Leg uit dat we het voorbeeld van Jezus Christus kunnen volgen en anderen 
kunnen laten zien dat we van ze houden door ze te helpen. Vertel een verhaal 
over een kind dat iets aardigs deed voor iemand anders en zo liet zien dat 
hij van die persoon hield. U kunt het volgende verhaal gebruiken: 

Tom was erg ziek en moest heel lang in bed blijven. Hij miste het om gezellig 
met zijn vriendjes te spelen. Toen hij ziek was, kwamen sommige vriendjes hem 
een of twee keer opzoeken. Zijn vriend Jan kwam heel vaak. Als de andere kin-
deren buitenspeelden, kwam Jan aan Toms bed zitten en ze praatten en lachten. 
Daarvan vrolijkte Tom op. 

• Wat deed Jan om te laten zien dat hij van Tom hield? 

• Hoe denk je dat Tom over Jan dacht? En hoe dacht Jan over Tom? 

Leg uit dat er veel manieren zijn waarop we anderen kunnen helpen en kunnen 
laten zien dat we van ze houden. We kunnen allerlei aardige dingen doen voor 
onze huisgenoten, vrienden, buren, oudere mensen, zieken of andere mensen 
die onze hulp nodig hebben. 

Vraag de kinderen te luisteren naar het eerste gedeelte van een situatie waarin 
zij ook zouden kunnen terechtkomen. Laat hen iedere situatie afmaken door te 
vertellen wat zij zouden doen om te laten zien dat ze van die persoon houden. 
U kunt de kinderen een of meer situaties laten uitbeelden. Gebruik de volgende 
situaties of bedenk er zelf een paar: 

1. Je vader en jij staan te wachten op de bus. Je ziet een oude man zich haasten 
om de bus te halen. Ook al loopt hij met een stok, hij loopt snel. De bus komt 
eraan en de deur gaat open. Als je instapt, vermoed je dat de oude man de 
bus waarschijnlijk net niet haalt. 

• Wat kun je doen om die man te laten zien dat je van hem houdt? 

2. Op een zondag loop je naar de kerk. Je ziet een jonge moeder met haar 
baby op de ene arm en wat boeken onder de andere. 

• Wat kun je doen om het voorbeeld van de Heiland te volgen en te laten 
zien dat je van haar houdt? 

3. Als je thuiskomt uit school is je moeder aan het naaien. Je kleine broertje doet 
vervelend en zit te huilen omdat hij wil dat je moeder een verhaaltje voorleest. 

• Wat kun je doen om je moeder en je kleine broertje te laten zien dat je van 
hen houdt? 
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4. Op een zondag zit er een meisje uit een ander land in het jeugdwerk. Ze 
is erg verlegen en zegt niet veel. Later zie je haar bij de ingang van de kerk 
staan huilen. 

• Wat kun je doen om te laten zien dat je het nieuwe meisje liefhebt en hoe 
kun je haar helpen? 

Samenvatting 
Geef ieder kind een uitreikblad met het hart en een puzzel met een hart erop. 
Help ieder kind de puzzel in elkaar zetten en op het uitreikblad plakken. 
Zeg samen met de kinderen de woorden op de puzzel en het uitreikblad op. 

Geef de kinderen hun uitreikblad mee. Moedig ze aan om thuis te vertellen wat 
ze vandaag te weten zijn gekomen over hoe je anderen kunt laten zien dat je ze 
liefhebt. 

Als er genoeg tijd is, kunt u ieder kind vragen een persoon te noemen van wie 
het houdt. Laat de kinderen een manier bedenken waarop ze die persoon de 
komende week kunnen laten zien dat ze van hem/haar houden. Moedig de kinde-
ren aan om anderen te laten zien dat ze hen liefhebben door hen te helpen. 

Getuig dat onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we elkaar liefhebben. 
Vertel de kinderen hoe u zich voelt als u anderen laat zien dat u van hen houdt. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. Spoor het aan om onze hemelse 
Vader te vragen hen te helpen anderen lief te hebben en dat net als de Heiland 
in daden om te zetten. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Vraag ieder kind een brief te schrijven aan iemand van wie het kind houdt. Laat 
ze daarin vertellen hoeveel ze om die persoon geven. Jonge kinderen kunnen 
een tekening maken voor iemand van wie ze houden. Moedig de kinderen aan 
om de brief of de tekening ook echt te geven. 

2. Vertel het volgende verhaal over John Taylor, de derde president van de kerk. 
In dit verhaal liet hij door zijn daden zien dat hij de ander liefhad: 

Toen John Taylor nog een jonge jongen was, stierf zijn vriend Robert West aan 
een ernstige ziekte. Na het overlijden van zijn zoon verhuisde zijn vader, 
Allee West, het dorp uit en werd herder. John wist dat Allee soms eenzaam 
was en daarom vroeg hij zijn ouders of hij op bezoek mocht gaan bij Allee. 
John kreeg toestemming van zijn vader en zijn ouders gaven hem een mand 
met voedsel mee. 

Het zou John de hele dag kosten om naar Allee's huis en daarna weer terug 
te lopen. Daarom ging hij vroeg op pad. Het was een vermoeiende tocht. 
Hij moest veel heuvels over. Toen John onderweg even uitrustte, kwam hij 
in de verleiding om het voedsel uit de mand op te eten. In plaats van eraan 
toe te geven, stond hij op en liep de rest van de weg zo snel als hij kon. 

Allee was erg blij John te zien. Ze aten het eten samen op en haalden herin-
neringen op. (Zie Deta Petersen Neeley and Nathan Glen Neeley, A Child's 
Story of the Prophet John Taylor [Salt Lake City: Deseret News Press, 1960], 
blz. 12-18.) 
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• Wat heeft John Taylor gedaan om te laten zien dat hij de vader van zijn 
vriend liefhad? 

• Hoe denk je dat Allee West het vond wat John Taylor had gedaan? 

• Hoe denk je dat John Taylor zich voelde? 

Herinner de kinderen eraan dat als we anderen tonen dat we van hen houden, 
de mensen blij zijn en wij ook. 

3. Leer de kinderen het volgende activiteiten versje: 

Jezus houdt van alle kinderen 

Jezus houdt van alle kinderen, (Strek armen uit) 
Peuters en kleuters, van baby's zo klein, (Geef de maat aan met de hand) 
(Doe alsof baby in de arm ligt) 
Maar al zijn grote kinderen, vindt Hij 
ook heel erg fijn. (Hand boven het hoofd) 
(Uit Finger Fun for Little Folk by Thea Cannon. 1949 by the Standard Publishing 
Company, Cincinnati, Ohio. Gebruikt met toestemming.) 

Herhaal het vers zo vaak als de kinderen willen. 

4. Laat twee kinderen voor de klas gaan staan. Bespreek samen met de klas 
de vele opzichten waarin de kinderen op elkaar lijken, zoals het feit dat ze 
twee ogen en twee oren hebben, dezelfde activiteiten leuk vinden of lid zijn 
van de kerk. Bespreek daarna de verschillen, zoals andere haarkleur, ver-
schillende hobby's of grootte van het gezin waarin ze opgroeien. Wijs erop 
dat er geen twee mensen hetzelfde zijn. In bepaalde opzichten verschillen 
we allemaal van elkaar. 

Leg uit dat sommige mensen anders zijn en dat dat ons onzeker kan maken. 
Soms weten wè niet goed hoe we ze moeten behandelen. Ze spreken misschien 
een andere taal, zijn gehandicapt of zijn op een andere manier verschillend. 
Leg uit dat Jezus Christus van iedereen houdt en wil dat wij ook van iedereen 
houden. We moeten de mensen die anders lijken, laten zien dat we ze liefheb-
ben en ze helpen net ais de mensen die meer op ons lijken. 

U kunt de kinderen het liedje 'Ik hou van jou' (Kinderliedjes, blz. 78) of 'We zijn 
verschillend' (Kinderliedjes, blz. 141) laten zingen of de tekst ervan opzeggen. 

Ik hou van jou 

Als je anders loopt dan anderen, 
willen ze soms niet bij je zijn, 
maar ik wel! Ik wel! 
Als je anders praat dan anderen, 
lachen ze je uit of doen ze je pijn, 
maar ik niet! Ik niet! 
Ik speel met jou, ik praat met jou, 
dan weet je dat ik van je hou. 

Jezus liet geen mens alleen, 
want Hij hield echt van iedereen, 
en dat doe ik ook! 
Jezus hielp altijd, en wou 
dat iedereen Hem volgen zou, 
dus dat doe ik ook! Dat doe ik ook! 
Ik speel met jou, ik praat met jou, 
dan weet je dat ik van je hou. 
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We zijn verschillend 

ik ken jou en jij kent mij. 
We zijn verschillend, 
net als water en klei. 
Ik ken jou en jij kent mij, 
en dat is prima toch, 
dat hoort erbij. 

Ik help jou en jij helpt mij. 
We lossen 't samen op 
en snappen daarbij: 
ik help jou en jij helpt mij, 
en dat is prima toch, 
dat hoort erbij. 

'k Hou van jou en jij van mij. 
We doen wat 't beste is 
voor ons allebei: 
'k Hou van jou en jij van mij, 
en dat is prima toch, dat hoort erbij. 

Les 21 
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33 Ik kan tiende betalen 

leder kind duidelijk maken dat we onze hemelse Vader en Jezus Christus tonen 
dat we van hen houden als we tiende betalen. 

Voorbereiding 
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Doel 

1. Bestudeer Marcus 12:41-44 met een gebed in uw hart. Zie ook Evangeliebe-
ginselen (31110 120), hoofdstuk 32 en Jezus de Christus, James E. Talmage, 
bladzijde 561-562. 

2. Maak, volgens onderstaand voorbeeld, van gevouwen papier twee bordjes: 

Tiende Uitgeven of sparen 

3. Maak een gelddoosje ter illustratie van het verhaal over Mark. U kunt een 
willekeurig doosje met een deksel gebruiken en het in twee stukken verdelen. 
Zie onderstaand voorbeeld. 

Knip een strook karton uit van dezelfde hoogte als de doos, alleen drie centi-
meter breder dan de doos. Streep aan weerszijde van de strook twee lipjes af 
van anderhalve centimeter en vouw die om. Smeer de lipjes in met lijm. Beves-
tig de strook aan de binnenkant van de doos om hem in tweeën te delen. Maak 
het ene deel iets groter dan het andere. 

Schrijf op de deksel of aan de voorzijde van het kleine gedeelte Tiende' en bij 
het grote gedeelte 'Uitgeven of sparen'. 



4. Knip uit bruin papier kleine cirkels ter grootte van koperstukjes, zie voorbeeld: 

5. Zorg dat u voor ieder kind een strookje voor tiende en andere gaven heeft 
en een tiende-envelop. 

6. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Tien muntjes (of biljetten) van gelijke waarde. 
c. Plaat 2-55, Het penningske van de weduwe. 

7. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Tiende is een tiende deel van wat we verdienen 
Laat de kinderen de tien muntjes zien. 

• Wat zou je met deze munten doen als je ze had verdiend? 

Laat ieder kind antwoorden en reageer positief op ieder antwoord. Er zijn geen 
goede of foute antwoorden. Als ieder kind heeft geantwoord, ga dan verder met 
de bespreking. 

Als een van de kinderen tiende betalen heeft gezegd, zeg dan dat iemand iets 
heel belangrijks heeft genoemd dat we moeten doen als we geld verdienen. 
Als geen van de kinderen tiende betalen heeft genoemd, vertel de kinderen dan 
dat u ze vandaag iets wilt leren dat heel belangrijk is om te doen als we geld 
verdienen. 

Leg uit dat onze hemelse Vader ons heeft geboden tiende te betalen van het geld 
dat we verdienen. Als we tiende betalen, geven we een deel van het geld dat 
we hebben verdiend aan de kerk. De kerk betaalt daar weer zaken van die ertoe 
bijdragen dat mensen over onze hemelse Vader en Jezus en het evangelie leren. 
Er worden bijvoorbeeld tempels en kerkgebouwen van gebouwd en er worden 
lesboeken en ander materiaal mee bekostigd. 

Tel samen met de kinderen het aantal muntjes terwijl u ze op een rijtje op tafel of 
de vloer legt. Leg het bordje met 'Tiende' ook op de vloer of op tafel. Lees het 
woord op het bord voor of laat de kinderen het lezen. Leg de kinderen uit dat een 
tiende van wat wij verdienen het bedrag is dat we aan tiende betalen. Een muntje 
van de tien op de tafel of de vloer is een tiende. Vraag een kind een muntje voor 
het tiendebordje te leggen. 

Leg het bordje 'Uitgeven of sparen' naast het bordje 'Tiende'. Lees de woorden 
op het bordje of laat de kinderen het voorlezen. 

• Als dit het geld was dat je had verdiend, hoeveel muntjes zou je dan nog over 
hebben om uit te geven of te sparen nadat je je tiende had betaald? 
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Laat een kind één voor één de negen muntjes bij het bordje 'Uitgeven of sparen' 
leggen terwijl de andere kinderen meetellen. 

Wijs naar de muntjes die voor het bordje 'Uitgeven of sparen' liggen. Leg uit dat 
onze tiende maar een klein gedeelte is van het geld dat we verdienen. 

Leg uit dat we tiende moeten betalen over al het geld dat we verdienen. U kunt 
dat verduidelijken door verschillende muntjes of biljetten te gebruiken. Doe alsof 
u een bepaald aantal muntjes of biljetten heeft verdiend en laat zien hoeveel 
tiende u dan moet betalen. 

Wij kiezen het goede als we tiende betalen 
Stop negen muntjes in het 'Uitgeven of sparen' gedeelte van het gelddoosje en 
vertel in eigen woorden het verhaal van Mark en zijn keuze om tiende te betalen. 
U kunt de naam van de muntjes vervangen door simpelweg het woord muntje 
te gebruiken. 

De laatste keer dat Mark in de speelgoedwinkel was geweest had hij een stuk 
speelgoed gezien dat hij wilde kopen. Mark had wat klusjes voor zijn moeder 
gedaan en geld gespaard om dat stuk speelgoed te kunnen kopen. Hij had 
negen muntjes verdiend en had er nog maar één nodig. Zijn moeder vertelde 
hem dat ze hem wat geld zou geven als hij een karweitje voor haar deed. 

Zaterdagochtend stond Mark vroeg op en ging ontbijten. Daarna deed hij het 
karweitje dat zijn moeder hem had gevraagd. Toen hij klaar was zei ze moeder 
hem dat ze erg tevreden was met zijn werk. Ze gaf Mark een glimmend nieuw 
muntje. Mark was opgewonden omdat hij nu genoeg geld had om het speelgoed 
te kopen. 

Mark rende naar zijn gelddoosje en gooide de munt erin. (Stop nog een munt 
in het vakje 'Uitgeven of sparen'.) Hij kon nauwelijks wachten om met zijn nieuwe 
speelgoed te spelen. 

Toen Mark naar de speelgoedwinkel ging, lachte de winkelier vriendelijk en zei 
dat het speelgoed tien muntjes kostte. Mark haalde de deksel van de doos en 
begon zijn muntjes te tellen. (Haal de deksel van het gelddoosje en tel de muntjes 
uit het vakje 'Uitgeven of sparen'.) Toen hij tot tien had geteld, herinnerde hij zich 
dat hij van iedere tien muntjes een muntje tiende moest betalen. 

Mark wist niet wat hij moest doen. Hij wilde dat speelgoed zo graag hebben. 
Hij kon het kopen, maar dan moest hij zijn tiende ook gebruiken. Mark keek naar 
de winkelier en naar het speelgoed en toen naar zijn tiendemuntje. 

• Wat zou jij doen als je Mark was? 

Mark gooide het tiendemuntje in het tiendevakje. (Stop een muntje in het vakje 
'Tiende'.) Hij deed de negen muntjes terug in het vakje 'Uitgeven of sparen' en 
ging het speelgoed op zijn plaats terug te zetten. 

Marks moeder zei niets. Ze sloeg haar arm om Mark heen en gaf hem een stevige 
knuffel. Mark wist dat hij het goede had gedaan. 

De volgende zondag gaf Mark zijn tiende aan de bisschop. De bisschop schudde 
Marks hand en zei hem dat onze hemelse Vader blij was dat hij zijn tiende 
had betaald. Mark was ook blij. Hij wist dat hij de juiste keuze had gedaan. (Naar 
Marshall T. Burton, The Little Red Car', Instructor, apr. 1966, blz. 158-159.) 

• Welke keuze moest Mark doen? 

• Waarom was het een moeilijke keuze voor hem? 
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• Hoe voelde Mark zich over zijn keuze? Waarom? 

• Wie was er nog meer blij met Marks keuze? 

Als we tiende betalen, tonen we dat we van onze hemelse Vader en 
Jezus Christus houden 
Leg uit dat we onze hemelse Vader en Jezus Christus tonen dat we van ze 
houden als we tiende betalen. 

• Wat voor zegeningen hebben onze hemelse Vader en Jezus Christus je 
gegeven? 

Wijs erop dat een van tien muntjes niet zoveel is om onze hemelse Vader en 
Jezus mee te bedanken voor de vele zegeningen die ze ons hebben gegeven. 

Laat de kinderen de bruine papieren cirkels zien. Wijs erop hoe klein ze zijn. Leg 
uit dat de cirkels ongeveer net zo groot zijn als bepaalde muntjes die werden ge-
bruikt toen Jezus op aarde leefde. De muntjes, penningskes, waren niet veel waard. 

Toon plaat 2-55, Het penningske van de weduwe. Leg uit dat ondanks dat pen-
ningskes erg klein waren en niet veel waarde hadden een vrouw ze gebruikte om 
onze hemelse Vader te laten zien dat ze van Hem hield. Zie Marcus 12:41-44. 

Leg uit dat in Jezus Christus' tijd tiende en andere gaven verzameld werden in 
grote vaten met bovenin een opening. Ze stonden bij de tempel. (Wijs het vat aan 
op de plaat.) Op een dag stond Jezus te kijken hoe de mensen hun geld in het 
vat deden. Toen Jezus zag hoe de weduwe haar geld erin deed, riep hij zijn disci-
pelen. Hij zei de discipelen dat de weduwe een grote gave had gegeven. Zij hield 
genoeg van onze hemelse Vader om te geven ook al had zij zelf niet veel geld. 

Lees Marcus 12:43 voor en leg uit dat Jezus dat tegen zijn discipelen zei. Leg uit 
dat de weduwe maar weinig had gegeven in vergelijking tot de grote gaven die 
sommige rijken Hadden gegeven. Jezus wist dat ze alles had gegeven wat ze 
bezat omdat ze van onze hemelse Vader hield. Wij kunnen ook laten zien dat we 
van onze hemelse Vader en Jezus Christus houden door tiende te betalen, ook 
al is het niet veel. 

Herinner de kinderen eraan hoe Mark toonde dat hij van onze hemelse Vader en 
Jezus Christus hield door zijn tiende te betalen in plaats van speelgoed te kopen. 
Het was moeilijk voor Mark maar hij was blij dat hij de juiste keuze had gedaan. 

Hoe wij tiende betalen 
Herinner de kinderen eraan dat toen Jezus op aarde woonde, de mensen hun 
tiende en andere gaven in vaten bij de tempel deden. Leg uit dat we in onze 
tijd onze tiende aan de bisschop (of gemeentepresident) of een van zijn raadge-
vers geven. 

Geef ieder kind een specificatie vrijwillige bijdragen en een tiende-envelop. Leg 
uit dat we die formuliertjes en enveloppen gebruiken om tiende te betalen. Laat 
de kinderen zien hoe ze het in moeten vullen. Als de kinderen ernaar vragen, 
leg ze dan in het kort uit wat de andere bijdragen op het formuliertje betekenen. 
Leg uit dat we het formuliertje en het geld in de envelop doen en het aan onze 
bisschop (of gemeentepresident) of een van zijn raadgevers geven. 

Samenvatting 
Laat de muntjes nog een keer zien. 

• Als je die tien muntjes had verdiend, hoeveel muntjes moet je dan in de 
tiendeenvelop stoppen? 
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Laat een kind het juiste aantal muntjes in de envelop doen samen met het 
formuliertje. 

• Wat doen we met de tiende-envelop? 

Geef uw getuigenis dat we tonen dat we van onze hemelse Vader en Jezus 
Christus houden door onze tiende te betalen. 

Moedig de kinderen aan om tiende te betalen van al het geld dat zij verdienen, 
ook al is het nog zo weinig. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Bespreek met de kinderen een aantal zaken waarvoor het geld van de tiende 
wordt gebruik zoals bouw van tempels en kerkgebouwen, zendingswerk en 
het drukken van lesboeken. Bespreek hoe dit soort zaken ons en anderen van 
nut zijn. 

Geef de kinderen papier en pennen of potloden. Laat ze een tekening maken 
van een van de zaken die u heeft besproken. 

2. Laat ieder kind een doos of een envelop versieren om zijn tiende in te bewa-
ren. Neem zelf dozen of enveloppen mee of neem gedurende de week contact 
op met de kinderen zodat ze er zelf een kunnen meenemen. 
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Spreek altijd de waarheid 

Het verlangen in ieder kind ieder sterken de waarheid te spreken zelfs als dat 
niet makkelijk is. 

Voorbereiding 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

We kunnen de waarheid spreken 
Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Op een dag ging Annemarie vissen met haar grootvader. Annemarie had het 
naar haar zin en was blij toen ze een vis ving. 

Toen Annemarie weer thuis was, ging ze naar haar vriendje Dennis. Hij vroeg 
haar of ze binnen wilde komen. Dennis nam Annemarie mee naar de keuken en 
liet haar een vis zien die hij had gevangen. Dennis' vis was veel groter dan de vis 
die Annemarie had gevangen. Annemarie was blij voor Dennis maar ze was ook 
een beetje teleurgesteld. Vergeleken met Dennis' vis was die van haar maar klein. 
Ze wilde niet dat Dennis zou merken hoe teleurgesteld ze was. Daarom vertelde 
ze dat ze samen met haar opa had gevist en dat ze een vis had gevangen die zo 
groot was dat ze hem met een vangnet uit het water hadden moeten halen. Anne-
marie zei dat haar vis veel groter was dan die van Dennis. 

• Wat deed Annemarie verkeerd? 

• Wat had Annemarie moeten doen? 

• Wat betekent het om de waarheid te spreken? 

Leg uit dat de waarheid spreken een vorm is van eerlijk zijn. Als we de waarheid 
spreken, vertellen we hoe alles werkelijk is gegaan. 

• Waarom is het belangrijk om de waarheid te spreken? 

U kunt de kinderen vertellen over een gebeurtenis waarbij u de waarheid heeft 
gesproken. 

Les 

33 

Aanbevolen 
lesschema 

181 

1. Bestudeer Marcus 14:53-65 en het dertiende geloofsartikel met een gebed 
in uw hart. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 31. 

2. Benodigheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een fles die de kinderen kunnen laten ronddraaien. Bijvoorbeeld een 

frisdrankfles. 
c. KGW-poster (zie les 1). 
d. Plaat 2-56, De berechting van Jezus. 

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 
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Geloofsartikel 

Schriftverhaal 

KGW-poster 

Bespreking 

Verhaal 

Herinner de kinderen eraan dat in de geloofsartikelen staat wat de leden van de 
kerk geloven. Lees de kinderen het eerste gedeelte van het dertiende geloofs-
artikel voor: 'Wij geloven eerlijk te moeten zijn [en] trouw'. Laat de kinderen dat 
een paar keer herhalen. 

Jezus Christus sprak de waarheid 
Toon plaat 2-56, De berechting van Jezus. Laat de plaat de rest van de les staan. 
Vertel de kinderen dat Jezus Christus altijd de waarheid sprak. Vertel het verhaal 
dat in Marcus 14:53-65 staat. 

Leg uit dat de soldaten Jezus meenamen naar het huis van de Joodse hogepries-
ter. Daar stelden de Joodse leiders Hem veel vragen. Lees Marcus 14:61 voor. 
Dat is een van de vragen die zij Hem stelden: 'Zijt Gij de Christus?' 

Leg uit dat Jezus wist dat als Hij zou zeggen dat Hij de Christus was, de bijzonder 
geroepen Zoon van God, de leiders Hem niet zouden laten gaan. In Marcus 
14:62 staat wat Jezus de hogepriester antwoordde: 'En Jezus zeide: Ik ben het.' 
Wijs erop dat Jezus altijd de waarheid sprak, zelfs als zijn leven in gevaar was. 

Leg uit dat Jezus wil dat wij altijd de waarheid spreken, zelfs ais het moeilijk is. 

Wijs naar de KGW-poster en laat de kinderen de woorden erop herhalen. Zeg 
daarna samen met de kinderen: 'Ik zal Jezus Christus volgen en de waarheid 
spreken.' 

We kunnen de waarheid spreken, zelfs als het niet makkelijk is 
Wijs erop dat het niet altijd makkelijk is om de waarheid te spreken. Soms is 
het makkelijker voor ons om iets te zeggen dat niet waar is of om helemaal niets 
te zeggen. 

• Waarom is het soms moeilijk om de waarheid te spreken? (Antwoorden kunnen 
zijn: omdat we niet willen dat de ander kwaad wordt of omdat we geen straf 
willen krijgen.) 

Vertel een verhaal over een kind dat niet de waarheid sprak en daar spijt van 
kreeg. U kunt het volgende verhaal gebruiken: 

Anna had per ongeluk haar moeders schaar gebroken. Ze had hem in een la ver-
stopt zodat haar moeder niet zou weten wie hem had gebroken. Anna's moeder 
zocht de schaar en vroeg of iemand hem had gezien. Anna zei dat ze niet wist 
waar hij was. 

Anna voelde zich naar nadat ze dat had gezegd. Ze wist dat het verkeerd was 
geweest om met de schaar te spelen. Haar moeder had haar gezegd dat het niet 
mocht. En nu had ze ook nog gelogen. Anna voelde zich heel schuldig. 

Toen iedereen neerknielde voor het gezinsgebed deed ze gauw haar ogen dicht. 
Ze wilde niet naaf "haar moeder kijken. Anna's vader sprak het gebed uit en ze 
hoorde hoe hij zei; 'Geef ons de moed om te doen wat goed is, zodat we vrede 
in ons hart zullen voelen en eeuwige vreugde zullen hebben-' Anna wist dat ze 
haar moeder de waarheid moest vertellen over de schaar als ze weer vreugde 
wilde voelen. 

Anna gaf de schaar aan haar moeder en vertelde haar de waarheid. Het speet 
haar dat ze de schaar had gebroken en had gelogen. Ze wilde doen wat goed 
is. (Naar Margery Cannon, 'A Miss and a Mistake', Children's Friend, mrt. 1962, 
blz. 14.) 
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• Sprak Anna de waarheid toen haar moeder de eerste keer naar de schaar 
vroeg? 

• Hoe voelde Anna zich toen ze niet de waarheid sprak? 

• Hoe denk je dat Anna zich voelde nadat ze haar moeder de waarheid had 
verteld? 

• Was het makkelijk voor Anna om de waarheid te vertellen? 

Leg uit dat het niet makkelijk was voor Anna om de waarheid te vertellen omdat 
ze bang was dat ze straf zou krijgen. Toch voelde ze zich beter toen ze de waar-
heid had verteld. 

Speel het spelletje 'Spreek de waarheid' met de kinderen. Laat de kinderen in 
een kring gaan zitten en leg de fles in het midden van de kring. Leg uit dat u de 
fles rond zult draaien. Het kind waar de hals van de fles naar wijst, moet een 
vraag beantwoorden over het spreken van de waarheid. Nadat het heeft geant-
woord, mag het kind de fles in het rond draaien en is het volgende kind aan 
de beurt. (Als de fles wijst naar een kind dat al aan de beurt is geweest, moet 
er nog een keer worden gedraaid.) 

Gebruik de volgende situaties en vragen voor het spel. U kunt ook zelf situa-
ties bedenken die beter passen bij de ervaringswereld van de kinderen 
in uw klas. (Als u een grote klas heeft, moet u zelf nog een paar situaties 
bedenken.): 

1. Je bent thuis aan het spelen en stoot per ongeluk een lamp kapot. 

• Wat moet je doen? 

2. Je vader vraagt je even snel naar de winkel te lopen om iets te kopen dat hij 
nodig heeft. Hij vraagt je onderweg niet te stoppen om te spelen. Als je bij de 
buren langsloopt, vraagt de buurvrouw je een paar brieven te posten. Op weg 
van de winkel naar huis, stop je even om de nieuwe fiets van een vriendje te 
bewonderen. Plotseling herinner je je dat je vader zit te wachten en je gaat 
snel naar huis. Je vader is boos en je wilt hem vertellen dat je laat bent omdat 
je een paar brieven hebt gepost voor de buurvrouw. 

• Wat moet je zeggen? 

3. Je ziet een schaal met koekjes op tafel staan. Ze zien er zo lekker uit dat je er 
zelf een pakt en er een aan je broertje geeft. Als je moeder de koekjes naar 
een vriendin wil brengen, ziet ze dat je broertje er een zit te eten. Ze begint op 
hem te mopperen. 

• Wat moet je doen? 

4. Je pakt een stuk speelgoed af van je zusje. Ze begint te huilen. Als je hoort 
dat je oma eraan komt, geef je het gauw weer terug. Je zusje houdt niet op met 
huilen. Je oma vraagt waarom je zusje zit te huilen. 

• Wat moet je zeggen? 

5. Je bent samen met je vriendjes aan het ballen voor het huis van de buren. 
Je geeft de bal een schop en schopt een bloempot om die bij de voordeur van 
de buren staat. 

• Wat moet je doen? 
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Samenvatting 
Geef uw getuigenis dat het belangrijk is om de waarheid te spreken, zelfs als het 
moeilijk is. Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus altijd de waarheid 
sprak en dat Hij wil dat wij dat ook doen. U kunt een gebeurtenis vertellen waarbij 
u blij was dat u de waarheid sprak ook al was het moeilijk. 

Herinner de kinderen eraan dat ze altijd moeten proberen het goede te kiezen. 
Als ze de waarheid vertellen, kiezen ze het goede. 

Moedig de kinderen aan thuis te vertellen wat zij vandaag in het jeugdwerk 
hebben geleerd. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te vra-
gen ieder kind in de klas te helpen altijd de waarheid te spreken, zelfs als het 
moeilijk is. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Zing 'Strijd voor het recht' (Kinderliedjes, blz. 80) of 'Kies het goede' (Kinder-
liedjes, blz. 82) of zeg de tekst ervan op. De tekst staat achterin het lesboek. 

2. Vraag een kind voor de klas te komen en beide handen op te houden. Doe 
losjes een stukje draad of garen om de polsen van het kind en houd het draad 
stevig vast. Leg uit dat het stukje garen te vergelijken is met een leugentje. 
Vraag het kind zich vrij te maken (hou het garen losjes vast, zodat het kind zich 
los kan maken). 

Doe het garen vervolgens tientallen keren om de polsen van het kind. Leg uit 
dat de ene leugen vaak tot de andere leidt om vorige leugens te bedekken. 
Als we een leugen hebben verteld, moeten we vaak nog meer leugens vertel-
len om te voorkomen dat mensen erachter komen dat we hebben gelogen. 
Hoe meer leugens we vertellen des te moeilijker is het om onszelf te bevrijden. 
Vraag het kind om zich nu los te breken. Als dat het kind lukt, kunt u de verge-
lijking nog een keer gebruiken maar nu het garen nog vaker om de polsen 
wikkelen. Leg uit dat hoe meer we liegen, des te moeilijker het wordt om het 
goede te kiezen en de waarheid te vertellen. 

• Hoe kun je jezelf bevrijden van die leugens? 

Gebruik een schaar om het garen om de polsen van het kind door te knippen. 
Leg uit dat we altijd de waarheid moeten spreken om vrij te zijn van leugens. 
Als we al hebben gelogen, dan moeten we ons bekeren door degene tegen 
wie we hebben gelogen de waarheid te vertellen. Door de waarheid te vertel-
len, kunnen we gelukkig zijn. 

3. Maak voor ieder kind een kopie van de 'geheime boodschap' aan het einde 
van de les. Deel de kopieën uit en geef ieder kind een potlood. Vertel de 
kinderen dat ze de geheime boodschap kunnen ontcijferen door de letter te 
vinden die bij ieder symbool hoort en die in het hokje onder het symbool 
te schrijven. Schrijf een letter op als voorbeeld en help de kinderen zo nodig. 
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Vraag de kinderen met hun armen over elkaar te gaan zitten en te glimlachen 
als ze weten wat de geheime boodschap is. Als de kinderen de boodschap 
hebben ontcijferd, laat ze dan de woorden van de boodschap samen met 
u opzeggen: 'Spreek de waarheid'. 

4. Laat de kinderen een paar situaties van het 'Spreek de waarheid' spel uit de 
les uitbeelden. Vraag hun de juiste keuze te laten zien. 
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Ik heb talenten Les 

33 
leder kind duidelijk maken dat onze hemelse Vader ieder van ons talenten heeft 
gegeven. 

1. Bestudeer Matteüs 25:14-29 met een gebed in uw hart. Zie ook Evangeliebe-
ginselen (3m0 120), hoofdstuk 34. 

2. Neem gedurende de week voorafgaande aan de les contact op met de ouders 
van ieder kind en vraag hun welke talenten hun kind heeft. Indien nodig kunt 
u vragen naar eigenschappen die niet zo snel als talent gezien worden, zoals 
vriendelijk, vrolijk, gehoorzaam, hulpvaardig, vergevingsgezind, vriendelijk of 
gebedvol zijn. Maak van ieder kind een lijstje met talenten. Voeg aan het lijstje 
talenten toe die u heeft bemerkt bij het kind. 

3. Maak met behulp van het lijstje voor ieder kind een blaadje volgens onder-
staand voorbeeld. Schrijf de naam van het kind op een blaadje. Vouw het 
blaadje doormidden. Schrijf op de ene helft de talenten van het kind die 
u tijdens de les zult bespreken. Laat de andere helft van het blaadje leeg. 

(Naam van het kind) 

Vraag me naar mijn talenten: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Let erop dat ieder kind evenveel talenten op zijn blaadje heeft staan en dat er 
op ieder lijstje een talent staat dat het kind in de klas kan demonstreren, zoals 
zingen, springen of lezen. 

4. Bereid u erop voor een van uw eigen talenten te tonen of neem een voorwerp 
mee dat een teken is van een van uw talenten. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Pennen of potloden. 
c. Plaat 2-57, Heber J. Grant. 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 
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Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Talenten zijn gaven van onze hemelse Vader 

Laat een van uw talenten zien of toon het voorwerp dat u heeft meegebracht 
en leg uit wat het met een van uw talenten te maken heeft. 

• Wat is een talent? 

Vertel over het voorwerp dat u heeft meegenomen en leg uit waarom het talent 
waar het voor staat, belangrijk voor u is. Als u een talent heeft laten zien, leg dan 
uit waarom u er plezier in heeft dat talent te gebruiken. 

Leg uit dat onze hemelse Vader al zijn kinderen talenten heeft gegeven. Maak 
de kinderen attent op wijkleden die talenten hebben waarvan de kinderen op de 
hoogte zijn, zoals zingen, een muziekinstrument bespelen of anderen blijmaken. 

Herinner de kinderen eraan dat zij allemaal kinderen zijn van onze hemelse Vader 
en dat zij dus ook allemaal talenten hebben. Leg uit dat we allemaal verschillende 
talenten hebben. 

leder van ons heeft veel verschillende talenten 
Vertel in uw eigen woorden het verhaal van een meisje dat ontdekte dat ze 
talenten had: 

Wendy zag hoe haar zusje Sara een prachtige tekening maakte van de bergen 
achter het huis. Wendy voelde zich ontmoedigd omdat zij niet zo mooi kon 
tekenen als Sara. Sara kon ook pianospelen en haalde goede cijfers op school. 
Wendy dacht na over alles wat Sara zo goed kon. Ze vroeg zich af waarom zij 
dat allemaal niet kon. 

• Hoe denk je dat Wendy zich voelde toen ze nadacht over al de talenten die 
Sara had? 

Op een dag vroeg Wendy's lerares of zij een toespraak in het jeugdwerk wilde 
houden. Ze werkte er hard aan en het ging heel goed. De bisschop hoorde 
Wendy's toespraak en zei dat hij die erg fijn vond. Hij zei tegen Wendy dat ze 
een talent had om te spreken. 

Wendy werd helemaal warm van binnen. Door de woorden van de bisschop 
ontdekte Wendy iets belangrijks over zichzelf. 

• Wat ontdekte Wendy dankzij de bisschop? (Ze had een talent om goede toe-
spraken te houden.) 

Wendy ontdekte al snel dat ze nog meer talenten had. Ze maakte makkelijk 
vriendjes en andere kinderen vonden het prettig om bij haar te zijn. Ze vond het 
fijn om te lezen en schrijven. Ze was altijd eerbiedig in de kerk en luisterde 
naar de lerares. Wendy had er nooit bij stil gestaan dat dat ook talenten waren, 
omdat ze totaal niet op Sara's talenten leken. Nu besefte Wendy dat ze ook 
talenten had, maar dat ze anders waren dan die van haar zusje. 

• Wat voor talenten had Wendy? 
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Beklemtoon dat iedereen andere talenten heeft, maar dat alle talenten belang-
rijk zijn. 

Vertel de kinderen dat u ze vandaag meer gaat vertellen over de verschillende 
talenten van de kinderen in hun jeugwerkklas. Vraag de kinderen goed te luis-
teren als u ieder lijstje met talenten voorleest. Zeg hun dat als ze weten wie 
u beschrijft ze hun hand op moeten steken maar het antwoord nog niet mogen 
zeggen. 

Begin met te zeggen 'Ik moet denken aan iemand die de volgende talenten 
heeft'. Lees het lijstje met talenten voor dat u voor ieder kind heeft gemaakt. 

Als u alle punten heeft voorgelezen, vraag de kinderen dan wie zij denken dat 
u heeft beschreven. Als de kinderen het niet weten, geef dan duidelijke aanwijzin-
gen door bijvoorbeeld de kleding te beschrijven die het kind draagt of door te 
zeggen of het jongen of een meisje is. 

Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader hun die talenten heeft gege-
ven. Vraag ieder kind een talent van zijn lijstje te demonstreren. (Beslis ruim van 
tevoren welke talenten op de lijstjes geschikt zijn om in de klas te demonstreren 
zoals een lievelingslied zingen, lezen, springen of hinkelen.) 

Jezus Christus heeft ons geleerd onze talenten te gebruiken 
Vertel de kinderen dat Jezus Christus ons leerde dat we onze talenten moeten 
gebruiken. Vertel in het kort het verhaal uit Matteüs 25:14-29 na. Leg uit 
dat Jezus dit verhaal heeft verteld om zijn discipelen duidelijk te maken wat 
zij moesten doen om terug te kunnen keren bij Hem en onze hemelse Vader. 

Beklemtoon de volgende punten als u het verhaal vertelt: 

1. In Jezus' tijd waren talenten muntstukjes. 

2. De dienstknecht die vijf talenten had ontvangen, gebruikte ze wijs en 
verdiende er al snel vijf bij. 

3. De dienstknecht die twee talenten had ontvangen, gebruikte ze wijs en 
verdiende er al snel twee bij. 

4. De dienstknecht die er een had ontvangen, verstopte het en gebruikte 
het helemaal niet. 

5. De heer van de dienstknechten keerde terug en vroeg de dienstknechten 
wat ze met hun talenten hadden gedaan. 

Lees voor wat de meester tegen de dienstknecht zei die vijf talenten had ontvan-
gen en er vijf bijkreeg. Zie Matteüs 25:21. 

Leg uit dat de meester hetzelfde zei tegen de knecht die de twee talenten had 
gekregen. De meester was blij met de twee dienstknechten omdat zij hun talen-
ten verstandig hadden gebruikt. 

Leg uit dat de meester tegen de derde dienstknecht zei dat hem zijn talent 
afgepakt zou worden omdat hij het niet had gebruikt (zie Matteüs 25:26-29). 

Maak de kinderen duidelijk dat wij moeten handelen als de eerste twee dienst-
knechten in de gelijkenis. Meestal gebruiken we het woord taleriten om aan te 
geven dat we iets goed kunnen en niet als munteenheid. Desalniettemin moeten 
we onze talenten wijs gebruiken. 

Talenten-
demonstratie 

Presentatie 
leerkracht 
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Leg uit dat wij als geestkinderen van onze hemelse Vader bijzondere talenten 
hebben gekregen om te gebruiken en te ontwikkelen. Als we onze talenten 
gebruiken, maken we onszelf en anderen gelukkig. Net als de heer in het ver-
haal wil onze hemelse Vader niet dat we onze talenten verstoppen en ze 
misschien verliezen. Hij wil dat we onze talenten gebruiken zodat ze groeien. 
Op die manier kunnen we onszelf voorbereiden om met onze hemelse Vader en 
Jezus Christus te leven. 

We ontwikkelen onze talenten door te oefenen 

Toon plaat 2-57, Heber J. Grant. Leg uit dat u gaat vertellen hoe Heber J. Grant, 
die later president van de kerk werd, zijn talenten ontwikkelde: 

Toen Heber J. Grant een jongetje was, wilde hij ballen. Maar hij kon niet ver 
gooien met een bal. Als hij gooide lachten de andere jongens hem uit. 

Heber besloot dat hij zo goed zou leren gooien dat hij in een kampioensteam 
gekozen zou worden. Dag in dag uit oefende hij door de bal tegen de muur 
van de stal te gooien. Soms deed zijn arm zo pijn dat hij 's nachts nauwelijks kon 
slapen. Maar hij bleef oefenen. Na een paar jaar speelde Heber in een team 
dat het kampioenschap won. 

• Welk talent wilde Heber hebben? 

• Wat heeft Heber gedaan om dat talent te ontwikkelen? 

• Wat gebeurde er doordat Heber oefende? 

Toen Heber ouder was, wilde hij bij een bank werken als boekhouder. Maar een 
boekhouder moet netjes en duidelijk kunnen schrijven. Een vriend van Heber zei: 
'Jij hebt een hanepotenschrift'. Een andere vriend zei: 'Het is net alsof de bliksem 
is ingeslagen in een inktpot.' 

Heber oefende uren om zijn handschrift te verbeteren. Jaren later ontving hij een 
prijs voor het beste handschrift in de staat. Hij gaf ook les in schoonschrijven en 
boekhouden aan een universiteit. 

• Welk talent wilde Heber hebben? 

• Wat heeft Heber gedaan om dit talent te ontwikkelen? 

• Wat gebeurde er doordat Heber oefende? 

Toen Heber nog jong was, wilde zijn moeder dat hij leerde zingen. Toen hij 
tien was ging hij op zangles. De lerares probeerde Heber te leren zingen, maar 
gaf het op en zei dat hij het nooit zou leren. Jaren later sprak Heber met een 
vriend die zangles gaf. Heber zei dat hij het zo fijn zou vinden om een paar 
lofzangen te kunnen zingen. Zijn vriend zei dat hij dat met tijd en moeite zou 
kunnen leren. Heber was bereid veel te oefenen en hij leerde de lofzangen 
van de kerk te zingen. (Zie Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in 
the Life of a Great Leader [ Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951, blz. 37-42, 
45-49].) 

• Welk talent wilde Heber hebben? 

• Wat heeft Heber gedaan om te kunnen gooien, zijn handschrift te verbeteren 
en te leren zingen? 
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Leg de kinderen uit dat we onze talenten ontwikkelen door te oefenen, zoals 
Heber heeft gedaan. Hoe meer we oefenen, des te beter we in iets worden. 
Heber oefende en oefende telkens weer en daarom kon hij het steeds beter. 
Onze hemelse Vader is blij als we oefenen met de talenten die we hebben 
gekregen. 

Samenvatting 
Neem de concrete talenten van ieder kind, die u eerder in de les heeft 
besproken, in het kort nog eens door. Geef de kinderen hun lijstje met talenten 
en een potlood of krijtje. Laat de kinderen op de blanco helft van het blaadje 
een tekening maken van een talent dat zij hebben of graag zouden willen 
hebben. 

Laat de kinderen elkaar over hun tekening vertellen en bespreken wat ze kunnen 
doen om dat talent te ontwikkelen. 

Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader ieder van ons verschillende talenten 
heeft gegeven. Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus en onze hemelse 
Vader willen dat wij onze talenten gebruiken. Als we onze talenten gebruiken, 
kunnen we onszelf en anderen gelukkig maken en onze talenten zullen groeien. 

Lees de woorden boven de lijstjes van de kinderen voor of laat de kinderen de 
woorden in koor oplezen: 'Vraag me naar mijn talenten'. Moedig de kinderen 
aan hun lijstjes thuis te laten zien en te vertellen wat ze te weten zijn gekomen 
over talenten. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. Laat het kind onze hemelse 
Vader bedanken voor de talenten die ieder kind heeft en Hem vragen de kinderen 
te helpen hun talenten goed te gebruiken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Laat de kinderen in een kring gaan zitten. Neurie of zing een lied of draai wat 
muziek terwijl u een zakje bonen of ander zacht voorwerp rondgeeft. Als 

" de muziek stopt, moet het kind dat op dat moment het zakje bonen heeft in 
het midden van de kring gaan staan en een talent tonen. Bijvoorbeeld: 
een gedicht opzeggen, een lied zingen, een tekst lezen, hinkelen, een een-
voudige tekening op het bord maken. Talenten die niet uitgevoerd kunnen 
worden in de klas, kunnen uitgebeeld worden: zoals iets aardigs doen voor 
iemand of tegen een bal schoppen. Vraag de kinderen zachtjes te klappen 
als het kind in het midden klaar is. 

Ga door met de activiteit totdat ieder kind tenminste een keer aan de beurt 
is geweest. 

2. Geef ieder kind potloden en een blaadje waar u een ster op heeft getekend 
(een voorbeeld voor de ster staat aan het eind van de les). Vraag de kinderen 
de ster op een ongewone manier in te kleuren. Leg alle sterren bij elkaar als 
de kinderen ze hebben ingekleurd. 

Leg de kinderen uit dat net zoals hun sterren anders zijn, zij ook anders zijn 
omdat ze allemaal andere talenten hebben gekregen. Herinner de kinderen 
eraan dat talenten zegeningen van onze hemelse Vader zijn. 
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3. Leer de kinderen een eenvoudige vaardigheid die zich tot een talent kan 
ontwikkelen zoals een liedje dirigeren of iets met de hand maken. 
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Ik ben verstandig 
als ik het goede kies 

Les 

33 
Doel 

Wijs Dwaas 

3. Bereid u erop voor het liedje 'De wijze en de dwaze man' (Kinderliedjes, 
blz. 132) of 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) te zingen of de tekst ervan 
op te zeggen. De tekst van het laatste liedje staat achterin dit lesboek. 

4. Schrijf een paar wijze en een paar dwaze daden op blaadjes papier. Gebruik 
de volgende voorbeelden en voeg er nog een paar aan toe die geschikt zijn 
voor de kinderen in uw klas. Stop de blaadjes in een kleine doos, schaal of zak. 

Bidden. 
Je ouders gehoorzamen. 
Eerbiedig zijn in het jeugdwerk. 
Vriendelijk zijn voor anderen. 
Delen. 

De waarheid spreken. 

Ruziën. 
Een lelijk woord zeggen. 
Alleen aan jezelf denken. 
Liegen. 
Onvriendelijk zijn. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een hoed, een paar handschoenen en een paar schoenen (of drie andere 

kledingstukken die de kinderen in uw klas weieens dragen). 
c. De KGW-poster (zie les 1). 

' 6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. 
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leder kind laten inzien dat we verstandig zijn als we de geboden van Jezus 
Christus gehoorzamen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Matteüs 7:24-27 met een gebed in uw hart. 

2. Vouw twee blaadjes om (zie voorbeeld) en schrijf er de volgende woorden op: 

Aanbevolen 
lesschema 



We kunnen wijze beslissingen nemen 
Toon de handschoenen, de hoed en de schoenen (pas de activiteit aan als u 
andere kledingstukken heeft meegenomen). Leg de handschoenen op uw hoofd. 

• Dragen we handschoenen zo? Waarom niet? 

• Waarvoor moeten we handschoenen gebruiken? 

Wijs erop dat het dwaas zou zijn om handschoenen op je hoofd te dragen 
want dan kunnen ze je handen niet beschermen. 

Vraag een kind te laten zien wat de wijze manier is om je handschoenen te 
dragen. 

Zet de hoed op een van uw voeten. 

• Dragen we een hoed zo? Waarom niet? 

• Waarvoor gebruiken we een hoed? 

Wijs erop dat het dwaas zou zijn om je hoed op je voet te dragen omdat het zo 
je hoofd niet kan beschermen. 

Vraag een ander kind te tonen wat de wijze manier is om een hoed te dragen. 

Doe de schoenen aan uw handen. 

• Is dit de manier waarop we schoenen moeten dragen? Waarom niet? 

• Hoe moeten we schoenen dragen? 

Wijs erop dat het dwaas zou zijn om je schoenen aan je handen te dragen omdat 
ze zo onze voeten niet kunnen beschermen. 

Vraag een ander kind te tonen wat de wijze manier is om je schoenen te dragen. 

Wijs erop dat maar weinig mensen handschoenen, een hoed of schoenen op 
de verkeerde manier dragen. Toch kun je als je moet kiezen wat je moet dragen 
wijze of dwaze keuzes maken. Bespreek in het kort met de kinderen wanneer 
het wijs of dwaas is om bepaalde kledingstukken te dragen (bijvoorbeeld: het is 
wijs om handschoenen te dragen als je met koud weer naar buiten gaat, maar 
het is dwaas om schoenen aan te doen als je in bad gaat.) 

Leg uit dat we iedere dag keuzes doen. Dwaze keuzes kunnen ons schade 
berokkenen en ons ongelukkig maken. Wijze keuzes kunnen ons beschermen 
en gelukkig maken. 

Jezus wil dat we wijs zijn en zijn leringen gehoorzamen 
Leg uit dat Jezus Christus de mensen vaak verhalen vertelde die we gelijkenissen 
noemen. Hij vertelde een gelijkenis over een man die een dwaze beslissing nam 
en een man die een wijze beslissing nam. Vertel de kinderen dat u dit verhaal uit 
de Bijbel gaat voorlezen. Lees Matteüs 7:24-27 voor. 

• Hoe denk je dat de man die zijn huis op het zand had gebouwd, zich voelde 
toen de storm zijn huis tegen de grond sloeg? 

• Hoe denk je dat de man die zijn huis op de rotsen had gebouwd, zich voelde 
toen de storm zijn huis niet tegen de grond kon slaan? 

Leg uit dat Jezus ons vergeleek met de mannen in de gelijkenis. Als we Jezus' 
leringen volgen, zijn we als de. wijze man die zijn huis op de rots bouwde. We 
zullen gelukkig zijn. Als we Jezus' leringen niet volgen, zijn we als de dwaze man 
die zijn huis op het zand bouwde. We zullen ons ongelukkig voelen. 
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Laat de klas het liedje 'De wijze man en de dwaze man' zingen of de tekst ervan 
opzeggen. Maak daarbij de onderstaande bewegingen: 

Een wijs man bouwt zijn huis op een rots. (Zet de vuist van de rechterhand stevig 
in de omhooggedraaide handpalm van de linkerhand) 

Een wijs man bouwt zijn huis op een rots. (Zet de vuist van de rechterhand stevig 
in de omhooggedraaide handpalm van de linkerhand) 

Een wijs man bouwt zijn huis op een rots. (Zet de vuist van de rechterhand stevig 
in de omhooggedraaide handpalm van de linkerhand) 

En de regen stroomt maar neer. (Laat de handen uit de lucht 'vallen') 

De regen stroomt neer, de vloed komt snel op. (Laat de handen weer 'vallen' en 
met de palmen omhoog opkomen) 

De regen stroomt neer, de vloed komt snel op. (Laat de handen weer 'vallen'en 
met de palmen omhoog opkomen) 

De regen stroomt neer, de vloed komt snel op. (Laat de handen weer 'vallen'en 
met de palmen omhoog opkomen) 

En het huis op de rots blijft staan. (Zet de vuist van de rechterhand in de linker-
hand-zie boven) 

Een dwaas man bouwt zijn huis op het zand. (Imiteer bouwen met handen en 
armen) 

Een dwaas man bouwt zijn huis op het zand. (Imiteer bouwen met handen en 
armen) 

Een dwaas man bouwt zijn huis op het zand. (Imiteer bouwen met handen en 
armen) 

En de regen stroomt maar neer. (Laat de handen uit de lucht 'vallen') 

De regen stroomt neer, de vloed komt snel op (Laat handen weer 'vallen'met de 
palmen omhoog komen) 

De regen stroomt neer, de vloed komt snel op (Laat handen weer 'vallen' met de 
palmen omhoog komen) 

De regen stroomt neer, de vloed komt snel op (Laat handen weer 'vallen' met de 
palmen omhoog komen) 

En het hele huis stort in. ('Duw' de handen langzaam met bewegende vingers 
naar voren) 

We zijn wijs als we het goede kiezen 
Leg uit dat iedereen iedere dag keuzes doet. We kunnen wijze keuzes doen of 
dwaze. Vertel in eigen woorden het verhaal over B. H. (Harry) Roberts, die later 
algemeen autoriteit werd. Laat de kinderen bepalen of de keuzes die Harry 
maakte in het verhaal wijs of dwaas zijn. 

Harry werd lang geleden in Engeland geboren. Doordat zijn ouders arm waren, 
kon Harry niet naar school gaan. Hij wilde heel graag leren lezen en schrijven. 

- Hij dacht dat als hij de kans zou krijgen om te leren, hij niet alleen boeken zou 
lezen maar ze ook zelf zou gaan schrijven. 

Toen Harry tien jaar was, kwam hij naar Amerika. Samen met zijn zuster Polly en 
andere pioniers stak hij de vlakten over. 

Harry beleefde veel avonturen. Op een dag hoorde hij hoe de groep pioniers 
de volgende dag een grote rivier zouden oversteken. Dit klonk zo spannend dat 
Harry de volgende ochtend vroeg het kamp uitsloop om naar de rivier te gaan 
kijken. Dat was tegen de regels van het kamp. 

• Denk je dat Harry's beslissing om het kamp uit te sluipen een wijze of een 
dwaze beslissing was? 
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De rivier was verder weg dan Harry had gedacht. Hij was moe toen hij haar ein-
delijk had bereikt. Hij ging liggen en viel in een diepe slaap onder een paar wil-
gen. 

Toen Harry wakker werd, waren de wagens de rivier al overgestoken. Hij rende 
naar de oever van de rivier en schreeuwde om de aandacht te krijgen. De 
pioniers zeiden hem dat hij naar de overkant moest zwemmen. Hij deed zijn jas 
en schoenen uit en sprong in het water. Hij was bijna aan de overkant toen 
de vermoeidheid hem overviel. De kapitein van de compagnie moest hem het 
laatste stuk op zijn paard naar de overkant brengen. Harry was blij dat hij 
veilig was, maar zijn jas en zijn schoenen waren verloren gegaan. Iedere nacht 
wenste hij dat hij zijn jas nog had en iedere dag wenste hij dat hij zijn schoenen 
nog had. 

Harry moest negenhonderd mijl op blote voeten afleggen. Zijn voeten werden 
daardoor erg pijnlijk. Er stonden prikkende cactussen langs de route en Harry 
had zo'n honger dat hij er regelmatig van at. De scherpe stekels staken hem in 
zijn pijnlijke voeten. Polly trok de stekels eruit. Beiden moesten huilen. Harry 
omdat zijn voeten zo'n pijn deden en Polly omdat ze medelijden had met Harry. 

• Waarom was Harry's keuze om het kamp uit te sluipen een dwaze keuze? 

• Wat vond Harry naderhand van zijn keuze? 

Nadat Harry in Salt Lake City was aangekomen, kreeg hij de gelegenheid om 
naar school te gaan. Toen hij elf was, liet een lerares hem naar haar school gaan 
en leerde hij het alfabet. Het enige boek dat Harry bezat, was de Bijbel en hij 
las hem telkens opnieuw. Hij deed goed zijn best op school en was een goede 
leerling. 

• Welke keuzes deed Harry? (Hij maakte de keuze te leren lezen en de Schriften 
te bestuderen.) 

• Waren dit wijze of dwaze keuzes? 

Toen Harry volwassen was, werd hij een wijs en belangrijk man in de kerk. Hij 
vond het heerlijk om in de Schriften te lezen. Hij heeft ook veel boeken over 
de kerk geschreven. Veel mensen hebben zijn boeken gelezen en zijn zo meer 
te weten gekomen over de kerk. (Zie Church News, 19 juli 1990, blz. 8 - 9 en 
Truman G. Madsen, Defender of the Faith: The B. H. Roberts Story [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1980], blz. 19-21, 37-40, 56-57.) 

Toon de KGW-poster en herhaal samen met de kinderen de woorden: 'Ik zal 
het goede kiezen'. Leg de kinderen uit dat we als we het goede kiezen wijze 
beslissingen maken. 

Samenvatting 
Leg de blaadjes met 'wijs' en 'dwaas' op de vloer of op tafel. Zeg met de kinderen 
de woorden op de blaadjes op. Leg uit dat het blaadje met 'wijs' een gelukkig 
gezichtje erop heeft omdat wijze keuzes ons gelukkig maken. Het blaadje met 
'dwaas' heeft een verdrietig gezichtje erop omdat dwaze keuzes ons ongelukkig 
maken. 

Toon de doos met de blaadjes en vraag de kinderen om de beurt een blaadje uit 
de doos te halen. Als een kind er een heeft gepakt, lees dan voor wat erop staat. 
Laat het kind bepalen of het om een wijze of dwaze daad gaat en het blaadje op 
de juiste plaats leggen. 

Moedig de kinderen aan om datgene te doen wat wijs is. 
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• Welke keuzes maken ons gelukkig? 

• Wiens leringen moeten we gehoorzamen om wijs en gelukkig te zijn? 

• Waarom is het dwaas om Jezus Christus niet te volgen en het verkeerde 
te doen? 

Getuig tot de kinderen dat we gelukkig zullen zijn als we wijze keuzes doen. 
Uit uw waardering voor Jezus Christus en hetgeen Hij ons heeft geleerd waar-
door wij gelukkig kunnen worden. 

Moedig de kinderen aan om de komende week extra goed over hun beslissingen 
na te denken en te proberen wijze keuzes te doen. 

Zing 'Kies het goede' met de kinderen of zeg de tekst ervan op. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. Laat het kind onze hemelse 
Vader vragen ieder kind in de klas te helpen wijs te zijn en het goede te kiezen. 

Aanvullende 
activiteiten Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 

zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Toon plaat 2-7, De wijzen. Laat de kinderen vertellen wat zij weten over de plaat. 
Herinner de kinderen eraan dat de wijzen Jezus kort na zijn geboorte opzoch-
ten (zie Matteüs 2:1-12). Leg uit dat de mannen niet alleen wijs waren omdat ze 
grote kennis bezaten maar ook omdat ze Jezus Christus zochten en aanbaden. 
Ze maakten een wijze beslissing door Jezus te volgen. 

U kunt de kinderen het verhaal van de wijzen na laten spelen. 

2. Vraag ieder kind te vertellen over een wijze keuze die het pas heeft gemaakt 
(help indien nodig). Schrijf de antwoorden van de kinderen op aparte blaadjes 
en laat hen een tekening maken van zichzelf. Herinner de kinderen eraan een 
glimlach op hun gezicht te tekenen omdat wijze keuzes hen gelukkig maken. 

3. Geef de volgende demonstratie (probeer het eerst thuis uit). 

Benodigdheden: 
a. Acht of tien blokken om twee eenvoudige, identieke huizen te bouwen. 

Zie het voorbeeld: 

b. Twee even grote, diepe pannen. 
c. Een grote steen (rots) om in een van de pannen te leggen. 
d. Een hoopje zand voor de andere pan. 
e. Water in een kan. 

Strooi het zand op een bergje in de pan. Vlak de top af. Doe de steen (rots) 
in een andere pan. 
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Toon de blokken en leg uit dat u ze gaat gebruiken om twee huizen te bouwen. 
Het ene huis bouwen we op het zand en het andere op een steen (rots). 

U kunt samen met de kinderen het huis op de steen (rots) bouwen. Het moet 
er net zo uitzien als het huis dat u op het zand heeft gebouwd. 

Vraag, als de huizen klaar zijn, de kinderen zich voor te stellen dat het gaat 
stormen. De wind en de regen slaan op het huis. 

• Wat denk je dat een storm met die twee huizen doet? 

Bespreek de antwoorden niet. Giet voorzichtig water op het huis dat op zand 
is gebouwd tot het zand wegglijdt en het huis instort. Giet dezelfde hoeveel-
heid water op het huis op de steen (rots) en laat de kinderen zien dat het huis 
niet instort. 

Help de kinderen ontdekken dat een huis op zand bouwen dwaas is maar dat 
een huis op een rots bouwen wijs is. 

Lees het eerste gedeelte van Helaman 5:12 (tot en met fundament). Wijs erop 
dat de tekst Jezus Christus met een rots vergelijkt. Herinner de kinderen eraan 
dat de leringen van Jezus volgen te vergelijken is met het bouwen van een huis 
op een rots. Het is wijs. 
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Ik kan de sabbat heiligen 

Doel 

Voorbereiding 

'Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.' 

4. Maak voor ieder kind een kopie van beide blaadjes met activiteiten op de 
sabbat (zie het eind van de les). Knip voor jongere kinderen de bladzijden op 
de stippellijn door midden. Neem voor de oudere kinderen een paar scharen 
mee zodat ze de bladzijden zelf doormidden kunnen knippen. 

5. Bereid u erop voor het liedje 'Zaterdag' (Kinderliedjes, blz. 105) te zingen of de 
tekst ervan op te zeggen. 

6. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Potloden. 
c. Een nietmachine of ander materiaal om de bladzijden met activiteiten 

aan elkaar te bevestigen. 
d. Plaat 2-58, Jezus geneest een man met een verschrompelde hand. 

7. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Indien u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek 
die dan met ze. 

De sabbat is een bijzondere dag 
Toon de kinderen de kalender en leg uit dat hierop de dagen van de maand 
te zien zijn. Bespreek in het kort waarvoor je kalenders kunt gebruiken. 

• Wat is er anders aan deze kalender? 

• Welke dag is er rood gekleurd? 

• Waarom is dit een bijzondere dag? (Het is de sabbat.) 

Vertel de kinderen dat er sinds de schepping een dag is gereserveerd om 
aan onze hemelse Vader en Jezus Christus te denken, meer over hen te weten 
te komen, en andere mensen te helpen. Die dag wordt de sabbat genoemd. 

• Welke dag in de week is de sabbat? 

Les 
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leder kinds verlangen sterken om de sabbat te heiligen. 

1. Bestudeer Exodus 20:8-11 en Matteüs 12:10-13 met een gebed in uw hart. 
Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 24. 

2. Trek de kalender aan het eind van de les over of maak er een kopie van. 
Kleur de zondagen rood in. U kunt de data van de huidige maand invullen. 

3. Maak een woordstrook met de volgende tekst: 



Lees Exodus 20:8 voor en toon de woordstrook. Laat de kinderen de tekst in koor 
herhalen. Vertel hun dat het een gebod is. 

We kunnen de sabbat heiligen 
Bespreek met de kinderen activiteiten die geschikt zijn voor de sabbat. Vraag 
hun wat zij vandaag hebben gedaan om de sabbat te heiligen. Maak hun duide-
lijk dat naar de kerk gaan, bidden, zingen, een toespraak houden in de kerk, 
meer te weten komen over de leringen van Jezus en van het avondmaal nemen 
een paar zaken zijn die we kunnen doen om de sabbat te heiligen. 

Leg uit dat we, zo mogelijk, niet moeten werken op zondag. We moeten ook 
niets doen dat ons ervan weerhoudt aan onze hemelse Vader en Jezus Christus 
te denken. 

Beschrijf activiteiten waaraan kinderen wel eens meedoen. Vraag de kinderen 
te glimlachen als het een activiteit betreft die we op de sabbat mogen doen en 
te fronsen als het een activiteit betreft die we niet horen te doen op de sabbat. 
Gebruik de onderstaande of andere geschikte voorbeelden 

• Naar de kerk gaan. 

• Het huis schoonmaken. 

• Familieleden bezoeken. 

• Boodschappen doen. 

• Naar de film gaan. 

• De Schriften of andere goede boeken lezen. 

• Bidden. 

• Naar sportwedstrijden kijken of eraan meedoen. 

• Brieven schrijven. 

• Wandelen. 

• Spelletjes over de Schriften spelen. 

• De zieken bezoeken. 

Jezus Christus heiligde de sabbat 
Leg de kinderen uit dat het niet altijd eenvoudig is om te weten of een activiteit 
geschikt is voor de sabbat of niet. De beste manier om te weten wat we moeten 
doen, is door te kijken wat Jezus Christus deed en zijn voorbeeld volgen. 

Toon plaat 2-58, Jezus geneest een man met een verschrompelde hand. Vertel 
het verhaal uit Matteüs 12:10-13. 

Leg uit dat de Farizeeën mensen waren die een hekel hadden aan Jezus Christus 
en zijn werken. Ze probeerden Hem door strikvragen verkeerde antwoorden te 
laten geven en tegen de wet te spreken. Ze vroegen Hem of het verkeerd was om 
iemand op de sabbat te genezen. Ze wilden dat Hij ja zei. 

Leg de kinderen uit dat Jezus erop wees dat als de Farizeeën een schaap had-
den dat op de sabbat in een put viel, ze het eruit zouden halen. En aangezien 
mensen belangrijker zijn dan schapen, is het goed om op de sabbat mensen te 
helpen. Lees het tweede gedeelte van Matteüs 12:12 voor (vanaf Derhalve). 

Herinner de kinderen eraan dat het goed is als ze een activiteit willen doen op de 
sabbat die Jezus ook gedaan zou hebben. 

Tekst en 
woordstrook 
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De sabbat heiligen vereist voorbereiding 
Als we voorbereid willen zijn om de sabbat te heiligen, moeten we eerst bepaalde 
zaken doen. 

• Wat moeten jij en je huisgenoten doen om klaar te zijn voor de sabbat? 
(Mogelijke antwoorden: de kleren die je naar de kerk draagt wassen en strijken, 
het huis opruimen, eten voor de sabbat alvast klaarmaken, de Schriften en 
andere spullen die je mee moet nemen naar de kerk klaarleggen.) 

• Wanneer moet je je voorbereiden? 

Zing het liedje 'Zaterdag' of zeg de tekst ervan op. Leer de kinderen hoe zij de 
gebaren uit het liedje na moeten doen. 

Zaterdag, een bijzond're dag, 
want we maken ons klaar voor de zondag, 
we gaan naar de winkel en ruimen thuis op, 
want we werken niet meer tot aan maandag; 
we maken kleren en schoenen schoon, 
en we noemen het maak-je-werk-af-dag; 
we knippen nagels en wassen ons haar, 
dan zijn we weer klaar voor de zondag. 

Moedig de kinderen aan zich de komende week voor te bereiden op het heiligen 
van de sabbat. 

Samenvatting 
Geef ieder kind een kopie van het activiteitenvel voor de sabbat. Lees samen 
met de kinderen de titel van het vel: 'Mijn sabbatboek'. Laat de kinderen de 
bladzijden van elkaar halen als u dat nog niet heeft gedaan. 

Lees de volgende beschrijvingen voor van activiteiten die geschikt zijn voor de 
sabbat. Laat de kinderen het bijpassende plaatje uitzoeken. 

• Op de sabbat gaan we naar de kerk om onze hemelse Vader en Jezus Christus 
te eren en meer over hen te weten te komen. 

• De sabbat is een goede dag om samen met het gezin het evangelie te bestu-
deren. We kunnen in de Schriften en andere goede boeken lezen. 

• De sabbat is een dag van gebed. We bidden in de kerk, met het gezin en 
alleen. 

• Op de sabbat kunnen we lofzangen zingen en naar goede muziek luisteren. 

• Op de sabbat kunnen we in ons dagboek schrijven en brieven schrijven. 
We kunnen een tekening maken voor een familielid, vriend of zendeling. 

- • De sabbat is een goede dag om familie te bezoeken of mensen die ziek of 
eenzaam zijn. 

Geef de kinderen potloden om de plaatjes in te kleuren. Vraag hun op het 
blanco blaadje een tekening te maken van iets wat ze gaan doen om de sabbat 
te heiligen. 

Laat de kinderen de bladzijden van hun boekje aan elkaar nieten. 

Geef uw getuigenis dat het erg belangrijk is de sabbat te heiligen. U kunt vertel-
len wat u prettig vindt om te doen op de sabbat en hoe u zich daarbij voelt. 
Stel de kinderen voor hun boekje te bewaren op een plek waar ze het regelmatig 
zien. Zo zullen ze niet vergeten de sabbat te heiligen. 

Bespreking 

Lied 
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Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te vragen 
de kinderen in de klas te helpen de sabbat te heiligen. 
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Aanvullende 
activiteiten Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 

zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Teken twee ogen, twee oren, een mond en twee handen op het bord. Vraag de 
kinderen wat elk van deze lichaamsdelen kan doen om de sabbat te heiligen. 

Voorbeelden: 

Ogen - de Schriften lezen, kijken naar de sprekers en leraressen in de kerk. 
Oren - luisteren naar opbouwende muziek en verhalen, luisteren naar de 

jeugdwerkles. 
Mond - lofzangen of jeugdwerkliedjes zingen, vriendelijke woorden zeggen 

tegen huisgenoten en vriendjes. 
Handen - een tekening maken voor een familielid dat ver weg woont, in je dag-

boek schrijven. 

2. Leer de kinderen Exodus 20:8 uit het hoofd: 'Gedenk de sabbat, dat gij die 
heiligt'. 



De sabbat is een heilige dag 

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 



Mijn 
sabbatboek 





Tijdens het avondmaal 
denk ik aan Jezus Christus 

leder kind motiveren tijdens het avondmaal aan Jezus Christus te denken. 

1. Bestudeer Lucas 22:7-20 en Leer en Verbonden 20:75-79 met een gebed in 
uw hart. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 23. 

2. Bereid u erop voor samen met de kinderen een of twee liedjes over Jezus te 
zingen, bijvoorbeeld 'Ik lees graag dat mooie verhaal' (Kinderliedjes, blz. 35) 
of 'Jezus zegt: wees altijd lief' (Kinderliedjes, blz. 39). De tekst van de liedjes 
en andere liedjes over Jezus staan achterin dit lesboek. 

3. Bereid u erop voor een van uw lievelingsverhalen over Jezus te vertellen. 
Maak daarbij, zo mogelijk, gebruik van platen. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en de Leer en Verbonden. 
b. Een avondmaalsschaal voor het brood en een avondmaalsschaal voor 

het water. 
c. Plaat 2-29, Het ronddienen van het avondmaal; plaat 2-54, Het laatste 

avondmaal (Evangelieplaten 225); plaat 2-59, De Christus. 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uitte spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Jezus Christus heeft ons het avondmaal gegeven 
Toon de kinderen de avondmaalsschalen. 

• Waar worden die schalen voor gebruikt? 

Laat de kinderen vertellen wat zij weten over de avondmaalsschalen en over het 
avondmaal. Vertel hun dat de les van vandaag over het avondmaal gaat. 

Toon plaat 2-54, Het laatste avondmaal. Vraag de kinderen wat ze op de plaat 
zien. Als ze de plaat niet herkennen, vertel hun dan dat dit een plaat is van 
Jezus Christus en zijn apostelen. Vraag de kinderen Jezus aan te wijzen. 

Vertel het verhaal van het laatste avondmaal. Zie Lucas 22:7-20. 

Leg uit dat Jezus Christus en zijn apostelen een bijzonder joods feest aan het 
vieren waren, namelijk het Pascha. Jezus wist dat dit de laatste maaltijd zou zijn 
die Hij met de apostelen zou nuttigen. Vertel de kinderen dat we die maaltijd 
vaak het laatste avondmaal noemen. 

Leg uit dat Jezus van zijn apostelen hield. Hij had die mannen uitgekozen om na 
zijn dood zijn kerk te leiden. Hij had hen veel geleerd en wilde dat zij aan Hem en 
zijn leringen zouden denken. 
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• Waarom was het belangrijk voor de apostelen om aan Jezus te denken? 

• Wat heeft Jezus de apostelen gegeven om aan Hem te denken? 

Lees Lucas 22:19 voor. Wijs erop dat in die tekst staat dat Jezus wat brood in 
kleine stukjes brak, het zegende en het de apostelen te eten gaf. Hij zei hun dat 
als zij van het brood namen zij aan zijn lichaam moesten denken. 

Toen alle apostelen een stukje brood hadden gegeten, zegende Jezus het drin-
ken, dat gemaakt was van druiven, en gaf het aan de apostelen. Hij zei hun 
dat het drinken hen aan zijn bloed moest herinneren. Als ze het dronken, moesten 
ze in gedachten houden dat jezus gestorven was zodat zij na hun dood weer 
bij onze hemelse Vader konden leven. 

Leg uit dat Jezus wist dat als zijn apostelen aan Hem en zijn leringen zouden 
denken het makkelijker voor hen zou zijn om het goede te kiezen. 

• Hoe noemen we het brood en drinken dat Jezus aan zijn apostelen gaf tijdens 
die laatste maaltijd? (Het avondmaal.) 

• Waarom gaf Jezus de apostelen het avondmaal? 

We nemen van het avondmaal om aan Jezus Christus te denken 
Toon plaat 2-29, Het ronddienen van het avondmaal. Wijs de kinderen erop dat 
wij net als de apostelen van het avondmaal nemen. (U kunt uitleggen dat wij in 
plaats van de drank die Jezus aan de apostelen gaf, water nemen.) 

• Wanneer nemen we van het avondmaal? 

Wijs erop dat de vergadering waarin wij van het avondmaal nemen de avond-
maalsdienst wordt genoemd omdat het avondmaal het belangrijkste onderdeel 
van die dienst is. 

• Waarom nemen we van het avondmaal? 

• Hoe kan het avondmaal ertoe bijdragen dat wij het goede kiezen? 

Herinner de kinderen eraan dat voor het ronddienen van het avondmaal de 
avondmaalsgebeden worden uitgesproken. In de gebeden worden een aantal 
zaken genoemd die we onze hemelse Vader beloven. Vraag de kinderen 
goed te luisteren terwijl u het gebed voor het brood opleest. Vraag hun welke 
twee beloften wij onze hemelse Vader maken als we van het avondmaal nemen. 

Lees Leer en Verbonden 20:77 voor. Benadruk het gedeelte 'dat zij het mogen 
eten ter gedachtenis van het lichaam van Uw Zoon, en voor U, o God, de 
Eeuwige Vader, betuigen' en het gedeelte 'Zijner altijd indachtig te zijn, en Zijn 
geboden te onderhouden, die Hij hun heeft gegeven'. 

Leg de kinderen uit dat 'betuigen' betekent dat we onze hemelse Vader een 
belofte doen 

• Welke twee beloften doen we onze hemelse Vader? 

Leg uit dat we iedere keer dat we van het avondmaal nemen beloven aan Jezus 
en zijn geboden te zullen denken. 

We kunnen tijdens het avondmaal denken aan Jezus' liefde voor ons 
Toon plaat 2-59, De Christus. Leg uit dat op de plaat een beeld van Jezus 
Christus te zien is. Op de achtergrond is een schilderij van planeten en sterren 
te zien. Laat de kinderen een ogenblik over de plaat praten. 
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Leg uit dat we tijdens het avondmaal aan de Heiland en zijn liefde voor ons 
moeten denken. We kunnen terugdenken aan platen van Jezus die we weieens 
hebben gezien, zoals de plaat die we net zagen. We kunnen ook aan verhalen 
denken die we kennen over Jezus. 

Vertel een of twee van uw lievelingsverhalen over Jezus. Maak zo mogelijk 
gebruik van een plaat. Leg uit dat de verhalen duidelijk maken hoeveel Jezus 
van de mensen houdt. 

Laat ieder kind een verhaal over Jezus vertellen of iets wat het zich herinnert 
over Jezus. Beklemtoon hoe in de verhalen duidelijk wordt hoeveel Jezus van 
ons houdt. 

Geef de kinderen een compliment dat ze zich verhalen over Jezus konden herin-
neren. Leg ze uit dat er veel verhalen zijn waaraan we tijdens het avondmaal 
kunnen denken. Als we tijdens het avondmaal denken aan Jezus en aan hoeveel 
Hij van ons houdt, dan zijn we Hem indachtig. 

Leg de kinderen uit dat we ook veel liedjes over Jezus Christus kennen. We 
kunnen niet hardop zingen als het avondmaal wordt rondgediend, maar we 
kunnen wel aan de woorden van de liedjes denken. 

Zing samen met de kinderen een of twee bekende liedjes over Jezus, zoals 'Ik 
lees graag dat mooie verhaal' of 'Jezus zegt: wees altijd lief'. 

Door eerbiedig te zijn tijdens het avondmaal kunnen we aan 
Jezus Christus denken 
Leg uit dat het makkelijker is om aan Jezus te denken tijdens het avondmaal 
als we eerbiedig zijn. 

• Hoe kunnen we eerbiedig zijn tijdens het avondmaal? 

Zie erop toe dat de volgende ideeën worden genoemd: 

• Naar de avondmaalsgebeden luisteren en 'amen' zeggen. 

• Je ouders of andere mensen niet lastigvallen. Zij behoren ook aan Jezus te 
denken. 

• Potloden, boeken en andere voorwerpen al voor het avondmaal wegleggen. 

• Stil zijn en op je plaats blijven zitten. 

• Jezus indachtig zijn door aan verhalen en liedjes over Hem te denken of door 
aan zijn leringen te denken en hoeveel Hij van ons houdt. 

• Het stukje brood en bekertje water nemen dat we het makkelijkst kunnen 
pakken. 

• De bekertjes terugzetten zonder ermee te spelen. 

Vraag de kinderen te doen alsof ze in de avondmaalsdienst zitten en het tijd 
is voor het avondmaal. Vraag hun antwoord te geven op de volgende vragen 
zonder woorden te gebruiken: 

• Wat kun je met je mond doen om te laten zien dat je aan Jezus denkt? 

• Wat kun je met je hoofd doen om te laten zien dat je eerbiedig bent? 

• Wat kun je met je armen en handen doen om te laten zien dat je aan 
Jezus denkt? 
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• Wat kun je met je voeten doen om te laten zien dat je eerbiedig bent? 

Laat de kinderen een ogenblik stil gaan zitten en aan Jezus Christus denken 
net zoals ze dat behoren te doen tijdens het avondmaal. Vraag hun daarna te 
vertellen waaraan ze dachten. 

Samenvatting 
Vraag de kinderen goed te luisteren naar de volgende uitspraken over wat ze 
kunnen doen of waaraan ze kunnen denken tijdens het avondmaal. Zeg de kinde-
ren dat ze moeten gaan staan als het iets is wat ze mogen doen of waaraan 
ze mogen denken tijdens het avondmaal. Als de uitspraak iets beschrijft wat ze 
niet mogen doen of iets waar ze niet aan mogen denken tijdens het avondmaal, 
dan moeten ze gaan zitten. 

Gebruik de volgende uitspraken of bedenk er zelf een paar: 

• Eraan denken dat onze hemelse Vader en Jezus Christus van ons houden. 

• Aan buitenspelen denken. 

• Eraan denken hoe Jezus de zieken genas. 

• Fluisteren en praten met je buurman. 

• Ronddraaien op je stoel. 

• Aan het avondmaalslied of een ander lied over Jezus denken. 

• Bidden tot onze hemelse Vader. 

• Tekeningen maken of met speelgoed spelen. 

• Aan verhalen over Jezus denken. 

Geef uw getuigenis van Jezus Christus. Vertel de kinderen hoe u het vindt dat 
u van het avondmaal kunt nemen. 

Moedig de kinderen aan om tijdens het avondmaal aan Jezus Christus te denken 
en eerbiedig te zijn. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Vraag, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, aan de bisschop 
(of gemeentepresident) of een priester of diaken uw klas mag bezoeken en 
in het kort zijn taken met betrekking tot het avondmaal mag uitleggen. 

2. Maak een kopie van de plaat met de eerbiedige kinderen (zie het eind van 
de les). Kleur de plaat in en knip hem in vijf puzzelstukken. Schrijf een van de 
volgende vragen achterop ieder stukje. 
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• Wat is het belangrijkste dat we tijdens de avondmaalsdienst doen? 

• Wat doet de priester als het tijd is voor het avondmaal? 

• Wat doen de diakenen met het avondmaal? 

• Hoe moeten we tijdens het avondmaal zitten? 

• Waaraan moeten we tijdens het avondmaal denken? 

Spreid de puzzelstukjes uit op de vloer of op tafel. Laat een kind een puzzel-
stukje pakken. Stel het kind de vraag op de achterzijde en help hem de vraag 
te beantwoorden. Leg, als alle vragen zijn beantwoord, samen met de kinde-
ren de puzzel. 

3. Leer de kinderen het volgende versje opzeggen: 

Het avondmaal 

Ik vouw mijn handen, buig mijn hoofd 
en zit heel stil, heel stil, 
denk dan aan het avondmaal 
en wat God van mij wil. 

Herhaal het versje een paar keer om de kinderen het uit het hoofd te laten 
leren. 

U kunt de volgende vragen stellen voordat u het versje herhaalt: 

• Wat vouwen we? 

• Wat buigen we? 

• Moeten we tijdens het avondmaal rumoerig of rustig zijn? 

• Waar moeten we aan denken tijdens het avondmaal? 
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33 Ik kan Jezus volgen door 
anderen te dienen 

Doel Het verlangen in ieder kind sterken om Jezus Christus te volgen en anderen 
te dienen. 

Voorbereiding 

Aanbevolen 
lesschema 

1. Bestudeer Johannes 13:1-17 en het dertiende geloofsartikel met een gebed 
in uw hart. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 28. 

2. Bereid u erop voor alle drie de verzen van het liedje 'Geef, zegt het beekje 
klein' (Kinderliedjes, blz. 116) en het vierde vers van 'Ik voel uw liefde, Heer' 
(Kinderliedjes, blz. 42) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst van 
de liedjes staat achterin het lesboek. 

3. Bereid u erop voor over een gebeurtenis te vertellen waarin u gezegend werd 
omdat u iemand hielp. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Papier en potloden of pennen voor ieder kind. 
c. Plaat 2-60, De voetwassing (Evangelieplaten 226). 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Aandachtsactiviteit 

Lied 

Schriftverhaal 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Jezus Christus wil dat wij anderen helpen 
Laat, terwijl u begint met de les, 'per ongeluk' een paar potloden, blaadjes of 
andere kleine voorwerpen op de grond vallen. Wacht een ogenblik voordat 
u ze oppakt om de kinderen de kans te geven u te helpen. (Als de kinderen 
niet uit zichzelf helpen, vraag hun dan u te helpen.) 

Bedank de kinderen dat ze u hebben geholpen en geef hun een compliment dat 
ze gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om te dienen. Leg uit dat 
we als we anderen helpen zonder er iets voor terug te vragen, dat dienstbetoon 
noemen. Herhaal het woord dienstbetoon een paar keer met de kinderen. 

Zing samen met de kinderen het liedje 'Geef, zegt het beekje klein' of zeg de 
tekst ervan op. 

Wijs erop dat het laatste versje ons leert dat we moeten geven zoals Jezus gaf. 
Leg de kinderen uit dat toen Jezus op aarde was, Hij vaak andere mensen 
diende. 

Toon plaat 2-60, De voetwassing. Vertel het verhaal uit Johannes 13:1-17. Herin-
ner de kinderen eraan dat Jezus de apostelen, die afgebeeld staan op de plaat, 
had geroepen om zijn kerk te leiden. 
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Wijs de kinderen op wat zij de vorige les over het laatste avondmaal hebben 
geleerd. Nadat Christus het laatste avondmaal had ingesteld, leerde Hij zijn 
apostelen hoe belangrijk het is om anderen te dienen. 

Leg uit dat het niet ongewoon was dat mensen hun voeten lieten wassen. De 
meeste mensen liepen op sandalen waardoor hun voeten stoffig en vuil werden. 
Maar meestal was het een dienstknecht die de voeten waste. Leg uit dat Petrus 
niet wilde dat Jezus zijn voeten waste omdat hij het niet juist vond dat Hij de taak 
van een dienstknecht vervulde. 

Vertel de kinderen dat Jezus de apostelen uitlegde dat ondanks dat Hij de 
Heiland was, Hij hen toch diende. Hij wilde ze duidelijk maken dat ze elkaar 
moesten dienen. Lees Johannes 13:15 voor. Leg uit dat Jezus wil dat wij zijn 
voorbeeld volgen en anderen dienen. 

• Waarom waste Jezus de voeten van de apostelen? 

• Wat wilde Jezus dat de apostelen zouden doen? 

• Wat wil Jezus dat wij doen? 

Leg uit dat Jezus Christus wil dat wij helpen wanneer we maar kunnen, ook als 
het ons niet gevraagd wordt of we geen beloning ontvangen. Leg uit dat als we 
anderen helpen we Jezus volgen. 

We kunnen anderen op veel manieren helpen 
Vraag de kinderen goed te luisteren naar het volgende verhaal over een jongetje 
dat een manier had bedacht om zijn huisgenoten te helpen. Vertel het verhaal in 
uw eigen woorden: 

'Het was zo donker dat de slaperige, zevenjarige jongen nauwelijks zijn weg kon 
vinden naar de stal. Dagenlang had hij er over lopen denken hoe hij op zou staan, 
zich aan zou kleden, zachtjes de trap af zou sluipen, de emmer voor de melk 
van de plank uit de voorraadkast zou halen en dan naar buiten zou gaan zonder 
dat iemand hem zou horen. 

'(...) [Joseph] had ontelbare keren gezien hoe zijn zuster, Mary, de koeien molk. 
Hij kwam er al snel achter dat het niet zo makkelijk was als hij had gedacht (...) 
Het duurde niet lang of zijn vingers en polsen deden zeer. Hij moest regelmatig 
stoppen om ze wat rust te geven. (...) 

'De jongen had zo ingespannen zitten melken dat hij niet besefte hoe lang-hij al 
bezig was geweest. Toen hij uiteindelijk de stal uitliep op weg naar het huis, 
zag hij tot zijn verbazing dat het al licht was. Toen hij de keuken inliep, keek moe-
der op van het fornuis waar ze het ontbijt aan het klaarmaken was en vroeg: 
"Maar, Joseph, wat heb jij zo vroeg in de ochtend gedaan?" 

- 'Als antwoord hield hij de gevulde melkemmer omhoog. Een warme gloed 
kwam over hem toen hij zijn moeders goedkeurende glimlach zag. "Zo," zei ze, 
"omdat jij al groot genoeg bent, is het voortaan jouw taak om de koe iedere 
ochtend te melken". Ze wachtte even en vroeg: "Waarom wilde je de koe zo 
graag melken?" 

'Joseph trok een ernstig gezicht en zei: "Ik wil gewoon helpen nu vader op zen-
ding is. En ziet u, [Mary] heeft nog zoveel andere taken, daarom dacht ik als ik 
nu de koe melk, hoeft ze zich daar niet om te bekommeren!" 

'(...) Zijn moeder sloeg haar armen om hem heen en zei: "Wat zal je vader blij 
zijn als ik hem schrijf dat hij een fijne jongeman heeft die ervoor zorgt dat de koe 
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Bespreking 

Lied 

Creatieve 
activiteit 

Getuigenis 

wordt gemolken nu hij er niet is!"' (Lucile C. Reading, The Morning Chore', 
Children's Friend, apr. 1970, blz. 23.) 

Vertel de kinderen dat de naam van die jongen Joseph Fielding Smith was en 
dat hij later de tiende president van de kerk werd. 

• Hoe hielp Joseph Fielding Smith? 

• Wie hielp hij? 

Vertel de kinderen dat we in het dertiende geloofsartikel kunnen lezen dat wij 
geloven dat we anderen moeten helpen. Zeg samen met de kinderen staande 
het volgende op: 'Wij geloven (...) goed te moeten doen aan alle mensen'. 

Vraag alle kinderen die een discipel (volgeling) van Jezus Christus willen zijn 
op te staan en te blijven staan. Herinner de kinderen eraan dat Jezus wil dat al 
zijn discipelen anderen helpen. 

• Hoe kunnen we anderen helpen? 

Als een kind een manier vertelt waarop het een ander kan helpen, mag het gaan 
zitten. 

Als een kind moeite heeft iets te bedenken, kunt u een van de volgende ideeën 
naar voren brengen of zelf een geschikt idee verzinnen: 

• Een klein kind een verhaaltje vertellen of voorlezen. 

• Een tekening maken voor je ouders of grootouders. 

• Het speelgoed opruimen dat je broertje buiten heeft laten liggen. 

• De tafel dekken zonder dat het wordt gevraagd. 

Als we anderen helpen zijn we gelukkig 
• Wie is er blij als we anderen helpen? (Mogelijke antwoorden: degenen die 

we helpen, wijzelf, onze hemelse Vader en Jezus Christus.) 

Beklemtoon dat als we helpen, niet alleen de mensen die geholpen worden 
blij zijn, maar wijzelf ook. 

• Waarom ben je blij als je anderen helpt? 

Zing samen met de kinderen het vierde vers van het liedje 'Ik voel uw liefde, 
Heer' of zeg de tekst ervan op. (Als de kinderen het vierde vers niet kennen, kunt 

-u het vers zingen of de tekst ervan opzeggen en de kinderen het refrein laten 
meezingen.) 

Samenvatting 
Bedenk samen met de kinderen eenvoudige daden van dienstbetoon die ze 
vandaag kunnen doen, thuis of in de kerk. Geef de kinderen potloden en papier 
en laat ze een tekening maken van de daad van dienstbetoon die ze vandaag 
willen gaan doen. Laat de kinderen de tekeningen aan elkaar zien en uitleggen 
wat ze gaan doen. 

Vertel de kinderen een ervaring waarbij u gezegend werd doordat u een ander 
hielp. Getuig dat echt geluk komt door anderen te helpen. 

Moedig de kinderen aan om de komende week gelegenheden aan te grijpen 
waarin ze anderen kunnen helpen. U kunt de kinderen vragen de volgende les 
verslag uit te brengen van hun ervaringen met dienstbetoon. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

214 



Les 21 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Bedenk van tevoren een daad van dienstbetoon die de kinderen tijdens 
de les kunnen verrichten (let erop dat het een geschikte activiteit voor de 
sabbat is). 

Bijvoorbeeld: 

• Spreek met de leidster van de kinderkamer af dat uw klas een bekend 
jeugdwerkliedje voor de kinderen in de kinderkamer komt zingen. 

• Neem materiaal mee zodat de kinderen een kaart kunnen maken om de 
muziekleidster en de pianiste van het jeugdwerk te bedanken. 

• Maak samen met de kinderen de klas gereed voor de volgende les. 
U kunt ze het bord laten uitvegen en de stoelen klaar laten zetten. 

Bespreek als de kinderen klaar zijn hoe zij het vonden om te helpen. Herin-
ner hen eraan dat helpen ons blij kan maken. 

2. Maak voor ieder kind drie kleine papieren hartjes. Vertel de kinderen dat u 
een 'Geheime dienstbetoonclub' wilt oprichten. Moedig de kinderen aan 
de hartjes mee naar huis te nemen en in het geheim iets aardigs voor een 
huisgenoot te doen. Ze mogen dan een hartje achterlaten op de plaats waar 
ze hebben geholpen. Ze kunnen bijvoorbeeld het bed opmaken van een 
broertje of zusje en het hartje op het kussen leggen. Vraag de kinderen de 
volgende week verslag uit te brengen over wat zij voelden toen ze in het 
geheim iets voor iemand deden. 

3. Zing het tweede vers van 'Ik wil graag als Jezus worden' (Kinderliedjes, 
blz. 40) of zeg de tekst ervan op. De tekst staat achter in het lesboek. 

4. Laat de kinderen op de grond in een kleine kring gaan zittén. Werp een 
kind zachtjes een zakje bonen of ander zacht voorwerp toe en vraag hem 
hoe hij iemand kan helpen. Als het kind heeft geantwoord, mag het 
zachtjes iemand anders het bonenzakje toewerpen. Ga door met het spel 
totdat ieder kind minstens een ding heeft kunnen zeggen om een ander 
te helpen. 

5. Lees de volgende situaties voor. Vraag de kinderen wat zij in iedere situatie 
zouden doen als ze de ander willen helpen of laat hen het uitbeelden. 
(Pas zo nodig de situaties aan de ervaringswereld van de kinderen in uw 
klas aan.) 

• Je wilt gaan voetballen en hebt haast. Onderweg zie je dat een bejaarde 
vrouw haar tas met groenten laat vallen. 

• Je hebt bij een vriendje thuis gespeeld. Je bent erg moe. Als je thuis komt, 
zie je dat je vader in de tuin aan het werk is. 

• Als je de keuken inloopt, zie je dat je broer aan het afwassen is. 

• Je loopt samen met wat vriendjes naar huis. Je ziet dat een hond de vuil-
nisbak van je buurman heeft omgegooid en het vuil ligt door de hele tuin. 
De buurman is een paar dagen de stad uit. 
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• Je ziet een nieuw meisje op schooi en stelt jezelf voor. Ze vraagt je waar 
je tussen de middag eet. Je was van plan samen met je vriendjes te 
lunchen. 

• Het gezin maakt zich klaar om naar de kerk te gaan. Je vader is al eerder 
weggegaan omdat hij een vergadering had. Je jongere broertjes en 
zusjes hebben hulp nodig. 
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Ik kan anderen vergeven Les 33 

De kinderen duidelijk maken dat we, als we anderen vergeven zoals Jezus deed, 
gelukkig zullen zijn. 

1. Bestudeer Lucas 23:13-34 en Johannes 18:12-14, 19-24 en Johannes 19:1-5 
met een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor het eerste vers van het liedje 'Help mij, o Vader' (Kinder-
liedjes,, blz. 52) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

3. Maak de volgende woordstrook: 

'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen'. 

4. Bereid u erop voor over een gebeurtenis te vertellen waarbij u iemand 
vergiffenis heeft geschonken. Vertel hoe u zich toen voelde. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. KGW-poster (zie Ies1). 
c. Krijt, een bord en een bordewisser. 
d. Plaat 2-56, De veroordeling van Jezus; plaat 2-61, De kruisiging 

(Evangelieplaten 230). 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. U kunt de kinderen laten vertellen hoe zij het vonden om ande-
ren te helpen. 

Wij kunnen anderen vergiffenis schenken 
Vraag de kinderen goed te luisteren naar de volgende situatie (pas de situatie 
zo nodig aan de ervaringswereld van de kinderen aan): 

Je loopt met een flinke stapel boeken en papieren (of andere voorwerpen) 
op je arm. Plotseling loopt er iemand tegen je aan. Je valt en laat de boeken 
en papieren vallen. Ze liggen her en der verspreid. 

• Heb je zoiets wel eens meegemaakt? 

• Hoe voelde je je toen? 

Vertel de kinderen dat u twee manieren gaat vertellen hoe je kunt reageren in 
zo'n situatie. Vraag hun wat de beste manier is. 

Aanbevolen 
lesschema 
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Afloop 1 

Je bent van streek doordat je gevallen bent en alles op de grond ligt. Als de 
persoon die tegen je opgelopen is, zich verontschuldigt en je wil helpen alles op 
te rapen, zeg je met een boze stem 'Nee!' en duwt hem opzij. Je hoopt dat je 
hem morgen tegenkomt en hij een hoop boeken draagt, zodat je hem onderste-
boven kunt lopen. 

Afloop 2 

Je bent van streek doordat je gevallen bent en alles op de grond ligt. Als de 
persoon die tegen je opgelopen is, zich verontschuldigt en je wil helpen alles op 
te rapen, zeg je 'Dankjewel'. Samen rapen jullie snel de boeken en papieren 
op. Je zegt de persoon dat je weet dat hij het niet expres heeft gedaan. Beide 
gaan jullie tevreden verder. 

• Wat is de beste afloop van het verhaal? 

• Waarom is de tweede afloop beter dan de eerste? 

• Wat moeten we doen als iemand iets doet dat we niet leuk vinden of dat ons 
verdriet doet of boos maakt? (We moeten hem vergeven.) 

Leg uit dat iemand vergeven betekent liefde en warmte voor die persoon voelen 
ondanks dat hij ons heeft gekwetst of heeft boosgemaakt. Soms betekent het 
dat we onze boze gevoelens voor die persoon om moeten zetten in vriendelijke 
gevoelens. Als we anderen vergeven, willen we ze niet verdriet doen of terugpak-
ken. We zijn vriendelijk voor hen zelfs als ze niet vriendelijk zijn voor ons. 

Jezus Christus schonk anderen vergiffenis 
Toon de Bijbel en leg de kinderen uit dat u een verhaal gaat vertellen uit de Bijbel. 
In dat verhaal kunnen we zien hoe Jezus degenen vergaf die hem pijn deden. 
Vertel het verhaal van de veroordeling van Christus en de kruisiging. Zie Lucas 
23:13-34 en Johannes 18:12-14, 19-24; Johannes 19:1-5. 

Leg uit dat Jezus, nadat Hij samen met de apostelen het laatste avondmaal had 
genuttigd, naar de hof van Getsemane ging om te bidden. Toen Jezus had 
gebeden, kwamen er soldaten. Ze bonden hem met touwen vast en brachten 
hem naar het paleis van de hogepriester. Daar moest hij terechtstaan. 

Toon plaat 2-56, De berechting van Jezus. 

Wijs erop dat de soldaten tijdens het proces heel onvriendelijk waren tegen Jezus. 
Ze sloegen Hem met de vuisten en de zweep, ze bespuwden Hem, zetten een 
doornenkroon op zijn hoofd en scholden Hem uit. Maar Jezus werd niet boos. 

Toon plaat 2-61, De kruisiging. 

Na het proces brachten de soldaten Jezus naar een plaats, Schedelplaats 
genaamd, en kruisigden Hem. Leg uit dat Jezus niet boos was om wat de solda-
ten Hem hadden aangedaan. In plaats daarvan vroeg Hij onze hemelse Vader 
de soldaten te vergeven. 

Tekst en woordstrook 

Lees de kinderen voor wat Jezus vlak voor zijn dood heeft gezegd. Zie het eerste 
gedeelte van Lucas 23:34. 

Toon de woordstrook en zet hem de rest van de les voor de klas. Herhaal samen 
met de kinderen Jezus' uitspraak. 
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Wijs erop dat ondanks dat de soldaten onvriendelijk waren tegen Jezus, Hij hen 
vergaf en onze hemelse Vader vroeg hen te vergeven. 

Als we anderen vergeven, zijn we gelukkig 
Herinner de kinderen eraan dat we als we volgelingen van Jezus Christus willen 
zijn, moeten proberen te doen wat Hij heeft gedaan. Jezus vergaf degenen 
die onvriendelijk voor Hem waren altijd. Wij moeten degenen die onvriendelijk 
zijn voor ons ook vergeven. 

Zing het eerste vers van het liedje 'Help mij, o Vader' of zeg de tekst ervan op. 
Vraag de kinderen goed naar de woorden te luisteren. Wijs erop dat het liedje als 
een gebed is geschreven. Zo maakt het ons duidelijk hoe belangrijk het is om 
anderen vergiffenis te schenken. 

Help mij, o Vader, barmhartig te zijn 
als iemand niet zo lief is voor mij. 
Dat ik dan zo, iedere dag, 
Steeds dichter bij U leven mag. 

Zing staande het liedje met de kinderen of zeg de tekst ervan op. Moedig de 
kinderen aan over de betekenis van de woorden na te denken terwijl ze het liedje 
zingen. 

Vertel het volgende verhaal over een kind dat wist hoe het vergeven moest: 

Kees' moeder had hem gevraagd de voortuin op te ruimen. Hij harkte alle blade-
ren en kleine takjes bij elkaar. Kees had hard gewerkt. Alle bladeren en takjes 
lagen op een grote hoop. Op dat moment kwam Jeroen aanrennen. Hij rende 
recht in de hoop en schopte de bladeren en takjes alle kanten uit. Kees kon weer 
helemaal opnieuw beginnen. 

• Hoe denk je dat Kees zich voelde toen Jeroen dat had gedaan? 

Kees' broer zag wat Jeroen had gedaan. Hij vond dat Kees achter Jeroen aan 
moest gaan en hem er flink van langs moest geven. 

• Wat kon Kees doen? 

Bedenk samen met de kinderen een paar oplossingen. Maak het verhaal af: 

Kees ging niet achter Jeroen aan. In plaats van Jeroen ervan langs te geven, 
vroeg Kees Jeroen of hij nog wat te doen had vandaag. Jeroen knikte. 

Kees bood Jeroen aan om hem te helpen met zijn karweitjes als Jeroen hem 
zou helpen de bladeren weer bij elkaar te vegen. Jeroen stemde ermee in. De 
twee jongens hadden een fijne tijd terwijl ze samen hun karweitjes afmaakten. 

Leg uit dat we als we anderen vergeven en hen vriendelijk behandelen, net zoals 
Kees Jeroen behandelde, gelukkig zullen zijn. Als we anderen niet vergeven, 
zullen we ons gekwetst en boos blijven voelen. We moeten anderen vergeven 
om gelukkig te kunnen zijn. 

Beschrijf een paar situaties voor de kinderen en bespreek of het kind in de 
situatie vergevensgezind is of niet. Als het kind niet vergevensgezind is, vraag 
de kinderen dan wat het kind kan doen om te vergeven en blij te zijn. 

Gebruik de onderstaande situaties of bedenk er zelf een paar: 

1. Jan had net een hele mooie tekening gemaakt toen zijn kleine broertje de 
kamer instapte en Jans tekening helemaal onderkraste. Jan was zo overstuur 
dat hij tegen zijn broertje schreeuwde en hem een klap op zijn hand gaf. 
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• Was Jan vergevensgezind? 

• Hoe denk je dat Jan zich voelde? 

• Wat kon Jan doen om zijn broertje vergiffenis te schenken? 

2. Diana kwam op het speelterrein naar Carla toe en duwde haar om. Diana 
rende lachend weg. Dianaviel van de schommel af en bezeerde haar knie. 
Carla rende naar haar toe en hielp haar overeind. 

• Was Carla vergevensgezind? 

• Hoe denk je dat Carla zich voelde? 

3. Toen Karei in de rij stond te wachten bij de kraan draaide de jongen voor hem 
zich om en gooide water over hem heen. Kareis gezicht was helemaal nat, 
maar hij draaide zich gewoon om zonder een woord te zeggen. De volgende 
dag toen Karei wat aan het drinken was, liep dezelfde jongen langs. Karei had 
hem nat kunnen gooien maar deed het niet. 

• Was Karei vergevensgezind? 

• Hoe denk je dat Karei zich voelde? 

Samenvatting 
Schrijf de nummers 1 tot en met 8 op het bord. Laat de kinderen om de beurt 
een getal uitwissen en de bijbehorende herhalingsvraag beantwoorden. Als 
u een grote klas heeft moet u zelf nog een aantal vragen bedenken. 

1. Wat betekent het om anderen te vergeven? 

2. Welke houding nam Jezus Christus aan ten opzichte van de soldaten die 
hem hadden gekruisigd? 

3. Wat vroeg Jezus Christus aan onze hemelse Vader voor de soldaten? 

4. Hoe denk je dat Kees zich voelde toen Jeroen de bladeren alle kanten 
opschopte? 

5. Hoe liet Kees zien dat hij Jeroen vergeven had? 

6. Hoe denk je dat Kees zich voelde toen hij Jeroen had vergeven? 

7. Hoe denk je dat Jeroen zich voelde toen Kees aardig voor hem was in plaats 
van hem terug te pakken? 

8. Hoe zullen wij ons voelen als we degenen vergeven die onvriendelijk zijn 
geweest tegen ons? 

Toon de KGW-poster. Laat de kinderen de woorden op de kaart opzeggen. 
p Maak de kinderen duidelijk dat we het goede kiezen als we anderen vergiffenis 

schenken zoals Jezus heeft gedaan. 

Vraag de kinderen naar hun KGW-ring te kijken als ze hem om hebben. Vertel 
hun dat de ring hen eraan kan herinneren het goede te kiezen door anderen 
te vergeven. 

Getuig dat we gelukkig kunnen zijn als we anderen vergeven en hen vriendelijk 
behandelen. Vertel over een gebeurtenis waarbij u het goede heeft gekozen en 
iemand vergiffenis heeft geschonken. Leg uit wat uw gevoelens waren voor die 
persoon omdat u bereid was te vergeven. 

KGW-poster en 
KGW-ring 
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Les 34 

Als de tijd het toestaat, laat de kinderen dan vertellen over gebeurtenissen 
waarbij zij iemand vergeven hebben. 

Moedig de kinderen aan de komende week extra hun best te doen om anderen 
te vergeven. Vraag de kinderen thuis over vergiffenis te spreken. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te vragen 
de kinderen te helpen anderen vergiffenis te schenken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Neem een grote zak en wat stenen mee. Bespreek hoe vaak we boos worden 
op iemand en wraak willen nemen omdat iemand onvriendelijk voor ons was. 
Stop tijdens de bespreking de stenen een voor een in de zak. 

Als er een aantal stenen in de zak zit, laat de kinderen hem dan om de beurt 
dragen. Vraag hun om in hun handen te klappen of iemand te omhelzen terwijl 
ze de zak dragen. Leg uit dat boos zijn op anderen omdat zij onvriendelijk 
zijn geweest hetzelfde is als een zak met stenen moeten dragen. Het is een 
zware last. 

Laat de kinderen een paar keer 'Ik zal vergeven' zeggen terwijl u de stenen 
een voor een uit de zak haalt. Leg uit dat we als we anderen vergiffenis 
schenken niet langer zo'n zware last hoeven mee te tillen. We voelen ons 
veel gelukkiger als we vergeven. 

2. Vertel het verhaal van Jozef en zijn broeders. Zie Genesis 37 en Genesis 
41-45. U kunt de kinderen het verhaal laten uitbeelden. Bespreek met de 
kinderen hoe Jozef zijn broeders vergaf (zie Genesis 45:1-15). 

3. Maak voor ieder kind een kopie van de plaat aan het eind van de les. Geef 
de kinderen pennen of potloden en laat ze de kinderen op de plaat een blij 
gezichtje geven. Vervolgens kunnen ze de plaat inkleuren. Geef de kinderen 
de plaat mee en vraag hun hem thuis ergens op te hangen waar ze hem 
regelmatig kunnen zien. Zo zullen ze eraan herinnerd worden anderen te 
vergeven. 

4 Laat de kinderen het verhaal van Kees en de drie situaties op bladzijde 
219-220 uitbeelden. (Laat de kinderen in de eerste situatie uitbeelden hoe 
Jan kan laten zien dat hij zijn broertje vergiffenis heeft geschonken.) U kunt 
ook situaties bedenken die geschikter zijn voor de kinderen in uw klas en 
die laten uitbeelden. 
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Jezus Christus is onze Heiland 

Doel 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

3. Bereid u erop voor het eerste couplet van 'Hij is uit de dood verrezen!' 
(lofzang 135) te zingen of de tekst ervan op te zeggen, of neem een opname 
van de lofzang mee. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Knipplaat 2-5, De kruisiging; knipplaat 2-6, Jezus' lichaam wordt in wind-

sels gelegd; knipplaat 2-7, De graftombe; knipplaat 2-8/Een grote steen; 
knipplaat 2-9, De soldaten; knipplaat 2-10, Een engel; knipplaat 2-11, 
Vrouwen met balsemolie; knipplaat 2-12, De herrezen Jezus. Leg de knip-
platen op elkaar in de volgorde waarin u ze tijdens de les nodig heeft. 

c. Plaat 2-2, Gezin met een baby (62307); plaat 2-35, Christus en de kinderen 
(Evangelieplaten 216); plaat 2-62, Maria en de opgestane Heer (Evangelie-
platen 233); plaat 2-63, De Emmaüsgangers; plaat 2-64, Jezus toont zijn 
wonden (Evangelieplaten 234). 

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die 
dan nu met ze. 

Jezus Christus heeft iets voor ons gedaan dat we zelf niet kunnen 
Toon plaat 2-2, Gezin met een baby. Vraag de kinderen even stil te staan bij 
de tijd dat zij geboren werden. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 
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leder kind laten inzien dat alle mensen zullen opstaan omdat Jezus Christus 
is opgestaan. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Matteüs 27:45-66, 28:1-8, Lucas 24:13-46, Johannes 19:30 en 
Johannes 20:11-18 met een gebed in uw hart. Zie ook Evangeliebeginselen 
(31110 120), hoofdstuk 11 en 12. 

2. Knip een stuk papier ter grootte van plaat 2-65, De opgestane Jezus Christus 
(Evangelieplaten 239), in acht stukken. Nummer de stukken van 1 tot en met 8. 
Bedek plaat 2-65 door de stukken voorzichtig op de plaat te bevestigen met 
paperclips of kleine stukjes plakband. Zie het voorbeeld. 



Bespreking 
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Schriftverhaal 
met knipplaten 

• Wat deden je ouders (of andere gezinsleden) voor jou toen je nog een baby 
was wat je niet zelf kon doen? 

Laat de kinderen bedenken wat hun ouders (of andere gezinsleden) voor hen 
deden. Zorg ervoor dat ieder kind tenminste één antwoord kan geven. 

• Wat doen je ouders (of andere gezinsleden) nu voor jou dat je nog niet 
zelf kunt? 

• Waarom doen ze dat voor jou? 

Leg uit dat onze ouders en andere gezinsleden graag iets voor ons doen wat 
we zelf nog niet kunnen omdat ze van ons houden en ons willen helpen. 

Leg uit dat er nog iemand is die veel van ons houdt. Hij was bereid iets voor 
ons te doen dat we zelf niet kunnen. 

Toon plaat 2-35, Jezus en de kinderen. 

• Wie is die persoon die van ons houdt? 

Leg uit dat Jezus Christus voordat we naar de aarde kwamen, aanbood onze 
Heiland te worden. Dat betekent dat Hij bereid was te sterven en op te staan 
zodat wij terug kunnen keren naar onze hemelse Vader. Jezus was de enige die 
de macht had om dat te doen. We konden het niet zelf doen. 

• Wat betekent het om op te staan? 

Leg uit dat als we sterven onze geest ons lichaam verlaat. Nadat Jezus was 
gestorven, kwamen zijn geest en lichaam weer bij elkaar. Jezus had toen 
een opgestaan lichaam dat voor eeuwig zou leven. Omdat Jezus is gestorven 
en opgestaan, zullen wij ook opstaan. 

Jezus Christus is opgestaan 
De opstanding van Jezus Christus, onze Heiland, is zo'n belangrijke gebeurtenis 
dat we die dag ieder jaar gedenken. 

• Hoe noemen we die bijzondere dag? (Pasen.) 

Herinner de kinderen eraan dat ze met Pasen meer hebben gehoord over de 
opstanding van Jezus Christus. 

Vertel het verhaal van de kruisiging, begrafenis en opstanding (zie Matteüs 27:45, 
57-66; Matteüs 28:1-6 en Johannes 19:30). Laat de kinderen op het juiste 
moment de knipplaten ophouden. 

Vraag een kind knipplaat 2-5, De kruisiging, op te houden. 

Leg uit dat Jezus vlak voor de middag is gekruisigd. Rond het middaguur werd 
de zon verduisterd. Drie uur lang was het land in duisternis gehuld (zie Matteüs 
27:45). Christus' pijn was erger dan wij ooit zouden kunnen verdragen. Christus 
had er voor kunnen kiezen niet te lijden en te sterven maar Hij had onze hemelse 
Vader beloofd dat Hij naar de aarde zou komen om dat voor ons te doen. 

Vertel de kinderen dat de aarde schudde en beefde. Zij die in de duisternis 
toekeken, hoorden Jezus uitroepen: 'Het is volbracht!' (Johannes 19:30.) Er was 
een eind gekomen aan zijn lijden. Hij boog zijn hoofd en stierf. Zijn geest had 
zijn lichaam verlaten. 

• Hoe denk je dat de vrienden en discipelen van Jezus zich voelden toen Jezus 
was gekruisigd? 
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Laat het kind de knipplaat van de kruisiging neerleggen. 

Vraag een ander kind knipplaat 2-6, Jezus' lichaam wordt in windsels gelegd, 
op te houden. 

Leg uit dat Jezus' vrienden en discipelen zijn lichaam voorzichtig van het kruis 
haalden. Ze bonden zijn lichaam in fijn linnen met specerijen, zoals gebruikelijk 
was in die tijd. 

Laat een kind knipplaat 2-7, De graftombe, ophouden. 

Leg uit dat de vrienden van de Heiland zijn lichaam in een graftombe legden. 
Een graftombe is een kleine ruimte, meestal uitgehouwen uit een grote rots, 
waarin mensen begraven kunnen worden. 

Laat het kind de plaat neerleggen waarop het lichaam van Jezus in windsels 
wordt gelegd. 

Vraag een kind knipplaat 2-8 op te houden, De grote steen, en een ander kind 
knipplaat 2-9, De soldaten. 

Vertel de kinderen dat er een grote steen voor de graftombe werd geplaatst 
en dat er soldaten de wacht hielden. 

• Waarom werd er een steen voor de graftombe gelegd en stonden er solda-
ten op wacht? (Zie Matteüs 27:62-66.) 

Leg uit dat Jezus' lichaam drie dagen in de graftombe lag. Vroeg in de 
ochtend van de derde dag, een zondag, schokte en beefde de aarde hevig 
(zie Matteüs 28:1-2). 

Laat een kind knipplaat 2-10 ophouden, Een engel. 

Leg uit dat er een engel uit de hemel kwam en de steen voor de opening van 
de graftombe wegrolde. 

Laat het kind de knipplaat van de grote steen neerleggen. 

• Wat gebeurde er met de soldaten die bij de graftombe stonden? 
(Zie Matteüs 28:4.) 

Laat het kind de knipplaat van de soldaten neerleggen. 

Laat een kind knipplaat 2-11 ophouden, Vrouwen met balsemolie. 

Leg uit dat diezelfde zondagochtend Maria Magdalena, een volgelinge van Jezus, 
en een andere vrouw de graftombe bezochten (zie Matteüs 28:1). Ze wilden wat 
olie en specerijen op het lichaam van Jezus doen (dat was gebruikelijk in die tijd). 
Toen ze bij de graftombe kwamen, zagen ze dat de steen was weggerold. De 
graftombe was leeg. Het lichaam van Jezus was verdwenen. 

Leg uit dat de vrouw een engel zag die haar zei niet bang te zijn. Lees Matteüs 
28:5-6 voor. Dat zijn de woorden die de engel sprak. 

Laat alle kinderen hun knipplaten neerleggen. Laat een kind knipplaat 2-12 
ophouden, De herrezen Jezus. 

Leg uit dat de engel zei: 'Hij is opgewekt.' Dat betekent dat Hij was opgestaan. 
Zijn geest was in zijn lichaam teruggekeerd en Hij leefde weer. 

Vertel de kinderen dat de discipelen en vrienden van Jezus blij waren dat 
Hij leefde. 
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Laat het kind de plaat van de herrezen Jezus ophouden terwijl u het eerste 
vers van 'Hij is uit de dood herrezen!' zingt of de tekst ervan opzegt. U kunt 
ook een opname van de lofzang laten horen. Laat daarna het kind de knipplaat 
neerleggen. 

Hij is uit de dood verrezen! 
Spreid het woord met grote vreugd. 
Op de derde dag herrezen; 
dat heel d'aarde zij verheugd. 
Dood verwonnen, 't mensdom vrij; 
Christus stierf voor u en mij. 

Jezus Christus verscheen aan Maria Magdalena en aan zijn discipelen 
Toon plaat 2-62, Maria en de opgestane Heer. 

Leg uit dat Jezus Christus na zijn opstanding aan een aantal van zijn volgelin-
gen verscheen. De eerste aan wie Hij verscheen, was Maria Magdalena 
(zie Johannes 20:11-18). Maria zat bij de graftombe te huilen toen Jezus haar 
bezocht. 

• Hoe denk je dat Maria zich voelde toen ze Jezus zag en wist dat Hij leefde? 

Vertel het verhaal van de Emmaüsgangers zoals u dat in Lucas 24:13-46 kunt 
vinden. Maak gebruik van plaat 2-63, De Emmaüsgangers. 

Leg uit dat de twee discipelen Jezus niet herkenden toen Hij met hen begon te 
praten. De discipelen vertelden Jezus wat er die dag allemaal was gebeurd bij 
de graftombe. Onderweg stopten zij om te eten. Jezus brak het brood, zegende 
het en gaf het de discipelen. Toen beseften ze wie Hij was. Jezus verdween uit 
hun midden. 

• Hoe denk je dat de discipelen zich voelden toen zij Jezus hadden gezien? 

• Als jij een van de discipelen was en Jezus net had gezien, wat zou je dan 
doen? 

Leg uit dat de twee discipelen snel naar Jeruzalem gingen en de andere disci-
pelen vertelden dat ze Jezus hadden gezien. Toen zij de anderen vertelden wat 
er was gebeurd, verscheen Jezus. 

Lees Lucas 24:36-37. Leg uit dat de discipelen bang waren om Jezus te zien 
omdat ze dachten dat Hij een geest was. 

Toon plaat 2-64, Jezus toont zijn wonden. 

Leg uit dat Jezus wilde dat de discipelen zijn lichaam aanraakten zodat ze zeker 
zouden weten dat Hij was opgestaan. 

Lucas 24:39-40. 

Vertel de kinderen dat Jezus ook wat te eten vroeg. Hij at voedsel om de discipe-
len duidelijk te maken dat zijn lichaam van vlees en beenderen en zijn geest zich 
verenigd hadden in een opgestaan lichaam (zie Lucas 24:41-43). 

Wij zullen opstaan omdat Jezus Christus is opgestaan 
Vertel de kinderen dat Jezus Christus, onze Heiland, alle mensen beloofd heeft 
dat zij na dit leven verder kunnen leven, leder van ons zal opstaan en een prach-
tig opgestaan lichaam ontvangen, net als Jezus. Omdat Jezus van ons houdt, 
heeft Hij dat mogelijk gemaakt. 
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Toon de plaat bedekt met de acht stukjes papier. Leg uit dat er achter de stukjes 
papier een bijzondere plaat verborgen is. Laat de kinderen om de beurt een 
nummer tussen de 1 en de 8 kiezen. Stel de corresponderende vraag. Alle kinde-
ren in de klas mogen antwoorden. Help de kinderen zo nodig. Nadat de klas 
heeft geantwoord, mag een kind het blaadje met dat nummer weghalen. 

Gebruik de volgende vragen voor de activiteit (of bedenk er zelf een aantal): 

1. Wie zal opstaan? (ledereen.) 

2. Wat betekent het om op te staan? (Opnieuw leven; dat ons lichaam en onze 
geest herenigd zullen worden.) 

3. Wat bedoelde de engel toen hij zei: 'Hij is opgewekt'? (Jezus Christus is 
opgestaan.) 

4. Wat deed Jezus Christus na zijn opstanding? (Hij liep, praatte, at, verscheen 
aan Maria Magdalena en aan zijn discipelen, liet de discipelen zijn handen 
en voeten voelen.) 

5. Wie is onze Heiland? (Jezus Christus.) 

6. Aan wie verscheen Jezus Christus na zijn opstanding? (Aan Maria Magdalena 
en veel discipelen.) 

7. Leeft Jezus Christus nu? (Ja, in de hemel bij onze hemelse Vader.) 

8. Waarom was Jezus bereid voor ons te sterven en op te staan? (Omdat Hij van 
ons houdt en wil dat wij weer bij Hem en onze hemelse Vader kunnen leven.) 

Als alle blaadjes van de afbeelding zijn verwijderd, leg dan uit dat dit een schil-
derij is van de opgestane Jezus Christus. Door naar die plaat te kijken, worden 
we eraan herinnerd dat iedereen zal opstaan omdat Jezus is opgestaan. 

Samenvatting 
Vertel hoeveel u van Jezus Christus houdt en getuig van Hem en zijn opstanding. 
Herinner de kinderen eraan dat het nieuws 'Hij is opgewekt' goed nieuws is voor 
iedereen. 

Vraag een kind het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te bedanken 
dat Hij zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft gezonden. Vraag hem onze 
hemelse Vader te bedanken dat wij dankzij Jezus Christus na onze dood verder 
kunnen leven. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Herhaal het voorbeeld met de handschoen en de hand uit les 3 (zie blz. 13). 
Breid de vergelijking uit door uit te leggen dat doodgaan is alsof je een hand 
uit de handschoen haalt. Het lichaam kan (net als de handschoen) niet bewe-
gen, maar de geest leeft nog wel (net als de hand). Bij de opstanding komen 
de geest en het lichaam weer bij elkaar en beide leven verder. 

2. Laat de kinderen staande het derde geloofsartikel met u opzeggen. Leg uit dat 
wij zullen opstaan omdat Jezus Christus is gestorven en opgestaan. Als we de 
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geboden onderhouden, zullen we eens weer bij Jezus en onze hemelse Vader 
wonen. U kunt de kinderen helpen het derde geloofsartikel uit het hoofd te leren. 

3. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, een lid van de wijk of 
gemeente uit om over zijn/haar liefde voor de Heiland te vertellen en zijn/haar 
getuigenis te geven van de opstanding. 

4. Vraag de kinderen hun ogen te sluiten en te doen alsof ze blind zijn. Leg uit 
dat er na de opstanding geen gebreken meer zullen zijn. Er zullen geen blinde 
mensen meer zijn. Ons lichaam is dan volmaakt, ledereen zal kunnen zien, 
horen en rennen; niemand zal lichamelijke problemen hebben. Niemand zal 
meer ziek worden. Vraag de kinderen hun ogen open te doen en bespreek 
hoe geweldig het zal zijn om een volmaakt lichaam te hebben. 
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De kerk van Jezus Christus 
is op aarde 
Doel 

Voorbereiding 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en de Leer en Verbonden. 
b. Plakband of plaksel (facultatief). 
c. Plaat 2-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 2-19, Johannes de 

Doper doopt Jezus (Evangelieplaten 208); plaat 2-20, Een jongen wordt 
gedoopt (62018); plaat 2-37, De bergrede (Evangelieplaten 212); plaat 2-38, 
Het eerste visioen (Evangelieplaten 403); plaat 2-66, Christus ordent de 
apostelen (Evangelieplaten 211); plaat 2-67, Jezus zegent het eerste avond-
maal; plaat 2-68, De herstelling van het Melchizedeks priesterschap (Evan-

229 

Les 33 

De kinderen duidelijk maken dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen dezelfde kerk is die Christus heeft georganiseerd toen Hij 
op aarde was. 

1. Bestudeer Leer en Verbonden 115:4 met een gebed in uw hart. Zie ook 
Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 16 en 17. 

2. Bereid u erop voor het eerste vers van 'Al de verhalen van Jezus' (Kinderlied-
jes, blz. 36) en 'De kerk van Jezus Christus' (Kinderliedjes, blz. 48) te zingen 
of de tekst ervan op te zeggen. 

3. Bestudeer de wereldkaart aan het eind van de les en gebruik in de les een 
paar plaatsen die de kinderen kennen, waaronder uw eigen land. 

4. Zorg ervoor dat u de platen die u gedurende de les gebruikt, uiteindelijk in 
deze volgorde neerzet of ophangt: 

De 
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gelieplaten 408); plaat 2-69, Een kind neemt van het avondmaal; plaat 2-40, 
Kinderen uit de hele wereld. 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 
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Toon de Bijbel en sla open bij het Nieuwe Testament. Herinner de kinderen eraan 
dat het Nieuwe Testament veel verhalen over Jezus en de mensen in het heilige 
land bevat. We kunnen erin lezen hoe Jezus zijn kerk in het Heilige Land heeft 
georganiseerd. 

Vertel de kinderen dat u gaat bespreken hoe Jezus Christus zijn kerk op aarde 
heeft georganiseerd toen Hij in het heilige land woonde. (U kunt erop wijzen 
dat Jezus zijn kerk op dezelfde wijze organiseerde toen Hij na zijn kruisiging de 
Nephieten in Amerika bezocht.) 

Toon plaat 2-37, De bergrede. Vraag een kind de plaat linksboven in de hoek van 
het schoolbord of op de muur te bevestigen of op de grond te leggen. 

• Wat kunnen we op die plaat zien? (Jezus Christus onderricht de mensen.) 

• Kun je een paar leringen van Jezus Christus noemen? 

Leg uit dat Jezus van de mensen hield die Hij onderrichtte. Hij wilde dat zij het 
evangelie leerden kennen. Een van de redenen waarom Jezus zijn kerk organi-
seerde, was om de mensen het evangelie te leren. Leg uit dat organiseren 
oprichten of maken betekent. 

• Waarom wilde Jezus dat de mensen het evangelie leerden? (Hij hield van ze 
en wilde dat zij wisten wat ze moesten doen om weer bij onze hemelse Vader 
te kunnen wonen.) 

Toon plaat 2-19, Johannes de Doper doopt Jezus. Laat een kind de plaat naast 
de plaat van de bergrede hangen of leggen. 
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lesschema Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Jezus Christus organiseerde zijn kerk in het Heilige Land 
Toon de kinderen de wereldkaart die aan het eind van de les staat. 

• Wat is dit? (Een kaart.) 

Bespreek in het kort hoe landkaarten eruit zien en waarvoor ze worden gebruikt. 
Laat de kinderen op de kaart zien waar zij wonen. Wijs een paar andere plaat-
sen aan waar de kinderen weieens van hebben gehoord. Bijvoorbeeld de plaats 
waar de zendelingen vandaan komen of de plaats waar iemand uit de wijk of 
gemeente op zending is, of de plaats waar nieuwe leden eerst woonden. 

Leg uit dat er op de kaart een gebied staat dat vaak het Heilige Land wordt 
genoemd. Wijs het gebied aan. Leg uit dat dit het gebied is waar Christus 
opgroeide, de mensen het evangelie leerde en zijn kerk organiseerde. Herinner 
de kinderen eraan dat ze het afgelopen jaar in het jeugdwerk veel te weten 
zijn gekomen over Jezus Christus en hetgeen Hij de mensen in het heilige land 
heeft geleerd. 

Aandachtsactiviteit 
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Vraag de kinderen wat zij weten over die plaat. Leg uit dat Jezus door zijn voor-
beeld liet zien hoe we moeten worden gedoopt. Doop door onderdompeling door 
iemand die het juiste gezag draagt, is belangrijk in Jezus' kerk. 

Toon plaat 2-66, Christus ordent de apostelen. Laat een kind de plaat onder de 
plaat van de doop hangen of leggen. 

Leg uit dat Jezus Christus twaalf mannen uitkoos om zijn kerk te leiden (niet alle 
twaalf staan op de plaat). Die mannen worden apostelen genoemd. Jezus 
verleende hun het priesterschap zodat zij de kerk konden leiden en de mensen 
konden dienen. 

Toon plaat 2-67, Jezus zegent het eerste avondmaal. Laat een kind de plaat 
onder de plaat van de apostelen hangen of leggen. 

Vraag de kinderen wat zij weten van die plaat. Herinner de kinderen eraan dat 
Jezus Christus de mensen het avondmaal gaf om aan Hem te denken. 

Toon plaat 2-3, Jezus de Christus. Laat een kind de plaat onder de plaat van het 
avondmaal hangen of leggen. 

Vertel de kinderen dat Jezus wilde dat iedereen wist dat de ware kerk de kerk 
van Jezus Christus is. 

Laat de kinderen staande met u het eerste vers van 'Al de verhalen van Jezus' 
zingen of de tekst ervan opzeggen. 

Al de verhalen van Jezus hoor ik zo graag. 
Wilt u mij weer over Hem vertellen vandaag? 
Hoe Hij de boze machten bestreed; 
zeg mij, vertel mij al wat u weet. 

Jezus Christus heeft zijn kerk voor ons georganiseerd 
Leg uit dat de apostelen na de dood van Christus de kerk leidden. Na de dood 
van de apostelen begonnen de mensen Jezus en zijn apostelen te vergeten. 
Zij volgden Jezus' leringen niet meer. Al gauw was de kerk van Jezus Christus 
niet meer op aarde. Eeuwen gingen voorbij en er waren veel verschillende 
kerken. Geen van alle bezaten zij het ware priesterschap. 

Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus nog steeds van de mensen 
hielden. Ze wilden dat de kerk van Jezus Christus weer op aarde zou komen 
zodat de mensen het evangelie konden leren. 

Toon de wereldkaart en vertel de kinderen dat in 1820 onze hemelse Vader en 
Jezus Christus aan Joseph Smith verschenen. Joseph woonde in de staat 
New York in de Verenigde Staten van Amerika. Wijs New York aan op de kaart. 

Toon plaat 2-38, Het eerste visioen. Laat een kind de plaat naast de plaat van 
„ de bergrede hangen of neerleggen. 

Vraag de kinderen wat zij weten over de plaat. Leg uit dat Jezus Joseph Smith 
gebood de kerk van Jezus Christus te organiseren net zoals Hij dat zelf had 
gedaan toen Hij op aarde was. 

Toon de Leer en Verbonden. Wijs erop dat net zoals het Nieuwe Testament de 
leringen van Jezus bevat die Hij aan de mensen heeft gegeven toen Hij op aarde 
was, de Leer en Verbonden de leringen bevat die Jezus aan Joseph Smith en 
andere hedendaagse profeten heeft gegeven. 

Toon plaat 2-20, Een jongen wordt gedoopt. Laat een kind de plaat naast de 
plaat van Jezus' doop hangen of leggen. 
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Laat de kinderen vertellen wat ze zien op de plaat. Wijs erop dat het kind, net 
als Jezus, wordt gedoopt door onderdompeling (volledig onder water gaan) door 
iemand die het priesterschap draagt. 

Toon plaat 2-68, De herstelling van het Melchizedeks priesterschap. Laat 
een kind de plaat naast de plaat van Jezus die de apostelen ordent, hangen of 
leggen. 

Wijs Petrus, Jakobus en Johannes aan op de plaat van de herstelling van het 
Melchizedeks priesterschap. Leg uit dat Petrus, Jakobus en Johannes drie van 
de eerste twaalf apostelen waren die het priesterschap van Jezus Christus 
ontvingen. Vertel de kinderen dat Jezus de drie opdracht had gegeven terug te 
keren naar de aarde om Joseph Smith en Oliver Cowdery het priesterschap 
te verlenen. Jezus wist dat we het priesterschap nodig zouden hebben net zoals 
de oorspronkelijke leden van de kerk het nodig hadden. 

Toon plaat 2-69, Een kind neemt van het avondmaal. Vraag een kind de plaat te 
hangen naast de plaat van Jezus die het avondmaal zegent. 

• Wat gebeurt er op die plaat? 

• Waarom nemen we van het avondmaal? 

Wijs erop dat Jezus Christus ons het avondmaal heeft gegeven om dezelfde 
reden als Hij het de apostelen in het beloofde land heeft gegeven: om aan Hem 
te denken. 

Verplaats plaat 2-3, Jezus de Christus, zodat hij tussen de twee rijen met platen 
komt te hangen. 

Leg uit dat we leden zijn van de kerk van Jezus Christus, net als zijn volgelingen 
in het heilige land dat waren. 

• Wat is de naam van de kerk van Jezus Christus in onze tijd? 

Lees Leer en Verbonden 115:4 voor. Leg uit dat laatste dagen slaat op de tijd 
waarin wij leven en dat heiligen mensen zijn die de leringen van Jezus volgen. 

Laat de kinderen staande een paar keer 'Ik ben lid van De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' zeggen. 

Vergelijk in het kort de twee rijen met platen. Beklemtoon dat Jezus' kerk in onze 
tijd hetzelfde is als Jezus' kerk in het Heilige Land. Jezus heeft ons, net als de 
mensen in het Heilige Land, zijn leringen gegeven. 

Toon nogmaals de wereldkaart. Wijs het Heilige Land aan. Leg uit dat toen Jezus 
op aarde was, de meeste leden van zijn kerk in het Heilige Land woonden. 

• Waar wonen de leden van Jezus Christus' kerk in onze tijd? 

Toon plaat 2-70, Kinderen uit de hele wereld. Leg uit dat er over de hele wereld 
leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wonen. 
Vertel dat de kinderen op de plaat uit allerlei landen komen. Leg uit dat Jezus 
wil dat alle mensen, niet alleen de mensen in een of twee landen, zijn leringen 
leren kennen en lid worden van zijn kerk. 

Zing het liedje 'De kerk van Jezus Christus' of zeg de tekst ervan op. 

De kerk van Jezus Christus 

Ik ben lid van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen, 
ik weet wie ik ben, 
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ik hoor Gods stem 
en volg Hem in geloof. 
Ik vertrouw op de Heiland Jezus Christus 
en neem dit besluit: 
ik doe mijn plicht, 
ik volg zijn licht, 
en draag zijn waarheid uit. 

Samenvatting 
Verwijder alle platen van het bord, de tafel of de grond behalve plaat 2-3, Jezus 
de Christus. Leg ze in twee rijen met de afbeelding naar beneden op de grond 
(of met de afbeelding naar boven voor jongere kinderen). Zorg dat ze niet op 
volgorde liggen. 

Vertel de kinderen dat het doel van het spel is om twee platen te vinden die bij 
elkaar horen. Laat de kinderen om de beurt twee platen omdraaien. Als de platen 
bij elkaar horen (bijvoorbeeld Jezus die gedoopt wordt en een jongen die wordt 
gedoopt), mag het kind vertellen waar die platen voor staan. Als de platen niet bij 
elkaar horen, moet het kind ze weer op dezelfde plaats terugleggen. (Als u denkt 
dat de kinderen worden afgeleid door de afbeeldingen die op de achterzijde van 
de platen staan, dan kunt u die met papier afdekken.) 

Ga door met het spel tot alle vier de paren zijn gevormd. Als u een grote klas 
heeft, kunt u het spel herhalen zodat ieder kind de gelegenheid heeft om twee 
bij elkaar horende platen te vinden. 

Getuig dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
dezelfde kerk is die Jezus heeft georganiseerd toen Hij op aarde was. Vertel de 
kinderen uw gevoelens over een van de onderwerpen binnen het evangelie die 
u vandaag heeft besproken (doop, priesterschap of avondmaal). 

Moedig de kinderen aan om thuis te vertellen wat ze vandaag hebben geleerd. 
U kunt de kinderen een paar vragen stellen om in het kort de leerstellingen uit de 
les te herhalen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te bedan-
ken voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Laat de kinderen het eerste gedeelte van het zesde geloofsartikel uit het hoofd 
leren: 'Wij geloven in dezelfde organisatie die in de vroegchristelijke Kerk voor-
kwam.' Leg uit dat met vroegchristelijke kerk de kerk wordt bedoeld die Jezus 
organiseerde toen Hij op aarde was. 

2. Geef de kinderen pennen of potloden en papier. Laat ze een tekening maken 
van zichzelf in de kerk of van het gebouw waar zij vergaderen. Maak de kin-
deren duidelijk dat de kerk meer is dan alleen maar een gebouw. Het is een 
organisatie die ons leert hoe we moeten leven om eens terug te kunnen keren 
naar onze hemelse Vader en Jezus Christus. 
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Les 

33 
In ieder kind het verlangen opwekken zich op de wederkomst van Jezus Christus 
voor te bereiden door Jezus' leringen te volgen. 

1. Bestudeer Matteüs 24:36, Lucas 24:50-53 en Handelingen 1:3, 9-11 meteen 
gebed in uw hart. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 43. 

2. Maak een kopie van het speelbord van het spel 'Je voorbereiden op de 
wederkomst van Christus'. Zie het einde van de les (als u geen kopie kunt 
maken, haal de bladzijden dan voorzichtig uit het lesboek.) Plak het bord 
op stevig karton. Bewaar het bord voor toekomstige lessen. 

Als u een grote klas heeft, kunt u een tweede kopie maken van het bord 
zodat er twee groepen gelijktijdig kunnen spelen. Vraag een jeugdwerkleidster 
of een van de ouders van een van de kinderen om de tweede groep te 
begeleiden. 

3. Knip voor het spel kleine papiertjes uit. Schrijf op ieder papiertje een nummer. 
De nummers 1 tot en met 6 twee keer. Vouw de papiertjes dubbel en doe ze 
in een doos. 

4. Bereid u erop voor te vertellen over een periode waarin iemand van wie u 
veel hield een tijdje wegging. U kunt vertellen hoe u de persoon miste en wat 
u deed om zich op zijn/haar terugkomst voor te bereiden. 

5. Bereid u erop voor het tweede couplet van 'Bij zijn wederkomst' (Kinderliedjes, 
blz. 46) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

6. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Voor ieder kind een klein voorwerp zoals een knoop of steentje. De voor-

werpen worden als pion gebruikt in het spel; de voorwerpen moeten 
verschillend zijn (van kleur, vorm of grootte) zodat de kinderen hun eigen 
pion kunnen herkennen. 

c. Plaat 2-62, Maria en de opgestane Heer (Evangelieplaten 233); plaat 2-64, 
Jezus toont zijn wonden (Evangelieplaten 234); plaat 2-65, De opgestane 
Jezus Christus (Evangelieplaten 239); plaat 2-71, Jezus' hemelvaart 
(Evangelieplaten 236). 

7. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

We bereiden ons voor op de terugkomst van hen van wie we houden 
Vertel over een periode waarin iemand van wie u hield een tijdje wegging. Leg 
uit hoe u zich voelde toen die persoon wegging en hoe graag u wilde dat hij/zij 
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weer terugkwam. Vertel over de voorbereidingen die u trof voor de terugkeer en 
hoe u zich voelde op het moment dat u hem/haar weer terugzag. 

Vraag de kinderen of zij ook wel eens hebben meegemaakt dat iemand van wie 
ze houden een tijdje wegging. Bijvoorbeeld een van de ouders die op reis moest, 
een moeder die naar het ziekenhuis ging om te bevallen of een broer of zuster 
die op zending ging. Bespreek met de kinderen hoe zij zich voelden toen die per-
soon wegging en hoe zij zich voelden toen hij/zij weer thuiskwam. Laat de kinde-
ren vertellen wat voor voorbereidingen zij en hun huisgenoten troffen voor de 
terugkeer van die persoon, zoals het huis schoonmaken en versieren, lekker eten 
koken of zondagse kleding dragen. 

Jezus Christus zal wederkeren 
Leg uit dat toen Jezus Christus op aarde leefde Hij vrienden had die veel van 
Hem hielden. Die vrienden volgden Hem en luisterden naar zijn leringen. Ze wer-
den discipelen genoemd omdat ze deden wat Hij hun had geleerd. ~ 

Leg uit dat Jezus van zijn discipelen hield. Hij leerde hen wat ze moesten weten 
om eens weer bij Hem en onze hemelse Vader te kunnen leven. Hij leerde hen 
het verschil tussen goed en kwaad zodat ze het goede konden kiezen. 

Toon plaat 2-62, Maria en de opgestane Heer, en plaat 2-64, Jezus toont zijn 
wonden. Herinner de kinderen eraan dat u hun een paar weken geleden heeft 
verteld dat Jezus na zijn opstanding zijn discipelen heeft bezocht. Laat de 
kinderen in het kort de platen bespreken. 

Leg uit dat Jezus na zijn opstanding veertig dagen lang zijn discipelen bezocht 
en onderwees (zie Handelingen 1:3). Hij wilde er zeker van zijn dat zij wisten 
dat Hij leefde en dat zij zijn leringen begrepen. Jezus wilde dat zijn discipelen zijn 
leringen gehoorzaamden zelfs als Hij niet meer bij hen was. 

Toon plaat 2-71, Jezus' Hemelvaart. Vertel in uw eigen woorden het verhaal van 
Jezus' hemelvaart uit Lucas 24:50-53 en Handelingen 1:9-11. Beklemtoon de 
volgende punten: 

1. Jezus gaf zijn discipelen een zegen. 

2. Jezus verliet zijn discipelen en voer op naar de hemel naar onze hemelse Vader. 

3. De discipelen keken hoe Jezus verdween. 

Vertel de kinderen dat terwijl de discipelen naar de hemel keken er twee in wit 
geklede engelen naast Jezus verschenen. 

Lees voor wat de engelen tegen de discipelen zeiden. Zie Handelingen 1:11 
(beginnende met Wat staat gij daar?). 

De engelen vertelden de discipelen dat op een dag Jezus Christus op dezelfde 
wijze zou wederkomen als Hij nu was weggegaan. Leg de kinderen uit dat we 
dat de wederkomst noemen. 

Wijs erop dat we niet precies weten wanneer Jezus wederkomt. Onze hemelse 
Vader weet precies wanneer (zie Matteüs 24:36). Maar we weten dat Jezus eens 
zal wederkomen om op aarde te leven. 

Toon plaat 2-65, De opgestane Jezus Christus. 

Leg uit dat als Jezus wederkomt Hij op aarde onder de mensen zal wonen, 
ledereen zal weten dat Hij Jezus Christus, onze Heiland, is. ledereen zal Hem 
aanbidden. 
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• Zou je hier willen zijn als Jezus wederkomt? Waarom? 
Bespreek met de kinderen hoe geweldig het zal zijn op de aarde als Jezus 
wederkomt. De mensen zullen Jezus kunnen zien, aan zijn zijde kunnen lopen 
en met Hem kunnen praten en zijn liefdevolle armen om hun schouders kunnen 
voelen. Wijs erop dat na de wederkomst iedereen bevriend zal zijn met elkaar. 
Er zullen geen slechte mensen meer zijn. We hoeven onze deuren niet meer af te 
sluiten want alles en iedereen zal veilig zijn. Er zal geen ziekte en pijn meer zijn. 
Alle dieren zullen bevriend zijn met elkaar en met ons. 

Stel de kinderen de volgende vragen over de wederkomst. Vraag hun te gaan 
staan als ze het antwoord op een vraag weten. Als er een paar kinderen staan, 
kunt u een van hen de vraag laten beantwoorden. Als niemand staat of als de 
kinderen in de war zijn of onzeker over een antwoord, neem dan de tijd om dat 
gedeelte van de lesstof nog eens door te nemen. 

• Hoeveel dagen lang bezocht Jezus Christus zijn discipelen na zijn opstanding? 
• Wie weet wanneer Jezus terugkomt? (Alleen onze hemelse Vader. Niemand 

op aarde weet het.) 
• Zullen er na de wederkomst van Jezus nog oorlog en strijd zijn? (Nee. ledereen 

op aarde zal bevriend zijn met elkaar.) 
• Wat gebeurt er bij de wederkomst met mensen die ziek zijn of gehandicapt? 

(Ze zullen worden genezen. Er zal geen ziekte of pijn meer op aarde zijn als 
Jezus terugkeert.) 

• Hoe zullen de dieren zich gedragen bij de wederkomst van Jezus? (Ze zullen 
vriendelijk zijn tegen ons en elkaar.) 

Wij kunnen ons voorbereiden op de wederkomst 
Herinner de kinderen aan de voorbereidingen die zij hebben getroffen toen 
iemand van wie ze hielden weer thuiskwam. Leg uit dat we ons ook moeten voor-
bereiden op de wederkomst van Jezus Christus. We kunnen ons voorbereiden 
door Jezus' leringen te leren en te volgen. 

Wijs erop dat als we voorbereid zijn, we blij zullen zijn de Heiland te zien. Hij wil 
dat we allemaal weer bij Hem wonen. Alleen zij die zijn leringen volgen en het 
goede kiezen zullen weer bij Hem kunnen wonen. Jezus leerde zijn discipelen 
wat zij moesten doen om dat mogelijk te maken. Hij heeft ons ook leringen gege-
ven om ons voor te bereiden op zijn wederkomst. 
Zing het tweede couplet van het liedje 'Bij zijn wederkomst' of zeg de woorden 
ervan op. Laat de kinderen de aangegeven gebaren erbij maken: 

Bij zijn wederkomst 

Ik vraag me af of bij zijn komst 
ik bidden mag met Hem, (vouw handen) 
of ik dan zijn lief gezicht zal zien (leg wijsvinger onder het oog) 
en luist'ren naar zijn stem. 
Ik hoop dat als de mensen zien 
welk licht er in mij leeft, (houd de handen boven het hoofd tegen elkaar) 
zijn zoveel groter licht, 
door mij, hun leven inhoud geeft, 
en dat, als ik dan bij Hem kom, 
en Hem steeds heb gediend, 
Hij liefd'rijk tot mij zeggen zal: (strek armen uit) 
'Kom tot Mij, mijn trouwe vriend' 

(©1952,1980 by Mirla Greenwood Thayne. Gebruikt met toestemming.) 
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Wijs erop dat je je niet in één dag kunt voorbereiden op de wederkomst. We 
moeten ons ons hele leven erop voorbereiden door de leringen van Jezus te 
volgen. 

Toon de kinderen het speelbord voor het spel 'Je voorbereiden op de weder-
komst van Christus'. Vertel hun dat dit spel hen aan een aantal zaken zal laten 
denken die zij kunnen doen om zich voor te bereiden op de wederkomst. 

Toon de goede ideeën die het spel noemt om Jezus te volgen. Die ideeën lei-
den naar het veld met de woorden 'Je voorbereiden op de wederkomst van 
Christus'. Wijs erop dat het spel ook een aantal verkeerde keuzes laat zien. Die 
leiden tot het veld met de woorden: 'Je niet voorbereiden op de wederkomst 
van Christus'. 

Geef ieder kind een klein voorwerp als pion. Leg de volgende spelregels uit. 

1. Het doel van het spel is om van de pijl met 'Start' erop op het veld met 'Je voor-
bereiden op de komst van Jezus' te komen. 

2. leder speelt om de beurt. 

3. Neem als je aan de beurt bent een papiertje uit de doos. Zet je pion het aantal 
vakjes vooruit dat aangegeven wordt door het getal op het papiertje. Vouw het 
papier weer op en stop het terug in de doos. 

4. Als je op een vakje terechtkomt, lezen jij en je lerares samen voor wat erop 
staat. Vertel iets dat je kunt doen om die lering te volgen of leg uit waarom 
het belangrijk is om te doen wat op het vakje staat. Als je op een vakje komt 
met een verkeerde keuze, leg dan uit wat je moet doen in plaats van wat 
hier wordt beschreven. Als je hulp nodig hebt, zal je lerares je ideeën aan 
de hand doen. 

5. De pijl in ieder vakje geeft aan welke kant je bij je volgende beurt op moet 
gaan. 

Als een kind op een vakje komt dat de andere kant opwijst dan de richting 'Je 
voorbereiden op de wederkomst van Christus', maak de kinderen dan duidelijk 
dat we als we het verkeerde doen Jezus' leringen niet volgen. We kunnen weer 
de goede kant opgaan door het goede te doen. 

Ga door met het spel totdat iedereen op het veld 'Je voorbereiden op de weder-
komst van Christus' is beland of totdat de lestijd bijna voorbij is. 

Samenvatting 
Getuig dat Jezus Christus weder zal keren naar de aarde ook al weten we niet 
wanneer. Vertel de kinderen hoe graag u de leringen van Jezus wilt volgen 
zodat u het voorrecht kunt hebben om Hem te zien wanneer Hij terugkomt. Zeg 
hoe graag u wilt dat ieder kind in de klas de leringen van Jezus volgt zodat 
u dan weer allemaal samen zult zijn. 

Laat de kinderen hun KGW-ring bekijken. Wijs de kinderen erop dat hun ringen 
hen eraan kunnen herinneren het goede te kiezen en de leringen van Jezus te 
volgen. 

Vraag ieder kind in de klas iets te vertellen wat het de komende week gaat doen 
om zich voor te bereiden op de wederkomst van Jezus. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te vra-
gen ieder kind in de klas te helpen zich voor te bereiden op de wederkomst van 
Jezus Christus. 
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Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Zing beide coupletten van 'Bij zijn wederkomst' (Kinderliedjes, blz. 46) of zeg 
de tekst ervan op. De tekst van het tweede couplet staat op bladzijde 237-238. 

Bij zijn wederkomst 

Ik vraag me af of bij zijn komst 
er eng'len zullen zijn, 
of er witte sneeuw op aarde valt, 
en of de zon dan schijnt. 
Misschien verschijnt er weer een ster, 
veel groter dan de rest, 
beschijnt het daglicht dan ook 's nachts 
de vogels op hun nest. 
Hij roept vast eerst de kinderen 
en trekt ze aan zijn zij, 
omdat Hij lang geleden al 
'Laat ze tot Mij komen' zei. 

(© 1952, 1980 by Mirla Greenwood Thayne. Gebruikt met toestemming.) 

2. Leg uit dat het tiende geloofsartikel over de wederkomst van Jezus Christus 
gaat. Leer de kinderen het volgende gedeelte uit het hoofd: 'Wij geloven (...) 
dat Christus in eigen persoon op aarde zal regeren.' Leg de kinderen uit wat 
het betekent. 

3. Laat de kinderen een olielamp zien of een eenvoudige tekening van een olie-
lamp. Leg uit dat Jezus in de gelijkenis van de tien maagden (of meisjes) en 
hun lampen heeft uitgelegd hoe belangrijk het is om je voor te bereiden op de 
wederkomst. Vertel de gelijkenis van de tien maagden (zie Matteüs 25:1-13). 
Leg uit dat een olielamp alleen kan branden als er olie in zit. Beklemtoon dat 
de vijf dwaze meisjes niet naar de bruiloft mochten omdat ze zich niet hadden 
voorbereid. 

Leg uit dat de Heiland de bruiloft met zijn wederkomst vergeleek. De meisjes 
die olie voor hun lamp hadden, kunnen we vergelijken met onszelf als we ons 
voorbereiden op de wederkomst. Als je bij zijn wederkomst niet bent voorbe-
reid, kun je niet bij Hem wonen. 

Vraag de kinderen hoe zij zich kunnen voorbereiden op de wederkomst 
(misschien moet u suggesties doen, zoals de ideeën uit het spel). Maak de 
kinderen duidelijk dat we ons voorbereiden op de wederkomst van Jezus 
Christus door het goede te kiezen. 

4. Schrijf voor ieder kind boven op een kartonnetje Ik bereid mezelf voor op 
de wederkomst van Christus. Laat ieder kind met een potlood of krijtje een 
tekening op het kartonnetje maken van zichzelf terwijl het iets aan het doen is 
om zich voor te bereiden op de wederkomst van Jezus. Speld de kinderen 
het kartonnetje op. Of maak in de bovenkant een gaatje. Doe er een touwtje 
door zodat de kinderen het om hun nek kunnen hangen. 
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Les 33 Ik kan laten zien 
dat ik van dieren houd 

leder kind aanmoedigen respectvol en vriendelijk te zijn voor alle levende 
wezens. 

1. Bestudeer Genesis 6:11-7:24, Jesaja 11:6-9 en Lucas 12:6 met een gebed in 
uw hart. 

2. Maak een kopie van de vierkanten met dieren erop die aan het eind van de 
les staan (als u geen kopie kunt maken, haal de bladzijden dan voorzichtig 
uit het lesboek). Knip de vierkantjes van elkaar. Bewaar ze voor toekomstige 
lessen. 

3. Bereid u erop voor het refrein van 'De wereld is prachtig' (Kinderliedjes, 
blz. 123) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

4. Bereid u erop voor te vertellen over een gebeurtenis waarbij uzelf of iemand 
anders aardig was voor een dier. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Voor ieder kind papier en potloden. 
c. Plaat 2-72, Noach en de ark met dieren (Evangelieplaten 103); plaat 2-73, 

De schepping - levende wezens (Evangelieplaten 100); plaat 2-74, 
De Tabernakel in Salt Lake City (Evangelieplaten 503). 

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Dieren zijn belangrijk 
Doe de vierkantjes met dierenafbeeldingen door elkaar en leg ze met de afbeel-
ding naar beneden in een vierkant op de grond of op tafel. Vraag de kinderen 
om de beurt twee vierkantjes om te draaien. Als het twee dezelfde dieren zijn, 
mag het kind ze in de 'dierenoptocht' zetten naast de plaatjes die nog niet zijn 
omgedraaid. Als het niet twee dezelfde dieren zijn, moet het kind ze weer 
omdraaien en op dezelfde plaats laten liggen. Ga door totdat alle paren eruit zijn 
gehaald en alle dieren in de optocht staan. 

Vraag de kinderen of de dierenparen hen misschien doen denken aan een ver-
haal uit de Bijbel. Als de kinderen niet op het verhaal van Noach en ark komen, 
geef dan een paar aanwijzingen. Bijvoorbeeld: 

• De Heer gebood iemand iets te bouwen. 

• De dieren kwamen in paren. 

• Het regende veertig dagen en nachten en de aarde kwam onder water te staan. 
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Toon plaat 2-72, Noach en de ark met dieren. Vertel het verhaal zoals dat in 
Genesis 6:11-7:24 voorkomt. Leg uit dat Jezus Christus wilde dat de dieren van 
de vloed gered werden. Hij gebood Noach om de dieren in de ark mee te 
nemen en leerde hem hoe hij zoveel verschillende dieren moest verzorgen. 

Jezus Christus heeft de dieren geschapen 
Toon plaat 2-73, De schepping - Levende wezens. 

• Wat voor dieren zie je op de plaat? 

• Wat vind je leuk aan die dieren? 

Laat de kinderen een paar minuten spreken over de dieren. 

• Wie heeft de dieren geschapen? 

Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus onder de leiding van onze 
hemelse Vader alle dieren heeft geschapen. 

Zing met de kinderen het liedje 'De wereld is prachtig' of zeg de tekst ervan op. 

De wereld is prachtig! Ik ben toch zo blij 
met al wat de Heer heeft geschapen voor mij: 

De zon en de bloemen, de hemel, zo blauw, 
en ook ons gezin, waar ik heel veel van hou. 

Herinner de kinderen eraan dat u in de vorige les over de wederkomst van Jezus 
Christus heeft gesproken. Herinner de kinderen eraan dat als Jezus wederkomt 
alle dieren vriendelijk en ongevaarlijk zullen zijn. Lees Jesaja 11:6-7 om duidelijk 
te maken hoe goed de dieren met elkaar om zullen gaan als de Heiland weer op 
aarde leeft. 

Onze hemelse Vader en Jezus Christus houden van alle dieren 

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat alle levende wezens, 
hoe klein ook, gelukkig zijn. Zij vinden ieder levend wezen belangrijk. 

Lees Lucas 12:6 voor. Leg uit dat die tekst ons leert, dat ook al zijn het kleine 
vogels, onze hemelse Vader en Jezus zelfs om mussen geven. 

Toon plaat 2-74, De Tabernakel in Salt Lake City. 

• Heb je de algemene conferentie weieens via een satellietverbinding gevolgd? 

Leg uit dat de algemene conferentie wordt uitgezonden via het gebouw dat 
Tabernakel wordt genoemd. De Tabernakel in Salt Lake City (Utah) is door 
heiligen der laatste dagen-pioniers gebouwd. 

Maak de kinderen attent op het hoge dak en de vele deuren van de tabernakel. 
Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Op een zekere lenteavond waren de deuren van de Tabernakel opengelaten 
zodat er wat frisse lucht kon binnenkomen. Een kleine vogel vloog naar binnen 
zonder dat iemand het in de gaten had. De vogel was nog steeds binnen toen 
de deuren dicht gingen en werden afgesloten. 

Toen de mannen de volgende dag binnenkwamen om de tabernakel gereed te 
maken voor een concert, zagen ze de vogel en waren verscheidene uren bezig 
hem naar buiten te jagen. Ze haalden er mensen bij die erin getraind waren om 
vogels te vangen met behulp van vangnetten aan een lange steel. 

Toen de manager, broeder John, aankwam, zag hij hoe de mensen achter de 
vogel aanzaten. Telkens als de mensen naar het ene eind van het gebouw renden, 

Tekst 

Verhaal 

241 

Schriftverhaal 

Bespreking plaat 

Lied 

Tekst 



vloog de vogel naar het andere eind. Alle deuren van de tabernakel stonden 
open zodat de vogel kon ontsnappen maar hij was te bang om het in de gaten 
te hebben. 

De speciaal getrainde mannen hadden hagelgeweren bij zich en stelden voor 
om de vogel dood te schieten. Broeder John vond dat een slecht idee. Het 
geweer zou het gebouw of het interieur kunnen beschadigen. Maar bovenal hij 
vond niet dat ze de vogel moesten doden. Hij herinnerde zich een toespraak 
van president Spencer W. Kimball, de twaalfde president van de kerk, waarin 
de president vertelde dat we geen vogels moeten neerschieten. 

Toen stelden de speciaal getrainde mannen voor om vergiftigd voedsel neer te 
eggen. Broeder John wilde dat ook niet. Maar hij besefte dat de vogel snel 
verwijderd moest worden omdat er een belangrijke uitvoering zou zijn die avond. 

Broeder John wendde zich af en sprak een kort gebed uit: 'Onze hemelse Vader, 
als U de mus belangrijk vindt, kunt U ons dan laten weten hoe we hem veilig 
kunnen weghalen?' 

Toen broeder John zijn gebed had uitgesproken, wist hij wat ze moesten doen. 
Hij zei de mannen dat ze alle lichten in het gebouw moesten uitdoen, en op een 
na alle deuren moesten sluiten. 

De vogel had de hele tijd op het orgel gezeten maar toen alle lichten uitgingen 
en de deuren werden gesloten, vloog de vogel zo van het orgel af de open 
deur uit. (Zie Ronald D. John, 'A Sparrow in the Tabernacle', Ensign, juni 1989, 
blz. 24-25.) 

• Hoe liet broeder John zien dat hij om het vogeltje gaf? (Hij bad voor de vogel 
in plaats van hem neer te laten schieten of te vergiftigen.) 

• Hoe weet je dat onze hemelse Vader om het vogeltje gaf? (Hij liet broeder 
John weten hoe hij het vogeltje uit de tabernakel kon krijgen.) 

Wij kunnen aardig zijn voor dieren 
Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat we allemaal om de dieren 
geven en voor ze zorgen zoals zij. 

Laat de kinderen vertellen over huisdieren of andere dieren die zij of hun huisge-
noten hebben. (Als de kinderen geen huisdieren hebben dan kunnen ze vertellen 
wat voor huisdier ze graag zouden willen hebben.) Vraag de kinderen wat zij 
doen om voor de dieren te zorgen. Laat ze uitbeelden hoe ze de dieren verzor-
gen. Bijvoorbeeld vers water en goed voedsel geven, kammen en borstelen of 
vriendelijk tegen ze zijn. 

Leg uit dat de profeet Joseph Smith, de eerste president van de kerk de mensen, 
ook leerde dat we aardig moeten zijn tegen de dieren. Vertel het volgende ver-
haal in uw eigen woorden: 

De profeet Joseph Smith en een paar andere mannen overnachtten aan de 
oever van een kleine rivier. Toen de profeet zijn tent inging om te gaan slapen, 
vond hij drie ratelslangen. De andere mannen wilden de slangen doden. De 
profeet hield ze tegen en zei tegen ze dat ze de slangen niets mochten doen. 
De mannen pakten de slangen voorzichtig op met takken en droegen ze naar 
de andere zijde van de rivier. De profeet zei hun tijdens hun tocht geen slangen, 
vogels of andere dieren te doden behalve als dat nodig was. (Zie History of 
the Church, deel 2, blz. 71-72; zie ook Spencer W. Kimball, Ensign, nov. 1978, 
blz. 45.) 
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Activiteit 

Getuigenis 

Creatieve 
activiteit 

Samenvatting 
Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus alle dieren heeft geschapen en 
dat alle dieren op aarde een onderdeel zijn van het plan van onze hemelse Vader. 

Laat de kinderen staande het volgende versje opzeggen en de bijbehorende 
bewegingen maken: 

Jezus houdt van alle schepselen (strek de armen uit): 
Olifanten, groot en sterk (rek u uit met de armen boven het hoofd), 
De vissen inde oceaan (handen in elkaar grijpen en laten bewegen als vis in 

het water), 
En het muisje klein (hurk neer). 
Hij houdt van de kruipende insekten (laat vingers van de ene hand over de 

andere hand 'kruipen'), 
De vogels in de lucht (beweeg armen als vleugels). 
Het vriendelijke hert in het bos (zet duimen tegen het hoofd en spreid de vingers 

uit als gewei), 
Allen voelen de liefde van de Heiland (leg handen op het hart). 

Vertel over een gebeurtenis waarbij u of iemand anders aardig was voor een dier. 
Getuig dat onze hemelse Vader en Jezus Christus van alle levende wezens op 
aarde houden en willen dat wij aardig zijn tegen de dieren. 

Moedig de kinderen aan om de komende week iets aardigs te doen voor een dier. 

Geef de kinderen potloden en papier en laat ze een tekening maken van iets 
aardigs dat zij kunnen doen voor een dier. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Vertel in uw eigen woorden het verhaal uit de toespraak van president Spencer 
W. Kimball waaraan broeder John moest denken: 

'Ik herinner me hoe ik vaak met luide stem zong: 

Je mag de kleine vogeltjes niet doden, 
die zingen vanuit de bomen en het struikgewas. 
De hele zomer lang 
zingen zij hun lieflijke melodie. 
Je mag de kleine vogeltjes niet doden! 
De aarde is van God 
en Hij zorgt voor voedsel 
voor groot en klein. 
{Deseret Songs, 1909, nr. 163.) 

'Ik had een slinger en een katapult. Ik had ze zelf gemaakt en ze deden het goed. 
Het was mijn taak om de koeien naar de weide te brengen. De weide lag ruim 
een kilometer van mijn ouderlijk huis vandaan. Er stonden grote Amerikaanse 
populieren langs de weg. Ik herinner me dat het erg verleidelijk was om de 
vogeltjes "die zingen vanuit de bomen en het struikgewas" neer te schieten. Ik 
kon goed schieten en een paal of een boomstam raken op een afstand van 
45 meter. Maar ik denk dat ik een weerstand voelde omdat ik bijna iedere zon-
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dag 'Je mag de kleine vogeltjes niet doden' zong. (...) Ik zag niet in dat het leuk 
zou zijn om zo'n mooi vogeltje aan mijn voeten te zien neervallen' (Spencer W. 
Kimball, in Conference Report, apr. 1978; zie ook Ensign, mei 1978, blz. 47-48). 

2. Geef ieder kind een stukje zoutdeeg waarmee het zijn lievelingsdier kan nama-
ken (het recept voor het zoutdeeg staat op bladzijde 43). Geef de kinderen 
hun dier mee om thuis te laten zien. 

3. Laat de kinderen om de beurt hun lievelingsdier nadoen. Vraag de andere kin-
deren te raden om welk dier het gaat. Als de kinderen het niet kunnen raden, 
mag het kind aanwijzingen geven. 

4. Geef de kinderen aanwijzingen over verschillende dieren. Vraag hun om de 
hand op te steken als ze weten welk dier u bedoelt, maar zeg dat ze niets 
mogen zeggen. Vraag een van de kinderen die de hand heeft opgestoken om 
welk dier het gaat. Gebruik de volgende aanwijzingen of bedenk er zelf een 
paar voor dieren die in uw gebied voorkomen: 

• Ik heb zes poten, mijn jas is groen; 
Ik ben de beste springer die er is. (Sprinkhaan.) 

• Ik ben klein en kronkel op en neer; 
Ik zie er aan beide kanten hetzelfde uit. (Worm.) 

• Ik woon in een fijne koele vijver; 
Ik vind het heerlijk om te kwaken en te springen. (Kikker.) 

• Als het lente wordt, dan zoek je mij; 
Ik zit dan met mijn borst van rode veren boven in de boom. (Roodborstje.) 

• Ik heb een rond gezicht en twee grote ogen 
die in het donker kunnen zien; ze noemen me wijs. (Uil.) 

• Ik heb handen en voeten, ogen, oren en een neus; 
Ik kan aan mijn staart of tenen aan een tak hangen. (Aap.) 

• Als je op mijn rug klimt, mag je een ritje maken. 
Houd je vast aan mijn manen; ik ben makkelijk te leiden. (Paard.) 

• Ik kan heel snel de boom inrennen; 
Mijn dikke staart wuift je vliegensvlug gedag. (Eekhoorn.) 

• Ik woon op een boerderij en heb een korte krullende staart 
die heen en weer wiebelt als ik loop. (Varken.) 

• Ik vind het heerlijk om te rennen, springen en spelen; 
'Behheh' is het enige woord dat ik kan zeggen. (Lammetje.) 

(Aanwijzingen overgenomen uit 'Who Am I' Children's Friend, mei 1956 blz 
208.) 

5. Neem het verhaal van Wim uit les 2 (zie bladzijde 7) nog eens door. 

• Op wat voor manier was Wim aardig tegen dieren? 

6. Herhaal het spel aan het begin van de les zo vaak als u of de kinderen dat willen. 

7. Maak samen met de kinderen iets lekkers voor de vogels om te eten. Geef het 
ze mee naar huis om buiten op te hangen. Smeer pindakaas op een stukje 
brood dat u in een mooie vorm heeft gesneden. Druk het brood in vogelzaad. 
Gebruik een stukje touw om het brood aan een boom, struik of paal te kunnen 
hangen. (Misschien weet u nog andere manieren die in uw omgeving bekend 
zijn, om op eenvoudig voedsel voor de vogels te maken.) 
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Wij vieren de opstanding van 
Jezus Christus (Pasen) 

leder kind duidelijk maken dat we Pasen vieren omdat Jezus Christus is 
opgestaan. 

1. Bestudeer Matteüs 27:57-66, 28:1-8; Marcus 15:16-20, 40-47; 16:1-11; 
Lucas 23:44-46 en Johannes 20:1-18 met een gebed in uw hart. 

2. Teken voorwerpen die in uw gebied tijdens de wereldse paasviering worden 
gebruikt, zoals paaseitjes, eieren, bloemen of nette kleding of neem een 
aantal voorwerpen mee. Leg ze voor de les op de grond of op tafel of teken 
ze op het bord. Leg knipplaat 2-12, Jezus is opgestaan, tussen de voor-
werpen. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een kleine zak of doos. 
c. Knipplaat 2-5, De kruisiging; knipplaat 2-6, Jezus' lichaam wordt in wind-

sels gelegd; knipplaat 2-7, De graftombe; knipplaat 2-8, Een grote steen; 
knipplaat 2-9, De soldaten; knipplaat 2-10, Een engel; knipplaat 2-11, 
Vrouwen met balsemolie; knipplaat 2-12, De herrezen Jezus. Leg de knip-
platen op elkaar in de volgorde waarin zij worden gebruikt in het verhaal 
van de eerste Pasen. 

d. Plaat 2-65, De opgestane Jezus Christus (Evangelieplaten 239). 

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan 
nu met ze. 

Met Pasen denken wij aan Jezus Christus 

Laat de platen zien die u op de vloer of tafel heeft neergelegd, of de tekeningen 
die u op het bord heeft gemaakt. Toon de platen een voor een en vraag de 
kinderen wat ze op de plaat zien. Vraag wat het verband is tussen de platen en 
de wereldse gebruiken voor Pasen. 

Vraag nadat de kinderen ieder voorwerp hebben besproken: 

• Is dit voorwerp de ware reden waarom we Pasen vieren? (Nee.) 

Laat het kind het voorwerp dan weghalen en in een kleine zak of doos stoppen. 

Ga door met het bespreken van de voorwerpen tot u aan de knipplaat van 
Jezus Christus komt. 
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• Is Christus de ware reden waarom we Pasen vieren? (Ja.) 

Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus de ware reden is waarom we 
Pasen vieren. Jezus heeft iets geweldigs voor ons gedaan tijdens de eerste 
Pasen. 

Jezus Christus is met de eerste Pasen opgestaan 

Vertel in uw eigen woorden het verhaal van de eerste Pasen (zie Matteüs 
27:57-66; Matteüs 28:1-8; Marcus 15:16-20, 40-47; Marcus 16:1-11; Lucas 
23:44-46 en Johannes 20:1-18). Laat de kinderen om de beurt de juiste 
knipplaten ophouden als u het verhaal vertelt. Als de kinderen het verhaal 
kennen, kunnen ze u helpen het te vertellen. 

Laat een kind knipplaat 2-5, De kruisiging ophouden. 

Leg uit dat de goddeloze mensen die een hekel hadden aan Jezus Christus 
eindelijk toestemming kregen van de autoriteiten om Jezus te doden. Die 
mensen sloegen Jezus en maakten Hem belachelijk. Ze namen Hem mee naar 
een heuvel buiten de stad en spijkerden Hem aan het kruis. 

Laat het kind de knipplaat van de kruisiging neerleggen en een ander kind 
knipplaat 2-6, Jezus' lichaam wordt in windsels gelegd, ophouden. 

Na zijn dood lieten zijn vrienden zien dat ze van Hem hielden door voor zijn 
lichaam te zorgen. Voorzichtig haalden zij Hem van het kruis. Ze wonden Hem 
in nieuw, schoon linnen en legden Hem in een graftombe. Dat is een kleine grot 
of een soort kamer die uit een rots in de heuvels is uitgehouwen. 

Laat het kind de knipplaat van het in windsels leggen van Jezus' lichaam neerleg-
gen. Vraag twee andere kinderen knipplaat 2-7, De graftombe, en knipplaat 2-8, 
Een grote steen, omhoog te houden. 

Leg uit dat nadat Jezus' vrienden Hem in de graftombe hadden gelegd een 
grote steen voor de opening rolden. 

• Hoe denk je dat Jezus' vrienden zich die avond voelden? 

Laat een kind knipplaat 2-9, De soldaten, ophouden. 

Vertel de kinderen dat de vijanden van de Heiland soldaten bij het graf neerzet-
ten. Dat deden ze omdat Jezus de mensen had verteld dat Hij na drie dagen 
zou opstaan. Zijn vijanden geloofden niet dat Hij zou opstaan. Ze dachten dat de 
vrienden van Jezus zijn lichaam zouden verbergen en zouden zeggen dat Hij 
weer leefde. 

Laat een kind knipplaat 2-10, Een engel, ophouden. 

Leg uit dat er in de ochtend van de derde dag een engel kwam die de steen voor 
de opening van het graf wegrolde. De soldaten werden bang en ze vielen neer 
alsof ze dood waren. 

Laat de kinderen de knipplaten van de soldaten en de grote steen neerleggen. 
Vraag een ander kind knipplaat 2-11, Vrouwen met balsemolie, omhoog te 
houden. 

Vertel de kinderen dat diezelfde dag, een zondag, een paar vrouwen die tot 
Jezus' vrienden behoorden, naar de graftombe gingen. Ze hadden specerijen bij 
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zich voor zijn lichaam. Dit was een gebruik in die tijd om liefde en respect voor 
de gestorvene te tonen. 

Leg de kinderen uit dat de vrouwen zich afvroegen hoe ze die zware steen 
voor de graftombe moesten wegduwen. Toen ze bij de graftombe aankwamen, 
zagen ze dat de steen was weggerold en dat Jezus' lichaam verdwenen was. 
Vlakbij de graftombe zagen ze een engel. 

• Hoe denk je dat de vrouwen zich voelden toen ze zagen dat het lichaam van 
de Heiland weg was? 

• Hoe denk je dat ze zich voelden toen ze de engel zagen? 

Lees voor wat de engel tegen de vrouwen zei. Zie Matteüs 28:5-6. 

Leg uit dat de engel de vrouwen zei snel naar de discipelen te gaan om te ver-
tellen dat Jezus Christus uit de dood was opgestaan (zie Matteüs 28:7). 

Laat de kinderen de knipplaten neerleggen. Vraag een ander kind knipplaat 2-12, 
De herrezen Jezus, omhoog te houden. 

• Hoe denk je dat de discipelen zich voelden toen ze wisten dat Jezus Christus 
leefde? 

Leg al de knipplaten met de afbeelding naar beneden op de grond of 
op tafel. Laat de kinderen om de beurt een knipplaat pakken en het bijbe-
horende gedeelte uit het verhaal over de opstanding van Jezus 
vertellen. 

Met Pasen worden wij eraan herinnerd dat wij ook zullen opstaan 

Toon plaat 2-65, De opgestane Jezus Christus. 

Leg uit dat toen Jezus stierf zijn geest zijn lichaam verliet en naar de hemel ging. 
Na drie dagen kwam zijn geest terug en werd herenigd met zijn lichaam waar-
door zijn lichaam weer tot leven kwam. Dat noemen we de opstanding. Laat de 
kinderen een paar maal opstanding zeggen. 

Leg uit dat Jezus het eerste kind was van onze hemelse Vader dat opstond. 
Omdat Hij is opgestaan, zullen wij ook opstaan. Wij staan waarschijnlijk 
niet drie dagen na onze dood op, zoals Jezus, maar eens zullen we wel 
opstaan. 

Vertel een verhaal over een kind dat gelukkig was toen ze aan Jezus Christus 
en zijn opstanding dacht. U kunt het volgende verhaal gebruiken: 

Carla speelde graag in de tuin vlakbij de tuin van de buurman, broeder Smidt. 
Ze maakte vaak een praatje met broeder Smidt als hij in de tuin aan het werk 
was. Ze werden goede vrienden. 

Op een dag vertelde Carla's moeder dat broeder Smidt was gestorven omdat 
hij al heel oud was. Zijn geest had zijn lichaam verlaten en zijn lichaam leefde 
niet meer. 

Carla wist dat ze broeder Smidt zou missen, maar haar moeder herinnerde haar 
aan het paasverhaal. Carla herinnerde zich het verhaal van de opstanding van 
Jezus. Ze wist dat Jezus had gezegd dat we allemaal zullen opstaan en verder 
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zullen leven na dit leven. Caria wist dat broeder Smidt ook zou opstaan. Ze 
was blij dat Jezus het ons mogelijk had gemaakt om op te staan. 

Leg uit dat we de dag dat Jezus opstond de eerste Pasen noemen. 
Over de hele wereld vieren mensen die van Hem houden zijn opstanding 
met Pasen. 

• Waarom zijn we blij met Pasen? (We weten dat wij, en iedereen van wie we 
houden, net als Jezus zullen opstaan.) 

• Wat kunnen we doen om in de paastijd aan Jezus Christus te denken en te 
laten zien dat we blij zijn? (Mogelijke antwoorden: thuis over Jezus praten, 
liedjes over Hem zingen, meedoen aan een paasles of het paasprogramma 
of een paaslied zingen in de kerk.) 

Samenvatting 
Geef uw getuigenis van de opgestane Jezus Christus. Vertel de kinderen hoe 
het is om te weten dat u en uw geliefden eens zullen opstaan. 

Moedig de kinderen aan thuis over de opstanding van Jezus Christus te 
spreken. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Aanvullende 
activiteiten Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 

zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Lees samen met de kinderen het beeldverhaal 'De eerste Pasen' (zie het 
einde van de les). Laat de kinderen op het juiste moment de woorden invullen 
waar het plaatje voor staat. Indien mogelijk, kunt u voor ieder kind een kopie 
van het verhaal maken. 

2. Neem een foto mee van een familielid of een vriend van u die is gestorven. 
Toon de foto aan de kinderen en vertel wat u zoal samen deed met die per-
soon en waarom u van hem/haar hield en hem/haar bewonderde. Vertel hoe 
u het vindt dat u die persoon eens zult weerzien. 

3. Geef ieder kind een blaadje en schrijf erboven Wij zullen opnieuw leven. 
Geef de kinderen potloden en vraag hun een tekening te maken van iemand 
van wie ze hielden die gestorven is, of van een van hun huisgenoten. Laat 
de kinderen de anderen over hun tekening vertellen. 

4. Bespreek samen met de kinderen lichamelijke of geestelijke handicaps 
die ze weieens bij iemand hebben gezien. Maak de kinderen duidelijk 
dat als we zijn opgestaan ons lichaam volmaakt zal zijn (zie Alma 40:23). 
Niemand zal meer een gebrek hebben. Bespreek hoe geweldig dat 
zal zijn. 

5. Zing samen met de kinderen het lied 'Hij is verrezen' (Kinderliedjes, blz. 44) of 
zeg de tekst ervan op. 
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Hij is verrezen, 
Jezus, mijn Heer. 
Zing halleluja! 
Zing Hem ter eer. 

't Paasfeest herinnert mij 
ieder jaar weer: 
Hij is verrezen, 
Heiland en Heer! 
Hij is verrezen, 
Heiland en Heer! 
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De eerste Pasen 

vrienden graftombe steen soldaten engel 

Toen Jezus stierf waren zijn verdrietig. Ze legden Hem 

in een . En rolden een grote ifc'y voor de 

hielden de wacht zodat niemand de weg kon rollen. 

dagen lang lag Jezus' lichaam in de /£ 

van de derde dag kwam er een . Hij rolde de QV) weg. 

Toen de 

Jezus' 

Op de ochtend 

de engel zagen, werden ze bang. Die dag kwamen 

naar de }) . Ze zagen dat de steen was 

weggerold. Er stond een 

hier, Hij is opgestaan.' 

in de . De zei: 'Hij is niet 

Jezus is gestorven zodat wij allemaal verder kunnen leven na 

onze dood. Het paasfeest herinnert ons aan de dag dat Jezus uit de 

doden is opgestaan. 



Jezus Christus is het grootste 
geschenk (Kerstmis) 

leder kind het grote geschenk leren waarderen dat onze hemelse Vader ons 
heeft gegeven toen Hij Jezus Christus naar de aarde zond. 

1. Bestudeer Matteüs 2:1-12 en Johannes 3:16 met een gebed in uw hart. 

2. Stop plaat 2-41, De geboorte van Jezus (Evangelieplaten 200) in een doos. 
Verpak de doos in cadeaupapier. Schrijf Johannes 3:16 op een labeltje en 
hang dat aan het pakje. 

3. Maak voor ieder kind een kaart door een stuk papier door midden te vouwen. 
Schrijf Vrolijk Kerstfeest op de voorkant. Neem zo mogelijk enveloppen mee 
waar de kinderen de kaarten in kunnen doen. 

4. Teken een ster of knip er een uit papier. Dit stelt de ster voor die de drie wijzen 
volgden (een patroon voor een ster kunt u aan het eind van de les vinden). 

5. Neem eenvoudige kledingstukken mee (zoals sjaals en mantels) om te 
gebruiken bij het naspelen van het kerstverhaal. Als u geen kledingstukken 
ter beschikking heeft, maak dan naambordjes om aan te geven wie wie is. 
Neem ook een pop mee die Jezus voorstelt en voorwerpen (zoals een doosje, 
een pot en een vaas) die de geschenken van de drie wijzen voorstellen. 

6. Bereid u erop voor het lied 'Hij zond zijn zoon' (Kinderliedjes, blz. 20) te zingen 
of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het lesboek. 

7. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een opname van geestelijke kerstmuziek (facultatief). 
c. Krijtjes en potloden. 
d. Plaat 2-7, De wijzen (Evangelieplaten 203). 

8. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt 
- gaan doen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Als u de kinderen de vorige les een opdracht heeft gegeven, vraag bespreek 
die dan nu met ze. 

De geboorte van Jezus Christus was een groot geschenk 
Toon de kinderen het ingepakte geschenk. Vertel de kinderen dat dit een 
geschenk voorstelt van iemand die heel veel van ons houdt. 

Laat de kinderen om de beurt het geschenk vasthouden en raden wat erin zit. 

Vertel de kinderen dat het labeltje een aanwijzing is. Lees Johannes 3:16 voor. 
Vraag de kinderen of zij nu weten wat er in het pakje zit en wie het heeft gege-
ven (het kan nodig zijn om de kinderen eraan te herinneren dat God een andere 
naam is voor onze hemelse Vader). Laat een kind het geschenk uitpakken en 
de plaat ophouden zodat iedereen hem kan zien. 
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Les 33 

Doel 

Voorbereiding 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 



Bespreking 

Lied 

Schriftverhaal 
en bespreking 

Rollenspel 

Verhaal 

• Wat is het geschenk? 

• Wie heeft het geschenk gegeven? 

• Waarom is de geboorte van Jezus Christus zo'n geweldig geschenk? 

Maak de kinderen duidelijk dat de geboorte van Christus zo'n groot geschenk 
is omdat Jezus Christus is gekomen om ons te leren hoe we moeten leven. Hij 
heeft ons geleerd dat we gelukkig zullen zijn als we anderen liefhebben en 
helpen. Door Jezus naar de aarde te zenden, heeft onze hemelse Vader ons een 
geschenk gegeven dat ertoe bij zal dragen dat we ons altijd gelukkig voelen, 
niet alleen in de kersttijd. 

Zing samen met de kinderen het lied 'Hij zond zijn zoon' of zeg de tekst ervan op. 

De wijzen gaven de baby Jezus geschenken 
Wijs erop dat onze hemelse Vader wilde dat iedereen te weten zou komen dat 
Hij ons een geschenk had gegeven. Daarom plaatste Hij een prachtige, nieuwe 
ster aan de hemel. 

Toon plaat 2-7, De wijzen. Vraag de kinderen te vertellen hoe de wijzen de ster 
volgden om Jezus te vinden (zie Matteüs 2:1-12). Vul het verhaal aan met details 
die ze misschien vergeten. 

Lees Matteüs 2:11 voor. 

• Wat voor geschenken brachten de wijzen voor Jezus mee? 

Leg uit dat wierook en mirre zoetruikende geurstoffen zijn die in godsdienstige 
ceremonies worden gebruikt. Alle drie de soorten geschenken die de wijzen 
meebrachten waren waardevol en moeilijk te krijgen. De wijzen wilden Jezus de 
mooiste geschenken brengen die ze maar konden krijgen. 

• Waarom brachten de wijzen Jezus die geschenken? (Omdat zij van Hem 
hielden en Hem eerden.) 

• Waarom knielden de wijzen neer en aanbaden zij Jezus toen ze Hem zagen? 
(Ze wisten dat Hij de Heiland was, de Zoon van onze hemelse Vader.) 

Laat de kinderen het verhaal van de wijzen uitbeelden. Laat ieder kind die mee 
wil doen een rol spelen. Ze kunnen Maria, Jozef en de wijzen uitbeelden (neem 
zoveel wijzen als u nodig heeft om alle kinderen mee te kunnen laten doen). 
U kunt ook een kind vragen om de papieren ster vast te houden. Laat de kinde-
ren hun kostuums aandoen of naambordjes opspelden. 

U kunt op de achtergrond zachtjes geestelijke kerstmuziek draaien. 

Speel zelf de rol van verteller door een geselecteerd aantal verzen uit Matteüs 
2:1-12 voor te lezen. In het bijzonder Matteüs 2:2 en Matteüs 2:9-11. U kunt 
Matteüs 2:2 samen met de wijzen opzeggen. (Leg, zo nodig uit dat de Koning 
der Joden een andere naam is voor Jezus Christus.) 

Uit iiefde geschenken geven maakt ons blij 
Leg uit dat net als de wijzen Jezus geschenken brachten om duidelijk te maken 
dat ze van Hem hielden, wij anderen geschenken kunnen geven om te laten 
zien dat we van ze houden. 

Vertel het volgende verhaal van een jongetje genaamd S. Dilworth Young. Hij zou 
later algemeen autoriteit worden. 
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Les 21 

De kerst dat S. Dilworth Young vijf jaar was, zag hij een mooie legpuzzel in de 
etalage van de winkel liggen. Er stond een afbeelding op van een oude brand-
weerwagen die nog door een paard werd getrokken. Dilworth wilde het allerlief-
ste die puzzel voor kerst. 

Ouderling Young heeft later verteld wat er met de puzzel gebeurde op kerstdag: 

Toen het eindelijk kerstochtend was, hing mijn kerstsok aan mijn stoel gevuld met 
allemaal lekkers. Maar al gauw zag ik mijn puzzel. Hij was ingepakt in mooi licht 
papier. Maar door de grootte wist ik wat het was. Ik maakte de doos gauw open 
en al snel ging ik helemaal op in het plezier van puzzelen. 

'Niet lang daarna kwam mijn vader de kamer binnen en legde mijn jongere broer-
tje, mijn oudere zus en mij uit dat de familie Jensen verderop in de straat nog niet 
zolang geleden uit Denemarken was gekomen. Hij vertelde dat de vader geen 
werk had en geen geld. Vader stelde voor dat we hun onze kerstmaaltijd zouden 
geven. Hij vroeg ons ook ons lievelingsspeelgoed uit te kiezen en dat aan de 
kinderen van de familie Jensen te geven (...) 

'Voordat we naar de familie Jensen gingen, had ik drie uur mijn puzzel gespeeld 
en ervan genoten. Ik had er nog aan gedacht iets anders te geven, maar diep in 
mijn hart wist ik dat ik maar één cadeau kon geven. 

'Om kwart voor twaalf gingen we allemaal op pad. Vader droeg de kalkoen op 
een schaal. Moeder en mijn zuster Emily volgden met de aardappels, de jus, 
de saus, de veenbessen en het toetje. En onder mijn arm droeg ik de zorgvuldig 
opnieuw ingepakte puzzel. 

Toen we bij de familie Jensen binnenkwamen, zette vader de kalkoen op het 
smalle, lege tafeltje in de hoek. Daarna zetten mijn moeder en mijn zuster de rest 
van het eten ernaast. 

'Om de beurt gaven we de cadeautjes. Emily gaf haar prachtige pop aan een 
van de meisjes. Ik was aan de beurt en keek naar een jongen van mijn leeftijd. 
"Hier", zei ik toen ik hem de puzzel gaf. Hij nam hem aan en glimlachte. Toen gaf 
mijn broertje zijn cadeautje aan het kleinste kind. Daarna gingen we naar huis. 

'Het is gek, maar het leek alsof mijn voeten de grond niet raakten toen we van de 
Jensens naar huis liepen. Het leek alsof ik zweefde op een wolk fijne gevoelens, 
want ik wist dat ik iemand gelukkig had gemaakt. 

'Zelfs ons kerstdiner van bonen uit blik, brood en boter en ingemaakt fruit 
had een bijzondere en onvergetelijke betekenis die bijzondere kerstdag!' 
(S. Dilworth Young, 'Friend to Friend: A Special Christmas', Friend, december 
1972, blz. 20-21.) 

• Wat heeft Dilworth gedaan dat hem zo blij maakte? 

• Waarom was hij blij nadat hij zijn lievelingsspeelgoed had weggegeven? 

• Heb je iemand weieens iets gegeven dat hem/haar blij heeft gemaakt? 

Laat de kinderen vertellen hoe ze een ander iets hebben gegeven wat die per-
soon blij heeft gemaakt. 

Leg uit dat als we anderen een geschenk geven, we laten zien dat we van die 
persoon houden. Niet alleen een cadeautje krijgen maakt ons blij, maar ook een 
cadeautje geven. Cadeautjes hoeven niet duur te zijn om te laten zien dat we 
veel van iemand houden. De beste cadeautjes zijn vaak die waarin iemand iets 
aardigs doet voor iemand anders. 
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Bespreking 

Presentatie 
leerkracht 



Vertel een verhaal van een kind dat iets aardigs voor iemand deed. U kunt het 
volgende verhaal gebruiken: 

Het was al gauw kerst. Betty wilde haar huisgenoten geschenken geven om te 
laten zien hoeveel ze van hen hield. Maar Betty had geen geld. Ze dacht dat ze 
geen geschenken kon geven en was erg verdrietig. Toen herinnerde Betty zich 
dat haar jeugdwerklerares de klas had verteld dat de beste geschenken vaak 
die geschenken zijn die je met geld niet kunt kopen. Betty besloot geschenken 
van dienstbetoon te geven. 

Betty maakte voor ieder gezinslid een kaart. Op iedere kaart schreef ze wat ze 
voor dat gezinslid zou gaan doen. Op de kaart van haar jongere zusje schreef ze 
dat ze een spelletje met haar zou spelen dat haar zusje leuk vond. Op de kaart 
voor haar oudere broer schreef ze dat zij 's avonds af zou wassen als het zijn beurt 
was. Haar moeder beloofde ze op de baby te letten terwijl ze een middagdutje 
deed en haar vader beloofde ze in de tuin te helpen. Haar lievelingscadeau was 
voor haar grootvader: ze beloofde hem iedere ochtend een stevige knuffel te geven. 

Op kerstochtend gaf Betty haar cadeautjes aan haar huisgenoten, ledereen vond 
Betty's dienstbetooncadeautjes erg leuk. Ze wisten dat Betty van hen hield omdat 
ze zulke prachtige cadeautjes had gegeven. 

Geef ieder kind een kaart en een pen of een paar potloden. Vertel de kinderen 
dat zij met die kaart net als Betty een dienstbetooncadeautje kunnen geven. 

Bespreek een paar cadeautjes die de kinderen kunnen geven, zoals het bed 
opmaken van je broertje of zusje, de tafel dekken, met je kleine broertje of zusje 
spelen of een boodschap voor je ouders doen. Help ieder kind een dienstbe-
tooncadeautje uitkiezen en een persoon aan wie het dat cadeau kan geven. 

Help ieder kind boven aan de binnenzijde Ik zal schrijven en onderaan voor jou. 

Laat ieder kind in het midden van de bladzijde een tekening maken van wat het 
voor iemand anders wil doen als dienstbetooncadeautje. 

Geef, als u enveloppen mee heeft genomen, ieder kind een envelop om de 
kaart in te doen. Schrijf samen met de kinderen de naam van .de ontvanger op 
de envelop of voor op de kaart. 

Herinner de kinderen eraan de kaarten te geven als de cadeautjes worden uit-
gewisseld. 

U kunt de kinderen voorstellen thuis soortgelijke kaarten te maken voor andere 
familieleden of vrienden. 

Presentatie 
leerkracht 

Getuigenis 

Samenvatting 
Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus het belangrijkste geschenk is 
dat onze hemelse Vader ons heeft gegeven. Dit omdat Jezus ons helpt om eens 
terug te kunnen keren bij Hem en bij onze hemelse Vader. Leg uit dat net zoals 
onze hemelse Vader ons heeft laten zien hoeveel Hij van ons houdt door Jezus 
naar de aarde te zenden, wij anderen kunnen laten zien hoeveel wij van hen hou-
den door hun bijzondere geschenken te geven. 

Geef uw getuigenis dat Jezus Christus onze Heiland is. Vertel de kinderen hoe 
u zich voelt als u erbij stilstaat hoeveel onze hemelse Vader en Jezus Christus 
van ons allemaal houden. Vertel de kinderen ook hoe u zich voelt als u iemand 
een geschenk geeft. 

Moedig de kinderen aan om aan onze hemelse Vader en Jezus Christus te den-
ken als ze Kerstfeest vieren. 
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Les 34 

Kies van de onderstaande activiteiten die activiteiten uit die het meest geschikt 
zijn voor de kinderen in uw klas. U kunt ze in de les verwerken of als terugblik of 
samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'Lestijd' in 'Wenken 
voor de leerkracht'. 

1. Zing samen met de kinderen 'Stille nacht' (lofzang 149) of zeg de tekst ervan op. 

Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die tot God ons terugbrengen zal, 
werd geboren in Betlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 

2. Zing 'Geen wieg voor een Koning' (Kinderliedjes, blz. 26), 'Maria's wiegelied' 
(Kinderliedjes, blz. 28) of 'O luister, mijn kleine' (Kinderliedjes, blz. 30) of zeg 
de tekst ervan op. De tekst van de liedjes staan achterin dit lesboek. 

3. Lees Matteüs 2:1-2, 9-11 voor. Bespreek hoe belangrijk de ster was voor de 
wijzen. Laat ieder kind driehoeken uitknippen uit papier en op elkaar plakken 
in de vorm van een ster (zie voorbeeld hieronder). Geef de kinderen hun ster 
mee naar huis. 
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Aanvullende 
activiteiten 



Teksten van de liedjes 

Een gelukkig gezin 

'k Hou van moeder, zij van mij, 
'k hou van vader ook daarbij: 
hij houdt van ons, ziet u maar; 
wij zijn gelukkig met elkaar. 

'k Hou van zusje, zij van mij, 
'k hou van broertje, ook daarbij: 
hij houdt van ons, ziet u maar: 
wij zijn gelukkig met elkaar. 

Geen wieg voor een koning 
Geen wieg voor een Koning, een kribbe alleen, 
geen plaats in een woning voor 't Kindeke klein. 
De sterren, zij straalden, verspreidden hun pracht, 
toen Jezus zou komen in donkere nacht. 

De os en de ezel hebt Gij wel gehoord, 
toch heeft het uw vrede en rust niet verstoord. 
Ik bid U, Heer Jezus, laat stralen het licht, 
en houd zo mijn ogen op U steeds gericht. 

Blijf bij mij, Heer Jezus, wijk niet van mijn zij! 
Ik bid U, schenk immer uw liefde aan mij. 
Ach, help mij te worden als 'n kindeke klein, 
en uw heilige woning eens waardig te zijn. 

De doop 
Jezus is eens in Judea 
naar Johannes toegegaan, 
die Hem doopte onder water 
bij de oever der Jordaan. 

'Dit is deel van 't Evangelie', 
had hen Jezus uitgelegd, 
'om te komen bij mijn Vader 
moet je doen wat Hij je zegt.' 

Daarom wil ik trouw vervullen 
Jezus' woord te allen tijd 
om gehoorzaamheid te tonen 
ben ik voor mijn doop bereid. 

Kies het goede 
Als ik goed leef, dan ben ik gelukkig. 
Elke dag vraag ik: Wat is nu goed? 
Ik leer veel over Jezus de Christus; 
Hij leert mij hoe ik goed leven moet. 

Refrein: 

Kies het goede, wees gelukkig, 
kies het goede, wat j'ook doet. 

't Evangelie leert mij hoe 'k moet bidden, 
en gehoorzaam moet zijn aan de Heer, 
en ik weet: als ik Hem maar blijf volgen, 
geeft Hij vreugde en blijdschap steeds weer. 

Refrein 

Strijd voor het recht 
Strijd voor het recht, wees toch nooit bang! 
Jij kunt iets doen wat een ander niet kan; 
doe het dus moedig en vriend'lijk en blij, 
Gods heil'ge engelen staan je dan bij. 
Strijd, strijd, strijd voor het recht, 
strijd, strijd, strijd voor het recht, 
strijd voor het recht, strijd voor het recht! 

Geef, zegt het beekje klein 
Geef, zegt het beekje klein, 
geef, o geef, geef, o geef! 
Geef, zegt het beekje klein, 
als het naar het dal toestroomt: 
ik ben wel klein, maar waar ik kom 
zijn de velden fris en groen. 

Refrein: 

Daarom zingen wij altijd: 
geef verblijd, o geef verblijd! 
Daarom zingen wij altijd: 
geef, o geef verblijd. 

Geef zegt de regendrop, 
geef, o geef, geef, o geef! 
Geef, zegt de regendrop, 
als hij naar het bloempje lacht: 
ik til haar dorstig kopje op 
en geef haar wortels kracht. 

Refrein 
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Geef, omdat Jezus geeft, 
geef, o geef, geef, o geef! 
Geef, omdat Jezus geeft, 
want het geven maakt je blij: 
doe als de beek en de regendrop: 
wees goed voor al wat leeft. 

Refrein 

Hij zond zijn Zoon 
Hoe kon de Vader laten zien 
wat trouw en liefde is? 
Hij zond zijn Zoon, 
een kindje klein, 
als licht in duisternis. 
Hoe kon de Vader laten zien 
welk pad wij moeten gaan? 
Hij zond zijn Zoon 
naar d'aarde toe 
om ons hier voor te gaan. 
Hoe kon de Vader laten zien 
wat offerande is? 
Hij zond zijn Zoon, 
die stierf voor ons 
en bracht herrijzenis. 
Wat vraagt de Vader ons te doen? 
Wat staat er in de Schrift? 
Leef als zijn Zoon 
en houd zijn woord 
steeds in je hart gegrift. 
Wat vroeg Hij ons? 
Leef als zijn Zoon. 

ik ben een kind van God 
Ik ben een kind van God, 
door Hem op aard' gebracht. 
Hij heeft mij met een veilig thuis, 
met ouders lief bedacht. 

Refrein: 

Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij, 
vraag ik hun steeds weer, 
leer mij alwat ik moet doen, 
dat ik tot Hem wederkeer. 

Ik ben een kind van God, 
toch voel ik mij heel klein; 
begrijpen wil ik heel zijn plan 
een voorbeeld altijd zijn. 

Refrein 

Ik voel uw liefde, Heer 
Ik voel uw liefde, Heer; 
dat maakt mij warm van binnen. 
U bent ook heel dichtbij, 
in alles wat ik doe. 

Refrein: 

Ik geef heel mijn hart aan U, 
denk elke dag aan U. 
Ik voel uw liefde, Heer; 
dat maakt mij warm van binnen. 

Ik voel uw liefde, Heer; 
en als ik, om te bidden, 
stil op mijn knieën ga, 
dan bent U heel dichtbij. 

Refrein 

Ik voel uw liefde, Heer; 
U bent mijn goede Herder. 
Mijn hart geef ik aan U, 
U zegent mij altijd. 

Refrein 

Ik weet dat Jezus leeft 
Ik weet dat Jezus leeft, 
Hij houdt heel veel van mij. 
De Heil'ge Geest vertelt mij dat 
en daarom ben ik blij, 
en daarom ben ik blij. 

Hij leert mij in geloof 
te leven naar Gods plan. 
De Heil'ge Geest vertelt mij dat 
en zegt dat ik het kan, 
en zegt dat ik het kan. 

Ik dank U, mijn Vader 
Ik dank U, mijn Vader in hemelse sfeer, 
voor uw goedheid, genade en liefde zo teer. 
Ik dank U voor ouders en vrienden zo fijn; 
voor al wat U geeft wil ik dankbaar steeds zijn. 

O, help mij vandaag lief en aardig te zijn, 
en te doen wat mijn vader of moeder mij zei. 
In de naam van de Heiland vraag ik als uw kind: 
O, blijf aan mijn zij en wees altijd mijn Vrind. 
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Ik lees graag dat mooie verhaal 
ik lees graag dat mooie verhaal, woord voor 

woord, 
van het leven van Jezus op aard'. 
Ik had ook zo graag bij die kind'ren gehoord, 
toen in liefde om Jezus geschaard. 

Dan had Hij op mij ook zijn handen gelegd, 
zijn veilige arm om mij heen. 
Ja, dan had ik gehoord dat Hij hun had gezegd: 
'Laat ze komen, verhinder er geen! 

Ik wil graag als Jezus worden 
Ik wil graag als Jezus worden 
en volg dus zijn voorbeeld na. 
Ik wil van zijn liefde geven, 
ja, overal waar ik ga. 
Wanneer ik moet kiezen 
voor goed of voor slecht, 
in gedachte hoor ik dan de Heilige Geest, 
die zegt: 'Houd van elkaar zoals Jezus van jou; 
doe voor een ander wat Hij doen zou. 
Wees aardig en lief in gedachte en daad, 
wie dat doet, die volgt Jezus' raad.' 

Ik wil van mijn vrienden houden, 
hen helpen, dat vind ik fijn. 
Ik hoop dat als Jezus weer terugkomt, 
ik altijd bij Hem mag zijn. 
Ik denk aan de woorden die Hij heeft gezegd, 
en dan voel 'k zijn stem weer 
door de Heilige Geest, die zegt: 
doe voor een ander wat Hij doen zou. 
Wees aardig en lief in gedachte en daad, 
wie dat doet, die volgt Jezus' raad. 

Jezus zegt: wees altijd lief 
Jezus zegt: wees altijd lief, 
vriendelijk en trouw; 
als je lief voor and'ren bent, 
houden zij van jou. 

Jezus houdt van kleine kind'ren 
Jezus hield van kleine kind'ren, 
kind'ren zoals wij, 
gaf aan hen zijn zegen 
en nam ze aan zijn zij. 

Vele mooie, goede dingen 
leerde Hij ze daar: 
wees altijd behulpzaam 
en houd ook van elkaar. 

Wees steeds een zonnestraaltje 
Jezus de Heer wil dat kind'ren 
een zonnestraaltje zijn, 
altijd proberen te dienen, 
ja, waar zij mogen zijn. 

Refrein: 

Voor Jezus, voor Jezus 
wil ik als zonnestraal schijnen, 
voor Jezus, voor Jezus 
wil ik een zonnestraal zijn. 

Jezus zei ook: wees toch vrolijk 
en goed voor groot en klein; 
toon dat je thuis en bij and'ren 
heel vriendelijk kan zijn. 

Refrein 

Maria's wiegelied 
Goedenacht, goedenacht, mijn lieve Kind, 
goedenacht en slaap maar zacht. 
Uw leven, dat nu net begint, 
is door velen lang verwacht. 
De sterren schijnen hemels licht 
op uw godd'lijk aangezicht. 
Goede nacht, goede nacht, mijn lieve Kind, 
goedenacht en slaap maar zacht. 

Uw hoofdje, nu zo lief en klein, 
draagt eens een koningskroon. 
Uw handjes, als ze groter zijn, 
brengen zegen, lieve Zoon. 
De hele schepping zingt met mij: 
de vrede komt nabij. 
Goedenacht, goedenacht, mijn lieve Kind, 
goede nacht en slaap maar zacht. 

Houd van elkander 
Zoals 'k u liefheb, 
houd van elkander. 
Dit nieuw gebod luidt: 
houd van elkander. 
Zo weten allen: 
gij zijt mijn discip'len, 
indien gij houdt 
van elkander. 
(© 1961, herschreven in 1989 door Luacine 
C. Fox. Gebruikt met toestemming.) 
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O luister, mijn kleine De Heilige Geest 
O luister, mijn kleine, naar 't mooie verhaal, 
hoe 't Kindeke Jezus op aard' kwam eenmaal, 
hoe ver hiervandaan eens, 't is lang nu voorbij, 
een kind werd geboren, mijn liev'ling als jij. 

Refrein: 

Suja mijn kleine, suja mijn bloed, 
suja mijn kleine, kom slaap nu maar zoet. 
Suja mijn kleine, suja mijn bloed, 
kindertjes worden door Jezus behoedt. 

't Verhaal werd verteld door een engelenschaar, 
toen licht hen omstraalde, zo helder, zo klaar. 
Wat blonken die sterren, maar één blonk vooral, 
en die bleef toen staan boven 't Kind in de stal. 

Refrein 

De schaapherders vonden het Kindeke klein, 
want d'engelen toonden hun waar het zou zijn; 
het lag in een kribbe, zo need'rig, zo mooi, 
het Kindeke Jezus in slaap op het hooi. 

De Heiland heeft beloofd 
dat Hij ons zenden zou 
de Heil'ge Geest als goede Vriend 
van mij en ook van jou. 
De Heil'ge Geest getuigt 
met stille, zachte stem 
van God de Vader en zijn Zoon, 
en leidt ons terug naar Hen. 

En als wij zijn gedoopt, 
bevestigd in Gods kerk, 
ontvangen wij de Heil'ge Geest, 
een Trooster die ons sterkt. 
O, laat ik altijd luist'ren 
naar die zachte stem, 
dan kies ik steeds de goede weg 
en blijf ik dicht bij Hem. 

Refrein 

Als je moeder roept 
Als je moeder roept, 
kom je dan ook gauw, 
je moeder geeft je goede raad, 
want ze houdt van jou. 

Als je vader roept, 
kom je dan ook gauw, 
je vader geeft je goede raad, 
want hij houdt van jou. 

Vader in de hemel 
past op jou zo trouw. 
Je wilt toch doen wat Hij je zegt, 
want Hij houdt van jou. 

Een boos gezichtje 
Als j'een boos gezichtje trekt 
en een traan verschijnt, 
praat en lach dan gauw, 
dat 't boze rimpeltje verdwijnt. 

Lelijk zijn die rimpeltjes 
in een boos gezicht, 
liever is een held're lach, 
die maakt het leven licht. 



Je niet 
voorbereiden 

op de 
wederkomst 
van Christus 



Je 
voorbereiden 

op de 
wederkomst 
van Christus 
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