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Wenken voor de leerkracht 

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

Boodschap voor 
de leerkracht Onze hemelse Vader heeft u de heilige roeping gegeven om kinderen het evangelie 

van Jezus Christus te onderrichten en hun te leren het na te leven. Als u de kinderen 
dient en hen uitnodigt om 'tot Christus [te] komen', zult u hen tot zegen zijn. U kunt 
de kinderen helpen de zegeningen van onze hemelse Vader te gaan begrijpen en 
een getuigenis van het evangelie te 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 evangeliebeginselen naleeft, de Schriften bestudeert, de raadgevingen van 
uw priesterschapsleiders volgt en dichter tot uw hemelse Vader komt door gebed, zult 
u die inspiratie van de Heilige Geest ontvangen die u nodig heeft voor het lesgeven 
aan de kinderen. Geef regelmatig uw getuigenis aan de kinderen. Laat u door de 
Heilige Geest leiden in deze belangrijke roeping. Als u dat doet, zal de Heilige Geest 
u zo leiden, dat u alleen datgene doet in het jeugdwerk wat uw hemelse Vader voor 
de kinderen verlangt. 

Het KGW-embleem, dat voorin dit lesboek staat, en de KGW-ring (31362 120) worden 
in verscheidene lessen gebruikt. KGW betekent Kies de goede weg. De KGW-ring 
wordt in verscheidene lessen en aanvullende activiteiten genoemd en is een hulpmid-
del om zijn drager 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. 

De les Gebed 

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. 

De les geven 

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. Lees 
de les niet voor aan de kinderen. Ze zullen beter reageren als u de les in uw eigen 
woorden vertelt. 

Gebruik het lesmateriaal dat het meest geschikt is voor uw klas. De aanvullende 
activiteiten aan het eind van iedere les kunnen tijdens de les gebruikt worden op een 

Informatie 
over de klas 
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tijdstip dat u juist acht. Niet al het lesmateriaal of alle aanvullende activiteiten zullen 
geschikt zijn voor de kinderen in uw klas. 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. LI 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 
gebruiken om een leerstelling duidelijk te maken. 

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

Geef vaak een kort, persoonlijk getuigenis, zodat de kinderen eerder geneigd zijn de 
evangelieboodschap te horen en erop te reageren met de Geest. 

Muziek in de klas 

Muziek kan de Geest van de Heer uitnodigen in de les. Door als klas samen te zingen, 
kunnen uw lessen interessanter worden en zullen de kinderen de beginselen beter 
onthouden. 

De tekst van liedjes die meermalen wordt gebruikt, staat achterin het lesboek. De 
tekst van liedjes die slechts eenmaal wordt gebruikt, staat in de les zelf. De muziek 
voor die liedjes staat in de bundel Kinderliedjes. (De bundel Kinderliedjes is in 1998 
verschenen. Veel van die liedjes zijn, gereviseerd, overgenomen uit Zing maar mee. 
Gelieve de alfabetische index te raadplegen voor de vindplaats. Een aantal andere 
liedjes is van 1990 tot en met 1997 in De Kinderster verschenen.) 

U hoeft geen bekwaam musicus te zijn om het zingen in de klas zinvol en leuk te 
maken. Leer ieder liedje goed en oefen het als onderdeel van de voorbereiding op 
uw les. Als u hulp nodig heeft, vraag dan de muziekleidster van het jeugdwerk of de 
pianiste om hulp. (Voor aanvullende hulp, zie 'Zing met de klas', Hoe geef je kinderen 
les [31109 120], blz. 40-42.) 

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

De geloofsartikelen 

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. 

De Schriften 

Neem uw Schriften iedere week mee naar de les en laat de kinderen zien hoe u hen 
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. 

Hulpmiddelen 

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. 
Achter sommige platen wordt een mediatheeknummer vermeld. Dat zijn platen die 
eventueel in groter formaat in uw mediatheek te krijgen zijn. Achter andere platen 
staat een nummer dat verwijst naar de doos Evangelieplaten. 
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Muziek. Zie 'Muziek in de klas', blz. VIII. 

Knipplaten. Knip de platen uit en gebruik ze in de juiste les. Bewaar ze bij het lesboek. 

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 producten die u wilt laten proeven of andere nadelige lichamelijke 
reacties op het voedsel heeft. 

Ander lesmateriaal. U moet ander eenvoudig lesmateriaal zelf maken, zoals woord-
stroken, posters en uitreikbladen. Bewaar ze om ze in volgende lessen of jaren nog te 
kunnen gebruiken. 

Presentaties in de participatieperiode 

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 kinderprogramma 
voor de avondmaalsdienst nemen. 

De kinderen tijdens de participatieperiode een evangeliebeginsel laten onderrichten, 
kan ertoe bijdragen dat zij het beginsel leren en anderen erover vertellen. U kunt een 
deel van de lestijd gebruiken om de presentatie voor te bereiden. 

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. Toon de poster 'Lid worden van de kerk van Jezus Christus' (zie les 7) en leg uit 
wat ermee bedoeld wordt. 

3. Laat de kinderen vertellen hoe zij het vinden dat ze zich spoedig kunnen laten 
dopen. Als u al een kind van acht in de klas heeft dat gedoopt is, vraag het dan te 
vertellen hoe het zich liet dopen. 

4. Vertel een verhaal uit een les na. Maak daarbij gebruik van platen, woordstroken of 
knipplaten. 

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

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

Thuis over de les vertellen 

Moedig de kinderen aan om thuis te vertellen wat ze in het jeugdwerk hebben ge-
leerd. 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 les vergroten. Sta open voor ideeën van 
ouders die ertoe kunnen bijdragen dat het jeugdwerk zinvoller wordt voor hun kinderen. 

De voorbereiding op de doop 

Als u kinderen van zeven jaar in uw klas heeft, zal een aantal van hen waarschijnlijk 
dat jaar worden gedoopt. Als jeugdwerklerares kunt u de familie van de kinderen 
steunen en de kinderen in uw klas voorbereiden op de doop. U kunt de volgende 
ideeën daarbij in overweging nemen: 
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1. Geef zo mogelijk een paar lessen over de doop (les 11, 13, 21, 32 en 33) voordat 
het eerste kind wordt gedoopt. 

2. Neem de zondag voor de doop van een kind vijf minuten de tijd om het belang 
van die verordening te bespreken. 

3. Wees zo mogelijk bij de doopdienst van ieder kind aanwezig, samen met een lid 
van het jeugdwerkpresidium en zoveel mogelijk andere kinderen uit de klas. 

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

De kinderen 
begrijpen Uw roeping om de kinderen het evangelie van Jezus Christus te onderrichten, is een 

heilige taak die u door de bisschap of het gemeentepresidium is gegeven. U kunt 
een grote invloed hebben op de kinderen in uw klas en ze stimuleren de Heiland te 
volgen. Vergeet niet dat de priesterschapsleiders u door inspiratie van onze hemelse 
Vader hebben geroepen. 

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 vermogen moeten 
lezen en schrijven. 

Help de kinderen een gevoel van eigenwaarde op te bouwen door naar ze te luisteren 
en ieder kind zoveel mogelijk individuele aandacht te geven. 

De lessen zijn geschreven voor kinderen van vier tot en met zeven jaar. De klassen 
kunnen bestaan uit kinderen van dezelfde leeftijd of uit kinderen van verschillende 
leeftijden. U zult de lessen misschien moeten aanpassen aan de leeftijd van de kinde-
ren in uw klas. Als u de leeftijdskerimerken 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 
door bij de voorbereiding van uw lessen. Vergeet echter niet dat ieder kind zich in zijn 
eigen tempo ontwikkelt. Het zijn slechts algemene richtlijnen. 

Vierjarigen 

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

1. Hij kan met meer gemak rennen, springen en klimmen met meer gemak dan de 
driejarige. 

2. Hij kan een bal vangen en een blokkenhuis bouwen. 

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

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

5. 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 rennen of dansen, 
maar hij schenkt geen enkele aandacht aan hoe andere kinderen het doen. 
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6. Buiten het stellen van veel vragen, kan hij ook een gesprek voeren met een ander 
kind of met een volwassene. 

7. Omdat zijn ervaringen grotendeels thuis zijn opgedaan, spreekt hij het meest over 
dat thuis. Kinderen op deze leeftijd vertellen de leerkracht graag over het gezin. 
Hij vertelt vaak 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. 

8. Hij leeft volkomen in het hier en nu. Gisteren en morgen betekenen weinig. Hij 
toont echter grote opwinding over komende gebeurtenissen, en omdat hij de 
betekenis van tijd nog niet kan bevatten, kan hij vragen: 'Is vandaag morgen?' 

9. 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. 

10. Met weinig hulp leert hij bidden. 

Vijfjarigen 
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 hij alleen is, kan hij zich op velerlei wijze amuseren, zoals 
door wat rond te huppelen of door figuren te tekenen. De normale gedragspatronen 
voor een vijfjarige zijn: 

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

2. De fijne motoriek 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 lijntjes te blijven. Veel vijfjarigen kunnen ook al hun 
schoenveters strikken. 

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

4. Hij is zeer ernstig als hij vraagt: 'Waar is dit voor?' of 'Hoe werkt dat?' Hij wil een 
overdacht en eerlijk antwoord en behoort dat 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 verhaaltjes en vraagt telkens weer om 
hetzelfde verhaal. Herhaling is zijn manier vari 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 vingerspelletjes voor 
'de kleintjes' zijn en wil meer 'gevorderde' activiteiten of tussentijdse oefeningen. 
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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. 

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 werkelijk-
heid 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. Dat 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 
naarmate het kind zich verder ontwikkelt. 

14. Hij is een gretige leerling. Omdat hij een groot geloof in God heeft, zal hij een 
opmerkelijke belangstelling voor Hem hebben en veel vragen over Hem stellen. 
Hij houdt van bidden en kan dat zonder hulp doen. 

Zesjarigen 

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

1. Zijn aandachtsduur neemt toe. Alhoewel het kind erg rusteloos is, kan het zich 
voor 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 terug naar 
de mediatheek te brengen. 

5. Hij luistert nog steeds graag naar verhalen, en wil de figuren uitbeelden. Hij kleedt 
zich graag in de kleding van volwassenen. 

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

7. Hij houdt van feestjes. 

8. Hij kan zijn vaardigheid in touwtje springen, rennen en hinkelen vergroot hebben 
en beginnen deze vaardigheden in spelletjes te gebruiken. 

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

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

Op zevenjarige leeftijd heeft het kind nog een nauwe band met zijn ouders en waar-
deert het nog steeds hun aandacht, liefde en medegevoel, maar het begint betrokken 
te raken bij personen en zaken buiten de woning. Het heeft een persoonlijke smaak 
en wil in de gelegenheid worden gesteld een aantal beslissingen zelf te nemen. Het is 
levendig, onstuimig en heeft een enorme belangstelling voor het leven om zich heen. 
Het onderzoekt veel activiteiten en wil graag de dingen herhalen die het plezierig vindt. 
De andere algemene kenmerken van een zevenjarige zijn: 

1. Zijn grove motoriek is goed en hij wordt bevalliger en sneller. 

2. De fijne motoriek ontwikkelt zich. Hij kan gemakkelijker en ook nauwkeuriger in 
drukletters schrijven. 

3. Hij houdt van actieve lichamelijke spelletjes en speelt die telkens opnieuw. 

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

5. Hij is vaak onrustig en nerveus. 

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

7. Zijn concentratievermogen groeit; als iets hem interesseert kan hij het ook afma-
ken, zelfs als dat zo'n twintig tot vijfentwintig minuten duurt. In de meeste lessen 
heeft hij nog steeds variatie in de activiteiten nodig. 

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

9. Hij wordt minder bazig en is minder vastbesloten om zijn zin door te drijven. 

10. Hij wordt onafhankelijker en logischer in zijn denken. 

11. 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. 

12. Hij verlangt naar de doop. 

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

14. Hij is trots op het feit dat hij minstens één maaltijd kan meevasten in het vasten-
weekend en dat hij tiende betaalt. 

Lesgeven aan 
gehandicapte 
kinderen De Heiland heeft ons door zijn voorbeeld geleerd medeleven te hebben met gehandi-

capte 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 verlangen om ieder kind in 
de klas bij de leerzame activiteiten te betrekken, zijn een vereiste. 

XIII 



Gehandicapte kinderen kunnen door de Geest geraakt worden, ongeacht hun 
begripsniveau. Ook al kunnen sommige kinderen misschien niet de hele jeugdwerk-
periode 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. 

Sommige kinderen kunnen leerproblemen hebben; blind, doof of verstandelijk gehan-
dicapt 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. 

De volgende 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 individuele 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, zo mogelijk, met het kind zelf te overleggen. 

• Voordat u een gehandicapt kind vraagt om het gebed uit te spreken of anderszins 
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 plezier mee kan 
doen. 

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

Omgaan met 
gevallen van 
mishandeling Mogelijk merkt u dat er kinderen in uw klas zijn die geestelijk of lichamelijk mishandeld 

worden. Als u zich zorgen maakt om een van de kinderen in uw klas, neem dan con-
tact 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. 
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Kies de goede weg Les 

10 
Doel De kinderen duidelijk maken dat ze door het goede te kiezen Jezus kunnen volgen. 

Voorbereiding 1. Maak voor ieder kind en voor uzelf een blanco naambordje. Schrijf uw eigen naai 
op een van de bordjes. 

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

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 

b. Voor ieder kind een potlood. 
c. Voor ieder kind een stukje plakband of een veiligheidsspeld. 
d. Voor ieder kind een kopie van het KGW-embleem om in te kleuren; het emblee 

staat voorin het lesboek. 
e. Een KGW-ring voor ieder kind dat er nog geen heeft. 
f. Plaat 3-1, Johannes de Doper doopt Jezus (Evangelieplaten 208). 

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

Aanbevolen 
lesschema Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Mijn naam eer aandoen 

Aandachtsactiviteit Stel u voor aan de kinderen. Noem uw naam en toon uw naambordje. 

Geef ieder kind een naambordje en een krijtje of een potlood. Laat ze hun naam op 
hun bordje schrijven. Help de kinderen die nog niet kunnen schrijven. Bevestig de 
naambordjes met plakband of een veiligheidsspeld aan de kleding van de kinderen. 

• Waarom is een naam belangrijk? (Maak de kinderen duidelijk dat een naam de ene 
persoon van de andere onderscheidt.) 

Noem de naam van een paar personen die de kinderen kennen en respecteren, zoals 
de naam van hun ouders, de bisschop, een zendeling of de president van de kerk. 
Vraag hun waar ze aan moeten denken als ze de namen van die personen horen. 
Vraag ook hoe ze over die personen denken. Maak de kinderen opnieuw duidelijk dat 
een naam de ene persoon van de andere onderscheidt..Als je weet hoe iemand heet, 
herken je zijn naam als die wordt genoemd. Waarschijnlijk denk je er dan aan hoe die 
persoon eruit ziet en hoe hij of zij zich gedraagt. 

Laat ieder kind zijn eigen naam zeggen. 

• Wat zou je graag willen dat de mensen denken als ze jouw naam horen? 

• Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat de mensen goed over je denken als ze je 
naam horen? 
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Laat de kinderen verscheidene manieren bedenken waarop zij hun naam eer aan 
kunnen doen, zoals hun karweitjes doen, lief, beleefd en eerlijk zijn, hun ouders 
gehoorzamen, de geboden gehoorzamen en zich aan wetten en regels houden. Als 
we het goede kiezen, zullen niet alleen wij een goed gevoel over onszelf hebben. 
Ook anderen zullen goed over ons denken als ze onze naam horen. 

Ik heb een goed gevoel over mijn naam als ik de goede weg kies 

Activiteit Toon het KGW-embleem dat voor in het lesboek staat. 

• Wat betekent KGW? (Kies de goede weg.) 

Leg uit dat de kinderen een goed gevoel over hun naam zullen hebben, als ze het 
goede kiezen. Herhaal samen met de kinderen de woorden kies de goede weg. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over een jongen die een heel belangrijke keuze moest 
doen: 

Rudy en zijn vriendje David waren in de tuin van de buren aan het spelen. De buren 
waren niet thuis. De jongens speelden met het speelgoed van de buurkinderen 
en hadden veel plezier. Om de beurt zaten ze op de schommel en duwden elkaar 
omhoog. Plotseling brak de schommel en viel op de grond. Rudy en David wisten niet 
wat ze moesten doen en renden weg. Ze hoopten dat niemand hen had gezien. 

Rudy vond het heel naar dat hij en David de schommel hadden gebroken. Hij liep er 
de hele dag aan te denken, maar hij wist niet wat hij moest doen. Toen Rudy de vol-
gende ochtend wakker werd, moest hij aan de betekenis van de letters KGl/l/denken. 
Hij zei de woorden op die hij in het jeugdwerk had geleerd: 'Kies de goede weg'. 
Rudy dacht aan de schommel van de buren. 

Hij kleedde zich snel aan en ging naar de buren. Hij bleef even buiten staan omdat hij 
bang was om aan te bellen. Uiteindelijk belde hij toch aan. 

Toen de buurvrouw opendeed, vertelde Rudy wat er was gebeurd. De buurvrouw 
luisterde terwijl hij het verhaal van de kapotte schommel vertelde. Toen hij klaar was, 
legde ze haar hand zachtjes op zijn schouder en vroeg hoe hij heette. Hij vertelde dat 
hij Rudy heette. Ze keek hem in de ogen en zei: 'Rudy, telkens als ik jou zal zien of je 
naam zal horen, zal ik denken: "Rudy, dat is een eerlijke jongen".' 

• Wat besloot Rudy te doen? 

• Wat heeft Rudy ertoe gebracht die beslissing te nemen? 

Toon de kinderen het KGW-embleem. 

• Hoe kreeg Rudy een goede naam door het goede te kiezen? 

Lied Zing samen met de kinderen 'Kies het goede' of zeg de tekst ervan op. 

Jezus Christus wil dat ik het goede kies 

Bespreking Vertel de kinderen dat u aan een andere naam denkt. Het is de naam van iemand 
die wil dat zij het goede kiezen. Laat de kinderen raden aan wie u denkt, terwijl u de 
volgende aanwijzingen geeft: 

1. Hij houdt van ons. 

2. Hij heeft ons geleerd hoe we het goede kunnen kiezen. 

Vertel de kinderen dat u aan Jezus Christus denkt. Hij leerde ons om altijd het goede 
te kiezen. Hij leerde ons ook dat we ons op dezelfde manier als Hij moeten laten 
dopen. 
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Les 1 

Plaatbespreking 

Getuigenis 
leerkracht 

Lied en ring 

• Hoe is Jezus gedoopt? 

Toon plaat 3-1, Johannes de Doper doopt Jezus. Lees het eerste gedeelte van 
Matteüs 3:16 voor tot en met uit het water. Leg uit dat Jezus is gedoopt door onder-
dompeling. Dat betekent dat zijn hele lichaam onder water ging. 

• Hoe willen onze hemelse Vader en Jezus Christus dat jullie je laten dopen? (Door 
onderdompeling, net als Jezus.) 

Vraag de kinderen hoe oud ze zijn. Wijs erop dat ze zich als ze acht zijn, kunnen laten 
dopen. Ze zullen dan ook verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes. Als ze zich 
laten dopen en de geboden gehoorzamen, kiezen ze het goede. 

• Waarom is het belangrijk om je te laten dopen? 

• Hoe laat je zien dat je het goede hebt gekozen als je je laat dopen? 

Leg de kinderen uit dat als ze zich laten dopen, ze ervoor kiezen lid te worden van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de naam van 
Jezus Christus op zich te nemen. Ze beloven het goede te kiezen en zo een goed 
voorbeeld voor anderen te zijn. Ze beloven te proberen meer op Jezus te gaan lijken 
en te doen wat Hij zou doen. Maak de kinderen duidelijk dat ze een goed gevoel over 
hun eigen naam zullen hebben als ze het goede kiezen. Door het goede te kiezen, 
doen ze de naam van Jezus Christus en de naam van zijn kerk eer aan. 

Geef uw getuigenis dat het belangrijk is altijd de goede weg te kiezen. 

Zing samen met de kinderen 'Kies het goede'. Geef een KGW-ring aan de kinderen 
die er nog geen hebben. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Vraag een kind te vertellen over een gebeurtenis waarbij het een goede keuze 
heeft gedaan. Vraag het kind ook hoe het zich voelde nadat het de juiste keuze 
had gedaan. 

2. Maak voor ieder kind een kopie van het KGW-embleem (zie voorin het lesboek) en 
laat dat inkleuren. 

3. Laat de kinderen tekenen hoe ze het goede kunnen kiezen. 

4. Laat de kinderen om de beurt uitbeelden hoe zij een dagelijks karweitje doen dat 
hun ouders hun hebben gevraagd te doen. Laat ze uitleggen waarom zij, door het 
doen van het karweitje, het goede hebben gekozen. 
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Onze hemelse Vader vertrouwt 
erop dat wij zijn plan volgen 

Doel leder kind duidelijk maken dat onze hemelse Vader erop vertrouwt dat het goede 
keuzes zal doen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Abraham 3:22-28 met een gebed in uw hart. 

2. Maak voor ieder kind en voor uzelf een button met daarop de onderstaande woorden: 

3. Bereid u erop voor de kinderen het tweede vers van 'Kies het goede' te leren 
(Kinderliedjes, blz. 82). De tekst staat achterin dit lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een potlood. 
b. Veiligheidsspelden of plakband om de buttons mee te kunnen bevestigen. 
c. Het KGW-embleem aan het begin van het lesboek. 
d. Krijt, een bord en een borden wisser. 
e. Plaat 3-2, Onze hemelse Vader legt ons zijn plan voor. 

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. 

Aanbevolen 
lesschema 
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Wij zijn de kinderen van een groot Koning 

Aandachtsactiviteit Vertel het volgende verhaal over de zoon van een groot koning: 

Er was eens een koning. De zoon van de koning was gevangengenomen en afgevoerd 
naar een plaats heel ver van huis. 

De soldaten die hem hadden gevangengenomen, probeerden de prins te dwingen 
het verkeerde te doen. Ze wilden dat hij onvriendelijk was voor de mensen om hem 
heen. Ze gebruikten lelijke woorden en probeerden de prins over te halen om te vloe-
ken. Ze wilden hem overhalen te liegen, te bedriegen en te stelen. Maar niet één keer 
gaf de prins toe. Tenslotte, nadat ze hem zes maanden slecht hadden behandeld, 
vroegen de soldaten hem: 'Waarom doe je niet wat wij willen?' 

Hij antwoordde: 'Ik kan niet doen wat jullie van mij eisen, want ik ben de zoon van een 
koning. Mijn vader heeft mij geleerd het goede te doen. Ik ben geboren om koning te 
worden.' 

Bespreking Leg uit dat de prins wist dat hij de zoon van een koning was en dat hij later zelf koning 
zou worden. 

Vertel de kinderen dat er vandaag ook een kind van een koning aanwezig is in de 
klas. 

Versje Vraag de kinderen naar het versje te luisteren om er achter te komen wie dat kind van 
die grootse koning is. Lees het volgende versje voor of laat een van de kinderen het 
voorlezen. Help zo nodig: 

'Ik ben een kind van koninklijke bloede. 
Vader heeft hemel en aard' onder zijn hoede. 
Mijn geest is geboren in de hemelse hof. 
Een geliefd kind, een prinses (of prins) met lof.' 

(Anna Johnson, 'I Am a Child of Royal Birth', Children's Friend, okt. 1959, biz. 29.) 

• Wie is dat koninklijke kind? (Wij zijn allemaal koninklijke kinderen.) 

• Wie is de koning? (Onze hemelse Vader.) 

Maak de kinderen duidelijk dat een ieder van hen een prins of prinses is. We zijn 
allemaal kinderen van de grootste Koning, onze liefhebbende hemelse Vader. Hij wil 
dat we het goede doen, net als de prins uit het verhaal. 

Onze hemelse Vader vertrouwt ons 

Bordactiviteit Schrijf het woord vertrouwen op het bord. 

• Wat betekent vertrouwen? 

Geef de kinderen de gelegenheid om te antwoorden. 

Verhaal • Ben je wel eens ergens geweest waar het heel donker was? 

Vertel het volgende verhaal: 

Toen Suzanne negen was, nam haar vader haar mee naar een grot vlakbij hun huis. 
Toen ze de grot binnengingen, was Suzanne bang omdat het donker en onbekend 
was. Haar vader stelde haar gerust door haar bij de hand te nemen en tegen haar 
te praten terwijl ze de grot inliepen. Hij leerde haar om met haar handen langs de 
wanden te voelen en haar voeten voorzichtig over de ongelijke grond te schuiven. 
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Langzaam baanden ze zich een weg de duistere grot in. Suzanne was bang en soms 
wilde ze omkeren, maar haar vader was altijd in de buurt om haar aan te moedigen. 

Al snel zag Suzanne in de verte een lichtpuntje. Het was de opening aan de andere 
kant van de grot. Snel en vol moed stapte ze op de opening af. Ze was trots op wat ze 
had gedaan. Haar vader glimlachte. Toen vroeg hij Suzanne of ze de tocht terug door 
de grot alleen durfde te maken. Suzanne was een beetje bang maar wilde het wel 
proberen. Haar vader zei haar dat het niet gevaarlijk was en dat hij het volste vertrou-
wen had dat ze het kon. Hij verzekerde haar tevens dat hij aan het andere einde van 
de grot op haar zou wachten. 

Suzanne ging met kleine, voorzichtige stapjes terug de grot in. Ze voelde met haar 
handen langs de wanden en met haar voeten over de grond, zoals haar vader haar 
had geleerd. Naarmate ze dichter bij de uitgang kwam, voelde ze dezelfde spanning 
als toen ze met haar vader door de grot had gelopen. Blij liep ze de grot uit het 
zonlicht in. Haar vader stond al op haar te wachten. 

Leg de kinderen uit dat net zoals Suzanne's vader haar heeft geleerd hoe ze de weg 
moest vinden in de grot, onze hemelse Vader ons leert welke weg we moeten gaan 
om bij Hem terug te kunnen keren. Toen Suzanne's vader haar terugstuurde de grot in 
vertrouwde hij erop dat zij de weg zou vinden, door aan de wanden en de grond te 
voelen. Onze hemelse Vader vertrouwt erop dat wij goede keuzes doen zodat we de 
weg naar Hem kunnen terugvinden. Hij kijkt er naar uit dat we bij Hem terugkeren. 

Bespreking • Waar waren wij voordat we naar de aarde kwamen? (Wij woonden bij onze hemelse 
Vader; zie Abraham 3:22-23.) 

Leg uit dat we van onze hemelse Vader hielden en Hij van ons. We waren gelukkig. 
Onze hemelse Vader zei ons dat Hij wilde dat we meer op Hem zouden gaan lijken. 
Hij had een plan voor ons bedacht waardoor we dat doel konden bereiken. 

Plaat Toon plaat 3-2, Onze hemelse Vader legt ons zijn plan voor. Wijs erop dat Jezus ook 
bij ons was. We woonden daar allemaal bij elkaar. 

Het plan van onze hemelse Vader voorzag in een aarde waarop wij zouden wonen. 
Daar zouden we het verschil tussen goed en kwaad leren. We zouden zelf keuzes 
leren doen. Onze hemelse Vader wist dat we fouten zouden maken en zwakheden 
zouden hebben. Hij zou Jezus Christus zenden om ons te leren die zwakheden te 
overwinnen. (Zie Abraham 3:24-27.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader Jezus uitkoos om ons te helpen omdat Jezus gehoor-
zaam was en zijn plan wilde volgen. Onze hemelse Vader heeft Hem ook gekozen om 
de aarde voor ons te scheppen. 

We hadden nog een broeder die Lucifer heette. Hij wilde dat we hem zouden volgen 
in plaats van onze hemelse Vader. Maar het zou niet goed zijn geweest om Lucifer te 
volgen. Onze hemelse Vader wist dat en koos daarom Jezus om zijn plan uit te voeren. 
Lucifer werd heel erg boos. (Zie Abraham 3:27-28.) 

• Wat deed Lucifer? (Hij overtuigde veel mensen ervan dat ze hem moesten volgen 
in plaats van onze hemelse Vader.) 

• Wie wilden wij volgen? (Onze hemelse Vader en Jezus. Leg uit dat alleen zij die 
ervoor hebben gekozen onze hemelse Vader en Jezus te volgen, een lichaam 
hebben gekregen. Zij die ervoor kozen Lucifer te volgen, hebben geen lichaam 
gekregen.) 
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• Wat gebeurde er met Lucifer? (Hij werd uit de hemel geworpen en is bekend als 
Satan of de duivel. Hij probeert ons te verleiden het verkeerde te doen. Leg uit dat 
hij ons nog steeds probeert te verleiden om hem te volgen in plaats van onze 
hemelse Vader en Jezus, net als toen we nog bij onze hemelse Vader woonden.). 

Vertel de kinderen dat we de juiste keuze hebben gedaan door voor onze hemelse 
Vader en Jezus te kiezen. Onze hemelse Vader en Jezus waren blij met die keuze. 
Onze hemelse Vader wil dat wij op aarde voor zijn plan kiezen zodat we naar Hem 
terug kunnen keren. 

We kunnen het plan van onze hemelse Vader volgen door het goede te kiezen 

Spel Leg de kinderen uit dat ze dagelijks meerdere keren de gelegenheid krijgen om het 
goede te kiezen. Help de kinderen bij het spel 'Wat wil onze hemelse Vader dat je 
doet?' 

Stel de kinderen om de beurt een van de volgende vragen. Bedenk zo nodig nog 
meer vragen, zodat ieder kind een keer kan kiezen wat het zou doen. Stel die vragen 
die geschikt zijn voor de kinderen in uw klas. 

1. Op een avond ben je zo moe dat je liever meteen gaat slapen in plaats van eerst te 
bidden. Wat wil onze hemelse Vader dat je doet? 

2. Je hebt je moeder beloofd haar te helpen, maar een vriendje komt langs om te 
vragen of je komt spelen. Wat wil onze hemelse Vader dat je doet? 

3. Je hebt iets gevonden dat van iemand anders is. Wat wil onze hemelse Vader dat 
je doet? 

4. Je hebt per ongeluk het lievelingsspeelgoed van je vriendje kapot gemaakt. Wat 
wil onze hemelse Vader dat je doet? 

5. Je hebt je moeder beloofd op een bepaald tijdstip thuis te zijn. Wat wil onze 
hemelse Vader dat je doet? 

Lied en bespreking Leg de kinderen uit dat het tweede vers van 'Kies het goede' een paar manieren ver-
telt waarop we het goede kunnen kiezen. Het leert ons dat we het vertrouwen van 
onze hemelse Vader waardig zijn. Vraag de kinderen te luisteren naar het tweede 
vers. 

• Hoe kunnen we volgens het liedje het goede kiezen? (Door te bidden, geloof te 
hebben, ons te bekeren en gehoorzaam te zijn.) 

Schrijf die woorden op het bord. Lees ze op voor de jongere kinderen en herhaal ze 
samen met de klas. Vraag de kinderen wat de woorden betekenen. Leg ze zo nodig 
verder uit: 

1. Bidden betekent praten met onze hemelse Vader. Bedank Hem voor alle zegeningen 
die Hij je heeft gegeven en vraag om zijn steun zodat je het goede zult kiezen. 

2. Geloof hebben betekent erop vertrouwen dat onze hemelse Vader en Jezus 
Christus van je houden en je willen helpen. 

3. Bekeren is spijt hebben van alles wat je fout hebt gedaan, onze hemelse Vader 
vragen je te vergeven en de fout niet weer maken. 

4. Gehoorzamen betekent doen wat onze hemelse Vader van ons heeft gevraagd. 

• Wat gebeurt er volgens het liedje als we de leringen van Jezus naleven? (We zullen 
gelukkig zijn.) 
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Leer de kinderen de tekst van het liedje door het verscheidene keren te herhalen. 
Zing het liedje dan met hen samen. U kunt de kinderen de tekst leren door de woorden 
een voor een uit te vegen. 

Samenvatting 

Button Geef alle kinderen een button en, als zij kunnen schrijven, een krijtje of potlood. Lees 
de tekst 'Mijn hemelse Vader vertrouwt erop dat ik ...' voor. 

• Onze hemelse Vader vertrouwt erop dat wij wat kiezen? (Het goede.) 

Maak de kinderen duidelijk dat als ze acht jaar zijn, ze zich kunnen laten dopen, 
omdat ze dan oud genoeg zijn om goed van kwaad te kunnen onderscheiden. Onze 
hemelse Vader vertrouwt erop dat zij het goede zullen kiezen. 

Toon de kinderen het KGW-embleem voorin het lesboek. U kunt ze ook attent maken 
op de letters KGW op hun ring. 

Laat een van de oudere kinderen de letters KGW op het bord schrijven. Toon de kin-
deren uw button en wijs op de letters in het midden. Laat hen, als zij kunnen schrijven, 
de letters in het midden van hun button schrijven. Bevestig de buttons aan hun kleding. 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat alle kinderen kinderen van onze hemelse Vader zijn. Hij is 
machtiger dan welke koning ook op aarde. Onze hemelse Vader vertrouwt erop dat zij 
allemaal het goede zullen doen zodat ze naar Hem terug kunnen keren. 

Vraag een kind het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te bedanken dat 
Hij erop vertrouwt dat zij het goede zullen doen. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Zeg de kinderen dat u een ogenblik de klas zult verlaten, maar dat u voor die tijd 
ieder kind een paar instructies zult influisteren. Maak de kinderen duidelijk dat de 
instructies onze hemelse Vader blij zullen maken. Vertel hun dat u in de buurt bent 
als zij uw hulp nodig hebben. Zeg dat u blij zult zijn als zij uw instructies opvolgen. 

Fluister ieder kind dezelfde instructies in het oor: 'Doe je armen over elkaar, doe je 
ogen dicht en denk aan onze hemelse Vader en Jezus Christus'. 

Verlaat de klas en blijf bij de deur staan. Blijf daar een paar seconden staan. 
Bedank de kinderen als u de klas weer binnenkomt, dat zij uw instructies hebben 
opgevolgd. Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus ons instructies hebben ge-
geven en dat zij willen dat wij die opvolgen. Als we dat doen, zullen we eens weer 
veilig naar hen terugkeren. 

2. Laat ieder kind een tekening maken van iets dat hij of zij kan doen om het plan van 
onze hemelse Vader te volgen. 
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De geboden leren ons 
het goede te kiezen 

Les 10 

Doel leder kind duidelijk maken dat onze hemelse Vader ons geboden heeft gegeven om 
ons te leren het goede te kiezen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 2:22 met een gebed in uw hart. 

2. Maak voor ieder kind een kopie van het uitreikblad 'Wegwijzers voor de geboden' 
(afgedrukt aan het eind van de les). Maak een extra kopie om op het prikbord 
te prikken. Lees de teksten op het uitreikblad voor. Bereid u erop voor moeilijke 
woorden uit te leggen. 

3. Tref voorbereidingen voor een eenvoudige zoektocht naar een schat. Maak tekens 
of kleine papiertjes met aanwijzingen die naar de schat leiden. Als schat kunt u 
een exemplaar van het Boek van Mormon, een evangelieplaat of een KGW-ring 
gebruiken. 

4. Bereid u erop voor 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) te zingen. De tekst staat 
achterin dit lesboek. Bereid u er ook op voor de tekst op te zeggen van het liedje 
'Wees gehoorzaam aan de geboden' (Kinderliedjes, blz. 68). 

5. Benodigdheden: 

a. Een exemplaar van het Boek van Mormon voor ieder kind dat kan lezen. Laat de 
kinderen die kunnen lezen, helpen met de les. 

b. Een bord, krijt en een bordenwisser. 
c. Plaat 3-3, Het voorsterfelijk bestaan; plaat 3-4, Een jongen met zijn voetbal. 

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

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Presentatie 
leerkracht 

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. 

De geboden leren ons het goede te kiezen 

Laat de kinderen met behulp van de aanwijzingen de schat zoeken. 

Vraag de kinderen zich voor te stellen dat u ze heeft gevraagd om belangrijke 
papieren bij iemand op te halen. Leg uit dat die persoon heel ver weg woont en dat 
niemand met ze mee kan gaan om de weg te wijzen. 

• Wat zou het makkelijker maken om de weg te vinden? 

• Als er borden en pijlen langs de weg stonden, zou je de weg dan kunnen vinden? 
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Leg de kinderen uit dat toen onze hemelse Vader ons naar de aarde stuurde, Hij ons 
met een belangrijke taak op weg zond. Hij wil dat we de weg vinden die terugleidt 
naar Hem. 

Plaat Toon plaat 3-3, Het voorsterfelijk bestaan. 

• Waar woonden we voordat we naar de aarde kwamen? (Bij onze hemelse Vader.) 

• Waarom verlieten we onze hemelse Vader en gingen we naar de aarde? 

Leg de kinderen uit dat we onze hemelse Vader verlieten zodat we een lichaam 
konden krijgen, ervaringen opdoen en leren het goede te kiezen. 

Presentatie Maak duidelijk dat onze hemelse Vader voorstelde dat we Hem zouden verlaten en 
leerkracht naar de aarde zouden gaan. Hij wilde dat we allemaal naar Hem terug zouden keren 

en weer bij Hem zouden wonen. Hij wist dat we goede keuzes moesten doen om naar 
Hem terug te kunnen keren. Door goede keuzes te doen, zouden we gelukkig zijn. 

Hij gaf ons geboden om ons te leren goede keuzes te doen. 

• Wat zijn geboden? (Datgene wat onze hemelse Vader ons heeft gezegd te doen.) 

• Noem eens een paar geboden. 

Leg uit dat geboden een soort wegwijzers zijn die ons laten zien welke weg we moeten 
inslaan om terug te kunnen keren naar onze hemelse Vader. 

Lied Zeg de tekst op van het lied 'Wees gehoorzaam aan de geboden': 

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. 

Activiteit Laat de poster 'Wegwijzers voor de geboden' zien. Vertel in het kort iets over iedere 
tekst of iedere tekening op de wegwijzers. Leg uit dat u verschillende situaties gaat 
beschrijven. De kinderen moeten bij iedere situatie bepalen welke wegwijzer hen leert 
wat de goede keuze is. Leg moeilijke woorden aan de kinderen uit. Laat de kinderen 
om de beurt aanwijzen welk gebod de juiste weg wijst. 

U kunt de volgende situaties gebruiken: 

1. Je hebt bij een vriendje gespeeld en bent op weg naar huis. Een ander vriendje 
ziet je. Hij vraagt je om bij hem thuis te komen spelen. Je moeder heeft je echter 
gevraagd om gelijk naar huis te komen en dat heb je beloofd. Je vriendje zegt dat 
het niet erg is als je wat later thuis komt. Welk gebod leert je welke weg je moet 
kiezen? 

2. Je doet extra karweitjes voor je ouders. Zo verdien je wat geld om een bal te 
kopen. De bal die je wilt hebben, is afgeprijsd. Je hebt nog steeds niet genoeg 
geld, tenzij je wat van je tiende afneemt. Welk gebod leert je welke weg je moet 
kiezen? 

3. Het is al laat en jullie zijn net thuisgekomen. Je bent moe en wilt naar bed. 
Dan schiet het je te binnen dat jullie vergeten hebben om gezinsgebed te houden. 
Welk gebod leert je welke weg je moet kiezen? 

4. Je beste vriend nodigt je uit om op zondag mee te gaan naar de film. Je wilt die 
film al een hele tijd zien. Welk gebod leert je welke weg je moet kiezen? 

5. Je bent aan het spelen met je vriendjes. Een jongen die je heeft uitgescholden, 
loopt langs en wil meespelen. Welk gebod leert je welke weg je moet kiezen? 
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Les 1 

6. Je bent samen met een paar vriendjes. Een heeft wat alcoholhoudende drank 
meegenomen en sommigen willen er wat van drinken. Je ouders hebben je geleerd 
dat het verkeerd is om alcohol te drinken. Welk gebod leert je welke weg je moet 
kiezen? 

Geef de kinderen een compliment voor hun goede antwoorden. 

Als we het goede kiezen, voelen we ons goed 

Bespreking Vertel de kinderen dat zij een goed gevoel zullen hebben als ze het goede kiezen. 

Bespreek de situaties uitvoeriger door meer vragen te stellen. U kunt bij de eerste 
twee situaties bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: 

1. Hoe denk je dat je je voelt als je naar huis gaat, zoals je moeder heeft gevraagd, in 
plaats van met je vriendje mee te gaan? 

Het zou heel fijn zijn om met je vriendje te spelen. Maar terwijl je aan het spelen 
bent, heb je waarschijnlijk een naar gevoel omdat je de belofte aan je moeder hebt 
gebroken. Zelfs als het moeilijk is om het goede te doen en te doen wat Jezus 
Christus van ons heeft gevraagd, zul je een fijn gevoel hebben als je het toch doet. 
Je zult een goed gevoel over jezelf hebben door de keuze die je hebt gedaan. 

2. Hoe denk je dat je je voelt als je een nieuwe bal koopt maar daarvoor een deel van 
je tiende gebruikt? Zul je je prettig voelen als je dan met je bal speelt? 

Je zult misschien veel plezier hebben als je met je vriendjes speelt, maar je zult 
geen goed gevoel over jezelf hebben als je geen tiende hebt betaald zoals onze 
hemelse Vader heeft geboden. 

Neem de andere situaties op soortgelijke manier door. Benadruk het fijne gevoel dat 
de kinderen zullen hebben als ze een gebod van onze hemelse Vader gehoorzamen 
-vooral als het moeilijk lijkt. Leg uit dat de Heilige Geest hun dat fijne gevoel geeft. 
Op die manier laat Hij ze weten dat onze hemelse Vader tevreden over ze is. 

Herinner de kinderen aan het vervelende gevoel dat ze hebben als ze het verkeerde 
kiezen. Meestal is het een leeg, naar gevoel. Dat gevoel kan ook van de Heilige Geest 
komen die hun vertelt dat zij zich moeten bekeren en het goede moeten kiezen. 

Plaat en verhaal Toon plaat 3-4, Een jongen met zijn voetbal. 

Vertel de kinderen het volgende verhaal. Vraag hun op te letten hoe Julio zich voelde 
toen hij het goede had gekozen: 

Toen Julio's tante, Maria, hem een voetbal gaf, kon hij nauwelijks geloven dat het zijn 
bal was. Hij wist dat zijn tante niet veel geld had. Maar Julio wist ook dat zijn tante 
verdrietig zou zijn als hij de bal niet zou aannemen. 

'Dankuwel', zei hij zachtjes. 'Maar waarom heeft u dat gedaan?' 

'Omdat je zo'n grote hulp bent', zei tante Maria. 'Je doet altijd boodschappen voor me 
en helpt me in de tuin. Ik wil alleen maar dat je nooit vergeet waarom ik hem heb 
gegeven. Ga nu maar gauw spelen.' 

Julio schopte de bal voor zich uit over de stoep en vroeg zich af wat tante bedoelde 
toen ze zei: 'Vergeet nooit waarom ik hem heb gegeven.' 

Julio voetbalde heel graag. Hij kon het erg goed. Hij hoopte eens voor het nationaal 
elftal van Brazilië te mogen spelen. Tante Maria weet dat vast, dacht hij bij zichzelf. 
Misschien heeft ze me daarom wel de bal gegeven. 
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Bespreking 

KGW-embleem 
en KGW-ring 

Uitreikblad en 
bespreking 

Al snel kwam Antonio buiten om met Julio te spelen. Niet lang daarna kwamen er 
nog meer jongens bij en al gauw waren ze met genoeg jongens om een wedstrijd te 
spelen. 

Julio zag hoe een kleinere jongen op de stoep stond toe te kijken. 'O, nee', fluisterde 
Antonio tegen Julio. 'Paulo komt eraan. Laat hem niet meespelen! Hij verpest de 
wedstrijd altijd. We zullen verliezen als je hem mee laat spelen!' 

Het was waar dat Paulo niet goed kon voetballen. Maar Julio wist hoe graag Paulo 
meedeed. 

'Mag ik meedoen?', vroeg Paulo hoopvol. 

• Wat zou jij zeggen? 

Julio antwoordde niet meteen. Hij keek eventjes naar het raam van tante Maria's huis 
en zag hoe ze naar hem keek. Het leek alsof ze bezorgd op zijn antwoord stond te 
wachten. 

'Vergeet niet waarom ik je hem heb gegeven.' Haar woorden schoten hem weer te 
binnen. Hij keek weer naar tante Maria. Hij had haar op allerlei manieren geholpen en 
vroeg zich af of ze hem probeerde duidelijk te maken door te gaan met anderen te 
helpen. 

Julio wendde zijn blik van tante Maria af en zei tegen Paulo: 'Natuurlijk mag je meedoen'. 
Toen voegde hij eraan toe: 'Antonio kan heel goed voetballen en hij zal het je leren.' 

Antonio keek naar Julio en glimlachte. 'Natuurlijk, dat doe ik graag! We zullen een 
geweldige voetballer van je maken', zei hij tegen Paulo. 'We willen je allemaal graag 
helpen'. 

Alle jongens speelden verder. Julio keek naar het raam van tante Maria. Tante Maria 
lachte. Toen wist Julio waarom zijn tante hem de bal had gegeven. (Naar Sherrie 
Johnson, 'The Soccer Ball', Friend, juni 1973, biz. 10-12.) 

• Hoe voelde Julio zich nadat hij gekozen had om te delen? (Hij voelde zich blij en 
goed.) 

• Wat had er kunnen gebeuren als hij niet had gedeeld? (Hij had waarschijnlijk geen 
goed gevoel gehad en hij had Paulo afgewezen; Paulo was misschien verdrietig 
geweest.) 

• Deed Julio wat onze hemelse Vader en Jezus Christus van hem verwachtten? 

Leg uit dat we veel keuzes zullen doen in ons leven. Die keuzes zullen ons een goed 
of een slecht gevoel geven. Door ervoor te kiezen de geboden te onderhouden, zullen 
we ons goed voelen. 

Samenvatting 

Toon de kinderen het KGW-embleem. Wijs ze erop dat hun KGW-ring hen eraan 
herinnert het goede te kiezen. 

Geef ieder kind een kopie van het uitreikblad 'Wegwijzers voor de geboden'. Lees 
samen de geboden die op de wegwijzers staan. (De jongere kinderen kunt u uitleggen 
wat de wegwijzers betekenen.) 

Vertel de kinderen dat het niet altijd makkelijk is om goede keuzes te doen en dat we 
soms de verkeerde weg op gaan. De geboden van onze hemelse Vader leren ons de 
juiste weg. Als we ze onderhouden, krijgen we een goed gevoel zodat we weten dat 
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we de juiste keuzes hebben gedaan. Ze leiden ons terug naar onze hemelse Vader. 
We zullen tevreden zijn over onze keuzes als we het goede kiezen. 

Laat de kinderen hun blaadje meenemen. Vraag hun samen met hun huisgenoten de 
teksten uit het Boek van Mormon te lezen. Het blaadje herinnert ze aan een aantal 
geboden. 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat het belangrijk is om het Boek van Mormon te lezen. Door het 
leerkracht te bestuderen, zullen de kinderen leren altijd het goede te kiezen. 

Lied Zing samen met de kinderen 'Kies het goede'. 

Vraag een kind het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te bedanken dat 
Hij ons de geboden heeft gegeven om ons te leren goede keuzes te doen. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Bevestig een touw of koord tussen twee voorwerpen in de klas (bijvoorbeeld tus-
sen de deur en een stoel aan het andere eind van de klas). Laat de kinderen om de 
beurt met gesloten ogen van het ene eind van de klas naar het andere lopen door 
zich aan het koord vast te houden. U kunt ieder kind een kleine beloning geven als 
het 't eind van het koord heeft bereikt. Leg uit dat zoals het koord ons naar het 
andere einde van de klas leidt, de geboden ons terugleiden naar onze hemelse 
Vader. 

2. Vertel in het kort Lehi's droom uit 1 Nephi 8-11 (zie vooral 1 Nephi 8:9-30 en 
1 Nephi 11:1-25). Leg uit dat met de ijzeren roede het woord van God wordt bedoeld. 
De boom des levens staat voor de liefde van God. Bespreek hoe Gods geboden 
ons zijn liefde laten voelen. 

3. Neem een blaadje dat groot genoeg is om plaat 3-5, Adam en Eva onderrichten 
hun kinderen, te bedekken. Knip het papier in negen gelijke stukken en plak ieder 
stuk op de juiste plaats op de plaat Leg uit dat er een heel belangrijke boodschap 
verborgen zit achter de stukken. Telkens als de kinderen een gebod noemen dat 
hun ouders of een andere volwassene ze heeft geleerd, mogen ze één stuk verwij-
deren. Vraag of ze weten wat de boodschap is. Als alle stukken zijn verwijderd, 
bespreekt u hoe ouders, leerkrachten en leiders de kinderen kunnen steunen bij 
het onderhouden van de geboden. 
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Wegwijzers Voor De Geboden 

Tiende betalen 
(3 Nephi 24:10) 

Je ouders gehoorzamen 
(Mosiah 13:20) 

Altijd bidden 
(2 Nephi 32:9) 

Vriendelijk 
zijn voor anderen 
(3 Nephi 12:44) 

De sabbat heiligen 
(Mosiah 13:16) 



De jeugd van Joseph Smith Les 10 

Doel leder kind aanmoedigen het voorbeeld van Joseph Smith te volgen door een goed 
gezinslid te zijn en Jezus te volgen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Geschiedenis van Joseph Smith 1:1-12 met een gebed in uw hart. 

2. Neem een blaadje dat groot genoeg is om de plaat van Joseph Smith te bedekken. 
Knip het in net zoveel stukken als er kinderen in uw klas zitten. Dek de plaat van 
Joseph Smith af met de stukken. (Voor oudere kinderen kunt u op ieder stukje een 
feit schrijven uit het leven van Joseph Smith.) 

3. Maak de volgende woordstroken: 

Gehoorzamen 

Dienen 

Liefhebben 

| De Schriften lezen 

Bidden 

4. Bereid u erop voor 'Als er liefde heerst' (lofzang 192) te zingen. 

5. Benodigdheden: 
a. Plakband. 
b. Plaat 3-6, De profeet Joseph Smith (Evangelieplaten 401); plaat 3-7, De familie 

van Joseph Smith; plaat 3-8, Joseph Smith zoekt wijsheid in de Bijbel 
(Evangelieplaten 402) en plaat 3-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240). 

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. 

Joseph Smith kwam uit een fijn gezin 

Aandachtsactiviteit Toon de kinderen de afgedekte plaat van Joseph Smith. Vertel hun dat onder de losse 
stukken een plaat ligt van een man die van onze hemelse Vader hield en de leringen 
van Jezus Christus volgde. Vertel de kinderen een van de volgende feiten uit het 
leven van Joseph Smith. Vraag een kind een van de stukken weg te halen. Ga net 

Aanbevolen 
lesschema 
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zolang door totdat alle stukken weggehaald zijn. (Als u oudere kinderen in de klas 
heeft, kunt u de feiten op de achterzijde van de blaadjes schrijven. Laat de kinderen 
om de beurt een stuk weghalen en de informatie op de achterzijde voorlezen.) 

Feiten uit het leven van Joseph Smith: 

• Hij deed graag spelletjes. 

• Hij had blauwe ogen. 

• Hij was op 23 december geboren. 

• Zijn moeder heette Lucy. 

• Hij kwam niet uit een rijk gezin. Het was wel een gelukkig gezin. 

• Hij was een harde werker. 

• Hij is naar zijn vader vernoemd. 

• Hij was eerlijk. 

• Engelen bezochten hem. 

• Zijn vrouw heette Emma. 

• Hij was sterk. 

Stel de kinderen de volgende vragen: 

• Om wie gaat het? 

• Wat weet je nog meer over Joseph Smith? 

Als de kinderen vragen hebben over Joseph Smith, kunt u ze in het kort bespreken. 
Leg uit dat hij de eerste profeet en president was van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. Hij was een vriendelijke en liefdevolle man. Vertel dat 
u in een toekomstige les nog meer over Joseph Smith zult vertellen. 

Plaat en verhaal Toon plaat 3-7, De familie van Joseph Smith. Vertel het volgende over de jeugd van 
Joseph Smith: 

Joseph Smith is de jongen in het witte overhemd, rechts op de plaat. Hij had blauwe 
ogen en lichtbruin haar. Hij had veel broertjes en zusjes. Joseph was een vrolijke, 
blijde jongen die graag lachte, worstelde, over het ijs gleed en spelletjes deed. 

Toen Joseph nog klein was, kreeg hij thuis les omdat er geen school in de buurt was. 
Later gingen Joseph en zijn broertjes en zusjes naar school. Daar leerde hij beter 
lezen, schrijven en rekenen. 

Joseph en zijn familie ontgonnen een stuk land dat zij hadden gekocht en bouwden er 
een blokhut op. Ze woonden ten zuiden van Palmyra in de staat New York in de Vere-
nigde Staten. De blokhut had kleine glazen ramen en een houten vloer. De kamers 
werden verwarmd door een grote stenen haard in de keuken. Er was geen elektriciteit 
en daarom verlichtten zij de blokhut met een tinnen kandelaar met een talguetkaars. 
Ze verbouwden tarwe, graan, bonen en vlas. Lucy Smith en haar dochters gebruikten 
het vlas om linnen kleding te maken. De mannen in het gezin hakten de bomen op 
het land om en legden ze te drogen zodat ze ze konden verbranden en de as konden 
verkopen zodat er zeep van gemaakt kon worden. De familie Smith maakte rieten 
stoelen en manden. Lucy heeft eens gezegd dat ze een comfortabel maar eenvoudig 
huis hadden gebouwd dat 'netjes was ingericht met zelfgemaakte meubelen'. (Zie 
Donald L. Enders, 'A Snug Log House', Ensign, aug. 1985, blz. 14-22 en Dale L. Berge, 
'Archaeological Work at the Smith Log House', Ensign, aug. 1985, blz. 24-26.) 
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• In welk opzicht lijkt jullie huis op dat van de familie Smith? 

• In welk opzicht verschilt jullie huis van dat van de familie Smith? 

Joseph Smiths vader deed allerlei werk om in het levensonderhoud van zijn gezin te 
kunnen voorzien. Hij was onder andere boer. Joseph en zijn vader werkten hard. Ze 
verbouwden graan, fruit en groenten. Ze fokten ook koeien, varkens en pluimvee. Ze 
maakten tonnen, manden en bezems. De moeder van Joseph Smith en zijn zusters 
kookten, naaiden, hielden het huis schoon, zorgden voor de kleintjes, maakten kaas 
en boter, onderhielden de tuin en molken de koeien. De familie Smith heeft zelfs een 
keer een jaarlijkse prijs voor de beste ahornstroop in de county gewonnen. 

• Wat voor werk doen jullie samen met je huisgenoten? 

• Wat zou je kunnen doen om je huisgenoten te helpen? 

Toen Joseph Smith nog een kind was, waren er niet zoveel ziekenhuizen en medicijnen 
als nu. De artsen bezochten de zieken meestal thuis. 

Joseph Smith werd een keer erg ziek toen hij nog jong was. Zijn been raakte geïnfec-
teerd en zwol op. Het deed erg zeer. De pijn werd nog erger toen de dokter zijn been 
moest opereren om de ontsteking te verwijderen. Er was geen ziekenhuis in de buurt 
en daarom moest de dokter hem thuis opereren. Er waren geen pijnstillers en Joseph 
had dan ook heel veel pijn. 

Zijn been raakte opnieuw ontstoken en bleef pijnlijk en dik. Ten slotte zei de dokter dat 
het been niet zou genezen. Hij besloot het te amputeren zodat de infectie zich niet 
naar de rest van zijn lichaam zou uitspreiden en Joseph zou sterven. Josephs huis-
genoten maakten zich natuurlijk grote zorgen. Zijn moeder bad dat er iets mocht 
gebeuren waardoor zijn been gered kon worden. Ze vroeg de dokter nog één keer 
de infectie uit zijn been te snijden. De dokter stemde ermee in. 

Omdat er geen pijnstillers waren, wilde de dokter dat Joseph wat sterke drank zou 
drinken om de pijn te verdragen. Maar Joseph weigerde. De dokter wilde Joseph 
vastbinden op het bed zodat hij niet kon schoppen tijdens de operatie. In plaats daar-
van wilde Joseph dat zijn vader hem in zijn armen zou houden. Joseph vroeg zijn 
moeder om buiten te wachten tijdens de operatie zodat ze niet hoefde toe te kijken. 
Hij wist dat het erg zwaar voor haar zou zijn en wilde niet dat zij overstuur zou raken. 

Tijdens de lange en pijnlijke operatie hield Josephs vader hem stevig vast. Toen de 
dokter klaar was, was Joseph zwak en moe, maar de infectie was verwijderd. 
Josephs been was gered. 

• Hoe liet Joseph aan zijn huisgenoten zien dat hij van ze hield? Hoe lieten zij zien 
dat zij van hem hielden? 

• In welk opzicht lijkt jouw familie op die van Joseph Smith? 

• In welk opzicht zou je op Joseph Smith willen lijken? 

Joseph Smith gehoorzaamde de leringen van Jezus Christus 

Woordstrook- De familie van Joseph Smith lijkt waarschijnlijk in veel opzichten op jouw familie. Ze 
activiteit hielden vaak gezinsgebed. Ze zongen samen, gingen naar de kerk en lazen samen in 

de Bijbel. Ze probeerden de leringen van Jezus te gehoorzamen. 

Leg de woordstroken met het woord naar boven op de tafel of de grond. Vraag een 
van de oudere kinderen een woordstrook uit te kiezen en het woord op te lezen of het 
aan het bord te plakken. Leg de kinderen uit dat de woorden aangeven hoe Joseph 
Smith de leringen van Jezus volgde. Als alle woordstroken zijn gekozen, vertelt u de 
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kinderen wat Joseph deed om die lering te volgen. Bespreek met de kinderen hoe zij 
Jezus kunnen volgen. 

Gehoorzamen. Joseph wist dat er in de Bijbel staat: 'Eer uw vader en uw moeder' 
(Exodus 20:12). Joseph eerde zijn ouders door ze lief te hebben en te gehoorzamen. 

• Wat kunnen wij doen om te laten zien dat we onze ouders liefhebben en gehoor-
zamen? 

Dienen. Jezus leerde dat wij anderen moeten dienen. Joseph Smith was een harde 
werker en probeerde altijd zonder te klagen zijn taken te doen. Hij diende zijn familie 
door hulpvaardig te zijn en hard te werken. 

• Hoe hebben jullie deze week je huisgenoten gediend? 

Liefhebben. Hyrum, Josephs broer, was een van zijn beste vrienden. Hij was zes jaar 
ouder dan Joseph. Alle kinderen in het gezin speelden vaak met elkaar. Ze hielden 
van elkaar. 

Zing 'Als er liefde heerst' of zeg de tekst ervan op: 

Elk ziet schoonheid in het rond als er liefde heerst; 
vreugd vervult dan hart en mond, als er liefde heerst. 
Vrede, voorspoed vinden wij, lachend zoet aan elke zij. 
Tijd gaat aangenaam voorbij als er liefde heerst. 

Refrein 

Als in 't hart liefde heerst; 
tijd gaat aangenaam voorbij 
als er liefde heerst. 

• Wanneer heb je je ouders voor het laatst gezegd dat je van ze houdt? En wanneer 
heb je het je broertjes en zusjes voor het laatst gezegd? 

• Hoe laat je je huisgenoten zien dat je van ze houdt? 

De Schriften lezen. Joseph wist dat de leringen van Jezus Christus belangrijk zijn. 
Hij dacht veel na over onze hemelse Vader en Jezus. Hij wilde meer over ze te weten 
komen. Daarom las hij veel in de Bijbel en bad hij tot onze hemelse Vader. Toon 
plaat 3-8, Joseph Smith zoekt wijsheid in de Bijbel. 

• Waarom is het belangrijk om in de Schriften te lezen? 

Bidden. Toen Joseph Smith ziek was, bad zijn moeder onze hemelse Vader om hulp. 
Onze hemelse Vader verhoorde haar gebed en genas Joseph. 

• Waarbij kun je onze hemelse Vader om hulp vragen? 

• Waarvoor kun je nog meer bidden? 

Samenvatting 

Platen Toon plaat 3-6, de profeet Joseph Smith. Toon tevens het KGW-embleem en maak de 
kinderen attent op hun KGW-ring. Vertel ze dat Joseph Smith een goed voorbeeld is 
van iemand die het goede heeft gekozen. Hij was goed voor zijn huisgenoten en 
gehoorzaamde de leringen van Jezus. Toon plaat 3-9, Jezus de Christus. Als we het 
goede kiezen, volgen we Jezus, net als Joseph Smith. 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat Joseph Smith zijn familie liefhad en een groot profeet was. Hij 
leerkracht koos het goede en diende onze hemelse Vader. 
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Les 1 

Vraag een kind het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te bedanken 
voor het goede voorbeeld dat Joseph Smith ons heeft gegeven en Hem te vragen de 
kinderen eraan te herinneren zijn voorbeeld deze week te volgen. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat de kinderen een manier bedenken waarop zij deze week het voorbeeld van 
Joseph Smith kunnen volgen. Deel, terwijl zij daarover nadenken, potlood en 
papier uit. Laat de kinderen hun naam en de manier waarop zij het voorbeeld van 
Joseph Smith willen volgen, bovenaan het blad schrijven. (Bijvoorbeeld: 'Ik zal 
vriendelijk zijn deze week'.) Vervolgens kunnen zij een tekening maken van wat zij 
hebben bedacht om het voorbeeld van Joseph Smith te volgen. 

Moedig de kinderen aan hun blaadje mee naar huis te nemen en aan hun ouders 
te laten zien. Vraag ze het op een plek te bewaren waar ze het regelmatig zullen 
zien. 

2. Zing samen met de kinderen 'Kies het goede'. De tekst staat achterin dit lesboek. 
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Les 10 Het eerste visioen 

Doel leder kind aansporen zelf een getuigenis te krijgen dat Joseph Smith onze hemelse 
Vader en Jezus Christus heeft gezien. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Jakobus 1:5 en Geschiedenis van Joseph Smith 1:7-20 met een gebed 
in uw hart. 

2. Indien het beschikbaar is, kunt u Het eerste visioen (56100 120) tonen. 

3. Bereid u erop voor 'Joseph Smiths eerste gebed' (lofzang 26) te zingen of de tekst 
ervan op te zeggen. De tekst staat achterin dit lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en de Parel van grote waarde. 
b. Potloden en papier. 
c. Plaat 3-8, Joseph Smith zoekt wijsheid in de Bijbel (Evangelieplaten 402); 

en plaat 3-10, Het eerste visioen (Evangelieplaten 403). 

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

Aanbevolen 
lesschema Joseph Smith heeft onze hemelse Vader en Jezus Christus gezien 

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. 

Aandachtsactiviteit Toon plaat 3-8, Joseph Smith zoekt wijsheid in de Bijbel. 

• Wie is dat? (Joseph Smith.) 

• Wat is hij aan het doen? 

• Waarom denk je dat hij in de Bijbel las? 

Leg uit dat Joseph Smith, toen hij veertien was, met zijn ouders en broers en zusters 
op een boerderij woonde. De mensen in de omgeving waren in die tijd erg in gods-
dienst geïnteresseerd. De predikanten van de verschillende kerken hielden veel 
bijeenkomsten om uit te leggen wat zij geloofden. Iedere predikant zei dat zijn kerk 
de juiste was en probeerde de mensen over te halen zich bij zijn kerk aan te sluiten. 
Omdat Joseph Smith wilde weten welke kerk werkelijk waar was, bezocht hij de 
bijeenkomsten van de verschillende kerken. Hij ontdekte dat iedere predikant andere 
ideeën had over God en de Bijbel. 

• Hoe denk je dat Joseph Smith zich voelde toen hij al die verschillende geloven 
leerde kennen? (Hij was in de war.) 

Tekstbespreking Als een van de kinderen in de klas al kan lezen, laat het dan Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:10 oplezen of lees het zelf voor. Begin met de woorden: 'Ik [vroeg] me 
vaak af...'. 
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Benadruk dat al die verschillende ideeën en meningen Joseph verwarde. Hij vroeg 
zich af welke kerk waar was of dat ze allemaal ongelijk hadden. Josephs moeder, 
twee broers en een zuster sloten zich aan bij de Presbyterianen. Joseph werd van 
geen enkele kerk lid. 

Toon de Bijbel en vertel dat Joseph er vaak in las. Op een dag las hij een vers dat een 
diepe indruk op hem maakte. 

Laat een van de oudere kinderen Jakobus 1:5 voorlezen of lees het zelf voor. 

• Wat betekent het om in wijsheid tekort te schieten? (Zie erop toe dat de kinderen 
begrijpen dat in wijsheid tekortschieten betekent dat je iets niet weet of niet begrijpt.) 

• Wat betekent het om God daarom te bidden? (In gebed aan God vragen.) 

Lees de tekst nogmaals voor. Leg uit dat de tekst betekent dat we tot onze hemelse 
Vader kunnen bidden en Hem kunnen vragen ons iets uit te leggen of ergens meer 
over te vertellen. 

Joseph wist dat hij in wijsheid tekort schoot. Hij was in de war. Hij wist niet welke kerk 
waar was en daarom besloot hij te doen wat in de Bijbel staat - tot onze hemelse 
Vader te bidden. 

Toon Het eerste visioen of vertel het verhaal: 

Vroeg op een lenteochtend ging Joseph naar het bos dichtbij zijn ouderlijk huis. 
Nadat hij om zich heen had gekeken om te zien of hij alleen was, knielde hij neer om 
te bidden. 

Toen hij aan het bidden was, zag hij een helder licht boven zijn hoofd in de lucht. 
Joseph beschrijft wat hij zag op de volgende manier: Toen het licht op mij rustte, zag 
ik twee Personen boven mij in de lucht staan, Wier glans en heerlijkheid alle beschrij-
ving te boven gaan' (Geschiedenis van Joseph Smith 1:17). 

Plaat en bespreking Toon plaat 3-10, Het eerste visioen. 

'Een Hunner sprak tot mij, mij bij de naam noemende, en zei, op de Ander wijzend: 
"Deze is Mijn geliefde Zoon - hoor Hem!'"(Geschiedenis van Joseph Smith 1:17). 

• Wie waren die personen? (Onze hemelse Vader en Jezus.) 

Joseph vroeg onze hemelse Vader en Jezus Christus welke kerk waar was en bij 
welke hij zich moest aansluiten. Ze zeiden hem zich bij geen van de bestaande kerken 
aan te sluiten omdat zij alle ongelijk hadden. Joseph kreeg te horen dat de ware kerk 
van Jezus niet meer op aarde was. 

De plaats waar Joseph Smith onze hemelse Vader en Jezus Christus heeft gezien, 
wordt nu het heilige bos genoemd. 

• Hoe denk je dat Joseph Smith zich voelde nadat hij onze hemelse Vader en Jezus 
had gezien? 

Joseph Smith leerde veel dankzij zijn visioen 

Vraag de kinderen wat Joseph Smith dankzij het visioen leerde. Wijs op het volgende: 

1. Joseph zag onze hemelse Vader en Jezus. Hij zag dat zij een lichaam van vlees en 
beenderen hebben. 

2. Hij hoorde dat de ware kerk van Jezus niet langer op aarde was. 

Video of 
schriftverhaal 
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3. Hij leerde dat hij zich niet bij een van de bestaande kerken mocht aansluiten. 
Benadruk dat geen van de bestaande kerken waar was. (U kunt de kinderen ver-
tellen dat u ze de volgende les zult vertellen hoe Joseph Smith een middel in Gods 
handen is geweest om de ware kerk van Jezus op aarde te herstellen.) 

4. Hij leerde dat onze hemelse Vader en Jezus van ons houden en onze gebeden 
beantwoorden. 

Lied Zing 'Joseph Smiths eerste gebed' of zeg de tekst ervan op. U kunt ook een gast 
uitnodigen het lied voor de kinderen te zingen. 

Geloofsartikel Joseph Smith heeft eens een brief geschreven aan een man om hem uit te leggen wat 
de kerk leert. Een gedeelte van die brief kennen we nu als de geloofsartikelen. 

Laat de kinderen het eerste geloofsartikel herhalen. Daar staat in dat wij in onze 
hemelse Vader, Jezus Christus en in de Heilige Geest geloven. 

Samenvatting 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat Joseph Smith de Vader en de Zoon heeft gezien en uit uw 
dankbaarheid voor Joseph Smith. 

Getuig dat Joseph ontdekte dat de belofte in Jakobus 1:5 waar is. Als wij in wijsheid 
tekortschieten, kunnen we tot onze hemelse Vader bidden en zullen we een antwoord 
ontvangen. 

Getuig dat onze hemelse Vader en Jezus van ons allemaal houden. Ze zullen ons ant-
woord op onze vragen geven net zoals ze Joseph Smith antwoord hebben gegeven 
op zijn vraag. Er zullen waarschijnlijk geen engelen aan ons verschijnen; maar als we 
met een oprecht hart vragen, zal onze hemelse Vader onze gebeden verhoren op de 
manier die het beste voor ons is. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te bedanken 
voor Joseph Smith en voor het eerste visioen. 

Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat de kinderen hun ogen sluiten terwijl u de tekst van 'Het heilige bos' opleest. 
Vraag hun goed na te denken over wat Joseph meemaakte zodat ze er een 
tekening van kunnen maken. 

't Was fris en groen in 't heil'ge bos, 
de zon scheen helder in het rond, 
toen Joseph knielde in gebed, 
toen Joseph knielde in gebed, 
daar op die heil'ge grond. 

Hij zag de Vader en de Zoon 
verschijnen uit het hemels oord: 
hij kreeg het antwoord op zijn vraag, 
hij kreeg het antwoord op zijn vraag, 
Gods stem werd weer gehoord! 
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Les 1 

Laat de kinderen een tekening maken van Joseph Smith in het heilige bos en 
schrijf erboven 'Joseph Smith in het heilige bos'. 

2. Lees Jakobus 1:5 nog een keer voor en leg uit hoe dit vers ons leert antwoorden op 
onze problemen te vinden. Beschrijf situaties waarin de kinderen kunnen geraken 
en zij misschien 'in wijsheid tekort schieten' en 'God [moeten] bidden'. Laat hen 
manieren bedenken waarop onze hemelse Vader hen kan helpen bij problemen als 
ze Hem om hulp vragen. U kunt de volgende situaties gebruiken: 

• Je bent verdrietig omdat je de laatste tijd vaak ruzie hebt met je beste vriendje. Je 
weet niet wat je eraan moet doen. 

• Je voelt je eenzaam en bang als je 's avonds alleen in bed ligt. 

• Je moeder is ziek en ziet er verdrietig uit. Je wilt graag iets voor haar doen waar-
door ze zich weer blij voelt. 

Benadruk vooral dat onze hemelse Vader en Jezus meestal gebeden verhoren door 
ons een rustig gevoel te geven. Hierover zullen de kinderen in een van de volgende 
lessen meer leren. De kinderen moeten er niet vanuit gaan dat onze hemelse Vader 
en Jezus aan hen verschijnen in antwoord op hun gebed. 
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Les 

10 De kerk van Jezus Christus 
is hersteld 

Doel leder kind duidelijk maken dat de ware kerk van Jezus Christus is hersteld. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Amos 3:7. 

2. Bereid u erop voor het liedje 'Het priesterschap is hersteld' (Kinderliedjes, blz. 60) 
te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin dit lesboek. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Leer en Verbonden en een Bijbel. 
b. Een voorwerp dat de kinderen aanspreekt zoals een bloem of een schelp of een 

mooie plaat uit de mediatheek. 
c. Krijt, een bord en een bordenwisser. 
d. Blaadjes papier die tot trompet opgerold kunnen worden. 
e. Plaat 3-10, Het eerste visioen (Evangelieplaten 403); plaat 3-11, Johannes de 

Doper verleent het Aaronisch priesterschap (Evangelieplaten 407); plaat 3-12, 
De herstelling van het Melchizedeks priesterschap (Evangelieplaten 408); 
plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt; plaat 3-14, Een meisje dat bevestigd 
wordt. 

4. 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. 

De ware kerk is hersteld 

Aandachtsactiviteit Lees Openbaring 14:6-7 voor. Leg uit dat de engel waarover in de tekst wordt 
gesproken, de engel Moroni is. Moroni verscheen aan Joseph Smith en kondigde 
de herstelling van het evangelie aan. Laat de kinderen blaadjes papier oprollen tot 
'trompetten' en om de beurt doen alsof ze een engel zijn die aankondigt dat de 
kerk is hersteld. 

Plaat en bespreking Toon plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt. 

• Wat zou er gebeuren als niemand zich kon laten dopen? (Niemand zou dan lid 
kunnen worden van de kerk van Jezus Christus.) 

Vertel de kinderen dat Jezus, toen Hij op aarde leefde, wilde dat de mensen zijn 
leringen leerden kennen en gehoorzamen. Door die leringen zouden de mensen 
weten wat ze moesten doen om terug te kunnen keren naar Hem en onze hemelse 
Vader. Jezus organiseerde zijn kerk zodat de mensen zijn leringen konden naleven. 
Nadat Jezus en de apostelen waren gestorven, leefden de mensen niet meer zoals 
Jezus wilde. Ze veranderden zijn leringen zodat de ware kerk verloren ging. Jezus 
nam zijn priesterschap van de aarde weg. Nu konden de mensen zich niet meer 
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met het juiste gezag laten dopen. Zonder het juiste gezag van het priesterschap 
konden mensen de gave van de Heilige Geest niet meer ontvangen of in de tempel 
aan elkaar verzegeld worden. Er was ook geen profeet meer die namens onze 
hemelse Vader en Jezus Christus sprak. 

Plaat en bespreking Toon plaat 3-10, Het eerste visioen. 

• Wie staan er op deze plaat? (Onze hemelse Vader, Jezus Christus en Joseph 
Smith.) 

• Wat gebeurde er toen Joseph Smith aan het bidden was om erachter te komen 
welke kerk waar was? (Onze hemelse Vader en Jezus Christus verschenen aan 
hem. Jezus gebood hem zich bij geen van de bestaande kerken aan te sluiten 
omdat ze allemaal ongelijk hadden.) 

Leg de kinderen uit dat de ware kerk niet op aarde was. Jezus wilde dat zijn leringen 
en zijn kerk op aarde werden hersteld. 

Lesonderwerp • Wat betekent herstellen? (Iets weer maken zoals het vroeger was.) 

U kunt, nadat de kinderen hebben geantwoord, het volgende voorbeeld geven: 

Toon het voorwerp dat, of de plaat die, u heeft meegenomen. Bespreek waarom u het 
voorwerp mooi vindt en het graag zou willen hebben. Vraag de kinderen wat zij er van 
vinden. Vraag een van de kinderen het voorwerp ergens neer te leggen waar de 
anderen het niet kunnen zien. 

• Zou je graag willen dat dat mooie voorwerp weer bij ons is zodat we er naar 
kunnen kijken? 

Laat het kind het voorwerp pakken zodat iedereen het weer kan zien. Zet het weer 
voor de klas. Leg de kinderen uit dat het voorwerp nu weer bij ze is, net als voorheen. 
Wijs erop dat herstellen betekent iets weer zo maken zoals het vroeger was. Herinner 
de kinderen eraan dat ondanks dat Jezus zijn kerk op de goede wijze had georgani-
seerd, de mensen waarheden hadden weggenomen, nadat Hij en de apostelen waren 
gestorven. Jezus wilde dat zijn leringen, zijn kerk en zijn autoriteit om te dopen werden 
hersteld. Hij wilde dat de kerk zoals Hij die had georganiseerd, weer op aarde zou zijn. 

Bespreking Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus Christus een jongeman uitkozen om de 
ware kerk te herstellen. Het was een jongen die te vertrouwen was en een jongen die 
gehoorzaam was. 

• Wie was die jongeman? (Joseph Smith.) 

Wijs opnieuw naar de plaat van het eerste visioen. Leg uit dat telkens als de ware 
kerk op aarde was de Heer een profeet heeft gekozen om haar te leiden. Jezus koos 
Joseph Smith om de eerste hedendaagse profeet te zijn. 

• Wat is een profeet? 

Leg uit dat een profeet iemand is aan wie Jezus instructies voor zijn kerk geeft. 

Tekstbespreking Help een ouder kind Amos 3:7 voor te lezen of lees het zelf voor. Leg uit dat 'open-
baart zijn raad' betekent dat Hij zijn profeet instructies geeft door visioenen, dromen 
of andere vormen van openbaring. 

• Aan wie geeft Jezus Christus zijn instructies? (Aan de levende profeet.) 

Leg uit dat de profeet de mensen vertelt wat Jezus wil dat zij doen. De profeet helpt 
ons het goede te kiezen zodat we terug kunnen keren naar onze hemelse Vader en 
Jezus Christus. 

25 



Toon de kinderen de Leer en Verbonden. 

Leg uit dat er in dat boek veel openbaringen van Jezus aan Joseph Smith staan. Er 
staat veel in over Jezus' ware kerk. Hierdoor kunnen wij weten dat Jezus zijn ware 
kerk herstelde door Joseph Smith. 

Joseph Smith ontving het priesterschap 

Bespreking Leg uit dat voordat Joseph Smith de kerk kon herstellen, hij een bijzondere macht 
moest ontvangen - de macht om in de naam van Jezus te mogen handelen. 

• Weet je hoe die macht wordt genoemd? (Het priesterschap.) 

Plaat en verhaal Vertel hoe Joseph Smith het priesterschap ontving: 

Joseph Smith en zijn vriend Oliver Cowdery kwamen meer te weten over de doop 
terwijl zij het Boek van Mormon vertaalden. Ze wilden zich in de ware kerk laten 
dopen. Ze knielden neer en baden tot onze hemelse Vader. Spoedig verscheen er 
een boodschapper uit de hemel. 

Toon plaat 3-11, Johannes de Doper verleent het Aaronisch priesterschap. 

Leg uit dat de boodschapper Johannes de Doper was, dezelfde man die Jezus heeft 
gedoopt. Hij vertelde Joseph en Oliver over de doop. Hij verleende hun het gezag om 
te dopen. Dit gezag wordt het Aaronisch priesterschap genoemd. Vervolgens gebood 
Johannes hen elkaar te dopen op dezelfde manier als hij Jezus had gedoopt. Eerst 
doopte Joseph Oliver in een nabijgelegen rivier en vervolgens doopte Oliver Joseph. 

De juiste wijze van dopen, zoals Jezus die heeft geleerd, is op aarde hersteld. 

Plaat en bespreking Toon plaat 3-12, De herstelling van het Melchizedeks priesterschap. 

Leg uit dat een paar weken later drie andere hemelse boodschappers aan Joseph 
en Oliver verschenen. Het waren Petrus, Jakobus en Johannes, drie apostelen die in 
Jezus' tijd hebben geleefd. Zij legden Joseph en Oliver de handen op en verleenden 
hun het Melchizedeks priesterschap. Dat priesterschap is hoger dan het Aaronisch 
priesterschap. Het geeft de mens het gezag om veel wonderlijke dingen in de naam 
van Jezus Christus te doen, zoals de zieken te zalven, vaderlijke zegens te geven en 
tempelverordeningen te verrichten. 

Door het gezag van het priesterschap kunnen we ons laten dopen en lid worden van 
de kerk en de gave van de Heilige Geest ontvangen. Toon plaat 3-13, Een jongen die 
wordt gedoopt, en plaat 3-14, Een meisje dat bevestigd wordt. Dankzij de macht van 
het priesterschap kunnen zieken worden genezen en gezinnen aan elkaar verzegeld 
worden in de tempel zodat ze, als ze getrouw blijven, voor eeuwig bij elkaar kunnen 
zijn. 

Lied Zing het liedje 'Het priesterschap hersteld' of zeg de tekst ervan op. 

Getuig tot de kinderen dat het priesterschap weer op aarde is. Het gezag om in de 
naam van Jezus te mogen handelen, is door Joseph Smith hersteld. Joseph gebruikte 
dat gezag om de ware kerk van Jezus te organiseren. Sindsdien is het priesterschap 
nooit meer uit de kerk weggenomen. 

• Hoe wordt de ware kerk van Jezus Christus genoemd? (De Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.) 

Laat de kinderen de naam van de kerk herhalen. Leg uit dat de kerk De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt genoemd, omdat het de ware 
kerk van Jezus is die in de laatste dagen is hersteld. Laatste Dagen betekent nu, of 
de tijd waarin wij leven. 
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Samenvatting 

Geloofsartikel Leg uit dat wij het voorrecht hebben om lid te worden van dezelfde kerk die Jezus 
heeft georganiseerd toen Hij op aarde leefde. Soms noemen we de kerk die Jezus 
heeft georganiseerd toen hij op aarde leefde de 'vroegchristelijke kerk5 (zie het zesde 
geloofsartikel). 

Zeg het zesde geloofsartikel op en herhaal het dan samen met de kinderen. Moedig 
de kinderen aan om, voor zover zij dat kunnen, het geloofsartikel helemaal of gedeel-
telijk uit het hoofd te leren. 

Bordbespreking Vraag de kinderen waarom zij lid willen worden van de enige ware kerk op aarde. 
Schrijf hun antwoorden op het bord. Mogelijke antwoorden zijn: 

1. Omdat ik onze hemelse Vader wil gehoorzamen. 

2. Omdat de leringen van Jezus me kunnen leiden. 

3. Om vergeving van mijn zonden te kunnen ontvangen. 

4. Om de gave van de Heilige Geest te kunnen ontvangen. 

5. Om terug te kunnen keren naar onze hemelse Vader en Jezus. 

6. Om lid te zijn van Gods koninkrijk op aarde. 

Getuigenis Getuig tot de kinderen dat u het een voorrecht vindt om lid te zijn van Jezus' ware 
kerk. Vertel hoe blij en dankbaar u bent dat u lid bent van de kerk. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Vertel de kinderen dat wij alles te weten kunnen komen wat Jezus de mensen heeft 
geleerd toen Hij op aarde was, omdat zijn ware kerk is hersteld. We hebben alle-
maal het voorrecht lid te zijn van zijn kerk. 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden of laat de kinderen het naspelen: 

'Mijn naam is lla Marie Goodey. Ik ben veertien en heb al elf jaar polio. (...) Ik lig in 
het Primary Children's Hospital in Salt Lake City. (...) 

'Zolang als ik me kan herinneren hebben mijn ouders me doordrongen van het feit 
dat de kerk en mijn hemelse Vader het allerbelangrijkste zijn in mijn leven. (...) Ik 
heb geleerd de kerk met heel mijn hart lief te hebben. 

'Mijn ouders hebben me ook geleerd hoe belangrijk de doop is. Daarom keek ik vol 
verlangen uit naar mijn eigen doop. Toen ik eindelijk acht was, lag ik in het zieken-
huis. De dokter zei dat ik niet zolang het ziekenhuis uit mocht en me dus niet kon 
laten dopen. Ik was heel verdrietig en smeekte papa me te dopen voordat ik negen 
werd. Maar het zag er naar uit dat ik moest wachten tot ik gezond genoeg was om 
uit het ziekenhuis ontslagen te worden. Niemand kon zeggen wanneer dat was. 

Toen, kort voor mijn negende verjaardag, kwamen mijn ouders (...), wat familiele-
den en vrienden naar het ziekenhuis. Ik ben gedoopt in het bassin op de afdeling 
fysiotherapie. Ik werd bevestigd als lid van de kerk waarvan ik zoveel hield (...) 
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'Nu, zes jaar later, is mij gevraagd mijn verhaal op te schrijven om anderen duidelijk 
te maken hoe belangrijk de doop voor mij was. 

'(...) Ik zou jullie allemaal (...) graag willen vertellen hoe dankbaar ik ben dat ik lid 
ben van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' (lla Marie 
Goodey, 'I Was Baptized in a Hubbard Tank', Children's Friend, jan. 1963, blz. 30.) 

2. Vraag de kinderen of zij weieens bij een doopdienst zijn geweest, bijvoorbeeld bij 
die van een broer of een zus. Laat ze daarover vertellen. 

3. Laat de kinderen een tekening maken van iets dat ze herinnert aan de herstelling 
van de kerk. Bijvoorbeeld een trompet om de herstelling aan te kondigen of Joseph 
Smith die in het heilige bos aan het bidden is. 
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Geloof in Jezus Christus Les 10 

Doel leder kind duidelijk maken dat geloof ontwikkelen in Jezus Christus het eerste begin-
sel van het evangelie is. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Marcus 10:46-52; Matteüs 3:13-17; 3 Nephi 11:8-17 en Leer en 
Verbonden 76:19-23 met een gebed in uw hart. Zorg ervoor dat u de kinderen de 
teksten kunt uitleggen. 

2. Nodig iemand met een sterk getuigenis van Jezus Christus uit in uw klas. Vraag 
hem of haar aan het begin van de les de kinderen zijn of haar getuigenis van de 
Heiland te geven. Vraag eerst toestemming aan de bisschop of gemeentepresident 
voordat u iemand uitnodigt en overleg het met uw jeugdwerkpresidente. 

3. Maak met behulp van de onderstaande instructies een poster met de titel: 'Lid 
worden van de kerk van Jezus Christus' (Aan het eind van de les staat een voor-
beeld.) U kunt de poster het beste op stevig karton plakken, want u heeft hem de 
komende vier lessen nog nodig. Maak de poster zo groot dat hij gemakkelijk te 
lezen is voor de kinderen. (U kunt de poster misschien ook weieens tijdens de 
participatieperiode gebruiken.) 
a. Maak de volgende woordstroken: 

De gave van de Heilige Geest 

De doop 

Geloof in Jezus Christus 

Bekering 

b. Plak de woordstroken over de treden op de poster zoals in de les wordt aan-
gegeven. In deze les heeft u alleen de strook 'Geloof in Jezus Christus' nodig.. 

4. Schrijf voor ieder kind op een blaadje: 'Vraag me eens hoe je lid kunt worden van 
de kerk van Jezus Christus'. 

5. Leg voor de les de standaardwerken ergens neer waar de kinderen ze kunnen zien. 

6. Bereid u erop voor 'Ik voel uw liefde, Heer' (Kinderliedjes, blz. 42) te zingen of de 
tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin het lesboek. 

7. Laat de kinderen het vierde geloofsartikel, voor zover ze dat kunnen, uit het hoofd 
leren. 

8. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel, een exemplaar van het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en 

de Parel van grote waarde. 
b. Plaat 3-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 3-16, Jezus geneest 

een blinde (Evangelieplaten 213); plaat 3-1, Johannes de Doper doopt Jezus 
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(Evangelieplaten 208); plaat 3-17, Jezus onderwijst op het westelijke halfrond 
(Evangelieplaten 316); plaat 3-10, Het eerste visioen (Evangelieplaten 403); 
plaat 3-18, President Lorenzo Snow. 

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

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Getuigenis van 
de bezoeker 

Presentatie 
leerkracht 

Poster 

Presentatie 
leerkracht 

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. 

Wat geloof betekent 

Toon plaat 3-9, Jezus de Christus. Laat de plaat de hele les voor de klas hangen. 

• Wie is dat? 

Stel de bezoeker voor. Vertel de kinderen dat u hem of haar heeft uitgenodigd om te 
vertellen hoe hij of zij over Jezus Christus denkt. Leg uit dat de gevoelens die iemand 
heeft voor Jezus Christus een deel zijn van zijn getuigenis. Bedank uw gast als hij of 
zij klaar is en begeleid hem of haar de klas uit. Stel dan de volgende vragen: 

• Wie was onze gast vandaag? 

• Hoe wist je dat de gast er was? 

Noem de naam van een kind dat die dag niet aanwezig is en stel de volgende vragen. 

• Heeft vandaag de gast gezien? 

.te weten kunnen komen dat we vandaag een gast in de • Hoe zou  
klas hadden? 

Wijs de kinderen erop dat het kind dat niet aanwezig was de gast niet heeft gezien. 
Als de andere kinderen echter zouden vertellen dat er een gast in de klas was, zou 
het kind dat waarschijnlijk wel geloven. Geloven is weten dat iets echt en waar is, ook 
al heb je het zelf niet gezien. 

Toon de poster 'Lid worden van de kerk van Jezus Christus' Lees samen met de 
kinderen de titel van de poster op. Zeg hem op met de jongere kinderen. 

Leg uit dat geloof in Jezus Christus de eerste stap is die je moet zetten om lid te 
worden van de kerk van Jezus Christus. Bevestig de eerste woordstrook 'Geloof in 
Jezus Christus' op de eerste trede op de poster. (U kunt de jongere kinderen samen 
met de woordstrook een plaat van Jezus laten zien om hen eraan te herinneren wat 
de woorden betekenen.) Laat de oudere kinderen de woorden samen met u oplezen. 
Vertel hun dat u ze vandaag zult vertellen wat het betekent om geloof te hebben in 
Jezus Christus. 

De Bijbel en het Boek van Mormon getuigen van Jezus Christus 

• Hoe kunnen wij geloven dat Jezus leeft en van ons houdt ook al hebben wij Hem 
nog nooit gezien? (Andere mensen hebben Jezus gezien en vertellen ons over Hem.) 

Wijs op de boeken op de tafel en leg uit dat die boeken de Schriften worden 
genoemd. In de Schriften staan verhalen van mensen die Jezus hebben gezien of 
met Hem hebben gesproken. 

30 



Les 1 

Houd de Bijbel omhoog. Leg uit dat een deel van de Bijbel gaat over de tijd dat 
Jezus op aarde leefde, de mensen het evangelie leerde en zijn kerk organiseerde. 
In de Bijbel staan verhalen over mensen die Jezus hebben gezien en Hem kenden. 
We kunnen in die verhalen lezen hoe Jezus de mensen heeft geholpen. 

Plaat en Toon plaat 3-16, Jezus geneest een blinde. Vertel de kinderen het verhaal van 
schriftverhaal Bartimeüs, een blinde man die in de tijd van Jezus leefde (zie Marcus 10:46-52). 

Bartimeüs hoorde Jezus aankomen. Hij begon te roepen en vroeg Jezus medelijden 
met hem te hebben. De mensen zeiden tegen Bartimeüs dat hij Jezus niet lastig moest 
vallen en stil moest zijn. Maar Jezus hoorde Bartimeüs en vroeg de mensen hem bij 
Hem te brengen. Bartimeüs vroeg of Jezus hem wilde genezen zodat hij kon zien. 

Lees Marcus 10:52 voor. 

• Wat gebeurde er met Bartimeüs? (Jezus genas hem. Bartimeüs kon zien.) 

Jezus heeft gezegd dat Bartimeüs is genezen omdat hij geloof had. Bartimeüs 
geloofde datJezus hem kon genezen. 

• Wat kunnen we door het verhaal van Bartimeüs over Jezus te weten komen? 
(Jezus houdt van ons en zal ons helpen als we geloof in Hem hebben.) 

Plaat en Leg plaat 3-1, Johannes de Doper doopt Jezus, over de plaat van Bartimeüs. 

tekstbespreking # W a t z j e n ju|| ie Qp ^ e z e p | a a t ? (Johannes de Doper doopt Jezus.) 

Lees Matteüs 3:17 voor. 

• Toen Jezus zich liet dopen, zei een stem uit de hemel: 'Deze is mijn Zoon, de 
geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.' Wie sprak daar? (Onze hemelse Vader.) 

• Wat kunnen we hieruit te weten komen over Jezus? (Dat Hij Gods Zoon is.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader hier getuigt dat Jezus zijn Zoon is. 

Houd het Boek van Mormon omhoog. Leg uit dat we in het Boek van Mormon kunnen 
lezen dat Jezus na zijn opstanding een grote groep Nephieten bezocht. Zij hoorden 
Hem en spraken met Hem. 

Lees 3 Nephi 11:8 voor. Leg plaat 3-17, Jezus onderwijst op het westelijke halfrond, 
over de plaat van Jezus' doop. Lees 3 Nephi 11:9-10 voor. Leg uit dat Jezus de 
mensen vertelde dat Hij Jezus Christus was, de Heiland, die volgens de profeten zou 
komen. 

Maak de kinderen duidelijk hoe blij de Nephieten moeten zijn geweest dat Jezus 
was gekomen zoals Hij had beloofd. Jezus zei de mensen zijn handen en voeten aan 
te raken, zodat ze zouden weten dat Hij was gestorven en opgestaan. 

• Wat kunnen we te weten komen over Jezus dankzij zijn verschijning aan de 
Nephieten? (Dat Hij is gestorven en opgestaan. Dat Hij leeft.) 

Hedendaagse profeten getuigen van Jezus Christus 

Plaat en bespreking Houd de Parel van grote waarde omhoog. Vertel dat het verslag van Joseph Smiths 
eerste visioen in dat boek staat. Vraag de kinderen alles te vertellen wat zij weten 
over Josephs eerste visioen. (Wees erop voorbereid het verhaal van het eerste 
visioen te vertellen als de kinderen het niet kunnen navertellen. Zie Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:7-19.) 

Leg plaat 3-10, Het eerste visioen, over de vorige plaat. Benadruk dat Joseph Smith 
Jezus honderden jaren na zijn opstanding heeft gezien. 

31 



Plaat en verhaal Toon plaat 3-18, president Lorenzo Snow. Vertel dat toen president Snow president 
van de kerk was, Jezus Christus aan hem is verschenen in de Salt Lake-tempel. 

Op een dag was president Lorenzo Snow met zijn kleindochter in de tempel. Hij ver-
telde haar over die ervaring. Later beschreef zij hun gesprek als volgt: 

'We hadden grootvaders kamer verlaten en liepen in de lange gang die naar de 
celestiale zaal leidt. Ik liep een paar passen voor hem uit toen hij me staande hield en 
zei: "Wacht even, Allie, ik wil je iets vertellen. Het is precies op die plek dat de Heer 
Jezus Christus aan mij is verschenen na de dood van president Woodruff (...)" 

Toen kwam grootvader naar me toe, stak zijn linkerhand uit en zei: "Hij stond hier op 
deze plek, ongeveer 90 centimeter boven de grond. Het leek alsof Hij op een plaat 
massief goud stond." 

'Grootvader vertelde me wat een geweldige persoonlijkheid de Heiland is en beschreef 
zijn handen, voeten, zijn gelaat en de prachtige witte kleding die Hij droeg. Zijn hele 
verschijning was zo schitterend wit en helder dat hij moeite had om naar Hem op te 
kijken. 

Toen kwam grootvader nog een stap dichterbij en legde zijn rechterhand op mijn hoofd 
en zei: "Nu, kind, wil ik dat je niet vergeet dat dit het getuigenis van je grootvader is. 
Ik wil dat je onthoudt dat hij je zelf heeft verteld dat hij daadwerkelijk de Heiland heeft 
gezien, hier in de tempel en dat hij met Hem heeft gesproken van aangezicht tot aan-
gezicht"' (Allie Young Pond, geciteerd door Ivan J. Barrett, in 'He Lives! For We Saw 
Him', Ensign, aug. 1975, blz. 20; ook in LeRoi C. Snow's 'Remarkable Manifestation to 
Lorenzo Snow', in Church News, 2 apr. 1938, blz. 8). 

• Wat maakt het getuigenis van president Snow je duidelijk over Jezus? (Hij leeft, Hij 
heeft een lichaam en Hij spreekt tot mensen in onze tijd.) 

Wij kunnen geloof hebben in Jezus Christus 

Bespreking Stel verscheidene kinderen de volgende vragen: 

• Heb je Jezus weieens gezien? 

• Hoe weet je dat Jezus leeft? 

Vraag de kinderen wat zij dankzij hun ouders, jeugdwerkleerkrachten en de Schriften 
zoal te weten zijn gekomen over Jezus. Vraag ze hun geloof in Jezus onder woorden 
te brengen. 

Maak de kinderen duidelijk dat we kunnen geloven dat Jezus leeft en van ons houdt 
dankzij de Schriften en het getuigenis van getrouwe mensen. Dankzij het getuigenis 
van anderen weten we dat: 

1. Jezus de Zoon van God is. 

2. Jezus van ons houdt en ons wil helpen. 

3. Jezus wil dat we geloof in Hem hebben. 

4. Jezus is opgestaan en leeft. 

5. Jezus een lichaam heeft en met mensen spreekt. 

Herinner de kinderen eraan dat geloof in Jezus Christus de eerste stap is op weg 
naar het lidmaatschap van de ware kerk. 

Liedje Zing 'Ik voel uw liefde, Heer' of zeg de tekst ervan op. 
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Les 1 

Getuigenis 
leerkracht 

Om mee naar 
huis te nemen 

Samenvatting 

U kunt een van de platen die u in de les heeft gebruikt, opnieuw laten zien. Vertel in 
het kort dat de gebeurtenis die op de plaat wordt afgebeeld, uw geloof in Jezus heeft 
versterkt. 

Toon bijvoorbeeld plaat 3-17, Jezus onderwijst op het westelijke halfrond. Leg uit 
dat Jezus na zijn opstanding aan de Nephieten verscheen. Hij liet ze zijn handen en 
voeten aanraken. Door die gebeurtenis weet u dat Hij van alle mensen houdt. 

Geef ieder kind een klein blaadje met daarop de woorden: 'Vraag me eens hoe je lid 
kunt worden van de kerk van Jezus Christus'. Moedig de kinderen aan het blaadje 
aan hun ouders te geven en thuis te vertellen wat zij weten over geloof hebben in 
Jezus Christus. 

Laat de kinderen het eerste geloofsartikel opzeggen: 'Wij geloven in God, de Eeuwige 
Vader, en in zijn Zoon Jezus Christus, en in de Heilige Geest'. Laat de kinderen het 
artikel uit het hoofd leren. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Houd de Leer en Verbonden omhoog. Leg uit dat in de Leer en Verbonden nog een 
andere gebeurtenis staat waarbij Joseph Smith Jezus heeft gezien. Toen Joseph 
en Sidney Rigdon de leringen van Jezus bestudeerden en overdachten, verscheen 
Jezus aan ze. 

Lees Leer en Verbonden 76:22 voor en de woorden 'Want wij zagen Hem' uit vers 
23. De woorden zijn het getuigenis van Joseph Smith. 

• Wat vertelt het getuigenis van Joseph Smith ons over Jezus? (Dat Jezus leeft.) 

Als we in de Schriften lezen over de mensen die Jezus hebben gezien, zal ons 
geloof in Hem toenemen. Dankzij hun getuigenis kan ons geloof dat Hij leeft en 
van ons houdt, groter worden, ook al hebben we Jezus zelf nog nooit gezien. We 
kunnen in ons hart weten dat Jezus onze Heiland is als we onze hemelse Vader 
in gebed daarom vragen. 

2. Vraag of een van de kinderen wil vertellen wat zijn of haar gevoelens zijn voor 
Jezus. Het kind kan een plaat uitkiezen en vertellen hoe die gebeurtenis zijn geloof 
heeft gesterkt. De platen mogen meer dan een keer worden gebruikt. 

Nadat ieder kind de gelegenheid heeft gehad om zijn gevoelens over Jezus te 
uiten, kunt u uitleggen dat zij een belangrijke voorbereidende stap doen voor de 
doop. 

• Welke stap is dat? (Geloof in Jezus Christus ontwikkelen.) 

Wijs op de poster en laat de kinderen de woorden 'Geloof in Jezus Christus' oplezen 
of herhalen. 

3. Laat de kinderen een tekening maken van een de verhalen uit de Schriften die ze 
vandaag hebben gehoord. 
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Gave van de Heilige Geest j Geloof in Jezus Christus 

Doop j Bekering 

van de 
kerk van Jezus Christus 



De kerk van Jezus Christus heeft 
profeten die ons onderrichten 
Doel De kinderen duidelijk maken hoe belangrijk het is om de leringen van de profeten te 

gehoorzamen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Lucas 1:70 met een gebed in uw hart. 

2. Nodig een Melchizedeks-priesterschapsdrager van uw wijk of gemeente uit in 
uw klas. Laat hem de kinderen vertellen dat hij doet alsof hij koning Benjamin is. 
(Hij kan een badjas of iets dergelijks over zijn kleding dragen als symbool voor 
de mantel van de koning.) Vraag hem zichzelf voor te stellen als koning Benjamin. 
Laat hem uitleggen dat hij een rechtschapen koning was. Hij werkte zelf om in zijn 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij wilde zijn volk niet tot last zijn. Laat de 
broeder uitleggen dat koning Benjamin een toren bouwde en dat de mensen uit 
het hele land kwamen om naar zijn boodschap te luisteren. Vraag hem ook om in 
het kort een van de leringen van koning Benjamin met de kinderen te bespreken 
(zie Mosiah 2-5). 

3. Schrijf de volgende uitspraken van profeten en presidenten van de kerk op aparte 
blaadjes. U kunt ook plaatjes gebruiken die de uitspraak symboliseren. Stop de 
blaadjes in een doos (of leg de plaatjes met de goede zijde naar beneden op 
tafel). Maak eventueel wat meer blaadjes zodat ieder kind een beurt kan krijgen. 

'Houd gezinsavond.' 

'Bestudeer de Schriften.' 

'Ga iedere zondag naar de kerk.' 

'Bid iedere dag.' 

'Neem niet iets mee dat van iemand anders is.' 

'Eer je ouders door in huis te helpen.' 

'Betaal tiende.' 

'Heb elkaar lief.' 

4. Leg een exemplaar van De Ster op tafel of voor in de klas. Verstop voordat de les 
begint door de hele klas blaadjes met aanwijzingen erop, zoals onder een stoel, 
bij het raam of op het bord. Iedere aanwijzing moet naar de volgende aanwijzing 
leiden. De laatste aanwijzing moet uiteindelijk naar de plaats leiden waar het tijd-
schrift ligt. Markeer in het tijdschrift een gedeelte van de boodschap van de pro-
feet dat de kinderen kunnen begrijpen. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Een plaat van de huidige profeet. 
c. Plaat 3-19, President David O. McKay. 

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

De kerk van Jezus Christus wordt geleid door een profeet 

Aandachtsactiviteit Vertel de kinderen dat er vandaag een belangrijke bezoeker in de klas is. Vraag hun 
goed te luisteren naar zijn boodschap. Leg uit dat hij hun zal vertellen over een recht-
schapen koning en profeet. Als uw bezoeker klaar is, kunt u de kinderen vragen hem 
een hand te geven en hem te bedanken voor zijn komst. 

Tekstbespreking Vraag de kinderen goed te luisteren terwijl u de volgende tekst voorleest. Vraag wat 
er in de tekst staat over profeten. Lees Lucas 1:70 voor. Maak de kinderen duidelijk 
dat de Heer ons door zijn profeet vertelt wat we moeten weten. Vertel dat de kerk altijd 
door een profeet wordt geleid. 

• Wie was de eerste profeet op aarde? (Adam.) 

• Wie was de eerste profeet in de laatste dagen? (Joseph Smith.) 

• Wie is onze hedendaagse profeet en president van de kerk? (Toon een plaat van 
de profeet. Laat de kinderen zijn naam een paar maal herhalen.) 

• Noem eens een paar profeten uit de Bijbel en het Boek van Mormon. 

• Kun je er zelf voor kiezen om profeet te worden? (Zie Johannes 15:16.) 

Leg uit dat niet iedereen als profeet wordt geroepen. Jezus Christus kiest zelf wie zijn 
profeet zal zijn. Als Jezus Christus een profeet kiest, geeft Hij hem al het gezag dat hij 
nodig heeft om de kerk te leiden. De profeet is tevens president van de kerk. 

Onze hemelse Vader heeft ons profeten gegeven om ons te leiden en te zegenen 

Activiteit Vraag de kinderen goed naar de volgende uitspraken te luisteren. Als ze het ermee 
eens zijn, moeten ze opstaan. Als ze het er niet mee eens zijn, moeten ze gaan zitten. 
Neem de tijd om uitspraken die de kinderen niet begrijpen, uit te leggen. (Omdat alle 
uitspraken waar zijn, kunt u de kinderen tussen twee uitspraken vragen om te gaan 
zitten. De activiteit is bedoeld als bewegingsactiviteit voor de grove motoriek. 

1. Wij ontvangen tijdens de algemene conferentie boodschappen van onze profeet. 
(Mee eens. Leg uit dat de raadgevers van de profeet en de twaalf apostelen ook 
profeten zijn.) 

2. Onze profeet zal ons nooit het verkeerde laten doen. (Mee eens. Leg uit dat wij 
geloven dat wat de profeet ons zegt altijd het goede is.) 

3. President (naam van de huidige profeet) is de profeet en president van de kerk. 
(Mee eens.) 

4. Onze profeet vertelt ons wat onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we 
doen. Als we hem gehoorzamen zullen we gelukkig zijn en eens naar onze 
hemelse Vader en Jezus Christus kunnen terugkeren. (Mee eens.) 

Presentatie Leg uit dat we de boodschappen van de profeet in de tijdschriften van de kerk kunnen 
leerkracht lezen. Hij spreekt tot ons tijdens vergaderingen, leidt andere kerkleiders en geeft hun 

instructies. 
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Leg uit dat Jezus Christus de grootste profeet was die op aarde heeft geleefd. Hij leerde 
het evangelie en deed veel wonderen. 

Plaat en verhaal Zeg de kinderen dat u een verhaal gaat vertellen over president David O. McKay, 
een profeet uit de laatste dagen. Leg uit dat profeten uit de laatste dagen die profeten 
zijn die na Joseph Smith hebben geleefd of leven. Toon plaat 3-19, president David 
O. McKay, terwijl u het volgende verhaal vertelt. 

Toen president David O. McKay profeet was, reisde hij veel over de hele wereld om 
met de leden van de kerk te vergaderen en ze te leiden. Op een keer was hij in Duits-
land. Hij hoorde daar over een verlamde moeder (ze kon haar lichaam niet bewegen). 
Zij kon niet naar de conferentie komen om hem te horen spreken. 

De moeder had twee kinderen en ze wilde dat zij naar de conferentie gingen om de 
levende profeet te zien en te horen. Met groot geloof zei zij: 'Ik wil dat zij naar de con-
ferentie gaan en president McKay een hand geven. Ik weet dat als zij daarna thuis 
komen en mijn hand nemen - als ik hun handjes in de mijne kan nemen - ik weer beter 
zal worden.' 

Alles werd geregeld zodat de kinderen naar de conferentie konden gaan. De kinderen 
waren opgewonden dat ze de profeet konden zien en horen spreken. 

Aan het eind van de conferentie gaf president McKay veel aanwezigen een hand. Hij 
wist dat de twee kinderen zouden komen. Toen zij kwamen, gaf hij hun een hand en 
zei: 'Wil je deze zakdoek aan je moeder geven met mijn zegen?' 

De kinderen gaven de zakdoek aan hun moeder. Ze was erg blij en bedankte de Heer 
iedere dag voor de zakdoek en de zegen die president McKay haar via haar kinderen 
had gegeven. Zodra haar kinderen thuiskwamen, ging het beter met haar. Spoedig 
daarna was ze weer in staat om zich te bewegen en voor haar kinderen te zorgen. 
(Zie Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, samen-
gesteld door Clare Middlemiss [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1955], blz. 149-151.) 

Wij kunnen de profeet volgen 

Bedenk een eenvoudige zoektocht naar een schat. Begin met de uitspraak: 'Ergens 
in de klas ligt een boodschap van de profeet aan de leden van de kerk. Kijk maar of 
je hem kunt vinden.' Geef de kinderen vervolgens de eerste aanwijzing. Telkens als de 
volgende aanwijzing is gevonden, kunt u hem-voorlezen of door een van de kinderen 
laten oplezen. Als laatste aanwijzing kunt u bijvoorbeeld gebruiken: 'De boodschap 
is gedrukt op papier. Hij is met andere bladzijden ingebonden. Er zit een kleurrijke 
omslag omheen.' Als de kinderen het tijdschrift vinden, lees dan de boodschap voor 
of laat een van de kinderen hem voorlezen. Maak duidelijk wat een grote schat de 
woorden van de profeet zijn. Profeten vertellen ons hoe we moeten leven om naar 
God terug te kunnen keren. 

Samenvatting Getuig tot de kinderen van de zegeningen die u ten deel zijn gevallen doordat u de 
leringen van de profeten in de Schriften heeft bestudeerd en de levende profeet heeft 
gehoorzaamd. U kunt vertellen hoe een lering van een de profeten uw leven heeft 
beïnvloed. 

Vraag een kind om het slotgebed uitte spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 

Zoektocht naar 
de schat 
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samenvatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor 
de leerkracht'. 

1. Laat de kinderen in een rij gaan staan en zachtjes door de klas lopen terwijl ze het 
refrein van het liedje 'Volg de profeet' (Kinderliedjes, blz. 38) zingen. Aan het eind 
van het refrein kan het kind dat voor in de rij loopt, vertellen hoe het de leringen van 
de profeet zal volgen. Daarna moet het kind achteraan in de rij aansluiten. Zorg 
ervoor dat ieder kind een keer vooraan komt te lopen. 

Volg de profeet, volg de profeet, 
Volg de profeet, ja, wat je ook doet. 
Volg de profeet, volg de profeet, 
volg de profeet, want zijn raad is goed. 

2. Leg uit dat als we de profeet volgen door te doen wat hij van ons vraagt, we geze-
gend zullen worden en terug kunnen keren naar onze hemelse Vader. Geef ieder 
kind een kopie van het doolhof dat op de volgende bladzijde staat. Laat ze het 
juiste pad naar onze hemelse Vader en Jezus inkleuren. De kinderen die niet kun-
nen lezen, hebben misschien wat hulp nodig. 

3. Vertel feiten en verhalen over de huidige profeet terwijl u een afbeelding van hem 
laat zien. 

4. Laat de kinderen zoveel mogelijk van het vijfde geloofsartikel uit het hoofd leren. 
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Les 10 Priesterschapszegens en 
priesterschapsverordeningen 

Doel leder kind duidelijk maken hoe belangrijk priesterschapszegens en priesterschaps-
verordeningen zijn. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Jakobus 5:14-15 en Leer en Verbonden 42:44, 48-52 met een gebed 
in uw hart. Ook al worden deze teksten niet gebruikt in de les, ze zullen u een 
schriftuurlijke achtergrond geven voor het onderrichten van het beginsel. 

2. Maak een papieren windmolen voor de aandachtsactiviteit. Teken lijnen op een 
vierkant blad papier zoals hieronder staat afgebeeld. Knip het blad in op de lijnen. 
Er ontstaan dan vier driehoeken die aan elkaar vastzitten. Vouw om en om een 
van de hoeken naar het middelpunt van het blad. Druk een speld door de punten 
in het midden en prik hem op een potlood of stokje. 

3. Bereid u erop voor samen met de kinderen het liedje 'Het priesterschap is hersteld' 
(Kinderliedjes, blz. 60) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat 
achterin het lesboek. 

4. Maak zo mogelijk voor ieder kind een briefje (zie onderstaand voorbeeld) om mee 
naar huis te nemen. Laat de kinderen het op de voor hen juiste manier afmaken 
(zoals met 'mama' of 'papa'). Houd rekening met die kinderen die niet beide 
ouders bij hen thuis hebben wonen. 

Lieve , 

Heb ik ooit weieens een priesterschapszegen gehad? Wilt u mij daar dan alstublieft 
over vertellen? 

Veel liefs . 

5. Benodigdheden: 
a. Een flesje gewijde olie. 
b. Potloden. 
c. Plaat 3-11, Johannes de Doper verleent het Aaronisch priesterschap (Evangelie-

platen 407); plaat 3-12, De herstelling van het Melchizedeks priesterschap 
(Evangelieplaten 408); plaat 3-20, Een vader bereidt zich voor om zijn kind te 
zalven; plaat 3-21, Een vader zegent zijn baby. 

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

De priesterschapsverordeningen zijn hersteld 

Aandachtsactiviteit Toon de kinderen de windmolen die u heeft gemaakt. (Als u het geschikt acht voor de 
kinderen in uw klas kunt u ze ook tijdens de les laten zien hoe u de molen maakt.) Laat 
de kinderen om de beurt voor de klas komen en tegen de windmolen blazen zodat hij 
draait. 

• Wat maakt de windmolen aan het draaien? (De kracht van de wind.) 

• Wat zou er gebeuren als er geen wind zou zijn? 

Leg uit dat wind een geweldige kracht kan hebben. Het kan water van de grond 
opzwepen of grote machines laten werken. Vertel de kinderen dat u ze vandaag over 
een kracht of macht zult vertellen die veel sterker is dan de wind. Herinner ze aan les 
6 over de herstelling van Christus' kerk. Een belangrijke reden om het evangelie te 
herstellen, was om het priesterschap op aarde terug te brengen. 

• Waarom is het priesterschap zo belangrijk? (Maak de kinderen duidelijk dat het de 
macht is om in de naam van onze hemelse Vader en Jezus Christus te handelen.) 

• Wat betekent het om in de naam van onze hemelse Vader en Jezus te handelen? 
(Te doen wat zij zouden doen.) 

• Noem een paar goede werken die Jezus op aarde heeft gedaan? (Hij heeft zich 
laten dopen, zieken genezen, blinden ziende gemaakt, kinderen gezegend, het 
avondmaal ingesteld enzovoort.) 

• Is het in onze tijd ook mogelijk om die goede werken te doen? (Ja, ook in onze tijd 
kunnen die werken worden gedaan. En dat gebeurt ook. Maak de kinderen duide-
lijk dat het alleen mogelijk is als het priesterschap in oprechtheid wordt gebruikt en 
als we geloof hebben.) 

• Wat is het priesterschap? Wat kan iemand die zijn priesterschap eert, doen? (Leg 
de kinderen uit dat we bepaalde verordeningen moeten ontvangen om terug te 
kunnen keren naar onze hemelse Vader. Die verordeningen kunnen alleen door het 
gezag en de macht van het priesterschap worden voltrokken.) 

• Noem een paar van die priesterschapsverordeningen. (Het avondmaal, de doop, 
bevestiging, ordening in het priesterschap, verzegelingen in de tempel enzovoort. 
Indien nodig kunt u aanwijzingen geven, zoals: 'Wat kun je laten doen als je acht 
wordt?') 

Verordeningen zijn zegeningen die ons in de rest van ons leven van nut zijn. 

• Welke zegens kunnen we ontvangen door een priestérschapsdrager? (Mogelijke 
antwoorden zijn: het zalven van de zieken, vaderlijke zegen, naamgeving en 
zegenen van baby's. Misschien moet u aanwijzingen geven.) 

Leg uit dat we die verordeningen en zegens kunnen ontvangen door het juiste 
gezag van het priesterschap. 

Platen Toon plaat 3-11, Johannes de Doper bevestigt het Aaronisch priesterschap, en plaat 
3-12, De herstelling van het Melchizedeks priesterschap. Vertel hoe dankbaar u onze 
hemelse Vader en Jezus Christus bent dat het priesterschap door de profeet Joseph 
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Smith is hersteld. Vertel de kinderen dat zij dit jaar in de lessen nog meer te weten 
zullen komen over de doop, bevestiging, het avondmaal en de tempel. Verzeker de 
kinderen ervan dat onze hemelse Vader wil dat zij voor eeuwig bij een liefhebbend 
gezin horen. Vertel ze dat zij dankzij die verordeningen naar Hem terug kunnen keren. 

Het priesterschap is een zegen voor iedereen 

Bespreking • Heeft je vader of een andere priesterschapsdrager weieens zijn handen op je hoofd 
gelegd en je een zegen gegeven? (Moedig de kinderen aan over hun ervaringen 
te vertellen. Vraag hun wie de zegen heeft gegeven en wat de aanleiding was.) 

Bespreek de volgende punten met betrekking tot het geven van zegens: 

1. Een Melchizedeks-priesterschapsdrager geeft de zegen. Iemand die het priester-
schap draagt, heeft de macht om in de naam van Jezus Christus te handelen. Dat 
kan je vader zijn, je broer, je grootvader, de bisschop of gemeentepresident, de 
zendelingen, je huisonderwijzers of iedere andere goede Melchizedeks-priester-
schapsdrager. 

2. Alle zegens die door de macht van het priesterschap worden gegeven, hebben als 
doel ons tot steun te zijn. 

3. We kennen verschillende soorten zegens. 

Vertel de kinderen dat u ze nu zult vertellen over twee bijzondere priesterschaps-
zegens. 

Priesterschapsdragers kunnen baby's zegenen en een naam geven 

Plaat Toon plaat 3-21, Een vader zegent zijn baby. 

• Wat gebeurt er op die plaat? (Een baby krijgt een zegen en een naam.) 

Vraag de kinderen terug te denken aan de laatste keer dat er een baby een zegen 
kreeg. 

• Hoe voelde je je toen de baby een naam kreeg? (Moedig de kinderen aan om te 
vertellen hoe zij zich voelden.) 

Priesterschapsdragers kunnen de zieken zalven 

Geloofsartikel Vertel de kinderen dat wij als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen geloven dat de zieken gezalfd kunnen worden. Lees het zevende 
geloofsartikel voor en laat de kinderen de regel: 'Wij geloven in de gave van (...) 
gezondmaking' herhalen. Herinner de kinderen eraan dat iemand na een zalving kan 
genezen als het de wil is van onze hemelse Vader. 

Plaat Toon plaat 3-20, Een vader bereidt zich voor om zijn zieke kind te zalven. Leg uit 
dat priesterschapsdragers iemand een bijzondere zegen kunnen geven als hij of zij 
ziek is. Het is een goede zaak om om een zalving te vragen als je ziek bent. Vertel 
het volgende over het zalven van de zieken: 

1. Als je ziek bent en een zalving wilt hebben, kun je het je ouders vertellen. Als je 
vader een Melchizedeks-priesterschapsdrager is, zal hij waarschijnlijk een andere 
waardige Melchizedeks-priesterschapsdrager vragen om hem te helpen. Als je 
vader niet het Melchizedekse priesterschap draagt, kun je je huisonderwijzers, je 
opa, je oom, de bisschop of gemeentepresident of de zendelingen om een zalving 
vragen. 
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2. Twee Melchizedeks-priesterschapsdragers zalven en zegenen de zieke. Voor de 
zalving wordt zuivere olijfolie gebruikt die al eerder is gewijd (een bijzondere zegen 
heeft ontvangen). Toon de kinderen het flesje olijfolie. 

3. Een zieke zalven bestaat uit twee gedeeltes: Ten eerste doet een van de priester-
schapsdragers een beetje van de gewijde olie op het hoofd van de zieke en spreekt 
een kort gebed uit. Ten tweede leggen de priesterschapsdragers hun handen 
op het hoofd van de zieke. Een van hen bevestigt dan de zalving door een ander 
bijzonder gebed uit te spreken en de zieke een zegen te geven. 

Als we een zalving ontvangen en geloof hebben in de woorden die worden gesproken, 
dan zal onze hemelse Vader ons zegenen. Hij zal ons zegenen op de wijze die het 
beste voor ons is. 

Presentatie Vertel hoe uzelf of iemand die u kent was genezen nadat u of hij een zalving had 
leerkracht ontvangen. Vertel de kinderen hoe dankbaar u bent voor het priesterschap en voor 

de gave van genezing. 

Een vaderlijke zegen 

Verhaal Vertel de kinderen over een ander soort priesterschapszegen door het volgende 
verhaal te vertellen. (Houd, als u het verhaal vertelt en bespreekt, rekening met de 
gevoelens van de kinderen van wie de vader geen vaderlijke zegen kan geven): 

Melissa had er lang naar uitgekeken om naar school te gaan. Maar nu het zover was, 
zag ze er toch wel tegenop. Het was voor het eerst dat ze naar school ging en ze wist 
niet wat haar te wachten stond. Ze kende de lerares niet noch de andere kinderen in 
de klas. 

De avond voordat ze naar school ging, zocht ze haar kleren vast uit en maakte zich 
klaar om naar bed te gaan. Niet lang daarna kwam ze de huiskamer binnen en wreef 
over haar buik. Ze zei: 'Ik voel me niet lekker, ik denk dat ik ziek ben.' Melissa's ouders 
zeiden dat ze graag wilden dat ze zich beter voelde. Haar moeder gaf haar een knuf-
fel. Haar vader zei dat hij begreep dat ze bang was voor school. 

Hij vertelde haar dat hij haar iets kon geven, waardoor ze een fijne tijd zou hebben op 
school. Hij legde uit dat hij haar een vaderlijke zegen kon geven door de macht van 
het priesterschap. 

Melissa zei dat ze het fijn zou vinden als hij haar een vaderlijke zegen zou geven. 
Melissa's vader legde zijn handen op haar hoofd en gaf haar een zegen. Hij zegende 
haar dat ze veel vriendjes zou maken en een lieve lerares zou hebben die van haar 
zou houden en haar veel zou leren. 

Na de zegen omhelsde Melissa haar vader en bedankte hem voor de zegen. Ze zei 
dat ze zich al beter voelde. 

• Bij wat voor problemen heb jij hulp nodig? 

• Heb jij weieens een vaderlijke zegen gehad? Wat kun je daarover vertellen? 

Moedig de kinderen aan hun vader om een vaderlijke zegen te vragen wanneer zij 
daar behoefte aan hebben. Leg uit dat als hun vader het priesterschap niet draagt, 
iedere goede Melchizedeks-priesterschapsdrager, zoals hun huisonderwijzers, de 
bisschop of gemeentepresident, de zendelingen of andere familieleden zoals een 
oom of grootvader, hun een zegen kan geven als ze dat willen. (Houd rekening met 
die kinderen die uit een gezin komen waar niet zoveel waarde aan het priesterschap 
wordt gehecht.) 

Lied Zing 'Het priesterschap hersteld' of zeg de tekst ervan op. 
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Samenvatting 

Briefjes Deel de brieven uit die u heeft gemaakt. Lees de kinderen voor wat erin staat. Laat 
ieder kind de juiste aanhef boven de brief schrijven en zijn of haar naam eronder. 
Help zo nodig. Moedig de kinderen aan om met hun ouders te praten over de priester-
schapszegens die zij hebben ontvangen. Vraag ze ook thuis te vertellen over de ver-
schillende priesterschapszegens waarover u in de les heeft gesproken. 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat het priesterschap op aarde is hersteld. Het is een bijzondere 
leerkracht zegen van onze hemelse Vader. Door het gezag en de macht van het priesterschap 

kunnen wij de noodzakelijke verordeningen en zegeningen ontvangen om naar onze 
hemelse Vader terug te keren en een beter leven op aarde te leiden. 

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

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat de kinderen met een potlood hun hand overtrekken op een blaadje. Herinner 
ze eraan dat een priesterschapsdrager zijn handen op ons hoofd kan leggen en 
ons kan zalven als we ziek zijn. Wanneer kan een priesterschapsdrager je nog 
meer de handen opleggen? (Oudere kinderen kunnen op elk van de vingers van 
de overgetrokken hand een antwoord schrijven, zoals bij de bevestiging als lid van 
de kerk, ordening in het priesterschap, vaderlijke zegen. Voor de jongere kinderen 
kunt u het beste alleen over die andere zegeningen spreken.) 

2. Nodig een vader met een pasgeboren baby uit om in de klas met de kinderen te 
praten. Laat de vader over de zegen vertellen die de baby heeft gekregen; stel 
vervolgens de volgende vragen: 

• Werd de volledige naam van de baby gebruikt in de zegen? Wat is zijn of haar 
volledige naam? 

• Wie heeft de baby een zegen gegeven? Welk gezag had hij? 

• Wie heeft geholpen met de zegen? Hoe? 

• Waarom was dit een bijzondere dag voor de baby? 

• Wat voor bijzondere zegen ontving de baby? (Bespreek dit op gepaste wijze.) 

3. Maak eenvoudige tekeningen die de antwoorden op de volgende raadsels moeten 
voorstellen. Knip de tekeningen los van elkaar. Voor voorbeelden zie de volgende 
bladzijde. Deel de tekeningen uit. Laat de kinderen om de beurt een tekening 
omhoog houden en vertellen wat het voorstelt. 

Leg de kinderen uit dat u een paar raadsels gaat geven en dat zij moeten bepalen 
welke tekening de oplossing voor ieder raadsel is. Laat het kind dat de juiste teke-
ning in de hand heeft het bij het bijbehorende plaatje van een zegen leggen. (Som-
mige tekeningen passen bij meer dan één raadsel.) 
a. Men gebruikt mij als een zieke een zalving krijgt. De priesterschapsdrager doet 

een druppeltje van mij op het hoofd van de zieke. Wat ben ik? (Gewijde olie.) 
b. Ik kan niet lopen. Ik kan niet praten. Ik ben heel erg jong. Ik krijg een naam en 

een zegen. Wie ben ik? (Een baby.) 
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c. Ik heb een zegen nodig. Ik heb hoge koorts. Ik heb mijn vader gevraagd mij een 
zegen te geven, zodat ik me beter zal voelen. Wie ben ik? (Een ziek kind.) 

d. Ik heb een bijzondere macht ontvangen, namelijk het priesterschap. Ik heb 
kinderen. Ik kan mijn kinderen een vaderlijke zegen geven. Wie ben ik? (Een 
vader.) 

e. Als een zieke om een zalving vraagt, zijn er minstens een bepaald aantal 
Melchizedeks-priesterschapsdragers nodig om de zieke te zalven. Ik ben dat 
aantal. Welk getal ben ik? (Het getal 2.) 

f. Als een priesterschapsdrager een baby zegent, een zieke zalft of een vaderlijke 
zegen geeft, gebruikt hij ons. Hij legt ons op het hoofd van de persoon die de 
zegen krijgt of gebruikt ons om de baby vast te houden. Wat zijn wij? (De handen.) 
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10 Bekering 

Doel De kinderen duidelijk maken wat het beginsel bekering inhoudt en waarom het 
belangrijk is in hun leven. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Leer en Verbonden 58:42 en 3 Nephi 9:22 met een gebed in uw hart en 
zorg ervoor dat u kunt uitleggen wat de teksten betekenen. 

2. Gebruik de poster 'Lid worden van de kerk van Jezus Christus' uit les 7. Zorg 
ervoor dat de woordstrook 'Geloof in Jezus Christus' al op de juiste plaats hangt. 
Leg de woordstrook 'Bekering' klaar om te gebruiken. (Het kan zinvol zijn het 
vierde geloofsartikel nog eens met de kinderen door te nemen. Laat de kinderen 
het artikel uit het hoofd leren voor zover ze dat kunnen.) 

3. Maak de volgende woordstroken (bewaar ze zodat u ze in les 22 opnieuw kunt 
gebruiken): 

Spijt hebben 

Vergeving vragen 

De fout goedmaken 

De fout niet herhalen 

4. Bereid u erop voor de kinderen het tweede vers van het liedje 'Help mij, o Vader' 
(Kinderliedjes, blz. 52) te leren of de tekst ervan samen op te zeggen. De tekst 
staat achterin dit lesboek. 

5. Denk eraan dat kinderen onder de acht niet verantwoordelijk zijn voor hun keuzes; 
het is niet de bedoeling dat de kinderen zich schuldig gaan voelen. 

6. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel, een exemplaar van het Boek van Mormon en een Leer en 

Verbonden. 
b. Plakband. 
c. Een pleister. 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Aanbevolen 
lesschema 
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We moeten ons bekeren als we verkeerde keuzes hebben gedaan 

Aandachtsactiviteit Laat de kinderen een pleister zien. 

• Hebben jullie je weieens in je vinger gesneden? 

• Hoe voelde dat? 

• Wat moet je doen als je je hebt gesneden? (De wond schoonmaken en er een 
pleister op doen.) 

• Waarom moeten we de snee schoonmaken en verbinden? (Omdat hij dan sneller 
geneest.) 

Iets verkeerd doen, kun je vergelijken met je in je vinger snijden. Het doet zeer omdat 
je weet dat je het verkeerde hebt gedaan. Het is alsof je je geestelijk hebt gesneden. 
De manier om zo'n geestelijke snee schoon te maken en te genezen, noemen we 
bekering. 

Hang de woordstrook 'Bekering' op. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Richard stond in de winkel om naaigaren voor zijn moeder te kopen. Hij zag op de 
toonbank wat snoep staan dat in de aanbieding was. Hij wilde dolgraag wat kopen 
maar had niet genoeg geld. Toen de winkelier even weg was om het naaigaren te 
pakken, stopte Richard wat snoep in zijn zak. Hij betaalde voor het naaigaren en ging 
naar huis. Onderweg at hij het snoep op. Hij moest denken aan iets wat zijn ouders 
hem hadden geleerd. 

Laat een ouder kind Exodus 20:15 voorlezen of lees het zelf voor. 

• Hoe denk je dat Richard zich voelde? (Niet blij.) 

• Wat had Richard fout gedaan? (Hij had snoep gestolen.) 

• Wat zou Richard kunnen doen om van dat nare gevoel af te komen? (Zich bekeren.) 

Laat een kind de woordstrook 'Spijt hebben' onder de woordstrook 'Bekering' hangen. 

Leg uit dat als we beseffen dat we iets fout hebben gedaan, we dat toe moeten geven 
en er spijt van moeten hebben. Zo maakt onze hemelse Vader ons duidelijk dat we 
iets verkeerd hebben gedaan. 

Leg uit dat vergeving vragen voor wat hij heeft gedaan de volgende stap is die Richard 
moeten zetten. Laat een ander kind de woordstrook 'Vergeving vragen' ophangen. 

• Aan wie moet Richard vergeving vragen? (Aan onze hemelse Vader en aan de 
winkelier.) 

Wijs erop dat als we ons bekeren van onze verkeerde keuzes we onze hemelse Vader 
en degene die we onrecht hebben aangedaan, om vergeving moeten vragen. We 
moeten toegeven dat we een verkeerde keuze hebben gedaan en om vergeving 
vragen. 

I 
• Hoe vragen we onze hemelse Vader om vergeving? (In gebed.) 

Ten derde moet Richard proberen zijn fout weer goed te maken. Laat een ander kind 
de woordstrook 'De fout goedmaken' onder de andere woordstroken hangen. Maak 
de kinderen duidelijk dat we de gevolgen van onze verkeerde keuzes ongedaan 
moeten maken. Soms kunnen we de gevolgen niet ongedaan maken (zoals iets ver-
vangen dat je kapot hebt gemaakt), maar we moeten het zo goed mogelijk proberen. 
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Lied 

Poster en 
bespreking 

Presentatie 
leerkracht 

• Hoe zou Richard zijn fout kunnen goedmaken? (Teruggaan naar de winkel en 
alsnog voor het snoep betalen of karweitjes doen voor de winkelier tot het snoep is 
afbetaald.) 

Maak de klas duidelijk dat Richard ook moet beslissen om die fout nooit meer te 
maken. Laat een kind de woordstrook 'De fout niet herhalen' naast de andere woord-
stroken hangen. Besluit door te zeggen dat Richard echt het verlangen moet hebben 
om die fout nooit meer te maken. Hij heeft zich pas echt bekeerd als hij spijt heeft dat 
hij het verkeerde heeft gedaan en bereid is dat toe te geven, hij om vergeving vraagt, 
zijn fout goed probeert te maken en besluit die fout nooit meer te maken. Wijs de 
desbetreffende woordstrook ook aan terwijl u de stappen van bekering noemt. 

Zing het tweede vers van het liedje 'Bekering' of zeg de tekst ervan op. 

Bekering is een stap die je moet doen om lid te worden van de ware kerk 

Leg uit dat Jezus Christus wil dat we weten hoe we ons moeten bekeren zodat we ons 
daadwerkelijk kunnen bekeren als we lid zijn van zijn kerk. 

Toon de poster uit les 7 'Lid worden van de kerk van Jezus Christus?'. 

Herinner de kinderen eraan dat zij in een vorige les de eerste stap hebben geleerd 
die ze moeten doen om lid te worden van de ware kerk. Die stap is geloof in Jezus 
Christus. Plak de stap 'Bekering' op de poster boven de woordstrook 'Geloof in Jezus 
Christus'. 

Laat de kinderen de eerste twee stappen die zij moeten zetten om lid te worden van 
de kerk opzeggen - geloof in Jezus Christus en bekering. 

Leg uit dat we na onze doop ons iedere keer moeten bekeren als we een verkeerde 
keuze hebben gedaan. De Heiland heeft ons beloofd dat als we ons echt bekeren, 
Hij ons zal vergeven en niet meer aan onze zonden zal denken. 

Lees Leer en Verbonden 58:42 aan de kinderen voor. 

• Welke grote belofte heeft Jezus ons gedaan als we ons bekeren? 

Leg uit dat bekering een belangrijk deel van ons leven moet zijn. Nadat we acht zijn 
geworden, zijn we verantwoordelijk voor de keuzes die we doen. Jezus weet dat we 
niet altijd de goede keuzes zullen doen en fouten zullen maken. Hij houdt van ons en 
heeft een manier bedacht waarop wij onze fouten kunnen goedmaken. Hij heeft ons 
geleerd dat we ons moeten bekeren zodat we weer bij Hem en bij onze hemelse 
Vader kunnen wonen. 

Samenvatting 

Tekstverklaring Lees de eerste zin van 3 Nephi 9:22 voor of laat een ouder kind het voorlezen. 

Leg uit dat bekering een grote zegen is die ons erop voorbereidt om weer bij onze 
hemelse Vader te wonen. Leg uit dat zelfs als wij alles hebben gedaan om onze 
fouten weer goed te maken, onze hemelse Vader ons alleen kan vergeven dankzij 
het zoenoffer van Jezus Christus (zie 2 Nephi 25:23). 

Getuigenis Geef uw getuigenis van het beginsel bekering. Moedig de kinderen aan hun ouders 
leerkracht te vragen ze nog eens uit te leggen wat bekering inhoudt. Vertel hoe dankbaar u onze 

hemelse Vader en Jezus Christus bent dat wij ons kunnen bekeren. Daardoor voelen 
we ons blij in dit leven en kunnen we later naar onze hemelse Vader en Jezus Christus 
terugkeren. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Les 10 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Maak voor ieder kind een blad zoals hieronder staat afgebeeld. Laat de kinderen 
de vier stappen van bekering opschrijven. Teken voor de jongere kinderen alleen 
de cirkels en laat ze zelf de gezichtjes erin tekenen. Moedig de kinderen aan het 
blaadje thuis neer te leggen op een plek waar ze het regelmatig kunnen zien. Zo 
worden ze eraan herinnerd hoe ze zich moeten bekeren en hoe ze hun verdrietige 
gezichtjes in blijde gezichtjes kunnen veranderen. 

Ik ben blij als ik me bekeerd heb 

1. 

2. 

3. 

4. 

2. Laat de kinderen in een rollenspel uitbeelden dat ze ergens spijt van hebben en 
iemand om vergeving vragen. Beklemtoon dat oprechtheid belangrijk is als je 
iemand om vergeving vraagt. Oprechtheid hoor je vaak aan de toon waarop 
iemand iets zegt. Doe voor hoe u oprecht om vergeving kunt vragen en hoe het 
klinkt als u het onoprecht doet. Laat de kinderen oefenen hoe ze met de juiste 
houding en toon om vergeving kunnen vragen. 

3. Vertel in uw eigen woorden het verhaal van de bekering van Alma de jonge en 
de vier zoons van Mosiah (zie Mosiah 27). Verwijs als u het verhaal vertelt naar de 
stappen van bekering. 
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Les 23 De doop 

Doel leder kind duidelijk maken hoe belangrijk de doop is. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Matteüs 3:13-17; 2 Nephi 9:23 en Leer en Verbonden 20:73-74 met een 
gebed in uw hart. 

2. De poster 'Lid worden van de kerk van Jezus Christus' uit les 7. Laat de woord-
stroken 'Geloof in Jezus Christus' en 'Bekering' op de poster zitten. Houd de 
woordstrook 'De doop' bij de hand om tijdens de les op de poster te plakken. 

3. Een zachte bal of een pluche dier. 

4. Benodigdheden: 

a. Een Bijbel, een exemplaar van het Boek van Mormon en een exemplaar van de 
Leer en Verbonden. 

b. Plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt; plaat 3-1, Johannes de Doper doopt 
Jezus (Evangelieplaten 208). 

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

N. B.: Pas de les aan als er kinderen in de klas zitten die al zijn gedoopt. 

Aanbevolen 
lesschema 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. 

Poster 

Aandacht 

Presentatie 
leerkracht 

Tekst 

Als je acht bent, kun je je laten dopen 

Toon de poster 'Lid worden van de kerk van Jezus Christus'. Laat een kind de woord-
strook 'De doop' op de derde trede plakken. Vertel de kinderen dat de derde stap die 
je moet zetten om lid te worden van de kerk van Jezus Christus de doop is. 

Vertel de kinderen dat er iets belangrijks moet gebeuren voordat ze zich kunnen 
laten dopen. Vraag een kind dat nog geen acht jaar is of het zich nu al kan laten 
dopen. Vraag waarom dat niet kan. Beklemtoon dat je je pas kunt laten dopen als je 
acht bent. 

Leg uit dat we ieder jaar naar onze verjaardag uitkijken, maar dat je achtste verjaardag 
heel bijzonder is omdat je dan oud genoeg bent om je te laten dopen. 

Jezus Christus gehoorzaamde het gebod om zich te laten dopen 

Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader iedereen heeft geboden om zich 
te laten dopen. Jezus Christus wilde alle geboden van onze hemelse Vader gehoorza-
men. 

Lees 2 Nephi 9:23 voor. Leg uit dat de Heilige Israels een andere naam is voor Jezus 
Christus. 
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Leg uit dat in die tekst staat dat onze hemelse Vader ons heeft geboden om ons te 
laten dopen. De tekst leert ons ook dat als we ons niet laten dopen, we niet gered 
kunnen worden in het koninkrijk van God. Of met andere woorden als we eens weer 
bij onze hemelse Vader en Jezus Christus willen wonen, moeten we ons laten dopen. 

Plaat en bespreking Toon plaat 3-1, Johannes de Doper doopt Jezus, en vertel het verhaal uit Matteüs 3:13-17. 
Lees de tekst zover voor als de kinderen hem kunnen begrijpen. 

• Door wie heeft Jezus zich laten dopen? (Door Johannes de Doper.) 

Wijs erop dat Jezus naar Johannes de Doper ging om zich te laten dopen omdat 
Johannes het priesterschap droeg en dus het gezag had om te dopen. 

Johannes daalde met Jezus in de rivier de Jordaan af om Jezus te dopen. Eerst 
sprak Johannes het doopgebed uit en vervolgens doopte hij Jezus door Hem zachtjes 
helemaal onder water te duwen. Daarna trok hij hem weer op uit het water. 

Leg uit dat als je helemaal onder water gaat als je gedoopt wordt en dan weer uit het 
water opgetrokken wordt, je gedoopt bent door onderdompeling. 

Wij kunnen ons net als Jezus laten dopen 

• Hoe moeten wij ons laten dopen als we net als Jezus gedoopt willen worden? 
(Door onderdompeling door iemand die het priesterschap draagt.) 

Plaat en bespreking Hang plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt, naast de plaat van Johannes die 
Jezus doopt. 

Leg uit dat Jezus bij zijn doop volledig onder water ging. In onze tijd laten mensen 
zich meestal dopen in een doopvont in het kerkgebouw. Als er geen doopvont in de 
buurt is, kunnen ze zich in een beekje of riviertje in de omgeving laten dopen. 

• Welk gezag bezat Johannes de Doper om te dopen? (Het Aaronisch priester-
schap.) 

• Welk gezag moet de persoon die ons doopt, bezitten? (Hij moet een priester in het 
Aaronisch priesterschap, of een Melchizedeks-priesterschapsdrager zijn.) 

• Kennen jullie iemand die het priesterschap draagt en mag dopen? 

Herinner de kinderen eraan dat toen Joseph Smith samen met Oliver Cowdery aan de 
vertaling van het Boek van Mormon werkte, Johannes de Doper hen bezocht en hun 
leerde hoe ze moesten dopen. Hij verleende hun het priesterschap zodat zij het 
gezag hadden om anderen te dopen. Het priesterschap is aan anderen verleend 
zodat we het voorrecht kunnen hebben om ons met het juiste gezag te laten dopen. 

Leg de kinderen uit dat de persoon die hen doopt hetzelfde priesterschap heeft als 
Johannes de Doper. Het vijfde geloofsartikel vertelt ons hoe een man dat gezag krijgt. 

Lees het vijfde geloofsartikel voor en laat de kinderen het volgende gedeelte herhalen: 

'Wij geloven dat men (...) van Godswege moet worden geroepen, door (...) hen die 
daartoe het gezag bezitten.' 

De verordening van de doop 

Toon plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt, en wijs op de houding van de handen. 
Geef de kinderen de volgende richtlijnen: als je wordt gedoopt, stappen jij en de 
broeder die je doopt in de doopvont. De broeder pakt jouw rechterarm met zijn linker-
hand. Je kunt je neus dichtknijpen met je rechterhand. Met je linkerhand houd je de 

Presentatie 
leerkracht 

Geloofsartikel 

Plaat en uitleg 
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linkerarm van de broeder vast. De broeder houdt dan zijn rechterhand omhoog en 
spreekt het doopgebed uit. 

Tekst Vertel de kinderen dat het doopgebed in de Schriften staat. Lees het gebed voor. 

Lees Leer en Verbonden 20:73 voor. Begin met de woorden 'Van Jezus Christus' 
wege'. 

Leg uit dat gemachtigd zijnde betekent 'het gezag hebben om Hem te vertegenwoor-
digen'. Leg de kinderen uit dat de doop alleen geldig is als je gedoopt wordt door 
iemand die het gezag heeft om Jezus Christus te vertegenwoordigen. De doop heeft 
dan dezelfde waarde alsof Jezus je zelf had gedoopt. 

Leg uit dat nadat het doopgebed is uitgesproken de broeder zijn rechterhand voor-
zichtig op de rug van de persoon legt en hem of haar zachtjes onder water duwt. Dan 
trekt hij de persoon weer op uit het water. 

Maak de kinderen duidelijk dat ze slechts kort onder water zullen zijn en dat de broeder 
ze stevig vasthoudt. Ze hebben zijn arm vast en kunnen hun neus dichthouden zodat 
ze geen water binnenkrijgen. 

Persoonlijke ervaring Als u wilt, kunt u over uw eigen doop vertellen. Of als er al kinderen in uw klas zijn 
gedoopt, kunnen zij over hun doop vertellen. 

Moedig de kinderen aan om vragen te stellen over de doop. Vraag hun hoe zij zich 
voelen als ze aan de doop denken. Maak duidelijk dat de doop een geweldige ervaring 
voor ze kan zijn. 

We zijn blij als we ons laten dopen 

Vertel de kinderen dat u ze een paar vragen wilt stellen om de belangrijke stap van de 
doop in het kort te herhalen. Werp een van de kinderen de bal of het pluche dier toe 
en stel één van de volgende vragen. Let erop dat ieder kind een beurt krijgt. 

• Hoe oud moet je zijn voordat je gedoopt kan worden? (Acht.) 

• Waarom moeten we ons laten dopen? (Omdat het een gebod is.) 

• Waar word je gedoopt? (In een doopvont, beekje of rivier.) 

• Wat moet een man hebben om te kunnen dopen? (Het priesterschap.) 

• Hoe worden we gedoopt? (Door onderdompeling.) 

• Waarom ben je blij als je je laat dopen? 

Laat de kinderen vertellen wat ze ervan vinden dat ze zich zullen laten dopen. U kunt 
beklemtonen dat ze blij zullen zijn dat ze lid zijn van Jezus Christus' kerk. Ze zullen blij 
zijn omdat ze weten dat ze Jezus' voorbeeld volgen en zijn gebod gehoorzamen. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal van een meisje dat zich wilde laten dopen: 

'Toen de moeder en de zusjes van Alice besloten dat ze lid wilden worden van De 
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, was Alice nog maar zes 
en dus te jong om zich gelijk met de rest van het gezin te laten dopen. (...) Haar moe-
der en zusjes hadden vaak verteld wat een geweldige ervaring de doop was geweest 
en hoe fijn het was om lid te zijn van de kerk. Daarom kon Alice nauwelijks wachten tot 
ze acht was en zich ook kon laten dopen. 

'Alice zag in gedachten hoe ze zich op haar verjaardag zou laten dopen. "Niet een 
paar dagen later," zei ze "maar op mijn verjaardag zelf." 
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Les 10 

'Drie dagen voor haar achtste verjaardag, werd Alice wakker met erge hoofdpijn. De 
volgende dag was ze te ziek om naar school te gaan. 

'De dokter kwam en zei dat ze minstens een week in bed moest blijven. Alice's grote 
ogen vulden zich met tranen van teleurstelling. 

'De volgende dag voelde Alice zich nog zieker. De koorts was gestegen ondanks de 
medicijnen van de dokter. Haar moeder maakte zich zorgen. Alice had meer verdriet 
omdat ze niet op haar verjaardag gedoopt kon worden dan om de pijn en de koorts. 

'De middag voor Alice' verjaardag kwam haar moeder haar kamer binnen. Ze bleef in 
de deuropening staan toen ze zag dat Alice in vurig gebed op haar bed geknield zat. 
Het kleine meisje smeekte onze hemelse Vader dat haar grote wens om lid te worden 
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in vervulling 
mocht gaan. 

'De ochtend van haar verjaardag stond Alice op, kleedde zich aan en maakte zich 
gereed om zich te laten dopen. Ze had geen koorts meer, ze voelde zich goed en 
gelukkig. Een paar uur later controleerde haar moeder of ze nog steeds geen koorts 
had. Haar temperatuur was normaal. 

'[Onze hemelse Vader] had het gebed van Alice verhoord. Die avond werd ze 
gedoopt!' ('A Birthday Baptism', Friend, okt. 1974, blz. 33). 

• Hoe zou jij je hebben gevoeld als je Alice was? 

Maak de kinderen duidelijk dat ze waarschijnlijk niet precies op hun verjaardag ge-
doopt zullen worden, maar een paar dagen later. Meestal is er een vaste dag in de 
maand waarop kinderen in de wijk of ring gedoopt worden. Vertel ze dat ze een 
gesprek met de bisschop of gemeentepresident zullen hebben voor de doop. Vertel 
wanneer de doopdiensten in uw omgeving (wijk, gemeente of ring) meestal plaatsvin-
den. Zeg de kinderen dat u hoopt dat ze net zo'n blij gevoel zullen hebben als Alice 
toen ze zich liet dopen. 

Samenvatting 

Herinner de kinderen eraan dat hun achtste verjaardag een bijzondere dag is omdat 
ze dan oud genoeg zijn om zich te laten dopen. 

Wijs naar de stappen op de poster en lees ze op. Leg de kinderen uit dat ze als ze 
zich hebben laten dopen, klaar zijn voor de laatste stap om lid te worden van de kerk. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Maak voor ieder kind een kopie van de verjaardagstaart of trek hem over. Laat de 
kinderen acht kaarsjes op de taart tekenen en hem inkleuren. Schrijf boven de 
tekening: 'Ik kan bijna niet wachten tot ik acht ben'. 

2. Bespreek de stappen die de kinderen moeten doen om zich voor te bereiden op 
de doop. Leg voor ieder punt dat u bespreekt een uitgeknipte voetstap op de 
grond. Laat de voetstappen leiden naar plaat 3-13, Een jongen die wordt 
gedoopt. 
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• Iedere week naar het jeugdwerk en de avondmaalsdienst gaan. 

• De Schriften bestuderen. 

• Eerlijk zijn. 

• Iedere dag bidden. 

• Tiende betalen, 

• Vriendelijk zijn voor je familie en vrienden. 

• Het voorbeeld van Jezus Christus volgen. 

• Acht jaar worden. 

• Een gesprek met de bisschop of gemeentepresident hebben. 

3. Nodig een Melchizedeks-priesterschapsdrager uit in de klas om te vertellen wat er 
gebeurt bij de doop. Laat hem de juiste positie van de handen en de beweging 
van het onderdompelen met de kinderen oefenen. 
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Ik kan bijna niet wachten tot ik acht ben 
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De gave van de Heilige Geest 

Doel De kinderen duidelijk maken dat het een groot voorrecht is om bij de bevestiging als 
lid van de kerk de gave van de Heilige Geest te ontvangen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Johannes 14:16-17, 26. 

2. De poster 'Lid worden van de kerk van Jezus Christus' uit les 7. Bevestig voor de 
les de woordstroken 'Geloof in Jezus Christus', 'Bekering' en 'De doop' op de juiste 
plaats op de poster. Leg de woordstrook 'De gave van de Heilige Geest' klaar. 

3. Stop plaat 3-14, Een meisje dat wordt bevestigd, in een doos. Pak de doos in in 
een cadeaupapiertje. 

4. Bereid u erop voor samen met de kinderen het liedje 'De Heilige Geest' (Kinder-
liedjes, blz. 56) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin dit 
lesboek. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Plaat 3-14, Een meisje dat bevestigd wordt; plaat 3-22, Het laatste avondmaal 

(Evangelieplaten 225) en plaat 3-10, Het eerste visioen (Evangelieplaten 403). 

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. 

Wij kunnen de gave van de Heilige Geest ontvangen 

Toon de ingepakte doos en stel de volgende vragen: 

• Waarom geven we anderen geschenken? 

• Hoe voel je je als iemand je een geschenk geeft? 

Leg uit dat de dag waarop wij lid worden van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen een van de allerbelangrijkste dagen in ons leven is. Bij 
die geweldige gelegenheid geven onze hemelse Vader en Jezus Christus ons een 
waardevol geschenk. 

Vertel de kinderen dat u ze aanwijzingen zult geven waarmee ze erachter kunnen 
komen wat dat geschenk is. Vraag ze rustig te luisteren en nog niets te zeggen als ze 
het antwoord weten. 

1. Het geschenk dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons geven, kun je niet 
met geld kopen. 

Les 
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2. Je kunt dat geschenk niet in je hand houden en ernaar kijken zoals je naar een 
boek of speelgoed kunt kijken. 

3. Dat geschenk is meer waard dan welk ander geschenk dan ook. 

4. Voor goede leden is het hun hele leven een hulp en troost. 

5. We ontvangen dat geschenk als Melchizedeks-priesterschapsdragers hun handen 
op ons hoofd leggen en ons bevestigen als lid van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. 

Zeg de kinderen dat ze hun hand op mogen steken als ze weten om welk geschenk 
het gaat. 

• Wat is dat geschenk? (De gave van de Heilige Geest.) 

Plaat en bespreking Laat een kind de doos uitpakken en de plaat eruit halen. Toon de plaat aan de kinde-
ren. Leg uit hoe de gave van de Heilige Geest wordt verleend. Nadat iemand zich 
heeft laten dopen, leggen Melchizedeks-priesterschapsdragers hun handen op zijn 
of haar hoofd, zoals je op de plaat kunt zien. Een van de broeders (meestal de vader, 
de bisschop, een zendeling of een vriend) spreekt het gebed uit. Tijdens het gebed 
wordt de dopeling bevestigd als lid van de kerk en ontvangt de gave van de Heilige 
Geest. 

• Wat kun je over de Heilige Geest vertellen? 

Laat de kinderen in het kort vertellen wat zij weten over de Heilige Geest. Wijs op de 
volgende punten: 

1. De Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen zoals wij dat hebben. 
Hij heeft een geestelijk lichaam in de vorm van een man. 

2. Als anderen ons over onze hemelse Vader en Jezus Christus vertellen, getuigt de 
Heilige Geest van de waarheid van hun woorden. 

3. Als iemand ons de waarheid leert, getuigt de Heilige Geest dat wat wij leren waar is. 

4. Onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben ons de Heilige Geest gestuurd. 
Hij leert ons goede keuzes te doen. 

Poster Toon de poster 'Lid worden van de kerk van Jezus Christus'. 

Bevestig de woordstrook 'De gave van de Heilige Geest' op de vierde trede van de 
poster. Laat een ouder kind de woorden op de woordstrook oplezen of lees ze zelf 
voor; herhaal ze dan met de klas. 

Leg uit dat niet alle mensen die op aarde leven, het voorrecht hebben om de gave 
van de Heilige Geest te ontvangen. Alleen zij die zich hebben laten dopen en beves-
tigd zijn als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
hebben die zegening ontvangen. Leg uit dat we bij de bevestiging de gave van de 
Heilige Geest ontvangen en officieel lid van de kerk zijn. Neem de stappen op de 
poster nog eens door met de kinderen. Begin met geloof in Jezus Christus. 

Herhaling van een Schrijf het vierde geloofsartikel op het bord. Lees het samen met de kinderen op. 
geloofsartikel Veeg een paar woorden uit en lees het opnieuw op. Herhaal de activiteit net zolang 

als zinvol is voor de kinderen. 

Jezus Christus heeft beloofd de Heilige Geest te sturen 

Plaat Toon plaat 3-22, Het laatste avondmaal. Leg uit dat Jezus Christus de avond voordat 
Hij is gekruisigd voor het laatst met de twaalf apostelen heeft gegeten. Hij heeft ze 
toen iets heel belangrijks geleerd. Hij wist dat de apostelen na zijn dood erg verdrietig 
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zouden zijn. Hij wist dat zij zijn hulp nodig zouden hebben. Jezus beloofde de aposte-
len dat Hij ze niet alleen zou laten maar iemand zou sturen om hen te troosten. 

Tekst Laat een ouder kind Johannes 14:16 voorlezen of lees het zelf voor. Het zijn de woorden 
die Jezus tot de apostelen sprak. 

• Wat is een andere naam voor de Trooster die Jezus heeft beloofd te sturen? 
(De Heilige Geest.) 

Lees Johannes 14:26 voor. 

Beklemtoon dat Jezus Christus de Heilige Geest heeft gestuurd om de apostelen 
te helpen en te troosten. Ook al konden de apostelen de Heilige Geest niet zien, zij 
konden zijn hulp en troost voelen. Daarom wordt Hij de Trooster genoemd. 

Lied Zing het liedje 'De Heilige Geest' of zeg de tekst ervan op. 

De Heilige Geest kan ons helpen 

Presentatie Leg uit dat wij als lid van de kerk van Jezus Christus hetzelfde voorrecht hebben als 
leerkracht de apostelen. De Heilige Geest kan ons ook helpen en troosten. Beklemtoon dat de 

nabijheid van de Heilige Geest een van de grootste gaven is die we in dit leven 
kunnen bezitten. De Heilige Geest kan altijd bij ons zijn als we getrouw zijn en oprecht 
leven. 

Vertel de kinderen dat de Heilige Geest ons duidelijk kan maken wat we moeten doen 
als we voor een moeilijke keuze staan. Moedig de kinderen aan te luisteren naar de 
gevoelens die de Heilige Geest ze ingeeft, als ze bang of gekwetst zijn. Hij zal hun 
vertellen wat ze moeten doen door ze bijvoorbeeld aan te sporen het aan iemand te 
vertellen die ze kan helpen. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden. Vraag de kinderen goed te luisteren 
zodat ze aan het eind van het verhaal over Jannet kunnen vertellen hoe de Heilige 
Geest haar heeft geholpen en getroost: 

Jannet had het grootste gedeelte van haar leven in een klein boerendorp gewoond. 
Ze hield van het dorp en de mensen die er woonden. Jannet stond er vaak bij stil hoe 
geweldig het was om in een dorp te wonen met zoveel vriendelijke mensen. 

Op een dag kwam Jannets vader uit zijn werk thuis en vertelde het gezin dat hij een 
andere baan had gekregen. Ze moesten naar de stad verhuizen. 

• Hoe denk je dat Jannet zich voelde? 

Telkens als Jannet aan verhuizen dacht, voelde ze zich verdrietig. Ze kon zich nauwe-
lijks voorstellen dat ze binnenkort haar vriendjes, huis, school en wijk zou verlaten. 

Jannet maakte zich zorgen. Ze vroeg zich af of het moeilijk zou zijn om nieuwe vrien-
den te krijgen. Hoe zou het nieuwe huis zijn waar ze gingen wonen en de nieuwe wijk 
waar ze naar toe zouden gaan? Zou haar huiswerk niet te moeilijk zijn? 

Niemand kon haar van die nare gevoelens afhelpen. Jannet besloot te bidden en 
onze hemelse Vader om hulp te vragen. 

Jannet bad tot onze hemelse Vader met heel haar hart. Terwijl ze aan het bidden was, 
gebeurde er iets geweldigs. Alle zorgen en angstige gevoelens verdwenen. 

Jannet voelde dat iemand haar troostte. 

• Wie denk je dat Jannet troostte? (De Heilige Geest.) 
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Jannet en haar huisgenoten verhuisden en alles kwam op zijn pootjes terecht. Ze zou 
de hulp die onze hemelse Vader haar door de Heilige Geest had gegeven, nooit ver-
geten. 

Ervaring leerkracht U kunt over een ervaring vertellen waarbij u door de Heilige Geest bent getroost, bij-
en getuigenis voorbeeld toen u bang was of toen u iemand van wie u hield had verloren. Geef uw 

getuigenis dat de Heilige Geest ons kan troosten en leiden. De gave van de Heilige 
Geest die wij na de doop ontvangen, is een van de waardevolste gaven die onze 
hemelse Vader ons ooit kan geven. De Heilige Geest helpt ons de rest van ons leven 
het goede te kiezen. 

Samenvatting 

Beklemtoon dat wij als leden van de kerk in de Heilige Geest geloven. We weten dat 
Hij ons de hulp en troost geeft die we nodig hebben om de geboden te onderhouden. 

Geloofsartikel Leg uit dat het eerste geloofsartikel over de Heilige Geest vertelt. Herhaal samen met 
de kinderen het eerste geloofsartikel. Toon op het juiste moment plaat 3-10, Het eerste 
visioen, en plaat 3-14, Een meisje dat bevestigd wordt. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te bedanken 
dat wij de gave van de Heilige Geest kunnen ontvangen. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Nodig een gast uit in uw klas. Vraag hem of haar over een ervaring te vertellen 
waarbij hij of zij werd getroost door de Heilige Geest. (Vraag toestemming aan de 
bisschop of gemeentepresident als de gast uit een andere wijk of gemeente komt.) 

2. Vraag de kinderen of ze iemand kennen bij wie ze zich blij en veilig voelen vooral 
als ze verdrietig zijn. Beklemtoon dat zo'n persoon ons soms kan troosten als 
we verdrietig zijn of ons eenzaam voelen. Leg uit dat de Heilige Geest soms de 
Trooster wordt genoemd. Hij kan een grote troost voor ons zijn. Jezus Christus 
heeft Hem gestuurd om bij ons te zijn als we verdrietig zijn of ons ergens zorgen 
overmaken. 

3. Zeg de volgende regels van het versje 'De zachte stem' op. 

Luister, luister, (Hand komvormig om oor) 
de Heil'ge Geest wil fluist'ren, (Houd wijsvinger tegen de lippen) 
luister, luister (Hand komvormig om oor) 
naar die zachte stem. (Hand op hart) 

4. Speel het volgende rustige spelletje met de kinderen om duidelijk te maken dat ze 
door een stille zachte stem geleid kunnen worden: 

Toon de kinderen een klein voorwerp dat u voor het spel zult verstoppen. Vraag 
een kind even op de gang te gaan staan zodat u het voorwerp kunt verstoppen. 
Laat het kind weer binnenkomen en zeg hem dat hij moet luisteren om de weg naar 
het verborgen voorwerp te vinden. Maak een zacht geluid, zoals met een potlood 
op tafel tikken, in uw handen klappen of een liedje neuriën om het kind duidelijk te 
maken welke kant hij op moet gaan om het voorwerp te vinden. Let erop dat het 
geluid dat u maakt heel zacht en eerbiedig is. Tik rustig als het kind in de juiste 
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richting gaat. Tik sneller als het kind in de buurt van het voorwerp komt. Ga daar 
mee door totdat het kind het voorwerp heeft gevonden. 

Beklemtoon dat de kinderen ook geleid kunnen worden door naar de stille zachte 
stem van de Heilige Geest te luisteren. 

5. Fluister de kinderen iets toe, zoals 'Als je me hoort, raak met je vinger dan je wang 
aan. Als je me hoort, raak met je vinger dan je kin aan.' Leg de kinderen dan uit 
dat er nog iemand is die met een stille zachte stem spreekt. Vertel ze dat ze goed 
moeten luisteren om te kunnen horen wat die stem hun zegt. Het is de stem van de 
Heilige Geest. 
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Het doopverbond Les 

13 
Doel De kinderen duidelijk maken dat ze een verbond sluiten met onze hemelse Vader als 

ze zich laten dopen. 

Voorbereiding N. B.: De les vereist veel aanpassingen als u hem aan vier-, vijf- of zesjarigen geeft. 
U kunt hem ook uitstellen tot kort voordat de kinderen zich laten dopen. 

1. Bestudeer Mosiah 18:8-10 en Alma 7:15-16 met een gebed in uw hart. 

2. Maak de volgende woordstroken: 

Gehoorzaam de geboden i  

Vergeef me 

Gave van de Heilige Geest 

Voor altijd bij Hem wonen 

3. Vouw twee blaadjes in de lengte door midden, zodat u ze neer kunt zetten. Schrijf 
daarop de teksten uit het voorbeeld: 

4. Bereid u erop voor samen met de kinderen 'De doop' (Kinderliedjes, blz. 54) te 
zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

5. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Voor ieder kind een papieren speldje met de woorden: 'Ik kan me aan mijn 

beloftes houden'. 
c. Knipplaat van een jongen en knipplaat van een meisje (knipplaat 3-1 en 

knipplaat 3-2). 
d. Een doos om de woordstroken in te doen. 
e. Krijt, een bord en een bordenwisser 
f. Het KGW-embleem en een KGW-ring. 
g. Plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt; plaat 3-10, Het eerste visioen 

(Evangelieplaten 403); plaat 3-23, Een kind dat de Schriften leest; plaat 3-24, 
Een kind dat bidt; plaat 3-25, Naar de kerk gaan; plaat 3-26, Een kind dat 
tiende betaalt; plaat 3-27, Samen met de driewieler spelen; plaat 3-28, Het 
goede kiezen. 

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

Ik beloof Onze hemelse Vader belooft 



Aanbevolen 
lesschema 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. 

Aandachtsactiviteit 

Verhaal 

Bespreking verhaal 

Bordbespreking 

Beloftes en verbonden 

Vraag een kind u te helpen. Vertel hem dat als hij doet wat u vraagt, hij iets bijzonders 
van u krijgt. Vraag hem iets eenvoudigs te doen, zoals twee keer in het rond draaien 
en iemand een hand geven. Laat hem beloven zijn best te doen. Nadat hij zijn taak 
heeft volbracht, kunt u zeggen dat u zich aan uw deel van de afspraak zult houden. 
Bevestig een speldje aan zijn kleding met de woorden: 'Ik kan me aan mijn beloftes 
houden'. Vertel de kinderen dat zowel u als het kind dat u heeft geholpen zich aan de 
afspraak hebben gehouden. Geef de andere kinderen ook de mogelijkheid om een 
speldje te verdienen door dezelfde opdracht uit te voeren. 

• Wat hebben we allemaal beloofd te doen? 

• Wat gebeurde er toen je je aan je belofte hield? 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden na: 

Op een morgen stond Steven op het punt om buiten te gaan spelen, toen zijn moeder 
hem een tas met appels gaf. 

'Die tas is voor zuster Jansen die aan het eind van de straat woont. Zou je hem willen 
afgeven?' vroeg ze. 

'Natuurlijk', zei Steven en pakte de tas. 

'Je moet ze afgeven voordat je gaat spelen en pas op dat je ze niet laat vallen', waar-
schuwde zijn moeder hem. 'Ik wil dat je rechtstreeks naar zuster Jansen gaat.' 

'Ik zal het doen. Dat beloof ik!', zei Steven. 

Toen Steven buiten kwam, de tas met appels in zijn hand, stonden twee vriendjes op 
hem te wachten. Ze wilden net gaan spelen en vroegen of hij mee wilde doen. 

'Ik moet eerst deze appels afgeven', zei Steven. 

Een van de jongens zei: 'O, dat kun je straks toch nog wel doen. We hebben maar 
een uurtje om te spelen dus we moeten opschieten.' 

'Nee, ik ga eerst de appels afgeven. Dat heb ik mijn moeder beloofd.' 

Onder het lopen zwierde Steven de tas met appels in de lucht. Toen moest hij aan zijn 
belofte denken. Als hij de tas hoog in de lucht zou zwieren, konden de appels eruit 
vallen en beurs worden. Hij hield de tas de rest van de weg stevig vast. 

Toen hij zuster Jansen de tas gaf, glimlachte hij. 

• Wat beloofde Steven zijn moeder? 

• Hoe denk je dat Steven zich voelde nu hij zich aan zijn belofte had gehouden? 

Schrijf belofte op het bord en vraag de kinderen wat dat volgens hen betekent. Wijs 
erop dat als je ermee instemt iets te doen of zegt dat je iets zult doen, je een belofte 
doet. 
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Bespreking situatie 

Bordbespreking 

Tekstbespreking 

Plaatbespreking 

Lied 

Woordstrook en 
bespreking 

Vertel de kinderen dat er nog een ander soort belofte bestaat, een wederzijdse 
belofte. Vraag ze goed naar de volgende situatie te luisteren om uit te vinden wat 
Joke en haar vader elkaar beloofden: 

Joke vertelde vol enthousiasme aan haar vader dat het circus in de stad was. Ze vroeg 
of ze er heen gingen. Haar vader herinnerde haar eraan dat er gisteren met de sterke 
wind een hoop rommel in de tuin was gewaaid en dat ze dat moesten opruimen. Joke 
fronste. Vader zei dat als zij die ochtend de tuin op zou ruimen, hij haar 's middags 
mee zou nemen naar het circus. Joke beloofde de tuin op te ruimen. Zowel Joke als 
haar vader deden een belofte. 

• Wat was de belofte die Joke deed? 

• Wat was de belofte die haar vader deed? 

• Als Joke zich niet aan haar belofte hield, was haar vader dan nog verplicht zich 
aan zijn belofte te houden? (Nee.) 

Schrijf verbond op het bord. Zeg het woord verbond samen met de kinderen op. 

• Wat is een verbond? 

Leg uit dat een verbond een wederzijdse belofte is. Als je een verbond sluit met 
iemand, dan beloof je bepaalde dingen te doen en de ander belooft ook bepaalde 
dingen te doen. 

Bij de doop sluiten we een verbond 

Vertel de kinderen dat ze als ze acht jaar zijn een belangrijk verbond kunnen sluiten. 
Vraag hun naar de volgende tekst te luisteren zodat ze weten met wie ze dat verbond 
sluiten en hoe het wordt gesloten. Lees Alma 7:15 voor en leg de tekst uit. Begin met 
'komt en gaat uit'. 

• Met wie sluit je volgens de tekst een verbond? (Met onze hemelse Vader.) 

• Wat moet je doen om te laten zien dat je een verbond met onze hemelse Vader 
hebt gesloten? (Je laten dopen.) 

Toon plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt. Leg uit dat het verbond waar we over 
spreken het doopverbond is. Als we ons laten dopen, laten we onze hemelse Vader 
zien dat we een verbond met Hem sluiten. Wij beloven iets te doen en onze hemelse 
Vader belooft iets te doen. 

Zing samen met de kinderen het liedje 'De doop' of zeg de tekst ervan op: 

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

Leg de volgende aspecten van de doop uit en stel de vragen. Laat de kinderen zelf 
zoveel mogelijk uitleggen. Help ze zo nodig. Laat tijdens de bespreking de bijbeho-
rende woordstroken zien. Vouw ze dubbel en doe ze in de doos. 

Als we ons laten dopen, beloven we onze hemelse Vader dat we zijn geboden zullen 
onderhouden. (Toon de woordstrook.) 

• Noem een paar geboden van onze hemelse Vader. 

• Wat beloven we onze hemelse Vader als we ons laten dopen? (De geboden te 
gehoorzamen.) 
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Dat is ons deel van het verbond. Als we ons aan onze belofte houden, belooft onze 
hemelse Vader ons te vergeven als we ons bekeren (toon de woordstrook). Hij geeft 
ons ook de gave van de Heilige Geest (toon de woordstrook). Hij belooft ons dat we 
altijd bij Hem zullen wonen. 

• Wat belooft onze hemelse Vader? Wat is zijn deel van het verbond? (Hij zal ons 
vergeven als we ons bekeren. Hij zal ons de gave van de Heilige Geest geven. We 
zullen voor altijd bij Hem kunnen wonen.) 

Activiteit Toon plaat 3-10, Het eerste visioen, en de twee knipplaten. Laat een kind onze hemelse 
Vader op de plaat aanwijzen. Lees voor wat er op de omgevouwen blaadjes staat. 
Vraag een kind het blaadje met de woorden 'Ik beloof' bij de knipplaten te hangen. 
Laat een ander kind 'Onze hemelse Vader belooft' bij de plaat van het eerste visioen 
hangen. Laat de kinderen om de beurt een woordstrook uit de doos halen, hem voor-
lezen (of hem voor laten lezen) en hem voor het juiste blaadje leggen. Herhaal de 
activiteit tot iedereen ten minste één beurt heeft gehad. Neem de twee lijstjes door. 
Leg uit dat de geboden die wij beloven te onderhouden de leringen van Jezus Christus 
bevatten die wij in het jeugdwerk en thuis hebben geleerd. 

Samenvatting 

Platen Toon de zes platen die de geboden illustreren (plaat 3-23 tot en met 3-28), het KGW-
embleem en de KGW-ring. Laat ieder kind een gebod noemen dat door de plaatjes 
wordt weergegeven. (De platen symboliseren: lezen in de Schriften; bidden; naar de 
kerk gaan; tiende betalen; anderen liefhebben; het goede kiezen. Maak de kinderen 
duidelijk dat het niet de enige geboden zijn die we beloven te onderhouden. U kunt ze 
andere geboden laten noemen.) 

Moedig de kinderen aan telkens wanneer ze naar hun KGW-ring kijken eraan te den-
ken zich aan hun belofte aan onze hemelse Vader te houden. Maak hun duidelijk dat 
als je je laat dopen je belooft zijn geboden te onderhouden. 

Beklemtoon hoe belangrijk het is om je aan je beloftes te houden, vooral de beloftes 
die je onze hemelse Vader doet. Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader van 
ons allemaal houdt en zich aan zijn deel van het doopverbond wil houden. Moedig de 
kinderen aan zich erop voor te bereiden het doopverbond te sluiten en zich eraan te 
houden door hun beloftes na te komen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Maak voor ieder kind een kopie van het blad 'Mijn doopverbond' aan het eind van 
de les. Lees het samen met de kinderen. Laat ieder kind zijn naam op de daarvoor 
bestemde regel schrijven. Help ze zo nodig. Moedig de kinderen aan om het uit-
reikblad op een plaats te leggen waar ze het regelmatig zullen zien zodat ze er 
vaak aan zullen denken. 

Getuigenis 
leerkracht 
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Les 23 Het woord van wijsheid 

Doel De kinderen duidelijk maken dat de Heer ons zegent als we ons aan het woord van 
wijsheid houden. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Leer en Verbonden 89 en Daniël 1 met een gebed in uw hart. 

2. Twee papieren zakken. Teken op de ene een lachend en op de andere een ver-
drietig gezicht. Als u geen papieren zakken heeft, teken de gezichten dan op 
aparte blaadjes. 

3. Maak voor ieder kind een klein, rond, lachend gezichtje. U kunt veiligheidsspelden 
meenemen om het de kinderen op te spelden. 

4. Maak kleine tekeningen van voedsel of knip plaatjes uit tijdschriften uit. Zorg dat u 
voor ieder kind minstens twee tekeningen of plaatjes heeft. Let erop dat u een 
grote verscheidenheid heeft aan plaatjes van gezond voedsel. Neem ook plaatjes 
mee van tabaksprodukten, thee, koffie of alcohol. 

5. Bereid u erop voor 'Wij danken U voor 't daag'lijks brood' (Kinderliedjes, blz. 18) te 
zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

6. Benodigdheden: 

a. Een Bijbel en een Leer en Verbonden. 
b. Het KGW-embleem en een KGW-ring. 
c. Plaat 3-6, De profeet Joseph Smith (Evangelieplaten 401); plaat 3-29, Daniël 

weigert het voedsel en de wijn van de koning (Evangelieplaten 114); plaat 3-27; 
Samen met de driewieler spelen; plaat 3-30, Touwtje springen; plaat 3-31, 
Een kind met een hond. 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat we een gezond lichaam hebben 

Vraag de kinderen hun ogen te sluiten en te doen alsof ze een huisdier hebben, bij-
voorbeeld een jong hondje. Ze houden heel veel van hun hondje en hebben er veel 
plezier mee. Op een dag lijkt het hondje moe en ziek. Hij wil zijn lievelingseten niet 
opeten. 

• Wat zou er aan de hand kunnen zijn met je fantasiehondje? 

• Wat kan de reden zijn dat hij niet wil eten? 

Leg uit dat het hondje iets heeft gegeten wat niet goed voor hem was. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 
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• Hoe kun je je hondje helpen? (Door hem geen voedsel te laten eten dat niet goed 
voor hem is.) 

• Wat kan er met jouw lichaam gebeuren als je iets eet wat niet goed voor je is? 

Leg uit dat het niet goed is voor ons lichaam om verkeerd voedsel te eten. Onze 
hemelse Vader en Jezus Christus wisten dat er verkeerd voedsel zou zijn en daarom 
hebben ze ons een aantal geboden gegeven die ervoor zorgen dat we gezond en 
gelukkig blijven. 

Onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben ons het woord van wijsheid 
gegeven 

Plaatjes en Toon plaat 3-6, De profeet Joseph Smith. Leg uit dat Jezus Christus de profeet Joseph 
bespreking Smith heeft verteld welk voedsel we wel mogen eten en welk voedsel we niet mogen 

eten. Joseph Smith heeft dat voor ons opgeschreven. Die instructies worden het 
woord van wijsheid genoemd en staan in Leer en Verbonden 89. (Houd de Leer en 
Verbonden omhoog.) 

Gezond voedsel is bijvoorbeeld groente, bonen, een beetje vlees, fruit, graan zoals 
tarwe (brood en mie) en rijst. 

Jezus Christus heeft ons ook gewaarschuwd voor stoffen die slecht zijn voor ons 
lichaam, zoals tabak, hete dranken zoals thee en koffie, wijn en andere alcoholische 
dranken. In onze tijd hebben profeten ons ook nog gewaarschuwd voor drugs. (Maak 
de kinderen duidelijk dat niet alle mensen die roken, thee, koffie of alcoholische dran-
ken drinken, of drugs gebruiken, slechte mensen zijn. Sommige mensen weten niet 
eens dat die stoffen slecht zijn voor hun lichaam.) 

Leg uit dat Jezus Christus ons ook heeft uitgelegd dat we niet teveel vlees mogen 
gebruiken. Maak duidelijk dat het goed voor ons is om allerlei gezonde producten te 
eten. 

Toon de platen van de kinderen die samen aan het spelen zijn (plaat 3-27, Samen 
met de driewieler spelen; plaat 3-30, Touwtje springen; plaat 3-31, Een kind met een 
hond.) Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen dat we het woord van wijsheid hebben 
gekregen om ons lichaam gezond en sterk te houden. We zullen gelukkiger zijn als 
we ernaar leven. 

Spel Leg het lachende en het verdrietige gezicht (of de papieren zakken) op de grond. 
Laat de plaatjes van het voedsel en drinken zien. Laat de kinderen om de beurt een 
plaatje kiezen. Laat ze bepalen in welke zak of bij welk gezichtje het plaatje hoort. 
Bespreek welk voedsel hun lichaam sterk en gezond zal maken. 

Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we gezond en sterk zijn 

Tekst, plaat en Toon plaat 3-29, Daniël weigert het voedsel en de wijn van de koning. Vertel het ver-
verhaal haal uit Daniël 1. Leg uit dat Daniël wist dat het vlees en de wijn van de koning niet 

goed voor zijn lichaam waren en hem niet sterk zouden maken. Hij was dapper 
en weigerde wat de koning hem aanbood. Hij at voedsel dat bereid was uit groenten, 
graan en peulvruchten. Daniël vroeg water te drinken. Leg uit dat de koning uitein-
delijk merkte dat Daniël en zijn drie vrienden het gezondst en het wijst van allemaal 
waren. (Het is dezelfde Daniël die later in de leeuwenkuil geworpen werd omdat hij 
ondanks het gebod van de koning had gebeden. Hij is toen op wonderbaarlijke wijze 
door God gered.) 
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Tekst Lees Daniël 1:17 voor. Leg uit dat onze hemelse Vader ze zegende omdat ze voor hun 
lichaam zorgden. 

Moedig de kinderen aan om het voorbeeld van Daniël te volgen als iemand ze iets 
aanbiedt dat niet goed is voor hun lichaam. Bespreek in het kort wat ze zouden kunnen 
doen om het goede te kiezen of laat ze het naspelen. 

Lied Zing samen met de kinderen 'Wij danken u voor 't daaglijks brood' of zeg de tekst 
ervan op. Als de kinderen het goed kunnen zingen, kunt u proberen het in canon met 
ze te zingen. Bijvoorbeeld: 

Wij danken U 
voor 't daaglijks brood, 
kracht en gezond-
heid, Heer. 

Samenvatting 

Toon het KGW-embleem of een KGW-ring. Beklemtoon hoe belangrijk het is om het 
goede te kiezen en ons lichaam sterk te houden. Stel een paar herhalingsvragen. 
Bijvoorbeeld: 

• Jezus heeft ons geleerd dat we ons lichaam gezond en sterk moeten houden. 
Waar in de Schriften kunnen we daarover lezen? (Leer en Verbonden 89.) 

• We noemen dit het.. . van ... (Woord van wijsheid.) 

• Waarom denk je dat 't het woord van wijsheid heet? 

• Wat is goed om te eten en te drinken? 

• Wat is niet goed om te eten en te drinken? 

• Hoe liet Daniël zien dat hij dapper was? (Door 'nee' te zeggen tegen ongezond 
voedsel.) 

• Wat kun je doen als iemand je iets aanbiedt wat niet goed is voor je lichaam? 
(Noem concrete voorbeelden, zoals sigaretten, drugs of zelfs teveel snoep. Leer 
de kinderen wat ze kunnen zeggen in zulke situaties en oefen dat met ze.) 

Uitreikblad Geef ieder kind een lachend gezicht om ze eraan te herinneren dat ze gelukkiger 
zullen zijn als ze ervoor kiezen gezond voedsel te eten. (U kunt het lachende 
gezichtje opspelden.) 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te bedanken 
voor gezond voedsel en een sterk lichaam. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. U kunt een kleine gezonde traktatie meenemen, zoals een cracker of wat fruit. 
(Controleer eerst bij de ouders of geen van de kinderen allergisch is voor het 
voedsel. Neem geen traktatie mee als u de les op een vastenzondag geeft.) 
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2. Maak voor jongere kinderen een eenvoudige pop van papier of stof, waarvan de 
mond wijd open kan. Toon plaatjes van voedsel of beschrijf verschillende soorten 
voedsel. Doe de mond van de pop wijd open als het om goed voedsel gaat en doe 
hem dicht als het om slechte dingen gaat. U kunt ook de kinderen vragen de mond 
van de pop open of dicht te doen als u de verschillende soorten voedsel beschrijft. 
(Zie the Friend, november 1993, blz. 12.) 

3. Laat de kinderen het verhaal van Daniël en zijn vrienden naspelen die het luxe 
voedsel van de koning weigeren. Laat ze net als Daniël het eenvoudige voedsel 
kiezen dat veel gezonder voor ze is. 
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Les 23 Het te voorschijn komen van 
het Boek van Mormon 

Doel leder kind duidelijk maken hoe we het Boek van Mormon hebben gekregen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Geschiedenis van Joseph Smith 1:29-54, 59-60 en Mormon 8:1, 4 met 
een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor het liedje 'De gouden platen' (Kinderliedjes, blz. 61) te zingen of 
de tekst ervan op te zeggen. 

3. Benodigdheden: 
a. De Parel van grote waarde en zo mogelijk voor ieder kind een exemplaar van 

het Boek van Mormon. 
b. Plaat 3-32, Moroni verschijnt aan Joseph Smith in zijn kamer (Evangelieplaten 404); 

plaat 3-33, Joseph ontvangt de gouden platen (Evangelieplaten 406); plaat 3-34, 
Mormon vat de platen samen (Evangelieplaten 306); plaat 3-35, Moroni verbergt 
de platen in de heuvel Cumorah; plaat 3-36, De gouden platen. 

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

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Plaatbespreking 

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. 

Mormon heeft op de gouden platen geschreven 

Neurie de melodie van 'De gouden platen'. 

• Toon plaat 3-36, De gouden platen. Vraag de kinderen of zij weten welk liedje u aan 
het neuriën was. 

Leg uit dat de les van vandaag over de gouden platen gaat. 

Vertel de kinderen dat lang geleden sommige vaders een familiegeschiedenis bijhiel-
den. Meestal gaf de vader, vlak voor zijn dood, de familiegeschiedenis aan zijn zoon 
die er dan mee verder ging. Zo hielden families jarenlang hun familiegeschiedenis 
bij. De profeten schreven ook op wat er met hun familie en de mensen om hen heen 
gebeurde. En ze schreven op hoe onze hemelse Vader de mensen hielp. 

Toon plaat 3-34, Mormon vat de platen samen. 

Leg uit dat onze hemelse Vader een profeet had geroepen, Mormon genaamd, die 
alle familiegeschiedenissen moest verzamelen. Hij moest de belangrijkste gedeeltes 
overschrijven op dunne gouden platen. Die platen waren ongeveer net zo dun als de 
bladzijden in dit boek. Ze werden de gouden platen genoemd. 

• Waarom denk je dat Mormon het verslag op gouden platen heeft geschreven en 
niet op papier? 
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Vertel de kinderen dat goud een metaal is dat niet snel wordt aangetast. Goud valt 
niet na een tijd uit elkaar, zoals papier. Het roest ook niet zoals andere metalen. 

Leg uit dat Mormon gouden platen gebruikte omdat die lang mee zouden gaan. Het 
heeft hem veel tijd gekost om het verslag op de platen af te krijgen. Voordat Mormon 
stierf, heeft hij de platen aan zijn zoon Moroni gegeven. 

Plaat Toon plaat 3-35, Moroni verbergt de platen in de heuvel Cumorah. 

Nadat Moroni klaar was met het verslag, heeft onze hemelse Vader hem geboden 
de platen in een heuvel te begraven. Onze hemelse Vader wist dat wat op de platen 
stond belangrijk was voor de mensen die veel later zouden leven. Moroni maakte een 
stenen kist om de platen in te stoppen. Daarin zouden de platen veilig opgeborgen 
zijn tot het moment dat onze hemelse Vader wilde dat zijn kinderen ze zouden lezen. 

Moroni heeft Joseph Smith instructies gegeven over de gouden platen 

Lied Zing samen met de kinderen 'De gouden platen' of zeg de tekst ervan op. 

De gouden platen lagen 
lang in een heuvel diep, 
tot God de jonge Joseph 
als trouwe dienstknecht riep. 

't Verslag gemaakt door Nephi 
bracht hij nu aan het licht, 
en in het Boek van Mormon 
bevindt zich zijn bericht. 

• Wat voor man had onze hemelse Vader volgens het liedje nodig om de platen 
tevoorschijn te brengen? (Een trouw man.) 

Leg uit dat een trouw man een gelovig en gehoorzaam man is. De trouwe man die 
onze hemelse Vader heeft uitgekozen om Hem te helpen was Joseph Smith. 

Plaat en bespreking Vertel de kinderen over het bezoek van Moroni aan Joseph Smith (zie Geschiedenis 
van Joseph Smith 1:29-54, 59-60). 

Op een avond was Joseph Smith aan het bidden. Een helder licht verscheen in zijn 
kamer. Het was avond, maar de kamer was lichter dan op een zonnige dag. Plotseling 
verscheen er een engel naast het bed van Joseph. Hij stond een stukje boven de 
vloer. 

Toon plaat 3-32, Moroni verschijnt aan Joseph Smith in zijn kamer. 

De engel vertelde Joseph dat hij Moroni heette. Hij legde uit dat onze hemelse Vader 
hem had gestuurd om Joseph te vertellen dat hij een belangrijk werk moest doen. 

Moroni vertelde Joseph over een geweldig boek, een kroniek, die jarenlang verborgen 
was geweest. Het boek was op dunne, gouden platen geschreven. De engel was 
dezelfde Moroni die de platen had begraven toen hij nog op aarde leefde. 

Moroni vertelde Joseph dat hij op de juiste tijd de platen uit de heuvel Cumorah zou 
mogen halen. Hij vertelde Joseph nog veel andere belangrijke zaken over de platen 
en de bijzondere taak waartoe hij geroepen zou worden. Toen Moroni uitgesproken 
was, trok het licht zich rond hem samen en steeg hij op naar de hemel. 

Terwijl Joseph lag na te denken over wat er gebeurd was, verscheen het licht opnieuw. 
Moroni bezocht hem voor de tweede maal en vertelde Joseph hetzelfde als bij zijn 
eerste bezoek. Toen verdween Moroni opnieuw. 
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Joseph lag in zijn bed en dacht verder na over wat hij zojuist had meegemaakt. Tot 
zijn grote verbazing verscheen Moroni voor de derde maal en herhaalde het verhaal 
van de gouden platen. Opnieuw gaf hij Joseph instructies voor de taak die hem te 
wachten stond. Moroni waarschuwde Joseph dat Satan zou proberen hem over te 
halen om geld te verdienen met de platen. Joseph zou de platen alleen krijgen als hij 
ermee zou doen wat onze hemelse Vader wilde. 

• Waarom denk je dat de engel Moroni die nacht drie keer aan Joseph is verschenen? 

Leg uit dat Moroni die nacht een heleboel belangrijke dingen aan Joseph heeft ver-
teld. Hij vertelde alles drie keer zodat Joseph het goed kon onthouden. 

Al snel nadat de engel Moroni voor de derde keer was verdwenen, kraaide de haan. 
Joseph wist dat het vroeg in de ochtend was. De drie gesprekken hadden de hele 
nacht geduurd. Joseph stond op, maar vertelde niemand wat er was gebeurd. Na het 
ontbijt ging hij samen met zijn vader werken op het veld. Joseph was erg moe door 
de gebeurtenissen van die nacht en doordat hij zo weinig geslapen had. Zijn vader 
dacht dat hij ziek was en stuurde hem naar huis. 

Joseph ging uitgeput op weg naar huis. Toen hij over een hek probeerde te klimmen, 
was hij zo verzwakt dat hij op de grond viel. Na een tijdje hoorde hij een stem die zijn 
naam zei. Het was de engel Moroni. 

Opnieuw herhaalde Moroni wat hij die nacht daarvoor ook al had verteld. Toen zei de 
engel tegen Joseph dat hij terug moest gaan naar zijn vader en hem moest vertellen 
wat hij had gezien en gehoord. 

Josephs vader luisterde naar wat zijn zoon hem vertelde en wist dat hij de waarheid 
sprak. Hij zei Joseph precies te doen wat de engel hem had gezegd omdat de bood-
schap van onze hemelse Vader kwam. Later op die dag ging Joseph naar de heuvel 
Cumorah om de verborgen gouden platen te zoeken. Toen hij bij de heuvel aankwam, 
liep hij rechtstreeks naar de plaats waar de platen begraven lagen. 

Tekst Lees voor wat Joseph heeft geschreven over het moment dat hij de platen vond of 
vertel het in uw eigen woorden (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:52). 

Leg uit dat Moroni verscheen toen Joseph in de stenen kist keek. Hij verbood Joseph 
de platen uit de kist te nemen omdat het nog niet de juiste tijd was. 

Moroni gebood Joseph Smith om vier jaar lang ieder jaar naar de heuvel Cumorah 
terug te keren. Joseph gehoorzaamde en iedere keer wachtte Moroni hem op om 
hem te vertellen wat onze hemelse Vader en Jezus Christus van hem verwachtten. 

Plaat Toon plaat 3-33, Joseph Smith ontvangt de gouden platen. 

Tenslotte, na vier jaar, brak de tijd aan om de gouden platen uit de kist te halen. Het 
deksel werd van de stenen kist gehaald en Joseph ontving de gouden platen. Moroni 
zei Joseph Smith dat hij voorzichtig moest zijn met de platen en ze met zijn leven 
moest verdedigen. 

• Waarom was het belangrijk dat Joseph de platen beschermde? (Omdat slechte 
mensen zouden proberen om ze van hem af te nemen en er dan niet mee zouden 
doen wat onze hemelse Vader wilde.) 

Joseph heeft de platen vertaald 

Leg uit dat het verslag op de platen in een taal was geschreven die Joseph niet 
begreep. Joseph kreeg een bijzonder hulpmiddel bij het vertalen. 

• Weet iemand van jullie wat de urim en tummim is? 

72 



Leg uit dat de urim en tummim een soort bijzondere bril is. Door erdoor te kijken kon 
Joseph het oude handschrift vertalen. Met de hulp van onze hemelse Vader en de 
urim en tummim kon Joseph de gouden platen vertalen. Toen de vertaling in het 
Engels klaar was, werd het boek gedrukt. Het werd het Boek van Mormon genoemd. 

Houd een exemplaar van het Boek van Mormon omhoog. Wijs erop dat dat het boek 
is dat Joseph van de gouden platen heeft vertaald. 

Nadat hij het boek had vertaald, gaf hij de platen terug aan Moroni. 

Tekstactiviteit Geef ieder kind dat er geen heeft een exemplaar van het Boek van Mormon. 

Wijs erop dat het Boek van Mormon uit verschillende boeken bestaat. De boeken zijn 
genoemd naar de profeten die op de gouden platen hebben geschreven. Laat de kin-
deren zien hoe het boek Moroni in verschillende hoofdstukken en verzen is verdeeld. 

Laat de oudere kinderen Mormon 8 opzoeken. Help zo nodig. Lees samen met de 
klas Mormon 8, vers 1 en 4 tot en met verbergen. 

Leg uit dat we dit boek het Boek van Mormon noemen omdat Mormon het grootste 
gedeelte van de gouden platen heeft geschreven. Mormons zoon Moroni heeft het 
verslag afgemaakt. 

Samenvatting 

Herhaling Toon alle platen uit de les of leg ze op de grond. Laat de kinderen om de beurt een 
van de vragen beantwoorden door de juiste plaat aan te wijzen. 

• Op welke plaat zien we de gouden platen? 

• Op welke plaat schrijft Mormon op de gouden platen? 

• Op welke plaat verbergt Moroni de gouden platen? 

• Op welke plaat praat Moroni met Joseph Smith? 

• Op welke plaat geeft de engel Moroni de gouden platen aan Joseph Smith? 

Lied Zing samen met de klas beide coupletten van 'De gouden platen' of zeg de tekst 
ervan op. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken en onze hemelse Vader te bedanken 
voor het Boek van Mormon. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Neem een aantal van de verhalen uit het Boek van Mormon door die u dit jaar met 
de kinderen zult bespreken. Maak gebruik van de bijbehorende platen. Bijvoor-
beeld: 

a. Toon plaat 3-37, Nephi bedwingt zijn opstandige broers (Evangelieplaten 303). 
Vertel de kinderen dat ze zullen zien hoe Nephi met de hulp van onze hemelse 
Vader een boot heeft gebouwd ook al waren zijn oudere broers gemeen tegen 
hem. 

b. Toon plaat 3-38, Tweeduizend jeugdige strijders (Evangelieplaten 313). Vertel de 
kinderen dat ze zullen zien dat meer dan tweeduizend jongemannen hebben 
gevochten voor de vrijheid van hun familie. 
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c. Toon plaat 3-17, Jezus onderwijst op het westelijke halfrond (Evangelieplaten 316). 
Vertel de kinderen dat u ze meer zult vertellen over het bezoek van Jezus aan de 
Nephieten. 

2. Laat de kinderen een tekening maken van de gouden platen. Schrijf boven iedere 
tekening De gouden platen en Het Boek van Mormon. 

3. Leg de kinderen uit dat de profeten vanouds op metalen platen schreven. Laat de 
kinderen de eerste letter van hun initialen met een spijker in de bodem van een blik 
krassen. Doe het eerst voor. 

4. Neem het achtste geloofsartikel door met de kinderen. Help de kinderen die dat al 
kunnen het zo ver mogelijk uit het hoofd te leren. 
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Door gehoorzaamheid kunnen we 
laten zien dat we geloof hebben 
Doel De kinderen duidelijk maken dat ze door de geboden te gehoorzamen kunnen laten 

zien dat ze geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben. 

Voorbereiding 1. Bestudeer de geschiedenis van Lehi en zijn gezin met een gebed in uw hart. 
Zie 1 Nephi 1-2. 

2. Voorwerpen of plaatjes van voorwerpen die de bezittingen voorstellen waaruit Lehi 
en zijn gezin moesten kiezen om mee de wildernis in te nemen. 

3. Bereid u erop voor het liedje 'Geloof' (Kinderliedjes, blz. 50) te zingen of de tekst 
ervan op te zeggen. 

4. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Plaat 3-39, Lehi profeteert tot de mensen in Jeruzalem (Evangelieplaten 300); 

plaat 3-40, Lehi's gezin verlaat Jeruzalem (Evangelieplaten 301) en een plaat 
van de huidige profeet. 

c. Het KGW-embleem en de KGW-ring. 

5. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Door gehoorzaam te zijn, laat je zien dat je geloof hebt 

Aandachtsactiviteit Zing het liedje 'Geloof of zeg de tekst ervan op. U kunt voor jongere kinderen de 
onderstaande bewegingen erbij maken. 

Geloof is: weten dat de zon zal opgaan, 
elke dag opnieuw. 
Geloof is: weten dat de Heer mij hoort 
wanneer ik tot Hem bid. 
Geloof is als een heel klein 
zaadje: het wordt een grote plant. 
Geloof is een gevoel, 
diep in mijn hart. 
Als 'k goed doe, 
weet ik dat. 

Geloof is: weten dat ik eens bij God was, 
voor 'k op aarde kwam. 
Geloof is: weten dat ik na dit leven 
bij Hem komen kan. 
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Geloof betekent: God vertrouwen 
en doen wat Jezus zegt. 
Geloof wordt alsmaar sterker; 
ik voel dat 't groeit 
wanneer 'k gehoorzaam. 

Als onze hemelse Vader en Jezus Christus ons vragen iets te doen, dan noemen we 
dat een gebod. Als we de geboden onderhouden, laten we onze hemelse Vader en 
Jezus zien dat we hen vertrouwen. We weten dat ze van ons houden en ons nooit iets 
zouden vragen dat slecht voor ons is. We laten zien dat we geloof hebben als we 
gehoorzaam zijn. 

Herinner de kinderen eraan dat we door op onze hemelse Vader en Jezus te vertrou-
wen laten zien dat we geloof hebben. Ook al hebben we Hen niet zelf gezien, we 
vertrouwen op het getuigenis van anderen die Hen wel hebben gezien. We geloven 
ook dat de Heilige Geest echt bestaat. De Heilige Geest heeft geen lichaam van 
vlees en beenderen maar is een mannelijke persoon van geest. 

Geloofsartikel Laat de oudere kinderen het eerste geloofsartikel uit het hoofd leren. De jongere kin-
deren kunnen het samen met u herhalen en misschien gedeeltelijk uit het hoofd leren. 

Lehi liet door zijri gehoorzaamheid zien dat hij geloof had 

Schriftverhaal Leg uit dat we kinderen van onze hemelse Vader zijn en kunnen laten zien dat we 
en plaat geloof in Hem en Jezus Christus hebben. In het Boek van Mormon staat een verhaal 

over een profeet, die door gehoorzaam te zijn, liet zien dat hij geloof had in onze 
hemelse Vader en Jezus Christus. Zijn naam was Lehi. 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Lang geleden, zeshonderd jaar voor de geboorte van Christus, woonde er een 
profeet, genaamd Lehi, samen met zijn gezin in Jeruzalem. Zijn vrouw heette Sariah. 
Ze hadden vier zoons: Laman, Lemuel, Sam en Nephi. 

Lehi en zijn gezin hadden het goed en waren voorspoedig. Lehi hield van onze 
hemelse Vader en Jezus. Hij leerde zijn gezin om onze hemelse Vader en Jezus lief 
te hebben en de geboden te onderhouden. 

Toon plaat 3-39, Lehi profeteert tot de mensen in Jeruzalem. 

In Lehi's tijd waren de mensen in Jeruzalem goddeloos. Lehi probeerde ze over onze 
hemelse Vader en Jezus en de geboden te vertellen, maar de mensen wilden niet 
naar hem luisteren. 

Op een dag kreeg Lehi een visioen toen hij aan het bidden was. Hij zag veel wonder-
baarlijke zaken. Hij zag ook dat Jeruzalem verwoest zou worden tenzij de mensen 
zich bekeerden. Lehi prees onze hemelse Vader want hij wist dat onze hemelse Vader 
de mensen in Jeruzalem probeerde te waarschuwen. Onze hemelse Vader gebood 
hem de mensen te vertellen wat hij had gezien. Lehi deed wat hem was geboden. Hij 
vertelde de mensen dat Jeruzalem verwoest zou worden tenzij de mensen zich 
bekeerden. 

• Wat heeft Lehi in een visioen gezien? (Heel veel, onder andere de verwoesting van 
Jeruzalem; zie 1 Nephi 1:13.) 

• Hoe voelde Lehi zich na het visioen? (Hij prees onze hemelse Vader; hij was blij, 
zie 1 Nephi 1:13.) 

Het vereiste moed om de mensen te zeggen dat ze zich moesten bekeren. Lehi 
geloofde dat onze hemelse Vader hem zou beschermen. Daarom deed hij wat onze 
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hemelse Vader hem had geboden. De mensen wilden niet naar hem luisteren en lach-
ten hem uit. Ze probeerden hem te doden omdat ze het niet leuk vonden dat hij zei 
dat ze slecht waren. 

• Wat heeft Lehi gedaan waaruit bleek dat hij geloof had in onze hemelse Vader? 
(Hij was gehoorzaam en gebood de mensen zich te bekeren; zie 1 Nephi 1:4, 18.) 

• Wat deden de mensen nadat Lehi ze geboden had zich te bekeren? (Ze lachten 
hem uit en probeerden hem te doden; zie 1 Nephi 1:19-20.) 

• Hoe denk je dat Lehi zich voelde toen de mensen niet naar hem wilden luisteren? 

Tekstbespreking Een tijdje later sprak onze hemelse Vader opnieuw tot Lehi. Laat de kinderen luisteren 
naar wat Hij Lehi gebood te doen. Lees 1 Nephi 2:1-2. 

• Wat gebood onze hemelse Vader Lehi te doen? (Jeruzalem te verlaten en de wil-
dernis in te trekken.) 

Leg uit dat de wildernis een plaats is waar niemand woont, waar geen huizen of 
andere gebouwen staan en waar geen wegen lopen. Onze hemelse Vader gebood 
Lehi en zijn gezin iedereen achter te laten en naar een plaats te gaan waar ze helemaal 
alleen moesten wonen. 

• Waarom moest Lehi met zijn gezin Jeruzalem verlaten? (Goddeloze mensen wilden 
Lehi'doden en de stad zou verwoest worden.) 

Vraag de kinderen te luisteren naar wat Lehi deed; lees dan 1 Nephi 2:3-4 voor. 

• Wat deed Lehi? (Hij pakte de spullen die hij nodig had om in de wildernis te kunnen 
overleven en verliet met zijn gezin Jeruzalem.) 

Toon plaat 3-40, Lehi's gezin verlaat Jeruzalem. 

Ook al had Lehi heel lang in Jeruzalem gewoond, hij gehoorzaamde onmiddellijk het 
gebod om zijn huis te verlaten. Lehi en zijn gezin lieten hun huis, hun land, het groot-
ste gedeelte van hun kleding, hun goud en zilver en al hun andere eigendommen 
achter. Ze namen alleen voedsel, wat kleding, tenten en andere noodzakelijk voorwer-
pen mee. Misschien namen ze ook een paar ezels mee om alles te dragen. Toen 
gingen ze weg en trokken de wildernis in. 

Wijs erop dat het niet makkelijk was voor Lehi om weg te gaan, maar dat hij bereid 
was het gebod te gehoorzamen. 

• Wat heeft Lehi gedaan waaruit blijkt dat hij geloof had in onze hemelse Vader en 
Jezus Christus? (Hij was gehoorzaam. Hij waarschuwde de goddeloze mensen, liet 
zijn huis en bezittingen achter en trok de wildernis in omdat het hem was geboden.) 

Bespreking Vraag de kinderen te doen alsof ze bij Lehi's gezin horen. 

Laat ze bedenken wat zij mee zouden nemen als ze de wildernis in moesten trekken 
en wat ze achter zouden laten. U kunt verschillende voorwerpen laten zien die de 
dingen voorstellen waaruit Lehi en zijn gezin moesten kiezen (of toon plaatjes van die 
voorwerpen). Bijvoorbeeld: een ring stelt juwelen voor, een muntje geld, een appel 
staat voor voedsel. Laat de kinderen bepalen wat Lehi en zijn gezin nodig hadden. 
Herinner ze eraan dat ze slechts een paar voorwerpen mee konden nemen. 

Activiteit Laat de kinderen bepalen wat ze mee zouden nemen als ze samen met Lehi de wil-
dernis in moesten trekken. De kinderen kunnen dan om de beurt hun keuze bekend 
maken door te zeggen: 'Als ik de wildernis in zou trekken met Lehi, zou ik  
meenemen.' (Het kind kan dan invullen wat het heeft gekozen om mee te nemen.) Het 
volgende kind herhaalt wat het eerste heeft gezegd en voegt zijn keuze eraan toe. 

Schriftverhaal 
en plaat 
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leder kind moet vervolgens de voorwerpen van de voorgaande kinderen herhalen en 
zijn eigen voorwerp eraan toevoegen. Ga door totdat ieder kind en de leerkracht ten 
minste één beurt hebben gehad. 

• Hoe denk je dat je je zou voelen als je wist dat je je vrienden en bezittingen nooit 
meer terug zou zien? 

• Hoe denk je dat Lehi en zijn gezin zich voelden? 

Onze hemelse Vader gehoorzamen en Jeruzalem verlaten, vereiste een groot geloof. 
Lehi en zijn gezin ontvingen grote zegeningen doordat ze gehoorzaam waren. 

Als we het goede kiezen, zijn we gehoorzaam 

Rollenspel Toon het KGW-embleem en de KGW-ring. 

• Waar staan de letters KG 1/1/ voor? (Kies de goede weg.) 

Vertel de kinderen dat het goede kiezen, betekent dat we doen wat onze hemelse 
Vader en Jezus Christus van ons verwachten. 

Vertel de volgende verhaaltjes in uw eigen woorden. Laat de kinderen de situaties 
naspelen. 

1. Op weg naar huis lopen jij en je vriendjes langs de tuin van je buurman. In de tuin 
staat een fruitboom vol met sappig fruit. Je vriendjes willen dat je meekomt en wat 
van het fruit plukt. Ze zeggen dat er zoveel fruit in de boom hangt dat de buurman 
het niet zal merken als jullie wat plukken. 

• Wat zouden onze hemelse Vader en Jezus willen dat je doet? 

Vertel de kinderen dat als ze het goede kiezen, ze gehoorzaam zijn en laten zien dat 
ze geloof hebben in onze hemelse Vader en Jezus Christus. 

2. Je wilt met je lievelingsspeelgoed spelen, maar je broertje speelt er net mee. 

• Wat zou onze hemelse Vader willen dat je doet? 

Leg uit dat als we doen wat onze hemelse Vader en Jezus willen dat we dan het 
goede kiezen. 

Als u nog genoeg tijd over heeft, kunt u de plaat van de huidige profeet laten zien. 
Vraag de kinderen wat de profeet ons gevraagd heeft te doen. Bespreek dat wij door 
zijn geboden te gehoorzamen grote zegeningen kunnen ontvangen. 

Samenvatting 

Toon het KGW-embleem en de KGW-ring en herinner de kinderen eraan altijd het 
goede te kiezen. Als ze het goede kiezen, zijn ze gehoorzaam. Als ze gehoorzamen, 
laten ze onze hemelse Vader en Jezus Christus zien dat ze geloof in Hen hebben. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat een lid van uw gemeente of wijk vertellen wat voor zegeningen hij of zij heeft 
ontvangen door gehoorzaam te zijn aan de geboden. U kunt een pas teruggekeerde 
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zendeling, een pas gedoopt lid of iemand die onlangs voor het eerst naar de tempel 
is geweest vragen in uw klas te komen. Vraag toestemming aan uw jeugdwerkpre-
sidente en aan de gemeentepresident of bisschop voordat u iemand uitnodigt. 

2. Verzamel verscheidene voorwerpen die bescherming bieden, zoals schoenen, een 
hoed, een paraplu enz. Zorg ervoor dat u zoveel voorwerpen heeft dat ieder kind 
in de klas kan meedoen. Laat de kinderen één voor één een voorwerp uitkiezen 
en vertellen hoe dat voorwerp bescherming biedt (schoenen beschermen voeten 
enz.). Vertel de kinderen dat als we onze ouders en leiders gehoorzamen, we ook 
beschermd worden. Bespreek een paar regels en op welke manier ze de kinderen 
beschermen. 

3. Houd uw handen omhoog en laat de kinderen zien hoe u uw vingers beweegt. 
Leg uit dat u uw eigen handen en vingers kunt bewegen maar niet die van iemand 
anders. Vraag de kinderen hun handen omhoog te houden, hun vingers te bewe-
gen en hun handen tegen elkaar te houden en weer van elkaar te doen. Maak de 
kinderen duidelijk dat als ze hun handen vertellen het goede te kiezen, ze gehoor-
zaam zijn. 

4. Zing het tweede couplet van 'Ik heb twee kleine handjes' (Kinderliedjes, blz. 126). 

Lieve Vader, U hebt mij met handjes verblijd, 
o, laat ze begrijpen voor nu en altijd 
dat kind'ren pas blij zijn als handjes zo klein 
elke dag willen leren gehoorzaam te zijn. 

5. In het dertiende geloofsartikel staan allerlei manieren waarop wij het goede kunnen 
kiezen. Zoek ze samen met de kinderen op. Laat ze ze tellen, herhalen of noemen. 
Moedig de kinderen die dit kunnen aan om een of twee manieren die hen op dat 
moment aanspreken uit het hoofd te leren. 
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Wij geloven dat het Boek van 
Mormon het woord van God is 

Doel De kinderen duidelijk maken dat zij door de Schriften te lezen de geboden kunnen 
leren kennen en begrijpen, en dat ze door de Schriften dichter tot Christus kunnen 
komen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer met een gebed in uw hart 1 Nephi 3-4; 3 Nephi 18:19 en Mosiah 23:15. 
Bereid u voor om het verhaal van Nephi en de koperen platen te vertellen. 

2. Leg de vier standaardwerken op tafel neer. Leg verscheidene andere boeken, zoals 
een verhalenboek, een kookboek en een schoolboek in verschillende hoeken van 
de klas. Bereid u erop voor met de kinderen te bespreken waarvoor de verschil-
lende soorten boeken worden gebruikt. 

3. Benodigdheden: 
a. De vier standaardwerken. 
b. Verscheidene andere boeken, zoals een verhalenboek, een kookboek en een 

schoolboek. 
c. Een bord, krijt en een bordenwisser. 
d. Plaat 3-41, Laman vlucht; plaat 3-42, Nephi in de buurt van Labans huis; 

plaat 3-43, Nephi en Zoram en plaat 3-44, Lehi en de koperen platen. 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

In de Schriften staan de geboden van onze hemelse Vader 

Aandachtsactiviteit Leg de verschillende soorten boeken in de hoeken van de kamer. Vertel iets over 
ieder boek. Stel de volgende vragen die betrekking hebben op de boeken die u heeft 
neergelegd. U kunt ook zelf vragen bedenken. Laat de kinderen de vragen beant-
woorden. Als ze het juiste antwoord hebben gegeven, vraagt u ze naar die hoek van 
de klas te lopen waar het desbetreffende boek ligt. 

• In welk boek kun je lezen hoe je een cake moet bakken? 

• In welk boek staan verzonnen verhalen? 

• In welk boek staan de leringen van de profeten en in welk boek staat dat we de 
geboden moeten onderhouden? 

Leg uit dat onze hemelse Vader wil dat we de geboden onderhouden. Hij heeft de 
profeten geboden zijn woorden op te schrijven. Op die manier weten wij wat zijn 
leringen en geboden zijn. 

Aanbevolen 
lesschema 
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• Hoe noemen we de heilige boeken waarin de profeten hebben geschreven? 
(De Schriften.) 

Vertel dat veel profeten hebben opgeschreven wat het evangelie inhoudt en hoe de 
mensen het naleefden. Daardoor weten wij wat de geboden zijn. De geboden staan in 
de vier boeken die we de Schriften noemen. We noemen ze ook wel de standaard-
werken. 

Nephi heeft de Schriften verkregen 

Leg uit dat er in het Boek van Mormon een verhaal staat dat duidelijk maakt hoe 
belangrijk de Schriften voor Nephi en zijn reisgenoten waren. 

Vertel de kinderen dat Lehi zijn zoons - Laman, Lemuel, Sam en Nephi - vertelde 
dat de Heer wilde dat zij teruggingen om de koperen platen te halen. Ze waren in 
het bezit van een man die Laban heette. Op de koperen platen stond het evangelie 
geschreven. Laman en Lemuel wilden niet teruggaan naar Jeruzalem en waren 
boos, maar Nephi en Sam waren wel bereid terug te gaan. 

Om de kinderen duidelijk te maken hoe Nephi het vond dat hij de koperen platen 
moest gaan halen, kunt u 1 Nephi 3:7 lezen en het met de kinderen bespreken. 

• Waarom was Nephi bereid te gaan? (Hij wist dat de Heer een weg zou bereiden 
zodat hij kon doen wat de Heer hem had geboden.) 

• Welke belofte deed Nephi? (Dat hij zou doen wat de Heer hem had geboden.) 

Leg uit dat Nephi zijn broers overhaalde met hem mee te gaan. 

Laman ging als eerste naar Labans huis. Hij vroeg Laban om de koperen platen. 
Laban wilde de platen niet geven en dreigde hem te doden. Laman werd bang en 
rende terug naar zijn broers. Toon plaat 3-41, Laman vlucht. Hij wilde teruggaan 
naar zijn vader in de wildernis. 

Nephi zei dat zij het gebod moesten gehoorzamen als ze de koperen platen in hun 
bezit wilden krijgen. Nephi en zijn broers gingen terug naar hun huis in Jeruzalem en 
ze haalden hun goud en zilver op. Ze wilden hun rijkdommen ruilen tegen de koperen 
platen. 

Laban nam hun goud en zilver. Toch wilde hij hun de koperen platen niet geven. Hij 
gaf zijn dienstknechten het bevel hen te doden. Nephi en zijn broers renden weg en 
verscholen zich. 

Laman en Lemuel waren boos. Ze sloegen Nephi en Sam met een stok. Een engel 
verscheen en gebood ze om op te houden. De engel zei dat de Heer hen zou helpen. 
Ze zouden de koperen platen in hun bezit krijgen en ze moesten Nephi gehoorzamen. 

Toon plaat 3-42, Nephi in de buurt van Labans huis. 

Nu ging Nephi op pad om de platen te halen. Zijn broers wachtten buiten de stads-
muur. Nephi sloop naar Labans huis. Hij vond Laban dronken op de grond. De Heilige 
Geest gebood Nephi Laban te doden. Nephi aarzelde omdat hij niemand wilde 
doden. 

Nephi dacht eraan hoe belangrijk de Schriften waren. Hij wist dat hij de koperen platen 
niet kon krijgen als hij Laban niet doodde. Daarom deed hij wat de Heilige Geest hem 
had geboden. Hij doodde Laban en trok zijn kleren aan. 

Vervolgens deed Nephi of hij Laban was. 

Toon plaat 3-43, Nephi en Zoram. 

Platen, 
schriftverhaal en 
bespreking 
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Nephi droeg Labans dienstknecht Zoram op de koperen platen mee te nemen en 
hem te volgen. Omdat Zoram dacht dat het Laban was, gehoorzaamde hij. Later legde 
Nephi Zoram uit dat de Heer zijn broers en hem had geboden de koperen platen te 
gaan halen. Zoram geloofde hem. Hij wilde ook gehoorzaam zijn. Hij ging met Nephi 
en zijn broers mee de wildernis in naar hun vader. 

Toon plaat 3-44, Lehi en de koperen platen. 

Lehi las de koperen platen. De platen bevatten de geboden en een aantal verhalen 
over Mozes en de andere profeten. Ze bevatten ook de stamboom van Lehi's familie. 
De Heer gebood Lehi de koperen platen met hem mee te nemen naar het land van 
belofte. 

• Over wie gingen de koperen platen? 

• Wat stond er op de koperen platen geschreven? 

• Waarom zouden Lehi en zijn gezin de koperen platen nodig hebben? 

Activiteit Speel het volgende spel om de kinderen duidelijk te maken waarom het belangrijk 
was dat Lehi en zijn gezin de koperen platen mee konden nemen naar het beloofde 
land. Op de platen waren de geboden geschreven. 

Het doel van het spel is om aan te tonen hoe de woorden uit de Schriften verkeerd 
begrepen kunnen worden als ze niet worden opgeschreven. 

Laat de kinderen in een kring gaan zitten. Fluister het kind aan uw rechterzijde in het 
oor: 'Ik zal de geboden van onze hemelse Vader onderhouden'. Laat het kind dat wat 
het gehoord heeft doorfluistereri naar het kind aan zijn rechterzijde. Ga door met het 
spel totdat ieder kind de zin heeft gehoord. Laat het laatste kind opstaan en de zin 
hardop zeggen. Het kind zal de boodschap waarschijnlijk niet helemaal correct her-
halen. (Als de zin wel precies hetzelfde is, kunt u de kinderen complimenteren dat ze 
het zo goed hebben gedaan. Probeer vervolgens een boodschap van twee of drie 
zinnen.) Vertel de kinderen wat de boodschap was. 

Leg uit dat het makkelijk is om verhalen of boodschappen die niet zijn opgeschreven 
te vergeten. De profeten hebben de leringen van onze hemelse Vader en Jezus 
Christus opgeschreven zodat we ze niet kunnen vergeten. Ze staan in de Schriften. 

Lehi en zijn gezin hadden de koperen platen nodig zodat ze de geboden niet zouden 
vergeten en ze zouden gehoorzamen. 

De Schriften leren ons gehoorzaam te zijn 

Tekstactiviteit Leg uit dat het voor ons net zo belangrijk is om de geboden te kennen als het voor 
Lehi's gezin was. De Schriften bevatten veel van de geboden van onze hemelse 
Vader en Jezus Christus. Ze leren ons die te gehoorzamen. 

Vraag de kinderen goed naar de volgende twee teksten te luisteren. Vraag ze hun 
hand op te steken als ze weten om welk gebod het in die tekst gaat. Lees 3 Nephi 
18:19 en Mosiah 23:15 voor en bespreek de teksten met de kinderen. 

Herinner de kinderen eraan dat we als we de Schriften niet hebben, de geboden 
kunnen vergeten en we ze dus niet meer kunnen gehoorzamen. Dan zouden we de 
zegeningen niet kunnen ontvangen die we krijgen als we de geboden wel onder-
houden. 

Geloofsartikel Lees het achtste geloofsartikel voor. Leg uit dat dit geloofsartikel ons leert dat de 
Bijbel en het Boek van Mormon het woord van God bevatten. Dat betekent dat er juiste 
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leerstellingen in staan. Onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben de profeten 
geboden om die leerstellingen op te schrijven voor de mensen die later zouden leven. 

Herhaal samen met de klas het achtste geloofsartikel. Laat de oudere kinderen het 
uit het hoofd leren. Herinner de kinderen eraan dat we de Schriften hebben gekregen 
zodat we de geboden kunnen leren kennen. De geboden leren ons het goede te kiezen 
en ons aan ons doopverbond te houden. 

Samenvatting 

Bespreking Laat de klas het volgende bespreken: 

• Waarvoor moeten we onze hemelse Vader in ons gebed bedanken? (Keur alle 
antwoorden goed, maar beklemtoon de Schriften.) 

• Waarom moeten we Hem in ons gebed vragen? (Ons te helpen de geboden te 
gehoorzamen.) 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Vertel hoe Nephi en zijn broers teruggingen naar Jeruzalem om de koperen platen 
te halen. Laat ieder kind in één zin vertellen hoe het verhaal verder ging. Moedig ze 
aan alles te vertellen wat ze zich kunnen herinneren. Maak gebruik van de platen 
zodat ze zich het verhaal beter kunnen herinneren. (Als de kinderen een fout ant-
woord geven of het verhaal niet in de juiste volgorde vertellen, verbeter het dan zo 
dat het zoveel mogelijk klopt. Reageer positief op alle antwoorden.) 

2. Laat een kind op het bord of een blaadje papier tekenen hoe het de komende 
week de geboden zal onderhouden. Laat het vervolgens aan de rest van de klas 
vertellen hoe het dat wil gaan doen. Laat de kinderen om de beurt een tekening 
maken en uitleggen hoe het de geboden zal onderhouden. De kinderen kunnen 
tekenen dat ze naar de kerk gaan, bidden, helpen in het gezin en hun speelgoed 
met anderen delen. 

3. Laat de kinderen het liedje 'Nefi's moed' (Kinderliedjes, blz. 64) zingen of de tekst 
opzeggen. De tekst staat achterin het lesboek. U kunt gebaren bij de tekst 
bedenken. 

4. Maak voor de kinderen die kunnen lezen, een kopie van het uitreikblad 'Mijn doop-
verbond' uit les 13. Knip het uitreikblad in vier stukken door te knippen onder de 
woorden 'Ik, , beloof', 'de geboden van onze hemelse Vader' 
en onder de woorden 'heeft onze hemelse Vader beloofd'. Doe de stukken door 
elkaar en vraag de kinderen ze in de juiste volgorde te leggen. Als de kinderen 
klaar zijn, kunt u samen met de klas het doopverbond voorlezen. Leg uit dat onze 
hemelse Vader wil dat we ons aan ons doopverbond houden en de geboden 
gehoorzamen. Hij heeft de profeten geboden zijn woord op te schrijven zodat we 
zijn leringen en geboden kennen. 
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Onze hemelse Vader helpt ons bij 
het onderhouden van zijn geboden 

Doel De kinderen duidelijk maken dat onze hemelse Vader en Jezus hen steunen bij het 
onderhouden van de geboden. 

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 3:7; 17; 18:1-4 met een gebed in uw hart. Bereid u erop voor 
te vertellen hoe Nephi een schip bouwde. 

2. Maak zo mogelijk voor ieder kind een kopie van het uitreikblad met de tekst 
1 Nephi 3:7 erop. Knip de plaat in stukken op de stippellijn. Doe de stukken in 
een envelop. Geef ieder kind een envelop. 

3. Bereid u erop voor het eerste en tweede couplet van 'Nefi's moed' (Kinderliedjes, 
blz. 64) te zingen. De tekst staat achterin dit lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. Zo mogelijk voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Voor ieder kind een potlood en een blaadje of een kaartje. 
c. Een bord, krijt en een bordenwisser. 
d. Plaat 3-37, Nephi bedwingt zijn opstandige broers (Evangelieplaten 303). 

5. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Nephi gehoorzaamde de geboden 

Aandachtsactiviteit Vraag de kinderen te doen wat u doet. Leg bijvoorbeeld uw handen op uw heupen, 
ga staan, draai in het rond enzovoort. Ga zitten. Bedank de kinderen dat ze gehoor-
zaam waren. 

• Wat betekent het om gehoorzaam te zijn? 

Leg uit dat als we doen wat er van ons wordt gevraagd we gehoorzaam zijn. 

Terugblik Vertel de kinderen dat u aan een man denkt die gehoorzaam was. Hij was bereid het 
gebod van de Heer te gehoorzamen en met zijn vader Jeruzalem te verlaten. 

Hij was ook bereid het gebod te gehoorzamen om terug te keren naar Jeruzalem en 
de koperen platen op te halen. 

• Wie was die man? (Nephi.) 

Nephi wist dat het moeilijk zou zijn om terug te keren naar Jeruzalem en de koperen 
platen te halen. Maar hij was gehoorzaam. Neem in het kort het verhaal uit les 17 door. 

Laat de kinderen een exemplaar van het Boek van Mormon zien. Leg uit dat hierin 
de woorden staan die Nephi tot zijn vader sprak. Zorg ervoor dat ieder kind dat kan 
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lezen een exemplaar van het Boek van Mormon heeft. Laat de kinderen zien hoe ze 
1 Nephi 3:7 kunnen vinden. 

Lied Zing samen met de kinderen de eerste twee coupletten van het liedje 'Nephi's moed' 
of zeg de tekst ervan op. 

Lees 1 Nephi 3:7 aan de kinderen voor. Leg uit dat de tekst dezelfde boodschap heeft 
als de laatste drie regels van het liedje. Laat de kinderen de regels opnieuw zingen. 
Maak ze duidelijk dat de Heer hen helpt bij het onderhouden van de geboden. 

De Heer heeft Nephi geleerd hoe hij een schip moest bouwen 

Schriftverhaal Vertel de kinderen dat er aantal prachtige verhalen over Nephi in het Boek van 
Mormon staan. Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Lehi en zijn gezin trokken acht jaar door de wildernis. Het was heel zwaar om door de 
wildernis te trekken en er te wonen. Ze moesten in tenten wonen en jagen om aan 
voedsel te komen. Uiteindelijk kwamen ze in een land dat aan de zee lag. Ze noemen 
het 't land Overvloed. Lehi en zijn gezin vonden het fijn om daar te wonen. Er was veel 
fruit en honing in het land. Ze sloegen hun tenten op aan de kust. 

Nadat Lehi en zijn gezin een tijdje in het land Overvloed hadden gewoond, gebood 
de Heer Nephi een schip te bouwen. Daarmee moesten hij en de anderen de zee 
oversteken naar het land van belofte. Nephi vertrouwde erop dat de Heer hem zou 
helpen. Nephi vroeg waar hij erts kon vinden om het gereedschap te maken dat hij 
nodig had. De Heer vertelde Nephi waar hij het kon vinden en nu kon Nephi gereed-
schap maken. 

Toen Nephi's broers Laman en Lemuel zagen dat hij een schip ging bouwen, begon-
nen ze te mopperen. Ze geloofden niet dat Nephi een schip kon bouwen en weigerden 
mee te helpen. Zij geloofden niet dat de Heer Nephi zou vertellen hoe hij dat moest 
doen. 

Maar Nephi wist dat de Heer hem zou helpen. Hij zal ons altijd steunen bij het onder-
houden van zijn geboden. Nephi volgde de aanwijzingen van de Heer op. 

Nephi zei Laman en Lemuel dat de Heer hen ook zou helpen als zij de geboden zou-
den gehoorzamen. Laman en Lemuel wilden niet dat Nephi hun vertelde wat ze 
moesten doen. Ze wilden hem in zee gooien. Nephi was vervuld met de kracht Gods. 
Hij waarschuwde zijn broers dat ze hem niet moesten aanraken. Laman en Lemuel 
waren bang. Nephi zei dat ze zich moesten bekeren en de geboden moesten gehoor-
zamen en naar hun ouders moesten luisteren. 

Toen raakte Nephi zijn broers aan. Ze kregen een schok. Nu wisten ze dat de Heer 
hem hielp. 

Plaatbespreking Toon plaat 3-37, Nephi bedwingt zijn opstandige broers. 

• Hoe denk je dat Laman en Lemuel zich voelden? 

Leg uit dat Laman en Lemuel zich bekeerden. Ze hielpen Nephi bij de bouw van het 
schip. 

• Hoe hielp de Heer Nephi? (Hij zei hem waar hij het erts kon vinden om gereedschap 
te maken. Hij legde hem uit hoe hij een schip moest bouwen. Hij beschermde hem 
tegen zijn broers.) 

Ook al wist Nephi niet hoe hij een schip moest bouwen, hij vertrouwde erop dat de 
Heer hem zou helpen als hij de geboden onderhield. 

Zing het tweede couplet van het liedje 'Nephi's moed' of zeg de tekst ervan op. 
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Bordbespreking Teken op een eenvoudige manier twee gezichtjes op het bord. Eén dat glimlacht en 
één dat boos kijkt. Vraag de kinderen wat hen blij maakt. Maak de kinderen duidelijk 
dat onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we blij zijn. Daarom heeft Hij ons 
geboden gegeven. Als we de geboden gehoorzamen, zullen we gelukkig zijn. Stel 
bijvoorbeeld de volgende vragen om duidelijk te maken waarom we gelukkig zijn als 
we de geboden onderhouden: 

• Welk gezichtje geeft aan hoe Nephi zich voelde toen hij het gebod gehoorzaamde 
om een boot te bouwen? 

• Waarom zijn we gelukkig en blij als we onze huisgenoten helpen en dienen? 

De Heer helpt ons bij het onderhouden van de geboden 

Verhaal Leg uit dat net zoals de Heer Nephi heeft geholpen, Hij ons zal helpen als we geloof 
in Hem hebben en bereid zijn de geboden te onderhouden. Vertel het volgende ver-
haal waarin een vrouw de sabbat heiligde. Maak duidelijk hoe onze hemelse Vader 
haar daarbij hielp. 

Ma-ling had een etenswarenkraampje in de straat bij de rivier. Iedere dag verkocht 
ze haar rijst en vis. Iedere avond als ze 's avonds thuiskwam op de woonboot waar 
ze met haar gezin woonde, telde ze het verdiende geld. Ze zuchtte en schudde haar 
hoofd. Het was nauwelijks genoeg om eten te kopen voor haar gezin. Er bleef nog 
maar heel weinig geld over om voedsel voor haar kraampje te kopen. 

Op een dag ontmoette Ma-ling de zendelingen. Ze onderwezen haar in het evangelie. 
Ze vertelden haar over de geboden van onze hemelse Vader en dat het belangrijk 
was om de sabbat te heiligen. Ma-ling bad tot onze hemelse Vader. Ze beloofde Hem 
dat ze haar kraampje niet meer op zondag zou openen. Ze wilde de sabbat heiligen 
en ging niet meer werken op zondag. 

Vanaf dat moment merkte Ma-ling, als ze 's avonds haar geld telde, dat ze meer geld 
had dan ooit tevoren. Ze kon meer eten kopen voor haar gezin en meer vis kopen 
om te verkopen. Onze hemelse Vader zegende Ma-ling omdat ze de sabbat heiligde. 
Ma-ling was blij omdat ze de geboden gehoorzaamde. 

Bespreking • Welk gebod gehoorzaamde Ma-ling? 

• Hoe heeft onze hemelse Vader haar geholpen? 

Maak de kinderen duidelijk dat onze hemelse Vader hen zal helpen bij het onderhou-
den van de geboden, net als Hij Nephi en Ma-ling heeft geholpen. 

Samenvatting 

Getuigenis U kunt de kinderen vertellen over een periode in uw leven waarin onze hemelse Vader 
leerkracht u heeft geholpen bij het onderhouden van de geboden. Geef uw getuigenis dat onze 

hemelse Vader en Jezus Christus van ons houden en ons steunen in het onderhouden 
van de geboden. 

Geef ieder kind een blaadje of een kaartje en een potlood. Laat ze een lachend 
gezicht erop tekenen. Vraag de kinderen vervolgens een gebod uit te kiezen dat ze 
deze week extra goed willen proberen te gehoorzamen. Bijvoorbeeld een vredestich-
ter zijn; vader en moeder helpen; aardig zijn voor een broertje of zusje of iets delen 
met zijn vrienden. Laat ieder kind het gebod dat het heeft uitgekozen op het kaartje 
schrijven. Vertel de kinderen dat u ze volgende week zult vragen hoe zij zich voelden 
toen ze het gebod gehoorzaamden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Bespreek een aantal geboden met de kinderen, zoals eerbiedig, vriendelijk of eer-
lijk zijn, het woord van wijsheid, bidden enzovoort. Leg uit dat de één een bepaald 
gebod makkelijker vindt om te onderhouden dan de ander. Als we echt ons best 
doen en onze hemelse Vader om hulp vragen bij het onderhouden van de geboden, 
dan zal Hij ons helpen. 

2. Zing samen met de kinderen 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) of zeg de 
tekst ervan op. U kunt ook andere liedjes over de geboden gebruiken, zoals 'Houd 
van elkander' (Lofzang 199) of 'And'ren helpen' (Kinderliedjes, blz. 108). De tekst 
van de liedjes staat achterin dit lesboek. 

3. Werp een kind een bonenzakje of een pluche dier toe. Stel hem vervolgens een 
van de vragen uit de les, zoals: 

• Wat heeft de Heer Nephi geboden te bouwen? 

• Hoe reageerden Laman en Lemuël toen Nephi hun vertelde dat ze een schip 
moesten bouwen? 

• Kun je een gebod noemen dat je nu kunt gehoorzamen? 

• Wat kunnen we doen als we de hulp van onze hemelse Vader nodig hebben? 
(Bidden.) 

• Welke moeilijke opdracht gaf de Heer Nephi? 

• Hoe maakte Nephi gereedschap? 

4. Laat de kinderen doen alsof ze, net als Nephi, graven naar erts, gereedschap 
maken en een schip bouwen. 

5. Voor oudere kinderen: maak voor ieder kind een met de hand geschreven kopie 
van 1 Nephi 3:7. Knip het op de lijnen uit en laat de kinderen de stroken in de juiste 
volgorde op een blaadje plakken. Moedig ze aan de tekst uit het hoofd te leren. 
1 Nephi 3:7 
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1 Nephi 3:7 
Ik zal heengaan en doen, 

wat de Here heeft bevolen, 

want ik weet, dat de Here 

geen geboden aan de kinderen 

der mensen geeft, 

zonder tevens de weg voor hen te bereiden, 

zodat zij zullen kunnen volbrengen, 

wat Hij hun gebiedt. 
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Onze hemelse Vader helpt 
ons als we in geloof bidden 
Doel De kinderen duidelijk maken dat ze hulp kunnen krijgen van onze hemelse Vader als 

ze tot Hem bidden. 

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 18:5-23 en 3 Nephi 18:20 met een gebed in uw hart. 

2. Benodigdheden: 
a. Een bord, krijt en een bordenwisser. 
b. Plaat 3-45, Lehi en zijn volk komen in het land van belofte aan (Evangelieplaten 

304); plaat 3-46, Jezus bidt in Getsemane (Evangelieplaten 227). 

3. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Nephi heeft gebeden en hulp gekregen 

Aandachtsactiviteit Maak de volgende tekening op het bord terwijl u tegen de kinderen praat. 

Vertel de kinderen dat een vader aan de ene kant van een grote berg woonde en zijn 
getrouwde zoon aan de andere kant. 

• Hoe kunnen die vader en zijn zoon met elkaar praten zonder naar de andere kant 
van de berg te hoeven gaan. 

Maak tekeningen om de ideeën van de kinderen uit te beelden. Zie onderstaande 
voorbeelden: 
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• 

Plaat, schriftver-
haal en bespreking 

• Waarom is het belangrijk voor de vader en de zoon om contact te houden? 
(Zodat ze niet eenzaam zijn, om te laten zien dat ze van elkaar houden, om elkaar 
te helpen en van gedachten te wisselen.) 

• Wat zou er gebeuren als ze geen contact met elkaar konden houden? (Ze zouden 
niet zo'n sterke band met elkaar hebben en misschien minder van elkaar gaan 
houden. Ze zouden elkaar niet kunnen helpen.) 

Ook al is de afstand groot, we kunnen hier op aarde contact met elkaar houden. Zo is 
het ook met onze hemelse Vader. 

• Hoe praten we met onze hemelse Vader? (Door het gebed.) 

• Waarom is het belangrijk om met onze hemelse Vader te praten? (Om Hem te 
bedanken voor onze zegeningen, om te laten zien dat we geloof in Hem hebben, 
om hulp te vragen en die te ontvangen, om zegeningen te krijgen en om onze 
liefde voor Hem te laten groeien.) 

Herinner de kinderen aan de les waarin u heeft verteld hoe Nephi een schip moest 
bouwen. Zeg de kinderen dat u ze gaat vertellen hoe Nephi hulp kreeg doordat hij 
had gebeden: 

Toen Nephi klaar was met het schip, kreeg Nephi's vader, Lehi, het gebod om samen 
met zijn gezin zaden, voedsel en andere benodigdheden in het schip te laden. Toen 
gingen zij aan boord op weg naar het land van belofte. 

Toon plaat 3-45, Lehi en zijn volk komen in het land van belofte aan. Wijs op de 
Liahona in Lehi's hand. 

Leg uit dat de Liahona een soort kompas was. Het gaf aan welke richting zij uit moes-
ten gaan in de wildernis en in welke richting zij de boot moesten sturen. De Liahona 
werkte alleen als zij getrouw waren. 
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Les 10 

Toen Lehi en zijn volk al een tijd op zee waren, deden Laman en Lemuel, Nephi's 
broers, verkeerde dingen. Ze waren onbeleefd tegen hun ouders en de andere men-
sen aan boord. Ze waren vergeten hoezeer onze hemelse Vader hen had geholpen 
en gezegend. Nephi was bang dat de Heer boos zou worden om hun goddeloosheid. 
Daarom sprak hij met hen over hun gedrag. Laman en Lemuel werden boos. Ze wilden 
niet dat hun jongere broer hun vertelde wat ze moesten doen. Ze bonden Nephi vast 
en gingen gewoon door. 

Zodra ze Nephi hadden vastgebonden, werkte de Liahona niet meer. Laman en 
Lemuel wisten niet in welke richting zij de boot moesten sturen. Er stak een zware 
storm op. Drie dagen lang werd de boot zo erg heen en weer geslingerd dat iedereen 
aan boord bang was dat ze zouden verdrinken. Maar Laman en Lemuel waren nog 
steeds niet bereid Nephi los te maken. 

De storm werd steeds erger. Uiteindelijk zagen Laman en Lemuel in dat hun eigen 
goddeloosheid ze in gevaar had gebracht. Ze wisten dat ze zouden sterven in de 
storm als ze zich niet zouden bekeren. Daarom maakten ze Nephi los. 

Ook al waren Nephi's enkels en polsen opgezwollen en deden ze erg zeer, hij klaagde 
niet tegen onze hemelse Vader. 

Nadat ze Nephi hadden losgemaakt, werkte de Liahona weer. Nu kon Nephi de boot 
in de goede richting sturen. 

Nephi bad tot onze hemelse Vader. De wind ging liggen en de zee werd kalm. 

Nu de storm was gaan liggen en de Liahona weer werkte, kon Nephi de boot veilig 
naar het beloofde land sturen. 

• Waarom werkte de Liahona niet toen Nephi was vastgebonden? 

• Waarom denk je dat Nephi niet klaagde tegen onze hemelse Vader toen hij vast-
gebonden zat? 

• Wat kunnen wij vari Nephi's voorbeeld leren? 

• Wat heeft Nephi gedaan om te voorkomen dat de boot in de storm ten onder ging? 

• Wat heeft onze hemelse Vader gedaan om Nephi te helpen? 

Onze hemelse Vader helpt ons als we bidden 

Plaat en Toon plaat 3-46, Jezus bidt in Getsemane. 

• Wat is Jezus Christus op deze plaat aan het doen? (Aan het bidden tot onze 
hemelse Vader.) 

• Waarom bad Jezus? (Hij had de leiding van onze hemelse Vader nodig.) 

Leg uit dat toen Jezus op aarde was, Hij vaak tot onze hemelse Vader bad. Wij kunnen 
ook tot onze hemelse Vader bidden als we zijn hulp nodig hebben. 

Verhaal Vertel het volgende waargebeurde verhaal over een meisje dat bad voor de noden 
van een ander: 

Op een avond lag Mary in bed te slapen, toen ze wakker werd van een geluid. Ze 
luisterde goed en hoorde dat haar vierjarige broertje huilde omdat hij pijn in zijn buik 
had. Ze hoorde hoe haar moeder hem zachtjes troostte, zodat hij zich wat beter zou 
voelen. Mary's broertje bleef echter huilen. Ze vond het heel erg dat hij zich zo naar 
voelde. Ze wist dat haar moeder alles deed wat ze kon, maar toch maakte ze zich zor-
gen om hem. Ten slotte bedacht ze dat er toch iets was wat ze voor hem kon doen. 
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• Wat denk je dat ze ging doen? 

Zachtjes kwam ze uit bed en knielde neer om te bidden. Ze vroeg onze hemelse Vader 
of Hij er alstublieft voor wilde zorgen dat haar broertje zich beter zou gaan voelen, 
zodat hij weer kon gaan slapen. Vlak daarna viel haar broertje weer in slaap. De vol-
gende ochtend vroeg ze haar moeder hoe het met haar broertje ging. Haar moeder 
antwoordde: 'Goed. Hij is gisteren plotseling weer in slaap gevallen en alles gaat 
goed met hem.' 

Vraag de kinderen in de klas of zij of een van hun huisgenoten weieens om hulp 
hebben gebeden. Laat ze vertellen hoe onze hemelse Vader hun gebeden heeft 
beantwoord. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over iemand die om hulp bad, of bedenk zelf een verhaal: 

In de zomer kreeg Jan een lammetje. Hij noemde het Wollie. Jan verzorgde zijn lam-
metje met veel liefde. Jan en Wollie speelden vaak samen op het omheinde grasland 
waar Jans vader zijn paard weidde. Op een middag waren Jan en Wollie op de weide 
aan het spelen toen Jans moeder hem binnenriep om te eten. Jan rende naar het hek 
en gooide het achter zich dicht. 

Na het eten ging Jan weer naar buiten om met Wollie te spelen. Maar toen hij naar het 
hek rende, zag hij dat het openstond. Wollie en het paard waren weg. Jan had het hek 
zo snel dichtgegooid dat het niet in het slot was gevallen. 

Jan wist niet waar hij het eerst moest zoeken. Hij herinnerde zich dat zijn vader 
eens had verteld dat hij als jongetje verdwaald was in de bergen. Zijn vader was toen 
neergeknield om onze hemelse Vader om hulp te bidden. Niet lang daarna had een 
herder, die op weg naar huis was, hem gevonden en thuis gebracht. 

Jan knielde neer in het hoge gras, deed zijn ogen dicht en zei: 'Lieve hemelse Vader, 
ik heb uw hulp nodig. Doordat ik het hek niet goed heb dichtgedaan, zijn papa's 
paard en Wollie weggelopen. Wilt u me alstublieft helpen ze terug te vinden?' 

Jan zag voetsporen van dieren op het pad. Hij hield zich vast aan de struiken voor 
houvast en volgde de sporen heuvelopwaarts. Uiteindelijk hoorde hij Wollie blaten. 
Jan klauterde de heuvel op en vond het lammetje dat vastzat in een struik. Het paard 
stond er vlakbij. Jan maakte Wollie's poten los uit het struikgewas. Toen Wollie pro-
beerde te gaan staan, viel hij om. Jan zag dat een van zijn pootjes was gebroken. 

Opnieuw vroeg Jan onze hemelse Vader om hulp. Hij gebruikte zijn jas als draagdoek 
en begon de tocht terug de berg af. Het paard zette voorzichtig het ene been voor het 
andere, terwijl hij Jan volgde over het steile pad naar beneden. Wollie was zwaar en 
Jan struikelde vaak. 

Toen de drie Jans huis naderden, renden zijn ouders hen tegemoet om te helpen. 
Terwijl Jans vader voor het gewonde lammetje zorgde, zei hij: 'Het is maar goed dat 
je hem thuis hebt kunnen brengen voordat hij nog meer bloed had verloren. Hij had 
dood kunnen gaan.' 

Jans moeder vroeg: 'Hoe wist je waar je moest zoeken?' 

'Ik heb gewoon gedaan wat vader gedaan zou hebben', antwoordde Jan. 

'Wat bedoel je, jongen?', vroeg vader. 

'Weet u nog toen u verdwaald was? U heeft onze hemelse Vader om hulp gebeden. 
Dat heb ik ook gedaan en onze hemelse Vader heeft me geholpen' (zie 'The open 
Gate', Friend, apr. 1977, blz. 28-30). 
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Samenvatting 

Bordactiviteit Herhaal de les door de volgende vragen te stellen. Vraag een kind, nadat het een 
vraag heeft beantwoord, naar het bord te komen. Trek een van zijn handen over en 
schrijf zijn naam erin. 

• Waar gingen Lehi en zijn gezin naar toe? (Naar het land van belofte.) 

• Werkte de Liahona altijd? (Nee. Hij werkte alleen als de mensen gehoorzaam 
waren.) 

• Wat kon Nephi op de Liahona zien? (In welke richting hij de boot moest sturen.) 

• Wat gebeurde er toen Nephi was vastgebonden? (Er stak een heel zware storm op. 
De Liahona werkte niet meer.) 

• Wat gebeurde er toen Nephi was losgemaakt? (De storm ging liggen. De Liahona 
werkte weer.) 

• Waarom bad Nephi onze hemelse Vader om hulp? 

• Wat moeten wij doen als we de hulp van onze hemelse Vader nodig hebben? 
(In geloof bidden dat Hij ons zal helpen.) 

Stel net zoveel vragen over de verhalen in de les totdat u van ieder kind de hand heeft 
overgetrokken. Bedank de kinderen voor hun helpende hand. 

Getuigenis Getuig dat onze hemelse Vader van ons houdt en ons wil helpen als wij Hem om hulp 
bidden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Leer de kinderen een kort rijmpje over het gebed en beeld de handelingen uit: 

We buigen ons hoofd voor het gebed, 
We zitten recht, 
en luisteren goed naar wat er wordt gezegd. 

2. Geef ieder kind een krijtje of een potlood en een kopie van het volgende uitreikblad. 
Laat de kinderen hun naam op het blad schrijven. Zeg hun dat als ze de vakjes met 
een sterretje inkleuren ze het onderwerp van de les kunnen zien. Als ze klaar zijn, 
kunnen ze het woord samen opzeggen. Neem de potloden en uitreikbladen weer 
in. Aan het eind van de les kunt u de kinderen het uitreikblad mee naar huis geven. 
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De Heilige Geest maakt 
de waarheid aan ons bekend 

Doel De kinderen duidelijk maken dat de Heilige Geest hen kan laten weten dat de leringen 
van Jezus Christus waar zijn. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 11; 12:17-19; 13:1-9; 17; 18:1-3; Moroni 10:4-5 en Leer en 
Verbonden 130:22 met een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor het liedje 'De Heilige Geest' (Kinderliedjes, blz. 56) te zingen of 
de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin dit lesboek. 

3. Maak twaalf kleine kaartjes volgens onderstaand voorbeeld. Schrijf de letter op de 
ene kant en het cijfer op de andere kant. Zet onder het cijfer 1 één stipje, onder het 
cijfer 2 twee stipjes enzovoort. Dat is voor de kinderen die niet kunnen lezen. 

Plak de kaartjes voor de les zo mogelijk in willekeurige volgorde op de achterkant 
van de stoelen van de kinderen. 

4. Bereid u erop voor het eerste couplet van 'Ik weet mijn: vader leeft' (Kinderliedjes) 
te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

5. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind dat kan lezen een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Indien beschikbaar afplakband. 
c. Een bord, krijt en een bordenwisser of papier om op te schrijven. 
d. Plaat 3-47, Abinadi voor koning Noach (Evangelieplaten 308). 

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. 

De Heilige Geest maakte Alma de waarheid bekend 

Laat de kinderen de verborgen kaartjes zoeken. Leg ze samen met hen in de juiste 
volgorde. De jongere kinderen kunnen ze op volgorde leggen door de puntjes te 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 
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tellen. Daarna kunt u ze omdraaien en de woorden oplezen. Zeg samen met de klas 
de naam Heilige Geest op. 

Zeg samen met de kinderen staande het eerste geloofsartikel op. 

Toon de kinderen plaat 3-47, Abinadi voor koning Noach. Vertel het volgende verhaal 
in uw eigen woorden. Vraag de kinderen op te letten hoe de Heilige Geest Alma heeft 
geholpen: 

Leg uit dat jaren nadat Lehi en zijn gezin Jeruzalem hadden verlaten, een goddeloze 
man, Noach genaamd, koning over de Nephieten was. Koning Noach was een 
slechte koning en hij leerde de Nephieten om te zondigen. 

De Heer zond een profeet, Abinadi, om tot de Nephieten te prediken. Abinadi zei de 
Nephieten dat zij en hun koning goddeloos waren en dat onze hemelse Vader wilde 
dat zij zich bekeerden. 

Koning Noach was boos op Abinadi en liet hem arresteren. De soldaten brachten 
Abinadi voor koning Noach en zijn priesters. Abinadi leerde hun het evangelie van 
Jezus Christus. Ze wilden niet naar hem luisteren. Maar de Heer zegende Abinadi. 
Niemand kon hem iets doen totdat hij hun alles verteld had wat hij van God moest 
vertellen. Abinadi zei hun dat alles wat hij had verteld, waar was. Koning Noach en 
de meeste priesters weigerden Abinadi's woorden te geloven. In plaats van zich te 
bekeren wilden zij Abinadi doden. 

Een van de priesters, Alma, geloofde Abinadi. De Heilige Geest getuigde tot Alma 
dat Abinadi de waarheid sprak. Alma smeekte Noach Abinadi te laten gaan. Maar 
dat maakte koning Noach nog bozer. Hij beval Alma weg te gaan. Toen zond hij zijn 
dienstknechten achter Alma aan om hem te doden. Alma wist te ontsnappen en ver-
borg zich voor de dienstknechten van koning Noach. Dagenlang verborg hij zich en 
was veilig. Toen Abinadi zijn boodschap had gebracht, liet koning Noach hem doden. 

Terwijl Alma zich verborgen hield, schreef hij de leerstellingen op die Abinadi had 
verkondigd. Alma wist dat ze waar waren. Hij bekeerde zich van al zijn zonden en 
gehoorzaamde de geboden. Alma werd een groot zendeling en vertelde anderen 
over de leerstellingen die Abinadi had verkondigd. 

• Hoe wist Alma dat Abinadi's woorden waar waren? 

Zoek samen met de kinderen Moroni 10:5 op. Leg uit dat de tekst hun antwoord op 
die vraag zal geven. Laat een ouder kind de tekst voorlezen of lees hem zelf voor. 
Leg uit dat de Heilige Geest tot Alma getuigde dat Abinadi de waarheid sprak. 

U kunt het vers op het bord of een groot vel papier schrijven en de kinderen hem uit 
het hoofd laten leren. Lees het vers eerst een paar maal op met de kinderen. Veeg 
vervolgens een of twee woorden uit of bedek ze en laat de kinderen het vers opnieuw 
oplezen. Ga door met woorden uitvegen totdat de tekst helemaal is uitgeveegd. 
(Voor kinderen die niet kunnen lezen, kunt u het vers verscheidene keren samen 
opzeggen. Zeg de tekst vervolgens op en pauzeer bij kernwoorden. Laat de kinderen 
die woorden invullen.) Geef kinderen die dat willen de gelegenheid om de tekst aan 
de klas op te zeggen. 

De Heilige Geest maakt de waarheid aan ons bekend 

Beklemtoon dat de Heilige Geest ons een goed gevoel geeft als we de juiste keuze 
doen. Hij geeft ons ook een goed gevoel om ons duidelijk te maken dat leerstellingen 
waar zijn. 
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Verhaal Vertel het volgende verhaal over een jongetje dat de waarheid herkende door de 
macht van de Heilige Geest: 

Joop vond het fijn om naar de zendelingen te luisteren. Ze vertelden hem en zijn 
huisgenoten prachtige verhalen. Hij vond vooral de verhalen over Jezus Christus erg 
mooi. Toen de zendelingen vertelden dat de ware kerk van Jezus Christus weer op 
aarde was hersteld, vond hij dat het geweldigste wat hij ooit had gehoord. De zende-
lingen vertelden hem en zijn huisgenoten dat als ze tot onze hemelse Vader zouden 
bidden, ze te weten konden komen of wat zij verteld hadden, waar was. De zendelin-
gen haalden Moroni 10:5 aan: 'En door de kracht des Heiligen Geestes kunt gij de 
waarheid van alle dingen weten'. 

Joop wist niet precies hoe hij te weten zou komen of de boodschap van de zende-
lingen waar was, maar hij deed wat zij hadden gevraagd. Hij kreeg een warm, fijn 
gevoel toen hij tot onze hemelse Vader bad om de waarheid te mogen weten. Datzelfde 
gevoel had hij telkens als hij naar de zendelingen luisterde. Al snel twijfelde Joop niet 
meer. Hij wist zeker dat wat de zendelingen hadden verteld, waar was. Hij had een 
goed gevoel. Joop had een getuigenis gekregen door de Heilige Geest. 

• Wat maakte de Heilige Geest Joop duidelijk? (Dat wat de zendelingen hadden 
verteld, waar was.) 

• Hoe sprak de Heilige Geest tegen Joop? (Door hem een warm, goed gevoel te 
geven.) 

• Wat heeft Joop gedaan waardoor hij dat gevoel van de Heilige Geest heeft gekre-
gen? (Hij heeft gebeden en gevraagd of de boodschap van de zendelingen waar 
was.) 

Vertel de kinderen dat zij de Heilige Geest tijdens het jeugdwerk, de gezinsavond 
of wanneer hun ook maar de waarheid wordt verteld, kunnen voelen. Veel mensen 
krijgen dit gevoel als ze in de Schriften lezen of de woorden van de levende profeten 
horen. Beklemtoon dat de Heilige Geest gewoonlijk niet met woorden spreekt die we 
met onze oren horen. Hij geeft ons een goed gevoel over de waarheid. 

Leg uit dat de Heilige Geest alleen een geestelijk lichaam heeft (zie Leer en 
Verbonden 130:22). Vertel de kinderen dat mensen in hun gebed soms vragen of zij 
de Geest van God met zich mogen hebben. Dan vragen zij of de Heilige Geest bij 
hen mag zijn. Zijn aanwezigheid geeft ons het gevoel dat we dicht bij onze hemelse 
Vader zijn. Door zijn aanwezigheid begrijpen we de geboden beter en kunnen we 
makkelijker het goede kiezen. 

Samenvatting 

Getuigenis Vertel zo mogelijk over een persoonlijke ervaring waarbij de Heilige Geest u de waar-
heid liet herkennen. Geef uw getuigenis aan de kinderen dat de Heilige Geest een lid 
is van de godheid. Hij zal ze helpen de waarheid te herkennen en het goede te doen. 

Lied Laat de kinderen het eerste couplet van 'Ik weet: mijn Vader leeft' zingen of de tekst 
ervan opzeggen. 

Ik weet: mijn Vader leeft en houdt heel veel van mij. 
De Geest, hij fluistert mij dit in en daarom ben ik blij, 
en daarom ben ik blij. 

• Wat fluistert de Heilige Geest ons allemaal in volgens dit liedje? (Dat onze hemelse 
Vader leeft en van ons houdt.) 

Laat de kinderen het liedje nog een keer zingen of de tekst nog een keer opzeggen. 
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Les 10 

Herhaling tekst Laat de kinderen Moroni 10:5 nog een keer opzeggen en moedig ze aan de tekst 
thuis ook op te zeggen. 

Leg de kinderen uit dat de Heilige Geest iedereen een goed gevoel kan geven als hij 
of zij de waarheid hoort. Na de doop word je bevestigd als lid van de kerk en ontvang 
je een bijzondere gave. Dat is de gave van de Heilige Geest. Door die gave kan je 
de Heilige Geest altijd dicht bij je voelen als je maar getrouw bent. Vertel hun dat u hun 
in andere lessen meer zult vertellen over de gave van de Heilige Geest. 

Lied Zing samen met de kinderen het liedje 'De Heilige Geest' of zeg de tekst ervan op. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Zeg de laatste twee regels op van het liedje 'De zachte stem'. 

Luister, luister, (hand komvormig om oor) 
de Heil'ge Geest wil fluist'ren, (wijsvinger tegen lippen leggen) 
luister, luister, (hand komvormig om oor) 
luister naar die zachte stem. (leg hand op hart) 

2. Laat de kinderen het verhaal van Abinadi naspelen die voor koning Noach en zijn 
priesters staat. Het kind dat Abinadi speelt, kan een aantal geboden opnoemen. 
Alma kan toegegeven dat hij Abinadi gelooft en de koning vragen Abinadi's leven 
te sparen. Alma wordt echter uitgeworpen. Laat het kind dat Alma speelt, zich 
verstoppen en doen alsof hij de leringen van Abinadi opschrijft. 
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Doel leder kind duidelijk maken dat we grote zegeningen kunnen krijgen doordat we lid zijn 
van de kerk. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 18 en Enos 1 met een gebed in uw hart. Bereid u erop voor de 
verhalen uit deze twee hoofdstukken na te vertellen. 

2. Bereid u erop voor samen met de kinderen het liedje 'De Heilige Geest' (Kinder-
liedjes, blz. 56) en het liedje 'Help mij, o Vader' (Kinderliedjes, blz. 52) te zingen of 
de tekst ervan op te zeggen. De tekst van beide liedjes staat achterin dit lesboek. 

3. Leg, voordat de les begint, de voorwerpen die u heeft verzameld op tafel of op de 
vloer en bedek ze met een doek. 

4. Benodigdheden: 
a. De volgende woordstroken: 

We worden lid van de kerk van Jezus Christus. 

De gave van de Heilige Geest. 

Onze hemelse Vader vergeeft ons. 

b. Verzamel zo mogelijk de volgende voorwerpen: een exemplaar van het Boek 
van Mormon, een Bijbel, een klein plaatje van Jezus Christus en een KGW-ring. 

c. Een doek die groot genoeg is, om over de voorwerpen heen te leggen. 
d. Plaat 3-48, Alma doopt in de Wateren van Mormon (Evangelieplaten 309); 

plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt; plaat 3-14, Een meisje dat bevestigd 
wordt; plaat 3-49, Enos bidt (Evangelieplaten 305). 

5. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 
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We kunnen lid worden van de kerk van Jezus Christus 

Aandachtsactiviteit 

Woordstrook 
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en bespreking 

Lied 

Geloofsartikel 

Verhaal 

Vertel de kinderen dat er een aantal voorwerpen onder de doek liggen. Leg uit dat u 
de doek er ongeveer 10 seconden af zult halen. De kinderen moeten goed kijken en 
proberen zoveel mogelijk voorwerpen te onthouden. 

Laat de kinderen om de tafel gaan staan. Neem de doek ongeveer 10 seconden weg. 
Bedek de voorwerpen weer. Laat de kinderen weer gaan zitten. 

Vraag de kinderen wie wil proberen om alle voorwerpen die op tafel lagen, op te 
noemen. Verwijder daarna de doek om te kijken hoe ze het er vanaf hebben gebracht. 
Leg uit dat al die voorwerpen ons herinneren aan de zegeningen die we bij de doop 
ontvangen van onze hemelse Vader. 

Laat een kind de woordstrook 'De zegeningen van de doop' op het bord plakken. 

Toon plaat 3-48, Alma doopt in de Wateren van Mormon. 

Neem in het kort het verhaal van Alma uit les 20 door. Herinner de kinderen eraan dat 
Alma zich in de wildernis verschool, nadat hij voor de dienstknechten van de godde-
loze koning Noach was gevlucht. Daar schreef hij op wat Abinadi had onderricht. 

Een tijd daarna begaf Alma zich onder het volk en begon in het geheim tot hen te 
prediken. Velen luisterden naar Alma en geloofden in Jezus Christus. Zij die hem 
geloofden, gingen naar een plaats die Mormon werd genoemd. Daar was een bron 
met zuiver water. Overdag verschool Alma zich in het struikgewas voor de dienst-
knechten van koning Noach die hem zochten. 

De mensen kwamen bijeen om naar Alma te luisteren. Hij vertelde hun over geloof en 
bekering. Alma doopte iedereen die dat wilde en daardoor werden ze lid van de ware 
kerk van Jezus Christus. 

Laat een kind de woordstrook 'Wij worden lid van de kerk van Jezus Christus'. 

Wij kunnen de gave van de Heilige Geest ontvangen 

• Welke gave ontvangen we na de doop? (De gave van de Heilige Geest.) 

Laat een kind de woordstrook 'De gave van de Heilige Geest' onder de vorige woord-
strook plakken. 

Leg uit dat we na de doop door handoplegging de gave van de Heilige Geest ont-
vangen. Het is een geweldige gave die we van onze hemelse Vader hebben gekregen. 
Als we het goede doen, zal de Heilige Geest altijd bij ons zijn en ons vertellen wat 
goed is. 

Zing het liedje 'De Heilige Geest' of zeg de tekst ervan op. 

Neem het vierde geloofsartikel met de kinderen door. Leg uit dat de gave van de 
Heilige Geest een gave is waar we, als we getrouw zijn, ons hele leven wat aan hebben. 

Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal waarin de Heilige Geest Tim heeft 
geholpen: 

Tim kon zien dat zijn moeder zich zorgen maakte. Zijn vader was moe en verdrietig. 
Het was al weer een tijd geleden dat ze voor het laatst een brief hadden ontvangen 
van zijn broer Wim. Wim was op zending. 

Tim ging op de bank zitten. Hij hoorde zijn vader en moeder in de keuken praten. 
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'Wat moet het verschrikkelijk zijn om een aardbeving mee te maken', zei zijn vader. 
4Het is zo dicht in de buurt van het gebied waar Wim op zending is. Ik hoop dat we 
gauw wat van hem horen.' 

Tim luisterde aandachtig. 'Aardbeving ... Wim?' dacht hij bij zichzelf. Hij voelde een 
brok in zijn keel. Hij zag zijn broer al gewond of bedolven onder tonnen puin. Hij 
keek naar Wims foto op het bureau en kreeg tranen in zijn ogen. Hij ging snel naar 
zijn kamer en deed de deur dicht. Tim haalde zich allemaal nare dingen in zijn hoofd. 
De hele nacht en de volgende dag was hij aan het piekeren. Telkens als hij met zijn 
ouders over Wim probeerde te praten, kreeg hij een brok in zijn keel en kon hij geen 
woord meer uitbrengen. 

Tim werd steeds banger. Hij wist dat hij er met iemand over moest praten. Zijn vader 
was in de kelder aan het werk en daarom ging hij naar beneden. 

Tim wilde zeggen wat hij van plan was, maar het was niet makkelijk om over Wim te 
praten. Hij liet zijn hoofd hangen en tranen kwamen in zijn ogen. 

'Je maakt je zorgen om Wim, niet, Tim?', vroeg zijn vader hem. Toen je moeder en 
ik over de aardbeving hoorden, hebben we ons ook zorgen gemaakt. We hebben 
gebeden dat Wim beschermd mocht worden. De Heilige Geest heeft ons getroost 
en tot ons getuigd dat alles goed is met hem. We hoeven ons geen zorgen te maken. 
Jij kunt dezelfde geruststelling krijgen, Tim.' 

'Hoe dan?', vroeg Tim. 

'Bid tot onze hemelse Vader. Vertel Hem dat je bang bent. Vraag Hem of Hij je wil laten 
weten of Wim ongedeerd is. Ik weet zeker dat de Heilige Geest jou ook zal troosten.' 

Tim deed wat zijn vader hem had gezegd. Hij bad voor Wims veiligheid. Hij vroeg zijn 
hemelse Vader of Hij hem wilde laten weten of Wim leefde en ongedeerd was. Toen 
Tim klaar was met zijn gebed, kwam er een heel rustig gevoel over hem. Hij maakte 
zich geen zorgen meer om Wim. Hij wist dat alles goed met hem ging. 

Ten slotte kwam er een brief die bevestigde dat Wim ongedeerd was. Tim was hele-
maal niet verbaasd. Hij wist al dat alles goed ging met Wim. Tim was getroost door de 
Heilige Geest. 

• Hoe heeft de Heilige Geest Tim geholpen? (Hij gaf hem een rustig gevoel - het 
gevoel dat Wim ongedeerd was.) 

Vertel dat de gave van de Heilige Geest een grote zegen was voor Tim en zijn ouders. 
Het kan ook een grote zegen zijn voor ons. 

Nadat we zijn gedoopt, vergeeft onze hemelse Vader ons 

Woordstrook Laat een kind de woordstrook 'Onze hemelse Vader vergeeft ons' opplakken. 

Nadat we ons hebben laten dopen, kunnen we vergeving van onze fouten ontvangen. 
Dat is nog een grote zegening die verbonden is aan de doop. Onze hemelse Vader 
wist dat al zijn kinderen fouten zouden maken. Hij heeft iedereen geboden zich van 
zijn fouten te bekeren. Hij heeft beloofd dat als we ons bekeren, Hij ons zal vergeven 
en nog meer zegeningen zal geven. Herinner de kinderen eraan dat geloof in Jezus 
Christus hebben een stap naar bekering is. Een andere stap die we moeten doen 
als we ons werkelijk willen bekeren, is meer leven zoals Jezus dat van ons vraagt. 
Dat betekent de geboden beter onderhouden. We kunnen meer over Jezus en zijn 
geboden te weten komen door in de Schriften te lezen. 
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Les 10 

Plaat en Toon plaat 3-49, Enos bidt. 

Leg uit dat Enos een profeet uit het Boek van Mormon is. Enos' vader had hem 
gevraagd de platen bij te houden waar de Schriften en de geschiedenis van zijn volk 
opstonden. Die geschiedenis was op metalen platen geschreven. Enos' vader had 
Enos het evangelie geleerd zoals het op de platen geschreven stond. Daarom wist 
Enos hoe hij moest leven. Op een dag ging hij het bos in en bad de hele dag, zelfs 
tot ver in de nacht tot onze hemelse Vader. Hij vroeg om vergeving voor de fouten die 
hij had gemaakt. Toen gebeurde er iets wonderbaarlijks. 

Leg uit dat onze hemelse Vader hem vergaf en beloofde hem te zegenen. Hij hoorde 
een stem die zei: 'Enos, uw zonden zijn u vergeven en gij zult worden gezegend' 
(Enos 1:5). Onze hemelse Vader vergaf Enos omdat hij geloof had in Jezus Christus, 
over wie hij op de platen had gelezen. Hij ontving vergeving omdat hij geloof had in 
het zoenoffer van Jezus Christus. Onze hemelse Vader beloofde Enos verder dat Hij 
de platen zou beschermen en dat de Lamanieten op een dag de kans zouden krijgen 
de boodschap op de platen te lezen. Dankzij de platen zouden ze meer te weten 
komen over Jezus, de geboden onderhouden en vergeving voor hun fouten kunnen 
krijgen. 

Leg uit dat we weten dat onze hemelse Vader zich aan zijn belofte aan Enos hield, 
want wij kunnen in het Boek van Mormon lezen wat er op de platen geschreven stond. 

• Welke zegen ontving Enos toen hij zich bekeerde? (Aanvaard alle goede antwoor-
den, maar beklemtoon dat onze hemelse Vader hem vergeving schonk.) 

Vertel hoe dankbaar u bent dat u weet dat iedereen die zich echt bekeert, vergeving 
zal ontvangen. Benadruk dat ons geloof in Jezus Christus dankzij de Schriften kan 
groeien en dat we in de Schriften meer te weten kunnen komen over zijn leringen. 

Lied Laat de kinderen het liedje 'Help mij, o Vader' zingen of de tekst ervan opzeggen. 

Samenvatting 
Neem de zegeningen door van het lidmaatschap van de kerk, zoals die op de woord-
stroken worden vermeld. Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader ons 
grote zegeningen heeft beloofd als we ons laten dopen en zijn geboden onderhouden. 

Moedig de kinderen aan om de volgende keer dat zij van het avondmaal nemen, te 
denken aan de zegeningen die onze hemelse Vader hun heeft gegeven. Vraag hun 
extra goed op de woorden van de avondmaalsgebeden te letten en te denken aan 
de beloftes die zij bij hun doop doen. U kunt de kinderen die al zijn gedoopt, aan-
moedigen terug te denken aan hun doop. 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader zich altijd aan zijn beloftes houdt als wij 
Hem gehoorzamen. U kunt de kinderen over een ervaring vertellen waarbij u zich bij-
zonder gezegend voelde omdat u lid bent van zijn kerk. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Maak een kaart met de tekst 3 Nephi 11:33 erop. Knip een stuk papier uit dat net 
zo groot is als het kaartje en schrijf daarop: 'De zegeningen van de doop'. Knip 
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dat stuk papier in puzzelstukjes. Plak de stukjes op het kaartje zodat ze de tekst 
afdekken. Plak de stukjes zorgvuldig vast zodat ze verwijderd kunnen worden 
zonder dat de tekst op het kaartje wordt beschadigd. 

Toon de kinderen de 'De zegeningen van de doop'- puzzel. Laat ze de titel oplezen. 
Leg uit dat u een aantal vragen over de les zult stellen. Wie de vraag goed beant-
woordt, mag een puzzelstukje verwijderen. Uiteindelijk zal de tekst zichtbaar 
worden. U kunt de onderstaande vragen gebruiken: 

• Welke verbonden sluiten we bij de doop? (We beloven altijd aan Jezus Christus 
te denken, zijn naam op ons te nemen en zijn geboden te onderhouden.) 

• Wat deed Alma in de Wateren van Mormon? (Hij doopte de mensen die dat 
wilden.) 

• Tot welke kerk behoorden Alma en zijn volgelingen? (Tot de kerk van Jezus 
Christus.) 

• Hoe werd Tims gebed verhoord? (De Heilige Geest liet hem weten dat Wim 
ongedeerd was.) 

• Waarom bad Enos? (Hij wilde vergeving voor zijn zonden ontvangen.) 

• Welk boek is van de gouden platen vertaald? (Het Boek van Mormon.) 

• Wanneer ben je oud genoeg om je te laten dopen? (Als je acht bent.) 

Lees samen met de kinderen de tekst op nadat de puzzelstukjes zijn verwijderd. 
Leg uit dat 'het koninkrijk Gods (...) beërven' betekent voor eeuwig bij onze 
hemelse Vader wonen. 

2. Zing het refrein van de lofzang 'Tel uw zegeningen' (lofzang 163) of zeg de tekst 
ervan op. 

Tel uw zegeningen één voor één, 
tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze één voor één, 
en gij ziet Gods liefde dan door alles heen. 

3. Zorg dat u voor ieder kind potloden en een blad papier heeft met de woorden 
'Zegeningen van het lidmaatschap van de kerk'. Laat ieder kind een tekening 
maken van een zegening die het kan ontvangen nadat het zich heeft laten dopen 
en lid is geworden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen. 
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De verzoening van 
Jezus Christus 

Les 

23 
Doel De kinderen duidelijk maken dat mensen zich kunnen bekeren omdat Jezus Christus 

verzoening heeft gedaan voor onze zonden. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Lucas 22:39-46 en Mosiah 27 met een gebed in uw hart. Bereid u erop 
voor het verhaal van Alma's bekering te vertellen. 

2. Gebruik de woordstroken uit les 10 ('Spijt hebben', 'Om vergeving vragen', 'De fout 
goed maken' en 'De fout niet meer maken'). 

3. Houd in gedachten dat kinderen jonger dan acht nog niet de jaren van verantwoor-
delijkheid hebben bereikt en zich dus niet hoeven te bekeren. Moedig ze aan altijd 
het goede te doen. 

4. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden. 
b. Een tas met daarin een grote steen of ander zwaar voorwerp dat een kind over 

zijn schouder kan dragen. Plak een etiketje op de steen of het voorwerp met 
daarop het woord 'stelen'. 

c. Knipplaten: Alma de jonge (knipplaat 3-3), de vier zonen van Mosiah 
(knipplaat 3-4) en een engel (knipplaat 3-5). 

d. Plaat 3-46, Jezus bidt in Getsemane (Evangelieplaten 227). 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Mensen kunnen zich bekeren van verkeerde keuzes 

Aandachtsactiviteit Vertel de klas het volgende verhaal: 

Toen Jan en zijn moeder aan het winkelen waren, had Jan iets meegenomen uit de 
winkel zonder ervoor te betalen. Jan wist dat hij de verkeerde keuze had gedaan. Hij 
was gedoopt en wist dat hij het goede had moeten kiezen. 

Laat de kinderen de grote steen (of het andere zware voorwerp) in de tas zien. 

Vraag de klas hoe Jan zich waarschijnlijk voelde nadat hij wat had gestolen. Laat een 
kind doen alsof het Jan is. Laat hem de tas over zijn schouder dragen. Leg uit dat Jan 
zich naar voelde omdat hij had gestolen. Het was alsof hij een zware last met zich 
mee droeg die het onmogelijk maakte om echt blij te zijn. 

• Hoe kan Jan zich weer echt blij gaan voelen? (Door zich te bekeren.) 

• Wat moet Jan doen om zijn verkeerde keuze weer goed te maken? (Zich bekeren.) 

Aanbevolen 
lesschema 
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Toon de vier woordstroken en bevestig ze aan het bord. Herinner de kinderen eraan 
dat u al eerder een les heeft gegeven over bekering. 

• Wat kan Jan doen om zich te bekeren? (Mogelijke antwoorden zijn: dat wat hij 
gestolen heeft teruggeven; ervoor betalen; zijn excuses aanbieden aan de winke-
lier en hem aanbieden karweitjes voor hem te doen om de fout goed te maken.) 

Haal, nadat de kinderen hebben verteld wat Jan kan doen om zich te bekeren, de 
zware steen uit de tas. Leg uit dat als we ons bekeren, we onszelf bevrijden van nare, 
verdrietige gevoelens en we blijer zullen zijn. 

Vertel de klas dat de mogelijkheid om je te bekeren en vergeving te ontvangen een 
geweldige zegening is. 

Plaat Toon plaat 3-46, Jezus bidt in Getsemane. Vertel de kinderen dat de Heiland de mens 
het mogelijk heeft gemaakt vergeving te ontvangen. 

Jezus heeft verzoening gedaan voor onze zonden 

Leg uit dat Jezus Christus kort voor zijn kruisdood samen met zijn apostelen naar 
de hof van Getsemane is gegaan. Drie apostelen - Petrus, Jakobus en Johannes -
gingen samen met Hem de hof binnen. Zij bleven wachten terwijl Jezus verder de hof 
inging om tot onze hemelse Vader te bidden. Jezus wist dat Hij voor ons moest lijden, 
zodat wij, als we ons bekeren, vergeving voor onze zonden kunnen ontvangen. Hij 
heeft heel erg voor ons geleden in de hof van Getsemane en aan het kruis. Hij heeft 
geleden voor onze zonden of de verkeerde keuzes die we hebben gedaan. 

Schrijf het woord Verzoening op het bord. Leg uit dat verzoening betekent dat Jezus 
Christus de prijs voor onze zonden betaalde zodat wij ons kunnen bekeren en verge-
ving voor onze zonden kunnen ontvangen. Dat heeft Hij gedaan omdat Hij van ons 
houdt. Hij wilde het mogelijk maken voor ons om ons te bekeren en rein te worden. 
We zeggen dat Hij verzoening heeft gedaan voor onze zonden en verkeerde keuzes. 
Laat de klas het woord Verzoening zeggen. 

Alma de jonge heeft zich bekeerd 

Schriftverhaal Vertel in uw eigen woorden het verhaal van Alma's bekering. Laat de knipplaten zien 
met knipplaten zodra u de desbetreffende persoon noemt. 

Vertel de kinderen dat de profeet Alma uit het Boek van Mormon een zoon had die erg 
opstandig was en veel slechte keuzes deed. De profeet Alma is dezelfde Alma uit het 
verhaal over Abinadi. Hij luisterde naar de Heilige Geest en werd een groot leraar en 
leider in de kerk. Zijn zoon heette ook Alma. Meestal noemen we hem Alma de jonge 
om hem niet te verwarren met zijn vader. 

Breng de volgende punten uit het verhaal naar voren. Zie Mosiah 27:8-14: 

1. Alma de jonge gehoorzaamde zijn vader niet. Hij en vier vrienden probeerden de 
kerk te vernietigen door de mensen te leren het verkeerde te doen. 

2. Veel mensen geloofden Alma de jonge en onderhielden de geboden niet langer. 

3. De vader van Alma de jonge maakte zich zorgen om zijn zoon en om de leden van 
de kerk. 

4. Zijn vader bad dat zijn zoon de waarheid mocht gaan inzien. 

Bespreking • Hoe heeft onze hemelse Vader het gebed van de vader van Alma de jonge beant-
woord? (Hij heeft een engel naar Alma en zijn vrienden gestuurd. De engel heeft ze 
gezegd dat ze zich moesten bekeren.) 

Presentatie 
leerkracht 

104 



Les 10 

• Weet iemand wat er daarna is gebeurd? 

Laat de kinderen vertellen wat ze weten over het verhaal. Breng de volgende punten 
naar voren: 

1. Alma en zijn vrienden waren zo bang toen ze de engel zagen dat ze op de grond 
vielen. 

2. Alma kon zich niet meer bewegen en hij kon niet meer spreken. 

3. Zijn vrienden brachten hem naar zijn vaders huis en vertelden zijn vader wat er was 
gebeurd. 

4. Twee dagen lang baden en vastten Alma's vader en de priesters in de kerk. Ze 
vroegen de Heer dat Alma zijn kracht terug zou krijgen en weer zou kunnen praten. 

5. Hun gebeden werden beantwoord. Alma de jonge stond op en zei iets wat zijn 
vader heel blij en dankbaar maakte. 

Om erachter te komen wat Alma de jonge zei, kunt u de volgende passage uit Mosiah 
27:24 voorlezen of het door een van de oudere kinderen laten voorlezen: 'Want, zeide 
hij, ik heb mij van mijn zonden bekeerd'. 

• Wat zei Alma dat hij had gedaan? 

Herhalingsactiviteit Vertel de kinderen dat u wilt dat ze een paar vragen beantwoorden. Leg uit dat u 
samen zult kijken hoe we weten dat Alma de jonge zich echt had bekeerd. Verwijs 
bij de herhaling naar de woordstroken op het bord. 

• Had Alma de jonge spijt van wat hij had gedaan? 

• Aan wie moest Alma de jonge vergeving vragen? (Aan onze hemelse Vader; 
zijn vader en aan de kerk.) 

Leg uit dat Alma om zijn fout goed te maken van stad naar stad reisde om iedereen 
over de ware kerk te vertellen. Hij werd zendeling. 

• Denk je dat Alma zich echt had bekeerd? (Beklemtoon hoe Alma's leven volledig 
veranderde na zijn bekering.) 

• Waarom kon Alma vergeving ontvangen nadat hij zich had bekeerd? (Dankzij de 
verzoening van Jezus Christus, die later zou lijden voor de zonden van Alma de 
jonge.) 

Samenvatting Vertel de kinderen dat mensen zich kunnen bekeren van hun fouten dankzij de liefde 
en de verzoening van Jezus Christus. Als we ons bekeren, zullen onze hemelse Vader 
en Jezus Christus ons vergeven. Leg uit dat het beter is om helemaal geen verkeerde 
keuzes te doen, zodat we ons niet hoeven te bekeren. Als we toch zondigen, kunnen 
we ons bekeren en rein worden. Jezus heeft ons beloofd dat Hij zelfs niet meer aan 
onze fouten zal denken als we ons echt bekeren (zie Leer en Verbonden 58:42). 

Getuigenis Geef uw getuigenis van de verzoening van Jezus Christus en het belang van 
leerkracht bekering. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat de oudere kinderen het derde geloofsartikel uit het hoofd leren. Neem het 
geloofsartikel met de jongere kinderen door. Leg woorden of begrippen uit die zij 
niet begrijpen. 

2. Schrijf Leer en Verbonden 19:16 op het bord. Laat de oudere kinderen het geza-
menlijk oplezen. Leg uit dat in deze verzen met 'God' Jezus Christus wordt bedoeld. 
Vraag de kinderen het vers in hun eigen woorden uit te leggen. 

Leg uit dat onze hemelse Vader van ons houdt en wil dat we eens weer bij Hem 
wonen. Maar voordat we naar Hem kunnen terugkeren, moeten we ons van al onze 
zonden bekeren en vergeving ontvangen. 

• Waarom was Jezus Christus bereid om voor ons allen te lijden? (Omdat Hij van 
ons houdt.) 

• Hoe helpt het lijden van Jezus Christus ons? (Omdat Hij heeft geleden voor onze 
zonden, kunnen we vergeving ontvangen als we ons bekeren.) 

Geef ieder kind dat kan schrijven een pen en een kopie van het onderstaande uit-
reikblad. Lees de boodschap samen door. Vraag wie weet welke letters op de 
streepjes moeten worden ingevuld. De eerste zes streepjes zijn voor het woord 
bekeer en de volgende tien voor het woord verzoening. Laat de kinderen de letters 
invullen. Moedig ze aan om de boodschap mee naar huis te nemen, aan hun 
ouders voor te lezen en uit te leggen wat ze in het jeugdwerk hebben geleerd. 
Sluit de activiteit af door de boodschap aan de klas voor te lezen. 

3. Zing het liedje 'Strijd voor het recht' (Kinderliedjes, blz. 80); de tekst staat achterin 
dit lesboek. 

Een bijzondere boodschap 

Ik kan vergeving ontvangen als ik me  

dankzij de van Jezus. 
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Elkaar vergeven Les 

23 
Doel In ieder kind het verlangen sterken om het gebod te gehoorzamen om elkaar te 

vergeven. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Leer en Verbonden 64:9 met een gebed in uw hart. 

2. Schrijf de woorden boos en blij op de achterkant van de desbetreffende knipplaat 
(knipplaat 3-6). 

3. Bereid u erop voor samen met de klas het verhaal van Alma de jonge te herhalen 
(zie Mosiah 27; les 22). 

4. Benodigdheden: 
a. Een Leer en Verbonden. 
b. Knipplaat van Alma de jonge (knipplaat 3-3), de vier zonen van Mosiah 

(knipplaat 3-4) en het boze en het blijde gezicht (knipplaat 3-6). 
c. Een (scharlaken) rood voorwerp, bijvoorbeeld een stukje stof of een blaadje, 

en een wit voorwerp. Zorg ervoor dat het witte voorwerp helemaal schoon is. 

5. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Wij kunnen Jezus Christus volgen 

Aandachtsactiviteit Vertel de kinderen dat u wilt dat zij u nadoen. Ga bijvoorbeeld staan, rek u uit, glim-
lach, ga zitten en doe uw armen over elkaar. 

Leg uit dat, omdat ze alles deden wat u deed, ze u volgden. Als je iemand volgt, doe 
je hetzelfde als hij of zij. 

Vertel dat u ze een heel belangrijke manier gaat vertellen om Jezus te volgen. 

Jezus Christus houdt van ons en vergeeft ons 

Herhaling verhaal Vraag de kinderen in het kort te vertellen wat ze nog weten over de bekering van Alma 
de jonge. Ze kunnen de knipplaten gebruiken. 

Help ze het volgende naar voren te brengen: 

1. Eerst geloofde Alma niet dat Jezus Christus de Heiland was. Hij haalde de mensen 
over om goddeloos te handelen. Hij vertelde dat de geboden en de kerk van Jezus 
Christus niet waar waren. 

• Hoe denk je dat Alma's vader en de leden van de kerk zich voelden? 
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2. Ook al was Alma erg goddeloos en deed hij veel slechte keuzes, Jezus Christus 
hield nog steeds van hem. 

• Hoe liet Jezus zien dat Hij van Alma de jonge hield? (Hij gebood hem zich te 
bekeren; zie Mosiah 27:11-16. Jezus liet zien dat Hij van hem hield door verzoe-
ning te doen voor zijn zonden. Daardoor kon Alma zich bekeren en vergeving 
ontvangen.) 

• Hoe lieten de vader van Alma en de leden van de kerk zien dat ze van Alma 
hielden? (Ze baden en vastten voor zijn herstel; zie Mosiah 27:21-24.) 

3. Alma de jonge had spijt van wat hij had gedaan en bekeerde zich. 

• Wat heeft Jezus Christus gedaan nadat Alma de jonge zich had bekeerd? 
(Hij vergaf Alma; zie Mosiah 27:28.) 

• Wat heeft Alma de jonge gedaan nadat hij zich had bekeerd? (Hij reisde het 
hele land door en vertelde de mensen wat er met hem was gebeurd. Hij vertelde 
ze over Jezus Christus en de kerk; zie Mosiah 27:32.) 

Leg uit dat net zoals Jezus Christus van Alma de jonge hield en hem vergaf, Hij altijd 
van ons zal houden en ons wil vergeven als we ons van onze fouten bekeren. 

Wij moeten anderen vergeven 

Bespreking • Hoe voel je je als iemand je omduwt of je pijn doet? 

• Hoe voel je je als iemand je uitlacht of uitscheldt? 

• Hoe voel je je als andere kinderen niet willen dat je met ze speelt? 

• Hoe voel je je als iemand iets kapotmaakt dat van jou is? 

Geef de kinderen de gelegenheid de vragen te beantwoorden. Leg uit dat als iemand 
onvriendelijk is of ons verdriet doet, we meestal boos en verdrietig zijn. 

Houd de knipplaat met het boze gezicht omhoog. (Voor oudere kinderen kunt u de 
kant met het woord boos erop gebruiken.) 

Bespreek met de kinderen hoe zij zich voelen als ze boos zijn. Beklemtoon hoe onge-
lukkig ze zich voelen als ze boos op iemand zijn. 

• Wat wil je doen als je je zo boos voelt? (Beklemtoon dat boosheid ons meestal niet 
aanspoort om te doen wat onze hemelse Vader en Jezus Christus willen.) 

Leg uit dat Jezus heeft gezegd dat wij anderen moeten vergeven, zoals Hij ons 
vergeeft. Hij weet dat het niet altijd gemakkelijk is om anderen te vergeven als ze 
ons verdriet hebben gedaan. Toch wil Hij dat wij zijn voorbeeld volgen. 

• Wat betekent het om te vergeven? (Als wij ons bekeren, vergeeft de Heiland ons. 
Dat betekent dat de straf die wij eigenlijk verdienen, vervalt. Hij moedigt ons aan 
om nog beter ons best te doen. Als we anderen vergeven, laten we zien dat we van 
ze zouden. We zijn niet meer boos omdat ze ons verdriet hebben aangedaan.) 

Laat de kinderen het (scharlaken)rode voorwerp zien. Lees vervolgens Jesaja 1:18: 
'Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw'. 

• Wat denken jullie dat dit vers betekent? (Herinner de kinderen eraan dat wit de 
kleur van de reinheid is.) 

Vervang het rode voorwerp door een wit voorwerp. Leg uit dat net zoals u het rode 
voorwerp door een wit, dat reinheid voorstelt, heeft vervangen, de Heiland iemand 
die zich bekeert rein maakt. 
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Les 25 

Laat een ouder kind het eerste gedeelte van Leer en Verbonden 64:9 voorlezen of 
lees het zelf voor: 'Daarom zeg Ik tot u, dat gij elkander dient te vergeven'. 

• Als iemand ons verdriet heeft gedaan of onvriendelijk voor ons is geweest, wat 
moeten wij dan doen om het gebod te gehoorzamen dat Jezus Christus ons heeft 
vergeven? (We moeten de ander vergeven en liefhebben.) 

We moeten, als we iemand willen vergeven en liefhebben -

1. het boze gevoel en het gevoel van wraak overwinnen. 

2. vergeten dat hij ons verdriet heeft gedaan. 

3. vriendelijk zijn voor hem en hem liefhebben. 

Wijs erop dat wanneer we anderen echt vergeven, we bereid zijn hun verkeerde 
gedrag te vergeten en onze boze gevoelens te vervangen door vriendelijke, liefde-
volle gevoelens. Anderen vergeven betekent ook dat we hen daarna laten zien dat we 
heel veel van hen houden. 

Bedek het boze gezicht met het blijde gezicht. (U kunt ook de andere kant met de 
tekst erop gebruiken.) 

Verhaal en Vertel de kinderen het volgende verhaal over een jongen die Jan heette. Vraag hun 
bespreking zich voor te stellen hoe zij zich zouden voelen en wat zij zouden doen als ze Jan 

waren. 

'Wim was niet zo lang als de andere jongens. Sommige jongens plaagden hem 
omdat hij zo klein was. Een grote jongen, Paul, lachte hem altijd uit en duwde hem 
voortdurend.' 

• Hoe denk je dat Wim zich voelde? (Verdrietig en boos.) 

'Op een dag liep Wim een heuvel op, op zoek naar mooie stenen. Hij had een hele 
verzameling stenen thuis. Hij hoopte er vandaag nog meer te vinden. 

'Plotseling hoorde hij een bekende stem. Het was Paul. Paul was ook op zoek naar 
stenen. Paul zei tegen Wim dat hij weg moest gaan omdat hij daar als eerste aan het 
zoeken was. Hij rende achter Wim aan de heuvel af. (...) Opeens hoorde Wim Paul 
achter hem schreeuwen. Wim rende terug de heuvel op en zag dat Paul veel pijn had. 
Hij had zijn voet erg bezeerd.' 

• Hoe denk je dat Wim zich voelde toen Paul hem wegjoeg? 

• Hoe denk je dat Wim zich voelde toen hij zag dat Paul zijn voet had bezeerd? 

Laat de kinderen naar de rest van het verhaal luisteren om te zien wat Wim deed. 

'Wim probeerde Paul te helpen (...), maar hij was niet sterk genoeg. (...) Hij zorgde 
ervoor dat Paul zo goed mogelijk kon zitten en ging hulp halen. 

'Wim kwam terug met zijn vader en samen konden ze Paul de heuvel afdragen. Ze 
namen hem mee naar huis. Wims moeder verbond Pauls voet. Wim bood aan zijn ver-
zameling stenen met Paul te delen, omdat zijn stenen tijdens de val waren gevallen. 

'Paul verontschuldigde zich voor de gemene dingen die hij had gedaan. Wim glim-
lachte en de jongens werden goede vrienden' (zie Doe het op zijn manier: basisles-
sen voor kinderen, deel A [1979], blz. 165). 

• Hoe gehoorzaamde Wim het gebod om te vergeven? (Hij vergaf iemand die hem 
verdriet had gedaan en was aardig voor hem.) 
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• Wat deed Wim waaruit blijkt dat hij vergevensgezind was? (Hij probeerde Paul te 
helpen. Hij ging zijn vader halen om Paul te helpen. Hij werd Pauls vriend.) 

• Denk je dat het makkelijk was voor Wim om de lelijke dingen te vergeten die Paul 
had gedaan en dat het makkelijk was om Paul te vergeven? 

Rollenspel Laat de kinderen een of meer van de volgende situaties naspelen. Geef alle kinderen 
de gelegenheid om mee te doen. Laat ze uitbeelden wat ze voelen in de situaties. 
Vraag hun wat ze moeten doen om het gebod om elkaar te vergeven te gehoorzamen. 
Probeer de kinderen duidelijk te maken dat ze de gevoelens van boosheid moeten 
vervangen door gevoelens van liefde en vriendelijkheid. Leg uit dat ze moeten verge-
ten wat de ander heeft gedaan en vriendelijk moeten zijn. Gebruik de vragen aan het 
eind van iedere situatie als hulpmiddel. 

1. Jannet en Trudy zijn aan het ballen. Suzanne rent langs en loopt Jannet omver. 
Door de val bezeert ze haar knie. Later op die dag belt Suzanne bij Jannet aan en 
vraagt of ze samen met haar en Trudy mag ballen. 

• Hoe denk je dat Jannet zich voelde toen Suzanne haar omverliep? 

• Hoe kan Jannet laten zien dat ze Suzanne heeft vergeven als die langs komt 
en samen met haar en Trudy wil ballen. (Beklemtoon dat wij iedereen moeten 
vergeven, zelfs als ze niet om vergeving vragen of geen spijt hebben.) 

2. André en David doen een spelletje. André is aan het winnen. David wordt boos, 
duwt het spelbord van zich af en rent weg. De volgende dag vraagt David aan 
André of hij hetzelfde spelletje weer met hem wil spelen. 

• Hoe denk je dat André zich voelde toen David het bord omgooide? 

• Wat moet André doen als David opnieuw het spelletje wil doen? (Beklemtoon 
opnieuw dat we iedereen moeten vergeven, of ze nu wel of niet zeggen dat het 
ze spijt.) 

3. Annemarie bezoekt haar neef, Martin, op weg van school naar huis. Ze heeft een 
cadeautje voor haar moeder in haar hand. Martin rukt het uit haar handen. Hij laat 
het stuk vallen. Die avond komt Martin langs en zegt dat het hem erg spijt. 

• Hoe denk je dat Annemarie zich voelde? 

• Wat moet ze doen als Martin komt? 

Samenvatting 

Presentatie Vat de les samen door te zeggen dat we als wij iemand volgen, hetzelfde doen als 
leerkracht die persoon. Als we Jezus Christus volgen, moeten we zijn gebod gehoorzamen en 

anderen vergeven. U kunt een ervaring vertellen waarbij u iemand heeft vergeven 
en zich daardoor beter voelde. (Gebruik geen namen van personen die de kinderen 
persoonlijk kennen.) Laat de kinderen herhalen wat zij moeten doen om vergevens-
gezind te zijn: 

1. We moeten onze boze gevoelens en het verlangen wraak te nemen overwinnen. 

2. We moeten vergeten dat de ander ons verdriet heeft gedaan. 

3. We moeten liefdevol en vriendelijk zijn. 

Moedig de kinderen aan de komende week anderen te vergeven. Zeg hun dat u ze 
de volgende week zult vragen hoe zij zich voelden toen ze iemand hebben vergeven. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Les 25 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat de kinderen een lang woord proberen uit te spreken, zoals hottentottententen-
tentoonstelling. Leg ze uit dat sommige woorden moeilijk uit te spreken zijn. Vertel 
dat het ook moeilijk kan zijn om te zeggen 'Ik vergeef je' als iemand je boos en 
verdrietig heeft gemaakt. Vertel de kinderen dat die vier woorden een boos gevoel 
soms kunnen doen veranderen in een blij gevoel. 

2. Zing het liedje 'Help mij, o Vader' (Kinderliedjes, blz. 52) of zeg de tekst ervan op. 
De tekst staat achterin dit lesboek. 

3. Doe het volgende vingerspelletje met de kinderen. (U kunt een sok over uw handen 
doen als pop en kleine oogjes erop naaien.) 

Twee kleine vriendjes, één daar en één hier, (Houd beide handen in de hoogte met 
gesloten vuist) 

Maakten samen eens ruzie, o, wat een getier. (Beweeg de vuisten naar en van 
elkaar.) 

Nu waren deze vriendjes geen vrienden meer. 
Want zij speelden niet meer op de goede manier. 
Een klein vriendje schaamde zich, en verborg zijn hoofd. (Doe de rechtervuist naar 

beneden en stop hem weg.) 
De ander deed hetzelfde, want ook hij deed niet zoals beloofd. (Doe linkervuist 

naar beneden en stop hem weg.) 
Het eerste kleine vriendje zei: 'Ik weet al wat ik doe. (Klap in uw handen.) 
Ik zal vergeving vragen, 'k ga dadelijk naar hem toe.' 
'Ook ik heb veel spijt,' zei de tweede, 'vergeef ook mij. 
Kom, laat ons weer spelen, dan zijn wij weer blij.' (Vouw armen over elkaar en ga 

zitten.) 
4. Trek dunne potloodstreepjes op een blaadje (of krijtstreepjes op het bord). De 

streepjes stellen verkeerde daden en keuzes voor. Veeg ze vervolgens uit zodat er 
geen spoor meer achterblijft. Leg uit dat als we ons bekeren het net is alsof Jezus 
Christus onze zonden wegveegt en er geen spoortje meer van te zien is. (U kunt 
het vóór de les oefenen.) 
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26 De Heer helpt de zendelingen 

Doel De kinderen duidelijk maken dat Jezus Christus de zendelingen helpt als ze anderen 
over het evangelie vertellen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 17-19 met een gebed in uw hart. 

2. Laat de kinderen een briefje schrijven of een tekening maken voor iemand uit de 
wijk die op zending is, of voor een andere zendeling die ze kennen. 

3. Bereid u erop voor het liedje 'Wij leren de wereld zijn woord' (Kinderliedjes, blz. 52) 
te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

4. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Voor ieder kind een blaadje en een potlood. 
c. Maak een naambordje voor een zendeling. 
d. Plaat 3-50, Ammon verdedigt de kudde van koning Lamoni (Evangelieplaten 310). 

5. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Aandachtsactiviteit 

Bespreking 

Presentatie 
leerkracht 

Plaat en verhaal 

Jezus Christus steunde Ammon, zodat hij een goed zendeling kon zijn 

Vraag of iemand u wil helpen. Laat het kind voor de klas gaan staan met zijn gezicht 
naar de klas toe. 

• Wat heeft [naam van het kind] nodig om er als een zendeling uit te zien? 

Speld de jongen of het meisje het naambordje op. Vertel de kinderen dat zulke bord-
jes worden gebruikt om kenbaar te maken dat iemand een dienstknecht van Jezus 
Christus is. Herinner hen eraan hoe heilig de taak van zendeling of zendelingzuster is. 

Vraag de kinderen wie van hen broers, zusters, grootouders en andere familieleden 
heeft die op zending zijn of zijn geweest. Laat de kinderen over hen vertellen. Waar-
schijnlijk zullen ze vertellen over hun ouders die op zending zijn geweest. Vraag hun 
waar hun ouders of andere familieleden op zending zijn geweest en wat ze zoal 
hebben meegemaakt tijdens hun zending. 

Vertel de kinderen dat Jezus Christus van alle mensen op aarde houdt. Hij wil dat 
iedereen weet dat zijn ware kerk op aarde is. Hij is blij als zendelingen bereid zijn de 
waarheid aan mensen in andere landen te onderrichten. 

Toon plaat 3-50, Ammon verdedigt de kudde van koning Lamoni. Vertel in uw eigen 
woorden het verhaal van een jongeman die Ammon heette. Hij was een groot 
zendeling (zie Alma 17-19). 
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Ammon was een Nephitische prins. Hij was een van de zoons van de rechtvaardige 
koning Mosiah. Ammon wilde liever het evangelie van Jezus Christus aan de 
Lamariieten prediken dan koning worden. 

Ammon hield van Jezus Christus en wilde,Hem goed dienen. Hij bad en vastte dat de 
Geest bij hem mocht zijn en hem zou helpen. 

Toen Ammon naar de Lamanieten ging, bonden ze hem vast en brachten hem voor 
hun koning. Ze dachten dat hij de vijand was. Ammon vroeg of hij een dienstknecht 
van de koning mocht worden. Koning Lamoni vond hem aardig en liet hem in leven. 

Op een dag lieten Ammon en de andere dienstknechten de schapen drinken. De 
vijanden van de koning kwamen en joegen de schapen uiteen. De dienstknechten 
van de koning waren bang. Ze wisten dat de koning hen zou laten doden als de 
schapen wegliepen of werden gestolen. 

Toen Ammon dat hoorde, zei hij dat hij ze zou helpen. Hij zei hun de schapen bijeen 
te drijven. Hij zou de rovers wel aanpakken. Hij wist dat de Geest hem zou helpen. 

Toen de rovers zagen dat Ammon alleen op hen afkwam, waren ze niet bang. Zij 
wisten niet dat de Geest Ammon hielp. Ammon slingerde met zo'n kracht stenen naar 
ze dat ze verbaasd waren. Al snel bemerkten ze dat Ammon hen wel kon raken, maar 
zij hem niet. De Geest beschermde hem. 

De rovers vielen Ammon met hun knuppels aan. Maar Ammon kreeg zoveel kracht 
van de Heer dat hij iedere rover die zijn arm ophief om hem te doden, de arm afsloeg. 
De rovers waren zo bang dat ze hard wegrenden. Ammon kon de schapen van de 
koning beschermen omdat de Heer hem hielp. 

Bespreking • Hoe heeft de Geest Ammon geholpen? (Hij beschermde Ammon tegen de rovers 
en gaf hem de kracht die hij nodig had om ze te verslaan.) 

Wijs erop dat de zendelingen in onze tijd niet eerst hoeven te vechten voordat ze 
anderen over de kerk van de Heiland kunnen vertellen. Ammon heeft alleen gevochten 
om de kudde van de koning te beschermen. 

Leg uit dat koning Lamoni naar Ammon wilde luisteren toen hij had gehoord wat 
Ammon had gedaan. Hij wist dat Ammon een trouw dienstknecht was. De koning wist 
dat hij hem de waarheid zou vertellen. Ammon vertelde de koning en zijn volk over 
het evangelie van Jezus Christus. 

Tekst Lees de eerste zinnen van Alma 18:33 voor. Dat zijn de woorden die koning Lamoni 
sprak nadat hij naar Ammon had geluisterd. 

Vertel de kinderen dat koning Lamoni zo'n groot geloof had, dat hij geen kwaad meer 
wilde doen. Hij geloofde in onze hemelse Vader en Jezus Christus en wilde hun lerin-
gen volgen. De koning was zo blij met het evangelie dat hij zijn volk alles vertelde wat 
Ammon hem had geleerd. 

Ammon was een goed zendeling omdat de Geest hem hielp. Lees Alma 19:35 voor 
om te zien wat er daardoor gebeurde. 

De Geest helpt de zendelingen in onze tijd 

Leg uit dat net zoals Ammon in zijn tijd een goed zendeling was, er in onze tijd over 
de hele wereld zendelingen zijn die de mensen over de ware kerk vertellen. De Geest 
helpt hen, net zoals Hij Ammon hielp. 

Lied Zing samen met de kinderen het liedje 'Wij leren de wereld zijn woord' of zeg de tekst 
ervan op. 
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Wij hebben ouders eerzaam en goed. 
Zij eren God, hebben ons opgevoed. 
Wij weten dit, wij aarzelen niet: 
wij zullen doen wat de Heer gebiedt. 

Wij zijn als het leger van Helaman. 
Wij hebben 't jong al gehoord. 
Eens gaan wij voor de Heiland op zending, 
en leren de wereld zijn woord. 

Verhaal Vertel hoe de Geest in het volgende verhaal een zendeling heeft geholpen: 

Een jongeman werd geroepen om in Bolivia op zending te gaan. Hij werd naar een 
gebied gestuurd waar de mensen niet erg bereid waren naar het evangelie te luiste-
ren. Zijn collega en hij werkten hard, maar hadden niet veel succes. Op een avond 
begon het heel hard te regenen. Het water in de kleine rivier langs het dorp steeg 
meer dan ooit daarvoor. De enige brug die het dorp met de hoofdweg verbond, werd 
weggespoeld. Verwarring heerste alom. 

De jonge zendeling zag dat sommige mensen hulp nodig hadden. Hij bad snel om de 
hulp van onze hemelse Vader en sprong in het water om de mensen te helpen. Onze 
hemelse Vader gaf hem de kracht veel mensen te redden en anderen die gewond 
waren te helpen. Hij gaf veel mensen die honger hadden, voedsel. 

Omdat hij anderen zo had geholpen, waren de mensen nu wel bereid naar zijn col-
lega en hem te luisteren. Ze leerden hem waarderen en kwamen zelfs bij hem langs 
om vragen te stellen over het evangelie. Ze accepteerden zijn getuigenis van 
Jezus Christus en het evangelie zoals dat is hersteld door de profeet Joseph Smith. 
In slechts een paar maanden tijd, bracht hij veel mensen tot de kerk. (Zie F. Meivin 
Hammond, You can make a difference' [New Era, maart 1991], blz. 44-47.) 

• Hoe heeft onze hemelse Vader die zendeling geholpen? 

Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus Christus van de zendelingen 
houden en ze helpen als ze anderen over de kerk vertellen. Zendelingen bidden en 
vasten zodat onze hemelse Vader en Jezus Christus dicht bij hen kunnen zijn en de 
Geest hen kan leiden. 

Geloofsartikel Leg uit dat leden van de kerk, maar vooral zendelingen, vaak bijzondere geestelijke 
gaven krijgen. In het zevende geloofsartikel worden een aantal gaven genoemd. 

Herhaal het zevende geloofsartikel een paar keer met de kinderen. Beklemtoon dan 
de volgende woorden: 

'Wij geloven in de gave van talen (...) [en in de] uitlegging van talen.' 

Verhaal Vertel de klas dat het volgende verhaal een voorbeeld is van een zendeling die de 
gave van talen ontving. Leg uit dat ouderling Kikuchi, die nu algemeen autoriteit is, 
op zending is geweest. Hij sprak Japans en een klein beetje Engels. 

'Nadat ouderling Kikuchi lid was geworden van de kerk, aanvaardde hij een roeping 
als zendeling. Tijdens zijn zending had hij een geestelijke ervaring die voor zijn gevoel 
heel belangrijk was. 

"'Het was ongeveer halverwege mijn zending. Ik was werkzaam in Fukuoka (Japan) 
toen ouderling Gordon B. Hinckley, die net algemeen autoriteit was geworden, ons 
zendingsgebied bezocht. Hij was toezichthouder voor de Oriënt. Er was een vergade-
ring voor de zendelingen. 

'"Ik kon op dat moment 'goedemorgen', 'hallo', 'hoe gaat het met u' en 'dankuwel' in 
het Engels zeggen, maar meer ook niet. Ik wilde zo graag weten wat er gezegd werd 
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tijdens de vergadering. Ik voelde dat het heel inspirerend was - ik voelde de Geest 
maar kon niet verstaan wat er werd gezegd." 

'Ouderling Hinckley gaf zijn getuigenis. De zendelingen stonden ook allemaal op en 
gaven hun getuigenis - iedereen behalve ouderling Kikuchi, die vurig had gebeden 
dat hij mocht begrijpen wat er werd gezegd. Ten slotte stond ouderling Hinckley op. 
Hij zei dat iedereen zijn getuigenis had gegeven, op één zendeling na. Toen vroeg hij 
ouderling Kikuchi om ook zijn getuigenis te geven. 

"'Ik begreep niet wat hij had gezegd", zei ouderling Kikuchi. "Mijn collega stootte me 
aan en zei me wat ouderling Hinckley had gezegd. Ik stond daar en had een heel 
goed gevoel. Maar de hele tijd voelde het alsof ik alleen maar met mijn tanden stond 
te knarsen. Ik zei tegen mezelf: 'Ik wil de Engelse taal graag begrijpen en kunnen 
spreken, want ik wil ertoe bijdragen dat de kerk in de Oriënt groeit.' 

'"Eerst zei ik twee of drie zinnen in het Japans. Toen kreeg ik een heel raar gevoel en 
ik begon gewoon in het Engels te spreken. Naderhand zei iedereen tegen me dat ik 
goed Engels had gesproken, maar ik had geen woord begrepen van wat ik had 
gezegd. Ik geloof dat ik met kracht mijn getuigenis heb gegeven." 

'Na dat getuigenis beloofde ouderling Hinckley dat de jonge zendeling gezegend 
zou worden. "Hij zei me dat de Heer me aan het voorbereiden was voor een grotere 
taak, namelijk om Zion in dit deel van zijn wijngaard (de Oriënt) te vestigen", aldus 
ouderling Kikuchi'. (Gerry Avant, 'War's tragedies lead to gospel', Church News, 
29 okt. 1977, blz. 5.) 

• Hoe heeft Jezus Christus ouderling Kikuchi op zijn zending geholpen? 

• Hoe zou jij je voelen als je ouderling Kikuchi was? 

Samenvatting 

Schrijfactiviteit Vertel de kinderen dat zij een zendeling kunnen helpen door hem een brief te schrij-
ven. Vertel de kinderen over de zendeling die u heeft uitgekozen. U kunt ook samen 
met de kinderen iemand uit uw wijk kiezen die op zending is. Leg uit dat zendelingen 
het fijn vinden om brieven te krijgen en dat ze het leuk zouden vinden om te horen 
dat Jezus zendelingen helpt. Vraag de kinderen wat zij graag in een brief zouden 
willen schrijven. Schrijf een gezamenlijke brief waarin u hun ideeën verwerkt. U kunt 
de kinderen ook een tekening van zichzelf als zendeling laten maken. Die kunnen ze 
meesturen of mee naar huis nemen. 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat de Geest de zendelingen helpt als ze anderen over het evan-
leerkracht gelie vertellen. U kunt een ervaring vertellen waarbij de Geest u heeft geholpen toen 

u iemand over het evangelie vertelde. 

Moedig de kinderen aan om de komende week een zendeling te zijn en anderen over 
het evangelie te vertellen of iemand een exemplaar van het Boek van Mormon te 
geven. (Bespreek met de bisschop of gemeentepresident of de wijk of gemeente dit 
klasseproject kan financieren.) 

Vraag het kind dat het slotgebed uitspreekt onze hemelse Vader te bedanken dat Hij 
de zendelingen helpt wanneer ze anderen over de ware kerk vertellen. 

Aanvullende 
activiteit Kies uit 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 'De les' in 'Wenken voor de leerkracht'. 
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1. Nodig een teruggekeerde zendeling in uw klas uit. Vraag hem een zendingservaring 
te vertellen waarbij de Geest hem heeft geholpen. (Vergeet niet om toestemming 
aan uw bisschop te vragen als het iemand betreft die niet tot uw wijk behoort.) 

2. Zing samen met de kinderen het liedje 'Een zending hoop ik te volbrengen' (Kinder-
liedjes) of zeg de tekst ervan op. De tekst staat achterin dit lesboek. U kunt het 
liedje meerdere keren tijdens de les gebruiken als de kinderen dat leuk vinden. 

3. Bespreek met de kinderen hoe zij zich nu al kunnen voorbereiden om een goed 
zendeling te zijn. Maak ze duidelijk dat als ze de goede keuzes doen en vriendelijk 
zijn tegen anderen, ze zich erop voorbereiden om een goed zendeling te zijn. Geef 
uw getuigenis dat als ze proberen te doen wat goed is, onze hemelse Vader hen 
zal helpen en zegenen. 

4. Zing het eerste en het vijfde couplet van het liedje 'Verhalen uit het Boek van 
Mormon' (Kinderliedjes, blz. 62). U kunt ze eventueel ook als activiteitenversjes 
gebruiken. 

In het Boek van Mormon lezen wij van Gods gena', 
Lamanieten en Nefieten in Amerika. 
Lang geleden kwamen zij van verre over zee, 
brachten ook heil'ge Schrift met zich mee. 

Ammon ging de Lamanieten leren over God. 
Zorgde voor Lamoni 's schapen, dat was het gebod. 
Rovers kwamen, maar ze raakten hem geen enk'le keer, 
want hij had veel geloof in de Heer. 

5. Voor jongere kinderen kunt u het activiteitenversje 'Jezus houdt van alle kinderen' 
gebruiken. Leg uit dat Jezus Christus van iedereen houdt en dat Hij daarom wil dat 
iedereen meer te weten komt over zijn ware kerk. 

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 heel erg groot zijn (hand hoog boven het hoofd). 
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Ik kan een zendeling zijn Les 

26 
Doel De kinderen duidelijk maken dat ze nu al zendingswerk kunnen doen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Leer en Verbonden 133:37 met een gebed in uw hart. 

2. Maak voor ieder kind een kopie van het zendingsmeisje of zendingsjongetje of trek 
de afbeeldingen over. 

3. Bereid u erop voor het liedje 'Een zending hoop ik te volbrengen' (Kinderliedjes, 
blz. 91) voor te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin dit 
lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Leer en Verbonden. 
b. Papier, scharen en potloden. 
c. Plaat 3-51, De bergrede (Evangelieplaten 212). 

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

Vraag het kind dat het openingsgebed uitspreekt, te bidden voor de zendelingen over 
heel de wereld. 

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

Wij kunnen anderen ook over het evangelie van Jezus Christus vertellen 

Aandachtsactiviteit Laat een van de kinderen u helpen. Vraag het kind iedereen in de klas een blaadje te 
geven op het moment dat u 'nu' zegt. Neem de blaadjes weer in zodra ieder kind er 
een heeft gekregen. Vraag de kinderen of het kind het sneller had gekund als iemand 
hem had geholpen. Vraag een tweede kind hem te helpen. Ze moeten ieder de helft 
van de blaadjes uitdelen. Wijs erop dat de kinderen hun taak veel sneller kunnen vol-
brengen als ze hulp hebben. Laat de twee kinderen gaan zitten en neem de blaadjes 
weer in. (In een kleine klas kunt u de twee kinderen meer dan een blaadje aan ieder 
kind laten geven.) 

Plaat Toon plaat 3-51, De bergrede. 

Leg uit dat Jezus Christus ons heeft gevraagd om anderen over het evangelie te 
vertellen. Als er genoeg helpers zijn, kunnen zijn leringen aan alle mensen op aarde 
worden verteld. Jezus Christus wil dat iedereen zijn leringen leert kennen. 

Tekstbespreking Lees Leer en Verbonden 133:37 voor. Leg uit dat evangelie een ander woord is voor 
de leringen van Jezus Christus. Met geslacht wordt een groep mensen bedoeld die 
familie zijn van elkaar en met volk worden mensen uit een bepaald land, van een 
bepaald ras of een bepaalde gemeenschap bedoeld. 

• Wat zal er volgens deze tekst gaan gebeuren? (Het evangelie zal aan iedereen 
gepredikt worden.) 

Aanbevolen 
lesschema 
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• Hoe noemen we de mensen die door onze hemelse Vader zijn geroepen om ande-
ren het evangelie te prediken? (Zendelingen.) 

Vertel de kinderen dat ieder lid van de kerk, het maakt niet uit hoe oud, een zendeling 
kan zijn en anderen over het evangelie kan vertellen. 

Verhaal Laat de kinderen naar het volgende verhaal luisteren over een jongen die Rob heette 
en een zendeling werd: 

Rob ging graag naar school. Hij vond zijn lerares, juffrouw Jansen, erg aardig. 

Op een dag vroeg de lerares de kinderen een tekening te maken van wat ze later 
wilden worden. Voor Rob was het niet moeilijk om te bedenken wat hij wilde doen als 
hij groot was. Hij tekende een man in een keurig kostuum, die de Schriften onder zijn 
arm droeg en door de straat liep. Rob wilde niets liever dan op zending gaan als hij 
groot was, net als zijn oudere broer. 

Toen Robs lerares naar de tekening keek, begreep ze niet wat hij ermee bedoelde. 
Juffrouw Jansen was geen lid van de kerk en wist dus niet wat de man op Robs teke-
ning aan het doen was. Ze vroeg Rob uit te leggen wat hij met zijn tekening bedoelde. 
Rob vertelde haar dat hij een zendeling van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen wilde worden als hij groot was. Zijn lerares was verbaasd dat het 't 
grootste verlangen van een jongetje van zijn leeftijd was om zendeling te worden en 
niet politieagent, dokter of een ander beroep. 

Na school vroeg juffrouw Jansen Rob te vertellen waarom hij zendeling wilde worden. 
Rob vertelde hoeveel hij van de kerk hield en dat zijn broer in een ander land mensen 
over het evangelie vertelde. Hij zei haar dat hij wist dat de kerk waar was omdat zij de 
leerstellingen van Jezus Christus leert. 

Die avond vertelde Rob zijn ouders over zijn lerares en de tekening die hij had 
gemaakt. Hij vroeg hun of juffrouw Jansen een keer bij hun mocht eten zodat ze hen 
kon ontmoeten en ze met haar over het evangelie konden praten. 

De volgende dag nam Rob een briefje mee voor haar waarin zijn ouders haar te eten 
vroegen. Ze aanvaardde de uitnodiging en kwam een paar dagen later op bezoek. 
Juffrouw Jansen genoot zo van het gezelschap van Rob en zijn huisgenoten dat zij 
hen vaak bezocht. Ze voerden veel gesprekken over de kerk en zes maanden later 
werd ze gedoopt. Ze is Rob altijd dankbaar gebleven dat hij haar heeft verteld hoe-
veel hij van de kerk hield. 

Er zijn veel manieren om een zendeling te zijn 

Terugblik Vertel de kinderen dat er veel manieren zijn waarop je een goed zendeling kunt zijn. 
U kunt door de volgende activiteit erachter komen of de kinderen een aantal manieren 
weten. Vraag de kinderen goed te luisteren naar de volgende uitspraken. Als de uit-
spraak een goede manier weergeeft waarop je een zendeling kunt zijn, moeten de 
kinderen gaan staan. Als het geen goede manier is om een zendeling te zijn, moeten 
ze gaan zitten. 

• Je wilt niet samen met een klasgenootje spelen. 

• Je nodigt een vriendje uit om mee te gaan naar het jeugdwerk. 

• Je vertelt een vriendje dat geen lid is van de kerk, over de kerk van Jezus Christus. 

• Je bent onbeleefd tegen de buurman. 

• Je hebt wat geld gespaard voor je zending. 

• Je bent eerbiedig tijdens de avondmaalsdienst. 
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• Je spiekt op school. 

• Je pakt zonder het te vragen iets dat niet van jou is. 

• Je gehoorzaamt je ouders niet en schept erover op tegen je vriendjes. 

• Je nodigt een vriendje uit voor de gezinsavond. 

• Je vraagt een jongen of meisje dat nieuw is in de buurt of hij of zij met je wil spelen. 

• Je plaagt een klasgenootje tot ze begint te huilen. 

• Je bidt voor de zendelingen. 

U kunt de klas vertellen op wat voor manier u zendingswerk heeft kunnen doen. Vraag 
de kinderen te vertellen over ervaringen die zij of hun huisgenoten hebben gehad 
toen zij anderen over het evangelie vertelden. 

Samenvatting 

Uitreikbladactiviteit Geef ieder kind een uitreikblad van een jongetjeszendeling of een meisjeszendeling. 
Laat ze een gezichtje tekenen op het plaatje. Schrijf samen met de kinderen hun 
naam op het naambordje en 'Het Boek van Mormon' op het boek. Nadat ze de figuren 
hebben ingekleurd, kunnen ze die uitknippen. 

Lied Zing het liedje 'Een zending hoop ik te volbrengen' of zeg de tekst ervan op. 

Vraag het kind dat het slotgebed uitspreekt onze hemelse Vader te bedanken voor de 
mogelijkheden die zij krijgen om een zendeling te zijn. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Nodig een bekeerling uit in uw klas. Vraag hem of haar te vertellen hoe anderen 
hem of haar over het evangelie hebben verteld. (Zorg ervoor dat u de toestemming 
van de bisschop of gemeentepresident heeft als het iemand van buiten de wijk of 
gemeente betreft. Overleg met de jeugdwerkpresidente als het iemand van uw 
eigen wijk of gemeente is.) 

2. Laat de kinderen de volgende situaties bespreken en vervolgens uitbeelden: 
a. Je vriendjes die geen lid zijn van de kerk horen je het liedje 'Ik ben een kind 

van God' zingen en vragen je wat je aan het zingen bent. Hoe kun je van die 
gelegenheid gebruik maken, ze over de kerk vertellen en ze uitnodigen voor 
het jeugdwerk? 

b. Je hebt gezien dat er een jongen pas in de buurt is komen wonen. Hij is verlegen 
en heeft nog niet veel vriendjes gemaakt. Hoe kun je een goede zendeling zijn? 

c. Je broertje staat zondag op maar heeft geen zin om naar de kerk te gaan. Wat 
kun je doen om een zendeling te zijn? 

3. Vertel opnieuw het verhaal van Ammon uit les 24. Maak gebruik van plaat 3-50. 
Werp een kind een bal of een zacht voorwerp toe en stel hem een vraag over het 
verhaal. Als het de vraag goed heeft beantwoord, mag het kind gaan staan en 
de bal naar u teruggooien. Ga door met kinderen de bal toewerpen en vragen te 
stellen totdat alle kinderen staan. 
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26 De Heilige Geest 
kan ons helpen 

Doel De kinderen duidelijk maken dat we met de hulp van de Heilige Geest het goede 
kunnen doen. Hij waarschuwt ons ook voor gevaar. 

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 4:1-6; 2 Nephi 32:5 en Leer en Verbonden 8:2 met een gebed 
in uw hart. 

2. Maak negen strookjes met vragen voor het spel in de les. Stop de vragen in een 
zakje. 

3. Bereid u erop voor de liedjes 'Kies het goede' (Kinderliedjes, blz. 82) en het liedje 
'De Heilige Geest' (Kinderliedjes, blz. 56) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 
De tekst van beide liedjes staat achterin dit lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden. 
b. Een zakdoek of een doek om als blinddoek te gebruiken. 
c. Krijt, bord en een bordenwisser. 
d. Plaat 3-52, Een vader houdt een paard tegen en redt daardoor zijn zoon; 

plaat 3-53, Het gebed van Karolina. 

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

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Bordbespreking 

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. 

De Heilige Geest fluistert ons in 

Laat een kind u bij de volgende activiteit helpen: 

Vraag hem bij de deur te gaan staan. Doe hem een blinddoek om en vraag hem naar 
zijn stoel te lopen en te gaan zitten. U mag het kind absoluut niet helpen. (Zorg er wel 
voor dat het zichzelf of anderen niet pijn kan doen.) 

Herhaal de activiteit. Deze keer mag een ander kind het geblinddoekte kind helpen 
door aanwijzingen te geven. 

Doe het kind de blinddoek af en laat het gaan zitten. 

• Waarom kon (naam van het kind) zijn plaats de tweede keer makkelijker vinden? 

Schrijf het woord hulp op het bord en lees het woord voor. Leg uit dat als iemand hulp 
krijgt, er meestal iemand is die hem aanwijzingen geeft of zegt wat hij moet doen. 

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus Christus wisten dat we hun hulp en leiding 
nodig zouden hebben. Ze hebben beloofd dat ze iemand zouden sturen die ons zou 
influisteren wat goed is. 
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Tekst, plaat en Lees Leer en Verbonden 8:2 voor. Toon plaat 3-53, Het gebed van Karolina. Vertel het 
verhaal volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Karolina was een klein meisje dat in Zweden woonde. Zij en haar broertje Erik trokken 
altijd met elkaar op. Karolina paste goed op haar kleine broertje want ze hield veel 
van hem. Erik was vier. Ze woonden niet ver van de zee. Veel schepen legden aan in 
de haven van de plaats waar zij woonden. Soms waren de schepen geladen met 
voedsel of machineonderdelen. De vader van Karolina en Erik werkte in de haven. 

Op een dag stonden de kinderen bovenop een heuvel. Ze keken naar een groot schip 
dat langzaam door het water voer. Karolina zei: 'Erik, laten we naar de haven gaan en 
kijken hoe de mannen het schip uitladen. Het is zo'n groot schip; laten we gaan kijken 
wat erin zit. Vader vindt het niet erg als we kijken hoe de mannen het schip uitladen 
zolang we hen maar niet voor de voeten lopen. We gaan gewoon op een grote kist 
zitten en dan kunnen we het goed zien.' 

Blij pakte Erik Karolina's hand vast en samen renden ze de heuvel af. Maar toen ze 
onderaan de heuvel stonden, leek het hen veel leuker om langs de spoorbaan te 
lopen. Zo zouden ze veel sneller bij de haven zijn. 

Terwijl ze langs de spoorlijn liepen, zag Karolina prachtige wilde bloemen. Ze liet Erik 
los zodat ze er een paar kon plukken. 

Erik huppelde verder over de spoorlijn. Hij zette zijn voeten voorzichtig tussen de 
bielzen van de rails. Hij vond het een leuk spel. Plotseling hoorde Karolina Erik gillen 
van de pijn. Net toen zij zich om wilde draaien om te zien wat er aan de hand was, 
riep Erik: 'Karolina! Karolina! Mijn voet zit vast. Ik kan hem niet loskrijgen!' 

Karolina liet haar bloemen vallen en rende naar Erik. Erik huilde van pijn en angst. 
Karolina trok en trok aan zijn arm om hem los te krijgen. Maar zijn voet bleef klem zit-
ten. Ze sloeg haar armen om zijn borst en probeerde hem eruit te tillen. Haar broertje 
schreeuwde van de pijn omdat zijn voet bezeerd was. Hoe harder Karolina trok des te 
harder ging Erik huilen. Tenslotte zei Karolina: 'Erik, ik kan je voet niet loskrijgen. Ik 
moet iemand halen die je voet kan lostrekken. Ik ben gauw terug.' 

Ze rende langs de spoorbaan. Toen ze de bocht door was, zag ze in de verte een 
trein aankomen. Karolina wist dat ze niet genoeg tijd had om hulp te halen. In een 
paar minuten zou de trein bij haar broertje zijn. De machinist zou Erik misschien niet 
op tijd zien om nog te kunnen remmen. 

• Wat kon Karolina doen? 

Karolina draaide zich om en ging terug naar Erik. Ze was erg bang en toen ze aan 
Eriks voet trok, bad ze om hulp: 'Onze hemelse Vader, help me. Ik weet niet wat ik 
moet doen. Help me alstublieft!' 

Plotseling dacht Karolina dat ze een heel zacht stemmetje hoorde dat zei: 'Maak de 
veter los'. Met bevende handen maakte ze de veter los. Ook al zat de schoen nog 
vast onder de rails, toen Karolina hard aan Eriks voet trok, glipte hij zo uit de schoen. 
Erik viel tegen Karolina aan. Beiden vielen ze op de grond. Ze sprongen van de rails 
af. De trein reed snel door de bocht en schoot aan hen voorbij. 

Nadat de trein voorbij was, begon Erik te huilen. 'O, kijk m'n schoen eens!' De schoen 
was zwaar beschadigd. Karolina kon hem lostrekken. Karolina sloeg haar armen om 
Erik en zei. 'Het is niet erg dat je schoen kapot is. Wees maar blij dat onze hemelse 
Vader mijn gebed heeft verhoord. Ik zou nooit hebben geweten wat ik moest doen als 
Hij me niet had geholpen' 
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Bespreking 

Lied 

Verhaal en 
bespreking 

Verhaal en 
bespreking 

Karolina omhelsde haar broertje en was blij dat ze zijn leven had kunnen redden. Ze 
hielden stevig eikaars hand vast en gingen naar hun vader. Ze vertelden hem hoe 
onze hemelse Vader door de macht van de Heilige Geest Karolina's gebed om hulp 
had verhoord. 

• Wie heeft Karolina geholpen? 

• Wat heeft de Heilige Geest gedaan zodat Karolina haar broertje kon redden? 

Wijs erop dat de Heilige Geest de mensen op verschillende manieren helpt. Meestal 
spreekt hij tot ze via hun verstand. Dan krijg je een gevoel of een gedachte waardoor 
je weet wat je moet doen. Soms horen mensen echt een stem die tot hen spreekt en 
ze helpt. 

Zing het liedje 'De Heilige Geest' of zeg de tekst ervan op. 

De Heilige Geest helpt ons het goede te doen 
Vraag de kinderen naar de volgende verhalen te luisteren om te zien hoe de Heilige 
Geest Anita en George heeft geholpen het goede te doen. 

Vroeg in de zomer nodigde een vriendinnetje Anita uit om mee te gaan zwemmen. 
Voordat ze wegging, paste Anita haar zwempak aan. Ze was verbaasd dat ze zo 
enorm was gegroeid. Het zwempak was haar te klein en het was niet netjes meer om 
het te dragen. 

Anita wist dat haar vriendinnetje thuis zat te wachten. Ze wilde snel naar haar toe om 
te spelen. Een gedachte kwam in haar op die haar hielp de juiste keuze te maken. 
Ze wist dat onze hemelse Vader en Jezus Christus wilden dat ze er fatsoenlijk uitzag. 
Als ze naar haar vriendinnetje zou gaan met haar zwempak aan, zou ze zich helemaal 
niet op haar gemak voelen. Ze wist dat ze iets anders aan moest doen. 

Anita ging snel naar haar oudere zusje en vroeg of zij een badpak te leen had. 
Samen keken ze in haar zusjes klerenkast en ze vonden een badpak dat paste. Anita 
bedankte haar zuster, kleedde zich snel om en rende naar haar vriendinnetje. Ze was 
blij dat ze het goede had gekozen. 

• Hoe spoorde de Heilige Geest Anita aan om het goede te doen? 

George en zijn vrienden waren gek op voetballen. Ze speelden het op school en 
keken ernaar op televisie. Ze kochten zelfs tijdschriften om over hun lievelingsteam te 
kunnen lezen. Ze vonden het fijn om naar de wedstrijden te kijken en erover te praten 
hoe spannend het was. 

Binnenkort zou de finale worden gespeeld. George wist dat het een spannende 
wedstrijd zou worden en wilde hem graag zien. Maar de wedstrijd zou op zondag 
worden uitgezonden. Precies in de tijd dat George naar de kerk ging. 

Zijn vrienden besloten thuis te blijven om samen met hun vader naar de wedstrijd te 
kijken. George was uitgenodigd om mee te kijken, mar hij vond dat hij zijn vergaderin-
gen in de kerk niet behoorde te missen. 

Hij begon zich af te vragen of het goed was om ook thuis te blijven en naar de wedstrijd 
te kijken. 'Ik kan tenslotte iedere zondag naar de kerk gaan en de finale is maar een 
keer per jaar', dacht hij. 'Het is niet zo erg als ik een keer niet naar de kerk ga.' 

Hij had zichzelf er bijna van overtuigd dat het niet zo erg was om een keer niet naar 
de kerk te gaan, toen er een gedachte bij hem opkwam: 'Wat willen onze hemelse 
Vader en Jezus Christus dat ik doe?' 
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Les 26 

Toen George de vraag beantwoordde, wist hij wat hij moest kiezen. Hij zou naar de 
kerk gaan. 

• Wie denk je dat George heeft geholpen? 

• Hoe heeft de Heilige Geest George geholpen? 

Leg uit dat de Heilige Geest Anita influisterde netjes gekleed te gaan. Hij fluisterde 
George in om naar de kerk te gaan. Beide kinderen luisterden naar de influisteringen 
van de Heilige Geest en onderhielden de geboden. Wijs erop dat de Heilige Geest 
ons het goede zal influisteren. We moeten Hem volgen door het goede te doen. 

KGW-ring Wijs de kinderen erop dat de KGW-ring ze eraan kan herinneren het goede te kiezen. 

Lied Zing het liedje 'Kies het goede' of zeg de tekst ervan op. 

We worden gezegend als we de influisteringen van de Heilige Geest gehoorzamen 

Plaat en verhaal Leg uit dat we rijkelijk gezegend worden als we naar de influisteringen van de Heilige 
Geest luisteren en doen wat Hij ons zegt. 

Toon plaat 3-52, Een vader houdt een paard tegen en redt daardoor zijn zoon. Vertel 
hoe onze hemelse Vader Bruce R. McConkie en zijn vader heeft gezegend doordat 
zijn vader naar de influisteringen van de Heilige Geest heeft geluisterd: 

'Een van de vroegste herinneringen uit mijn jeugd is dat ik op een paard door een 
appelgaard reed. Het paard was tam en goed afgericht en ik voelde me thuis in het 
zadel. 

'Maar op een dag was er iets wat mijn rijdier bang maakte. Hij sloeg op hol in de 
boomgaard. Ik werd uit het zadel geslagen door de overhangende takken. Ik bleef 
met één been in de stijgbeugel hangen.' 

Wijs de stijgbeugel aan op de plaat. 

'Wanhopig hield ik me vast aan het bijna gebroken leren riempje waarmee cowboys 
hun lasso aan hun zadel binden. 

'Het riempje had door mijn gewicht moeten breken, maar op de een of andere manier 
deed het dat niet. Als het paniekerige paard nog een of twee keer gesprongen had, 
was het riempje zeker doormidden gebroken of uit mijn handen gerukt. Met mijn voet 
nog steeds in de stijgbeugel zou ik zonder twijfel zwaar gewond zijn geraakt of 
misschien wel zijn gedood. 

'Plotseling stopte het paard. Ik merkte dat iemand het hoofdtuig vasthield en pro-
beerde het trillende dier te kalmeren. Vrijwel meteen daarna pakte mijn vader me in 
zijn armen. 

'Wat was er gebeurd? Wat had mijn vader hier naartoe gebracht, misschien een 
seconde voordat ik tussen de hoeven van een door paniek gedreven paard zou zijn 
gevallen? 

'Mijn vader had thuis de krant zitten lezen toen de Geest [de Heilige Geest] hem had 
ingefluisterd: "Ga snel naar de boomgaard!" 

'Zonder te aarzelen, zonder te vragen waarom, was mijn vader naar de boomgaard 
gerend. Zonder te weten waarom hij in de boomgaard was, zag hij het galopperende 
paard en dacht bij zichzelf ik moet dat paard tegenhouden. 

'Dat deed hij en vond mij. Op die manier heeft mijn vader weten te voorkomen dat ik 
ernstig gewond raakte of misschien zelfs dodelijk verongelukte' (Bruce R. McConkie, 
'Hearken to the Spirit', Friend, sept. 1972, blz. 10). 
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Bespreking • Hoe voorkwam de Heilige Geest dat de jonge Bruce McConkie ernstig gewond 
raakte? 

• Wat had er kunnen gebeuren als de vader van Bruce niet zo snel de influisteringen 
van de Heilige Geest had gehoorzaamd? (Leg uit dat Bruce R. McConkie later 
geroepen is als lid van het Eerste Quorum der Zeventig en dat hij daarna ook tot 
apostel is geroepen; anders hadden we deze grote leider misschien niet gehad.) 

• Hoe kan zo'n gebeurtenis iemands getuigenis sterken? Waarom? 

Vertel de kinderen dat we niet altijd meteen de zegeningen zien die komen door naar 
de influisteringen van de Heilige Geest te luisteren. We kunnen er zeker van zijn dat 
we gezegend zullen worden als we de influisteringen gehoorzamen. 

Samenvatting 

Vragenspel Vraag de kinderen om de beurt een vraag uit het zakje te pakken en die te beant-
woorden. U moet de vragen voor de jongere kinderen voorlezen. Gebruik de volgende 
vragen. Bedenk zo nodig aanvullende vragen zodat ieder kind de kans krijgt een 
vraag uit het zakje te nemen. 

1. Wat betekent het als de Heilige Geest iets influistert? (Hij geeft aanwijzingen of zegt 
iemand wat hij moet doen.) 

2. Wie fluistert ons in? (De Heilige Geest.) 

3. Hoe fluistert de Heilige Geest ons iets in? (Hij fluistert ons in door gedachten of 
gevoelens in ons op te laten komen of door tot ons te spreken.) 

4. Hoe helpt de Heilige Geest ons? (Hij laat ons weten wat het goede is om te doen.) 

5. Hoe heeft de Heilige Geest Anita geholpen? (Hij fluisterde haar in zich netjes te 
kleden.) 

6. Hoe heeft de Heilige Geest George geholpen? (Hij fluisterde hem in te doen wat 
onze hemelse Vader en Jezus Christus willen - naar de kerk gaan.) 

7. Wat fluisterde de Heilige Geest Karolina in? (De veter van haar broertje's schoen 
los te maken.) 

8. Hoe werd de jonge Bruce R. McConkie gezegend doordat zijn vader naar de 
influisteringen van de Heilige Geest luisterde? (Hij raakte niet gewond. Hij veron-
gelukte niet.) 

9. Wat moeten we doen als de Heilige Geest ons iets influistert? (Luisteren, gehoor-
zamen, het goede kiezen.) 

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor de influisteringen van de Heilige Geest. Laat u leiden 
door de Heilige Geest en vertel een persoonlijke ervaring waarbij de Heilige Geest u 
of iemand die u kent, influisterde iets te doen. 

Leg uit dat de Heilige Geest ons nooit zal influisteren iets te doen dat verkeerd is. 
Hij zal ons altijd aansporen te doen wat onze hemelse Vader en Jezus Christus willen. 

Geloofsartikel Laat de kinderen het eerste geloofsartikel opzeggen. 

Herinner de kinderen eraan dat de Heilige Geest een bijzondere gave is die we ont-
vangen nadat we ons hebben laten dopen en bevestigd zijn als lid van de kerk. 

Vraag het kind dat het slotgebed uitspreekt onze hemelse Vader te bedanken voor de 
influisteringen van de Heilige Geest. Stel voor dat hij onze hemelse Vader vraagt de 
kinderen de influisteringen van de Heilige Geest te leren herkennen. 
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Les 26 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Vertel het volgende verhaal van ouderling Thomas S. Monson: 

Een tijdje geleden vroeg de profeet ouderling Monson en zijn vrouw de Samoa-
eilanden te bezoeken. 

Tijdens hun verblijf bezochten ze een klas met kinderen die in het dorpje Sauniatu 
woonden. 

Ouderling Monson en zijn vrouw spraken beiden tot de klas. Toen zij klaar waren 
en de leerkracht van de kinderen het slotlied aankondigde, kwam er een gedachte 
bij ouderling Monson op. De Heilige Geest fluisterde hem in om alle 247 kinderen 
persoonlijk te begroeten. 

Toen hij echter op zijn horloge keek, zag hij dat het al laat was en dat hij geen tijd 
had om alle kinderen persoonlijk te begroeten. 

Hij probeerde de gedachte uit zijn hoofd te zetten, maar het lukte niet. 

Voor het slotgebed had hij weer het gevoel dat hij de tijd moest nemen om alle 
kinderen persoonlijk de hand te schudden. 

Ten slotte wendde hij zich tot de leerkracht en zei: 'Ik zou zo graag alle kinderen 
persoonlijk een hand geven. Kan dat?' 

De leerkracht glimlachte en sprak in het Samoaans tot de kinderen. Ze knikten 
enthousiast. De leerkracht vertelde ouderling Monson waarom de kinderen glim-
lachten. Hij had de kinderen verteld dat de president van de kerk een van de twaalf 
apostelen de opdracht had gegeven om Samoa te bezoeken. Hij had verder verteld 
dat als ze allemaal oprecht zouden bidden en geloof zouden hebben zoals de 
mensen in het Boek van Mormon en de Bijbel, de apostel hun dorp zou bezoeken. 
En de Heilige Geest zou hem influisteren dat hij ieder kind een hand moest geven 
(zie Thomas S. Monson, 'Talofa Lava', Friend, mei 1972, blz. 12-13). 

• Wie fluisterde ouderling Monson iets in? 

• Hoe fluisterde de Heilige Geest ouderling Monson iets in? 

Wijs erop dat de Heilige Geest de mensen op verschillende manieren aanspoort 
iets te doen. Meestal spreekt hij tot ons verstand zoals bij ouderling Monson. 

Leg uit dat ouderling Monson in staat was te doen wat onze hemelse Vader en 
Jezus Christus van hem verlangden doordat hij naar de influisteringen van de 
Heilige Geest luisterde. 

2. Laat de kinderen ervaringen uit hun eigen leven vertellen waarin zij het gevoel 
hadden dat ze door de Heilige Geest werden geleid. 
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27 De jaren van 
verantwoordelijkheid 

Doel De kinderen duidelijk maken dat zij vanaf acht jaar verantwoordelijk zijn voor hun 
daden. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 23-24 met een gebed in uw hart. 

2. Neem wat geld mee om in het rollenspel te gebruiken of maak wat speelgoedgeld. 

3. Bereid u erop voor het liedje 'Strijd voor het recht' (Kinderliedjes, blz. 80) te zingen 
of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin dit lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind dat kan lezen, een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Een stukje babykleding, zoals een schoentje of truitje. 
c. Facultatief: een boek, een bal en een zakje snoep of ander geschikt voedsel 

(doe deze activiteit alleen als hij volgens u zinvol is en u de voorwerpen, zonder 
al te veel onkosten te maken, kunt krijgen). 

d. Krijt, bord en een bordenwisser. 
e. Plaat 3-54, De Anti-Nephi-Lehieten begraven hun wapens (Evangelieplaten 311). 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Als we acht zijn, zijn we verantwoordelijk voor onze daden 

Houd het stukje babykleding omhoog. 

• Zou dit een van jullie passen? (U kunt een paar kinderen laten proberen het aan te 
passen; ze zullen antwoorden dat het niet past.) 

• Waarom niet? (Omdat het te klein is.) 

Bespreek met de kinderen dat ze eens klein genoeg waren om die kleertjes te dragen, 
maar dat ze nu te groot zijn geworden om ze te dragen. Leg uit dat ze niet alleen 
lichamelijk maar ook op andere manieren groeien. Ze kunnen zich bijvoorbeeld nu al 
zelf aankleden. 

• Wat kun je nu al doen wat je nog niet kon toen je nog een baby was? 

Leg uit dat dit bewijst dat ze ouder worden en meer leren. Iemand die geleerd heeft 
om dat allemaal te doen, is meestal ook oud genoeg om het verschil te weten tussen 
goed en kwaad. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 
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Bespreking 

Geloofsartikel 

KGW-ring 

Presentatie 
leerkracht 

Activiteit 

Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader verstandig is. Hij weet dat we het 
verschil tussen goed en kwaad moeten leren. Naarmate we groeien en het verschil 
tussen goed en kwaad goed leren, worden we verantwoordelijk voor wat we doen. 
Verantwoordelijk zijn voor onze daden betekent dat als we iets fout doen we toegeven 
dat het onze fout is, en dat we gezegend worden als we het goede doen. 

• Met welke leeftijd zijn wij in de ogen van onze hemelse Vader verantwoordelijk voor 
onze daden? (Met acht jaar.) 

Leg uit dat omdat onze hemelse Vader weet dat we met acht jaar de jaren van 
verantwoordelijkheid hebben bereikt, Hij wil dat we iets heel bijzonders laten doen 
als we acht zijn. 

• Welke belangrijke gebeurtenis vindt er plaats als je acht bent? (Dan kun je je laten 
dopen; zie Leer en Verbonden 68:27.) 

• Waarom is het belangrijk om je te laten dopen? (Als we ons laten dopen en beves-
tigd worden ontvangen we de gave van de Heilige Geest en sluiten we een verbond 
met onze hemelse Vader dat wij zijn geboden zullen gehoorzamen.) 

Leg uit dat je laten dopen niet betekent dat je nooit meer fouten zult maken. Het 
betekent dat we oud genoeg zijn om verantwoordelijkheid voor onze keuzes te 
dragen. We zijn oud genoeg om het verschil tussen goed en kwaad te weten. 

• Welk geloofsartikel leert ons dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze zonden? 
(Het tweede geloofsartikel. Leg eventuele moeilijke woorden uit aan de kinderen.) 

Herhaal samen met de kinderen het tweede geloofsartikel. Laat kinderen die dat willen, 
het artikel uit het hoofd opzeggen. 

Het is onze verantwoordelijkheid om het goede te kiezen 

• Wat betekenen de letters op de KGW-ring? 

Laat de kinderen de woorden 'Kies de goede weg' herhalen. Leg uit dat hun ring hen 
eraan kan herinneren dat ze groot genoeg zijn geworden om het goede te kiezen. 

Leg uit dat goed van kwaad leren onderscheiden een belangrijke stap is in het 
opgroeien. Onze hemelse Vader zal ons niet dwingen om het goede te kiezen. Hij 
geeft ons de vrijheid om zelf te kiezen tussen goed en kwaad en om er zelf verant-
woordelijk voor te zijn om ons aan de beloften te houden die we doen. Hij weet dat we 
alleen vooruitgang kunnen maken en kunnen leren als we zelf mogen kiezen. 

Schrijf KGW op het bord. Laat de kinderen opnieuw vertellen wat de letters beteke-
nen. Vertel dat u erop vertrouwt dat de kinderen het verschil tussen goed en kwaad 
zullen leren en verantwoordelijkheid voor hun daden zullen dragen. 

Geef een of twee kinderen in de klas het boek dat u heeft meegenomen. Zeg hun dat 
het hun verantwoordelijkheid is om het te bewaren. Leg de klas uit dat de twee kinde-
ren tijdens de les verantwoordelijk zijn voor het boek. Als het aan het eind van de les 
kwijt of beschadigd is, moeten zij bij u verantwoording afleggen. 

Geef de bal aan een ander kind. Leg uit dat dit kind verantwoordelijk is voor de bal 
net zoals de andere kinderen verantwoordelijk zijn voor het boek. 

Geef een volgend kind de zak met snoepjes of ander geschikt voedsel. Let erop dat 
u een kind uitkiest dat daar geen moeite mee heeft. Zeg het kind dat het na het slot-
gebed de snoepjes met de hele klas moet delen. Het kind draagt de verantwoording 
voor de snoepjes. Het moet erop letten dat er niets mee gebeurt tot het tijd is om ze 
uit te delen. 
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• Kan (naam van het kind) ervoor kiezen al die snoepjes alleen op te eten? (Ja, het 
kind kan ervoor kiezen ongehoorzaam te zijn en de snoepjes zelf op te eten in 
plaats van ze met de andere kinderen te delen.) 

Beklemtoon dat het kind vrij is om te kiezen wat hij doet, maar hij moet wel verant-
woording afleggen voor zijn keuze. 

Leg uit dat het in het dagelijks leven net zo gaat. Het plan van onze hemelse Vader 
geeft ons de mogelijkheid om te kiezen. We kunnen het goede of het slechte kiezen. 
We kunnen een verstandige of een domme beslissing nemen. Maar wat we ook doen, 
we zijn verantwoordelijk voor onze keuzes en de gevolgen. 

Schriftverhaal Laat een exemplaar van het Boek van Mormon zien. Vertel de kinderen dat een groep 
mensen in het Boek van Mormon voor een moeilijke keuze stond. Ze besloten het 
goede te kiezen. Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Ammon was een zendeling. Hij leerde koning Lamoni, de koning van een groep 
Lamanieten, het evangelie van Jezus Christus. Koning Lamoni geloofde de leringen 
en bekeerde zich. Hij vroeg zijn volk naar Ammon en zijn broers te luisteren. Koning 
Lamoni wist dat zij de waarheid vertelden. 

Ammon en zijn broers gingen van stad naar stad en van huis tot huis en vertelden de 
Lamanieten over het evangelie. De Lamanieten kenden de leringen van Jezus niet. 
Ze waren een goddeloos volk. Veel mensen geloofden de leringen van Ammon en zijn 
broers en bekeerden zich. Ze wisten dat de woorden van Jezus Christus waar waren. 
Ze bekeerden zich. 

De mensen die zich bekeerden, besloten hun naam te veranderen. Voortaan noem-
den zij zichzelf niet meer Lamanieten maar Anti-Nephi-Lehieten. Dat deden ze om 
zichzelf te onderscheiden van de goddeloze Lamanieten die de leringen van Jezus 
Christus niet wilden volgen. 

Voordat de Anti-Nephi-Lehieten zich bekeerden, hadden ze veel mensen met het 
zwaard gedood. Ze hadden spijt van de verkeerde keuzes die ze hadden gedaan en 
wilden zich bekeren. Ze beloofden onze hemelse Vader dat ze nooit meer zouden 
vechten of hun zwaard zouden opheffen tegen wie dan ook. 

Tekst Leg uit dat die mensen nog een keuze deden. Laat de kinderen meelezen terwijl u 
Alma 24:17-18 voorleest. 

• Welke keuze deden de Anti-Nephi-Lehieten? (Ze kozen ervoor hun zwaarden te 
begraven.) 

• Waarom deden ze dat? (Omdat ze een verbond hadden gesloten of een belofte 
hadden gedaan om nooit meer te doden.) 

Plaat en verhaal Toon plaat 3-54, De Anti-Nephi-Lehieten begraven hun zwaarden. 

Ga verder met het verhaal: 

Nadat de Anti-Nephi-Lehieten hun zwaarden hadden begraven, wilden de goddeloze 
Lamanieten met hen vechten. De Anti-Nephi-Lehieten moesten een heel moeilijke 
keuze doen. Ze konden hun belofte aan onze hemelse Vader breken en hun zwaar-
den gebruiken om te vechten of ze konden ervoor kiezen niet te vechten. Dan zouden 
ze waarschijnlijk zelf gedood worden. Ze besloten zich aan hun belofte te houden en 
hun zwaarden niet te gebruiken om met andere mensen te vechten. Veel Anti-Nephi-
Lehieten werden door de Lamanieten gedood. Toen de Lamanieten zagen dat ze 
geen wapens hadden en niet wilde vechten, waren ze verbaasd. Veel Lamanieten 
legden hun eigen zwaard neer omdat ze inzagen dat het verkeerd was om andere 
mensen te doden. Ze bekeerden zich ook en voegden zich bij de Anti-Nephi-Lehieten. 
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De Anti-Nephi-Lehieten hielden zich aan hun belofte zelfs toen anderen hen 
probeerden te doden. 

• In welk opzicht waren de Anti-Nephi-Lehieten verantwoordelijk voor wat ze deden? 

• Wat kun je van de Anti-Nephi-Lehieten leren over het kiezen van het goede? 

Als je acht bent, ben je rekenschap verschuldigd aan onze hemelse Vader 

Bordbespreking Herinner de kinderen eraan dat zij verantwoordelijk zijn voor wat ze doen. 

Schrijf het woord verantwoordelijk op het bord en lees het voor. Laat de kinderen het 
woord herhalen. Leg uit dat onze hemelse Vader ze met acht jaar oud genoeg vindt 
om verantwoordelijk te zijn voor hun daden. 

Zing het liedje 'Strijd voor het recht' of zeg de tekst ervan op. 

Leg de kinderen uit dat ze met acht jaar verantwoordelijk zijn voor hun daden, maar 
dat de kinderen die nog geen acht zijn nu al kunnen oefenen verantwoordelijk te zijn. 
Dit kunnen ze doen door hun ouders te helpen en zich aan hun beloftes te houden. 
Beschrijf de volgende situatie (u kunt ook een kind de situatie laten voorlezen): 

Stel je voor dat je moeder ziek is en je vraagt een deel van het huis op te ruimen. 
Je wilt echter spelen en rent naar buiten naar je vriendjes. 

Als je weer binnenkomt, roept je moeder vanuit bed en vraagt: 'Heb je alles 
opgeruimd?' 

Je antwoordt: 'Ja'. Vlug ruim je wat op in de kamer waar je alles had moeten opruimen. 

Bespreking Leg de kinderen uit dat ze als hun ouders hun een taak geven, oud genoeg zijn om 
die taak te doen. Het is hun verantwoordelijkheid dat de taak wordt gedaan. 

• Hebben je ouders je weieens gevraagd: 'Wat heb je vandaag allemaal gedaan?' 
toen je thuis kwam uit het jeugdwerk, of van een vriendje of van school? 

Wijs erop dat als kinderen aan hun ouders vertellen wat ze hebben gedaan, ze ver-
antwoording afleggen voor hun daden. Ouders houden van hun kinderen. Daarom 
willen ze weten wat kinderen thuis, op school en buiten doen. 

Geloofsartikel Onze hemelse Vader houdt ook van ons. Daarom wil Hij net als onze ouders dat we 
verantwoording afleggen van het goede en het verkeerde dat we hebben gedaan. 
Als we na ons achtste jaar het verkeerde doen - zoals stelen, liegen, iemand verdriet 
doen - noemen we dat zondigen. Laat de klas het tweede geloofsartikel gezamenlijk 
opzeggen. 

Wijs op het woord verantwoordelijk dat u op het bord heeft geschreven. Vraag de 
kinderen het op te zeggen. Vertel hun dat zij zich erop aan het voorbereiden zijn om 
verantwoording af te leggen aan onze hemelse Vader. Want als ze acht zijn, zijn ze 
oud genoeg om verantwoording te dragen en het verschil tussen goed en kwaad te 
weten. 

Samenvatting 

Activiteit Stel een aantal vragen zodat de kinderen kunnen bepalen wat hun verantwoording 
is en wat de verantwoording van anderen is. Laat ze de vragen gezamenlijk beant-
woorden. 

1. Wiens verantwoording is het om je te leren bidden? 

2. Wiens verantwoording is het dat je bidt? 

Lied 

Situatie 
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3. Wiens verantwoording is het dat je les krijgt in het jeugdwerk? 

4. Wiens verantwoording is het om goed op te letten tijdens het jeugdwerk? 

5. Wiens verantwoording is het dat je je goed gedraagt tijdens het jeugdwerk? 

6. Wiens verantwoording is het te doen wat onze hemelse Vader en Jezus Christus 
van je verwachten? 

7. Wiens verantwoording is het dat je je aan je doopverbond houdt? 

Bespreking Laat de kinderen een aantal zaken noemen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Moge-
lijke antwoorden zijn: aardig zijn tegen je vriendjes; de waarheid spreken; nederig 
zijn; de kerkvergaderingen bezoeken; geen alcohol, drugs en tabak gebruiken; je aan 
je beloftes houden. 

Activiteit en Laat de kinderen met het boek en de bal verantwoording bij u afleggen voor hun 
getuigenis leerkracht beheer over de voorwerpen. Laat ze de voorwerpen aan u teruggeven en prijs ze als 

ze het goed hebben gedaan. 

Besluit de les door de kinderen te vertellen dat dit een belangrijke periode in hun 
leven is en dat ze niet alleen zijn. Ze hebben ouders en leiders die hen leiden en hel-
pen. Ze hebben ook onze hemelse Vader en Jezus Christus die van hen houden en 
hen leiden. Na de doop kan de Heilige Geest voortdurend bij hen zijn om ze het goede 
in te fluisteren. Moedig de kinderen aan om te laten zien dat ze steeds meer verant-
woording kunnen dragen voor hun daden. Maak ze duidelijk dat ze fouten zullen 
maken, ledereen maakt fouten. Maar ze kunnen zich bekeren en het met de hulp van 
de Heilige Geest steeds beter gaan doen. 

Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader van al zijn kinderen houdt. Daarom heeft 
Hij een plan bedacht waardoor wij vooruitgang kunnen maken en steeds meer op 
Hem kunnen gaan lijken. Vertel opnieuw dat u er vertrouwen in heeft dat ieder kind in 
uw klas de verantwoording voor zijn of haar eigen daden zal dragen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Laat na het slotgebed het kind met het snoep verantwoording aan u afleggen. Laat 
het vervolgens het snoep uitdelen. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat de kinderen om de beurt een van de volgende situaties afmaken op een 
manier die toont dat hij of zij zich verantwoordelijk gedraagt. (U kunt de volgende 
situaties gebruiken of er zelf een aantal bedenken.) 

a. Je wilt buitenspelen. Het is erg koud. Je moeder zegt je dat je een jas aan moet 
doen. 

b. Je vader helpt je eraan herinneren dat als je een gedeelte van het huis opruimt, 
je die avond mee mag naar een voetbalwedstrijd. 

c. Je vriendjes willen graag met je speelgoed spelen. Jij mag ook met hun speel-
goed spelen. 

d. Je moeder vraagt je op je zusje te passen. 
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e. Je helpt je moeder om koekjes te bakken. Ze zegt je de bakplaat niet aan te 
raken totdat hij is afgekoeld. 

f. Je vriendje of zijn oudere broer biedt je bier aan. 
g. Je bent niet fatsoenlijk gekleed en wilt naar buiten gaan. 
h. Je vader vraagt je om hem in de tuin te helpen. Je schreeuwt tegen hem en rent 

hard weg om met je vriendjes te gaan spelen. 
i. Je jeugdwerklerares vraagt je eerbiedig te gaan zitten en de liedjes mee te 

zingen. Je hebt er geen zin in. 
2. Laat de kinderen tekeningen maken van iets waar zij verantwoordelijk voor zijn. 

Schrijf boven de tekening 'Ik leer verantwoording te dragen'. 
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Onze ouders leren ons 
het evangelie 

Les 

27 
Doel De kinderen duidelijk maken dat hun ouders of verzorgers hun kunnen leren de 

geboden te onderhouden. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 53:10-22; 56:3-10, 46-48, 55-56; 57:24-25; Leer en Verbonden 
93:40 en Mozes 6:58 met een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor het liedje 'Leer mij te wand'len in 't licht van de Heer' (Kinder-
liedjes, blz. 70) te zingen of zeg de tekst ervan op. U kunt, indien u dat geschikt 
vindt voor uw klas, het eerste vers door een kind laten zingen. 

3. Nodig voor het eerste gedeelte van de les een moeder met haar baby uit. (Als dit 
niet mogelijk is, kunt u een plaat van een moeder met een baby gebruiken.) 

4. Houd rekening met die kinderen waarvan niet beide ouders thuis wonen of waarvan 
de ouders hun niet leren de geboden te onderhouden. 

5. Benodigdheden: 
a. De standaardwerken. 
b. Een bonenzakje, een kleine bal of een ander zacht voorwerp. 
c. Plaat 3-38, Tweeduizend jeugdige strijders (Evangelieplaten 313); plaat 3-5, 

Adam en Eva onderrichten hun kinderen. 

6. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

We hebben ouders die ons onderrichten 

Aandachtsactiviteit Stel de moeder met de baby voor aan de kinderen. Geef de kinderen kort de gelegen-
heid om naar de baby te kijken en vraag dan: 

• Wat kan de baby a! zelf doen? 

• Wat doet de moeder voor de baby? 

• Hoe leert de baby praten? 

• Hoe leert de baby lopen? 

Leg uit dat iemand voor de baby moet zorgen. Hij is helemaal afhankelijk van zijn 
ouders. Ze houden van de baby en waken dag en nacht over hem. 

• Wat heb jij geleerd sinds je een baby was? 

• Wie heeft je van alles geleerd en voor je gezorgd? 

134 



Bedank de moeder dat zij in de klas wilde komen met haar baby en begeleid haar de 
klas uit. 

Onze ouders leren ons de geboden te onderhouden 

Plaat en verhaal Toon plaat 3-5, Adam en Eva onderrichten hun kinderen. 

Adam en Eva, de eerste man en vrouw op aarde, leerden het evangelie van Jezus 
Christus. Zij vertelden hun kinderen over het evangelie. Lees Mozes 6:58 voor. Laat 
het laatste woord weg. 

• Welk gebod geeft Jezus Christus aan ouders? (Ze moeten hun kinderen de waar-
heden van het evangelie leren; zie LV 93:40.) 

Lied Zing het liedje 'Leer mij te wand'len in 't licht van de Heer' of zeg de tekst ervan op. 
Vraag de kinderen goed op te letten zodat ze weten wat 'wand'len in 't licht' betekent. 

Leer mij te wand'len in 't licht van de Heer; 
leer mij te bidden tot Hem altijd weer, 
dat ik mijn oog op het goede steeds richt. 
Leer mij, leer mij te wand'len in 't licht. 

Laat ons tezamen toch leren, mijn kind, 
van zijn geboden, ja, dat Hij ons mint, 
tot wij verschijnen voor zijn aangezicht, 
altijd, altijd te wand'len in 't licht. 

Hemelse Vader, wij danken U zeer 
voor uwe liefde en leiding steeds weer. 
Dankbaar tot U is ons loflied gericht, 
blij nu, blij nu: wij wand'len in 't licht. 

• Wat betekent het om '[in 't licht] te wand'len'? (Onze hemelse Vader gehoorzamen.) 

Leg uit dat we op de aarde geboren zijn om te leren. Onze hemelse Vader heeft ons 
in een gezin geplaatst zodat we van onze ouders kunnen leren. Ouders hebben het 
gebod gekregen om ons te helpen zodat we ons kunnen voorbereiden en later kunnen 
terugkeren naar onze hemelse Vader. 

Schriftverhaal Vertel dat er in het Boek van Mormon een verhaal staat over tweeduizend jonge-
en plaat mannen. Hun ouders hadden hun geleerd de geboden te gehoorzamen. Vertel het 

volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Herinner de kinderen eraan dat de Lamanieten die zich tot de kerk hadden bekeerd 
Anti- Nephi-Lehieten werden genoemd om ze niet te verwarren met de rest van de 
Lamanieten. Toen de Anti-Nephi-Lehieten zich bekeerden, hadden ze onze hemelse 
Vader beloofd dat ze hun wapens nooit meer zouden oppakken om te vechten. Ze 
begroeven hun wapens om te laten zien dat ze zich aan hun belofte zouden houden. 

De Nephieten gaven de Anti-Nephi-Lehieten land om te wonen en ze beschermden 
hen tegen de Lamanieten. De Anti-Nephi-Lehieten werden bekend om hun recht-
schapenheid en eerlijkheid. Ze gaven voedsel en kleding aan de Nephitische soldaten. 

Veel jaren gingen voorbij. De goddeloze Lamanieten vielen de Nephieten weer aan en 
namen een aantal Nephitische steden in. Het was moeilijk voor de Nephieten om hun 
steden te beschermen. Toen de Anti-Nephi-Lehieten zagen hoe hard de Nephieten 
vochten om hun steden te beschermen, maakten zij zich ongerust. Ze vroegen zich af 
of ze hun belofte niet moesten verbreken en de Nephieten moesten helpen. 
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Een dappere Nephitische leider, Helaman, zei hun dat zij hun belofte niet moesten 
breken. Hij wist dat het belangrijk was om trouw te zijn aan je beloftes en verbonden. 
Hij wist ook dat die rechtschapen mensen zoons hadden die nog klein waren toen hun 
ouders het verbond hadden gesloten. Die jongens hadden geen verbond gesloten 
met onze hemelse Vader. Zij konden wel samen met de Nephieten vechten om hun 
ouders en steden te beschermen. Tweeduizend jongens wilden vrijwillig meevechten 
met Helaman. 

Toon plaat 3-38, Tweeduizend jeugdige strijders. Ga dan verder met het verhaal. 

Leg uit dat die jongemannen eerlijk en betrouwbaar waren. Hun moeders hadden 
ze geleerd op onze hemelse Vader te vertrouwen en zijn geboden te onderhouden. 
De jeugdige strijders wisten dat als ze op onze hemelse Vader zouden vertrouwen, 
Hij hen zou beschermen. Omdat ze geloof hadden en de leringen van hun moeders 
volgden, waren ze niet bang om Helaman te volgen. Ze vochten in veel veldslagen 
samen met de Nephieten. Ze vochten dapper en waren een grote aanwinst voor het 
Nephitische leger. 

Lees Alma 56:47 voor, beginnend met 'ja, door hun moeders was hun geleerd' tot en 
met vers 48. 

Leg uit dat Helaman van die jongemannen hield alsof hij hun vader was. Na een grote 
veldslag waren er veel mensen gedood. Helaman maakte zich zorgen dat misschien 
een aantal van de jongemannen gedood zou zijn. Toen ze geteld werden, was hij 
blij dat ze allemaal nog in leven waren. Omdat de jongemannen op onze hemelse 
Vader hadden vertrouwd en de leringen van hun moeders hadden gevolgd, had onze 
hemelse Vader hen tegen de Lamanieten beschermd. 

Bespreking Wijs erop dat wij de geboden van onze ouders kunnen leren zoals die jeugdige strij-
ders ze van hun ouders hebben geleerd. Daarna moeten we gehoorzamen wat ons is 
geleerd. Onze ouders vertellen ons over de geboden van onze hemelse Vader. Daar-
door leren ze ons wat we moeten doen om ons aan ons doopverbond te houden. 

• Noem eens een paar geboden waarover onze ouders en anderen ons vertellen. 
(Laat de kinderen antwoorden. Benadruk in uw bespreking hoe belangrijk het is 
om onze hemelse Vader, en Jezus Christus en elkaar lief te hebben. Andere ant-
woorden kunnen zijn: je ouders eren, anderen vergeven, je laten dopen, bidden, 
tiende betalen, vasten, je aan het woord van wijsheid houden, eerlijk zijn, de sabbat 
heiligen, de kerkvergaderingen bijwonen en de Schriften bestuderen.) 

Samenvatting 

Moedig de kinderen aan naar hun ouders te luisteren als zij hun iets leren. Spoor ze 
aan de geboden te onderhouden. Vertel hun dat het fijn zou zijn als zij hun ouders 
bedanken dat ze hun over de geboden vertellen. 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader van ons allemaal houdt. Omdat Hij zoveel 
leerkracht van ons houdt heeft Hij onze aardse ouders geboden over ons te waken, voor ons te 

zorgen en ons de juiste manier van leven te leren. Omdat onze ouders proberen te 
leven zoals onze hemelse Vader dat wil, kunnen wij van hen leren om altijd de goede 
weg te kiezen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
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vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat de kinderen een paar dingen bedenken die zij van hun ouders hebben 
geleerd. Speel het volgende spel met ze: 

Zeg: 'Mijn (moeder, vader) heeft me geleerd om (bijvoorbeeld: een cake te bak-
ken)'. Noem vervolgens een kind bij de naam, werp hem of haar een bonenzakje 
toe en vraag: 'Wat hebben jouw ouders jou geleerd te doen?'. 

Het kind antwoord door te zeggen: 'Mijn (moeder, vader) hebben me geleerd om 
(bijvoorbeeld: mijn naam te schrijven).' Laat het kind het bonenzakje naar u terug-
werpen. 

Herhaal het spel totdat ieder kind een of twee beurten heeft gehad. 

2. Lees de kinderen het volgende gedichtje voor. Laat de kinderen gaan staan. Vraag 
ze iedere keer als ze het woord hemel of thuis horen, hun hand op hun hoofd leggen. 

Ik had een thuis in de hemel. 

Ik had een thuis in de hemel; 
Dat zei mijn moeder mij; 
Ik woonde bij onze hemelse Vader 
En was daar erg blij. 

Ik woonde vroeger in de hemel; 
Mijn vader zei mij 
Dat onze hemelse Vader me hierheen zond 
Om te groeien, te leren en te werken daarbij. 

Ik hield van mijn thuis in de hemel, 
Maar ook hier ben ik blij 
Met al die familie, 
Vriendjes en buren van mij. 

3. Zing samen met de kinderen het liedje 'Een gelukkig gezin' (Kinderliedjes, blz. 104) 
of zeg de tekst ervan op. De tekst staat achterin dit lesboek. 

Kies een kind uit dat de vader mag spelen en een kind dat de moeder mag spelen. 
Als u het woord 'moeder' zingt of zegt, moet het kind dat moeder voorstelt opstaan. 
Als u 'mij' zingt of zegt, moet ieder kind naar zichzelf wijzen. Als u 'vader' zingt of 
zegt, moet het kind dat de vader voorstelt opstaan. 
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27 Geloof in de 
Heer Jezus Christus 

Doel Het geloof van de kinderen in de Heer Jezus Christus sterken. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 4:21; Alma 32; Ether 2-3 en Leer en Verbonden 29:6 met een 
gebed in uw hart. Bereid u erop voor Ether 2:17, 23; 3:6 en Leer en Verbonden 29:6 
tijdens de les voor te lezen. 

2. Neem een aantal schone, kleine steentjes mee. U kunt ook kleine cirkels van stevig 
karton uitknippen die steentjes voorstellen. Schrijf 'Geloof in de Heer Jezus Christus' 
onderop de steentjes door voor iedere letter één steentje te nemen. Zie onder-
staand voorbeeld. 

Leg de steentjes voor de klas met de letter naar beneden op tafel of op de grond. 

3. Benodigdheden: 
a. Zo mogelijk voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon en een 

Leer en Verbonden. 

b. Voor ieder kind een potlood en papier. 
c. Een interessant voorwerp (zo mogelijk, een voorwerp dat verband houdt met de 

les) en een doek om het te bedekken. 

d. Plaat 3-55, De broer van Jared ziet de vinger van de Heer (Evangelieplaten 318). 

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

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

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. 

We kunnen geloof in Jezus Christus hebben 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 
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Aanschouwelijk 
onderwijs 

Schriftverhaal 
en bespreking 

Tekst lezen 

Een klein meisje bracht haar vader, die diep in een schacht werkte, zijn lunch. Ze kon 
haar vader niet zien in de donkere schacht. Maar ze riep hem en toen hij antwoordde, 
wist ze dat hij er was. De vader zei haar het lunchpakket in de schacht te laten vallen 
en dat hij het dan op zou vangen. Toen hij het lunchpakket had opgevangen, riep hij 
naar boven dat het veel te veel eten voor een persoon was. Hij vroeg haar of ze samen 
met hem wou lunchen. 'Spring maar,' zei hij, 'ik vang je wel op. Je kunt me niet zien, 
maar ik kan jou wel zien en ik laat je niet vallen.' Het meisje sprong in de donkere 
schacht en viel veilig in haar vaders sterke armen. Daarna heeft ze gezellig met haar 
vader geluncht. 

Leg uit dat het meisje er op vertrouwde dat haar vader haar op zou vangen ook al 
kon ze hem niet zien. Met geloof is het net zo als met het vertrouwen van het meisje. 
Geloof is datgene wat je hoopt en niet ziet maar wat wel waar is (Ether 12:6). 

Laat de kinderen de doek zien waar het voorwerp onder ligt. 

• Geloof je dat hier iets onder ligt? 

Laat de kinderen raden welk voorwerp er onder de doek ligt. Haal de doek weg. Wijs 
erop dat ze ook al konden zij het voorwerp niet zien, toch geloofden dat het er lag. 

Leg uit dat ook al kunnen we Jezus Christus niet zien, we geloven dat Hij er is. Jezus 
Christus heeft de wereld geschapen. Overal om ons heen kunnen we zien dat Hij er 
echt is, als we naar de sterren aan de hemel kijken, maar vooral als we in de Schriften 
lezen. We hebben ook profeten die ons hebben verteld dat ze Hem hebben gezien. 
Vertel de kinderen dat u ze vandaag gaat vertellen over iemand in het Boek van 
Mormon die zo'n groot geloof had dat hij daadwerkelijk Jezus Christus heeft gezien. 

De broer van Jared en de Jaredieten hadden geloof 

Herinner de kinderen eraan dat u ze heeft verteld over het Boek van Mormon en de 
Nephieten en de Lamanieten. Leg uit dat er nog een volk naar Amerika is gegaan. 
Zij trokken veel eerder weg dan Lehi en zijn gezin. Ze werden de Jaredieten genoemd. 
Hun leider was een man die Jared heette. Jared had een broer die een groot geloof 
had. Jezus Christus verhoorde de gebeden van Jareds broer en zegende het volk. 

Leg uit dat Jezus Christus de Jaredieten gebood zich te verzamelen met hun gezinnen 
en hun bezittingen. Ze moesten hun dieren en allerlei soorten zaad meenemen. Dan 
zou Hij ze naar een land van belofte leiden. 

De Jaredieten waren getrouw en gehoorzaamden Jezus. Jezus sprak vanuit een wolk 
met de broer van Jared en leidde de Jaredieten de wildernis in. Ze staken veel wateren 
over en daarna de zee. 

Herinner de kinderen eraan dat de broer van Jared gezegend werd omdat hij een 
groot geloof had. Hij liet dat zien doordat hij onze hemelse Vader vroeg zijn volk te 
helpen en door te doen wat onze hemelse Vader hem had geboden. 

Ga verder met het verhaal van de broer van Jared: 

Jezus Christus vertelde de broer van Jared hoe hij acht vaartuigen moest bouwen. 
Hiermee konden zij de zee oversteken naar het land van belofte. De Jaredieten volg-
den de instructies van de Heer op en bouwden de vaartuigen. 

De Heiland zei de broer van Jared dat de vaartuigen soms helemaal onder water zou-
den zijn. Daarom moesten ze zo worden gebouwd dat er geen water in kon lopen. 

Laat de kinderen die kunnen lezen Ether 2:17 in hun exemplaar van het Boek van 
Mormon opzoeken. Hierin worden de vaartuigen van de Jaredieten beschreven. Lees 
het vers samen. 
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Tekenactiviteit 

Doe beide handen komvormig op elkaar. Draai ze dan weer de ene kant op dan weer 
de andere als een schip dat heen en weer geslingerd wordt en onder water gaat. 

Geef ieder kind een blaadje en potloden of krijtjes. Vraag de kinderen een tekening te 
maken van de vaartuigen zoals zij denken dat ze eruit hebben gezien. Lees het vers 
zo nodig nog eens voor. 

Vraag de kinderen hun tekening aan de klas te laten zien. Neem de tekeningen en de 
Boeken van Mormon in. Zeg hun dat u hun tekening aan het eind van het jeugdwerk 
weer zult teruggeven. Leg uit dat we niet precies weten hoe de vaartuigen eruit 
hebben gezien. 

Tekstbespreking 

Schriftverhaal 
en voorwerpen 

Tekst 

Plaat en 
schriftverhaal 

De broer van Jared ziet Jezus Christus 

Leg uit dat de vaartuigen zo dicht waren dat het binnenin helemaal donker was. Er 
kon ook geen frisse lucht binnen komen. De mensen vroegen zich af hoe ze moesten 
zien of ademen tijdens de overtocht. Jezus Christus gebood hun boven- en onderin 
ieder vaartuig een gat te maken. De gaten konden worden dichtgedaan. Als de vaar-
tuigen boven water waren, konden de Jaredieten het gat bovenin openen om frisse 
lucht binnen te laten. Als er water binnenstroomde konden ze het gat weer dichtdoen. 

De broer van Jared wist dat ze nog licht nodig hadden in de vaartuigen. Hij bad en 
vroeg wat zij konden doen om licht te krijgen. 

Lees Ether 2:23 voor. Leg uit wat Jezus Christus tegen de broer van Jared zei. Vertel 
dat Jezus de broer van Jared niet zei wat hij moest doen, maar hem vroeg wat hij 
wilde dat Hij voor hem deed. 

• Wat voor oplossingen zou jij bedacht hebben als je de broer van Jared was 
geweest? 

Leg uit dat de broer van Jared naar een berg ging en daar zestien kleine steentjes uit 
een rots smolt. 

Wijs op de steentjes (of papieren steentjes) die u heeft neergelegd. Leg uit dat de 
steentjes die hij gesmolten had wit en helder waren, net als glas. 

De broer van Jared nam de steentjes mee naar de top van een berg en bad. In zijn 
gebed zei hij dat hij wist dat als de Heer de steentjes zou aanraken, ze licht zouden 
geven. Op die manier zouden zij licht hebben tijdens hun overtocht. Na zijn gebed 
gebeurde er iets geweldigs. 

Lees Ether 3:6 voor (stop nadat u de eerste maal het woord vinger heeft voorgelezen). 

• Wat heeft Jezus Christus met de steentjes gedaan? (Hij heeft ze met zijn vinger 
aangeraakt.) 

Toon plaat 3-55, De broer van Jared ziet de vinger van de Heer. 

Toen de broer van Jared zag dat Jezus Christus' vinger de steentjes aanraakte, was 
hij zo verbaasd dat hij op de grond viel. De Heer vroeg hem waarom hij op de grond 
was gevallen. De broer van Jared zei dat hij niet wist dat de Heer een vinger had net 
als een mens. Toen vroeg Jezus de broer van Jared of hij al de woorden geloofde die 
de Heer had gesproken. Nadat de broer van Jared ja had gezegd, zei de Heer hem 
dat Hij zich aan hem kon laten zien omdat hij zo'n groot geloof in Hem had. Jezus 
toonde zich aan de broer van Jared. Hij zei dat er nog nooit iemand was geweest die 
zo'n groot geloof had gehad als hij. 

140 



Les 26 

Presentatie 
leerkracht 

Geloofsartikel 

Tekstbespreking 

Situaties en 
bespreking 

• Waarom toonde Jezus Christus zich aan de broer van Jared? (Omdat de broer van 
Jared een groot geloof had.) 

Leg uit dat de broer van Jared wist dat als Jezus de steentjes zou aanraken, zij licht in 
de acht vaartuigen zouden geven. En dat gebeurde ook. 

De Jaredieten hadden ook een groot geloof in Jezus Christus. Niet lang daarna gingen 
ze aan boord van de schepen. Door hun geloof werden zij veilig naar het land van 
belofte geleid. 

Wij kunnen net als de broer van Jared geloof hebben 

Leg uit dat de mensen in onze tijd geloof kunnen hebben net als de broer van Jared. 
Geloof betekent vertrouwen op onze hemelse Vader en Jezus Christus. We laten zien 
dat we geloof hebben door gehoorzaam te zijn en te bidden. Onze hemelse Vader 
heeft ons beloofd dat Hij onze gebeden verhoort als we in geloof vragen om wat goed 
is (zie Mosiah 4:21). 

Laat de kinderen het vierde geloofsartikel, zover als zij kunnen, opzeggen. 

Lees Leer en Verbonden 29:6 aan de klas voor. 

Leg uit dat we geloof moeten hebben als we tot onze hemelse Vader bidden. Onze 
hemelse Vader heeft beloofd dat Hij onze gebeden zal beantwoorden als we in geloof 
vragen. Het is niet genoeg om alleen maar een gebed uit te spreken. We moeten 
geloven dat Hij onze gebeden zal beantwoorden op de manier die het beste voor 
ons is. 

Lees de volgende denkbeeldige situaties aan de klas voor. Laat de kinderen vertellen 
hoe de hoofdpersoon in iedere situatie liet blijken dat hij of zij geloof had. 

1. Bart had zijn KGW-ring op het speelplein verloren. Jim, zijn beste vriend, zei dat hij 
de ring nooit meer terug zou vinden tussen al het grind en zand. Bart wist dat hij 
wat extra hulp nodig had. Hij wilde zijn ring terugvinden. Die avond bad hij tot onze 
hemelse Vader en vroeg om hulp. Toen hij klaar was met bidden, had hij een goed 
gevoel. Hij voelde dat onze hemelse Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest 
hem zouden helpen en dat hij de ring terug zou vinden. De volgende dag vond hij 
de ring. 

• Wat deed Bart waaruit zijn geloof in Jezus Christus blijkt? 

• Hoe werd Barts geloof beloond? 

2. Sandra moest een toespraak houden in het jeugdwerk de volgende zondag. Ze 
had dat nog nooit eerder gedaan en was heel zenuwachtig. De hele week deed ze 
haar best om de toespraak voor te bereiden, 's Zondags was ze nog steeds heel 
zenuwachtig. Vlak voordat ze naar de kerk gingen, knielde ze neer bij haar bed en 
vroeg onze hemelse Vader om hulp. Ze bad dat ze rustig mocht worden. Ze wist 
dat ze goed haar best had gedaan en voelde dat onze hemelse Vader haar zou 
helpen. 

• Wat heeft Sandra gedaan waaruit haar geloof bleek? 

• Hoe denk je dat haar geloof werd beloond? 

Herinner de kinderen eraan dat hun gebeden beantwoord zullen worden als ze in 
geloof vragen. Soms worden onze gebeden niet beantwoord zoals we het graag zou-
den willen. Als we geloof hebben in onze hemelse Vader en Jezus Christus kunnen 
we erop vertrouwen dat ons gebed zo verhoord wordt als het beste voor ons is. 
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Samenvatting 

Spel Speel het volgende spelletje met behulp van de steentjes die u voor de klas heeft 
neergelegd. Laat de kinderen om de beurt een letter van het alfabet noemen. Als een 
kind een van de letters op de steentjes noemt, draai dat steentje dan om zodat de 
letter zichtbaar wordt. Ga door met het spel totdat alle steentjes zijn omgedraaid en 
de zin 'Geloof in de Heer Jezus Christus' zichtbaar is. Lees de zin met de hele klas 
op. Stel vervolgens de volgende vraag: 

• Op wat voor manieren kunnen we laten zien dat we geloof in onze hemelse Vader 
en Jezus Christus hebben? 

Getuigenis Besluit de les door uw getuigenis te geven. Getuig dat onze hemelse Vader onze 
leerkracht gebeden verhoort als we in geloof tot Hem bidden. U kunt een persoonlijke ervaring 

vertellen waarbij onze hemelse Vader een gebed van u heeft verhoord. Moedig de 
kinderen aan hun geloof te sterken. 

• Hoe heeft de broer van Jared zijn geloof gesterkt? (Mogelijke antwoorden zijn: 
hij bad om hulp; hij luisterde naar Jezus Christus; hij geloofde dat de geboden die 
hij had gekregen, goed waren en hij gehoorzaamde ze.) 

Geef de kinderen aan het eind van het jeugdwerk hun tekeningen van de vaartuigen 
mee naar huis. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Geef ieder kind een van de steentjes mee om hen eraan te herinneren dat zij geloof 
kunnen hebben net als de broer van Jared. U kunt de kinderen het woord geloof 
op het steentje laten schrijven. 

2. Laat de kinderen het eerste gedeelte van het vierde geloofsartikel herhalen: 'Wij 
geloven dat de fundamentele beginselen en verordeningen van het Evangelie zijn: 
ten eerste, geloof in de Here Jezus Christus'. 

3. Zing staande met de kinderen het liedje 'Geloof' (Kinderliedjes, blz. 50) of zeg de 
tekst ervan op. Maak daarbij de onderstaande bewegingen: 

Geloof is: weten dat de zon zal opgaan, (doe uw armen in een halve cirkel boven 
het hoofd) 

elke dag opnieuw, (laat uw armen langzaam zakken) 
Geloof is: weten dat de Heer mij hoort (uw hand komvormig aan uw oor houden) 
wanneer ik tot Hem bid. (uw handen vouwen alsof u bidt) 
Geloof is als een heel klein zaadje: (houd uw linkerhand komvormig en doe alsof 

u met rechterhand een zaadje plant) 
het wordt een grote plant, (doe met uw rechterhand een plant na die opgroeit uit 

de linkerhand) 
Geloof is een gevoel, diep in mijn hart. (leg uw handen op het hart) 
Als 'k goed doe, (houd uw rechterwijsvinger omhoog) 
weet ik dat. (raak met uw rechterwijsvinger uw slaap aan) 
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4. Laat de kinderen een zaadje zien. Vraag de kinderen wat ermee gebeurt als het 
wordt geplant en verzorgd. U kunt ieder kind helpen het plantje in een klein potje 
aarde te poten. Moedig de kinderen aan om de komende twee weken voor hun 
plantje te zorgen als het ontspruit. 

• Wat moeten we doen zodat het plantje kan groeien? 

We geloven dat een zaadje zal ontspruiten als we er goed voor zorgen. Op dezelfde 
manier geloven we dat onze hemelse Vader onze gebeden verhoort als we zijn 
geboden onderhouden en in geloof bidden. 
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Les 27 Jezus Christus houdt 
van ons allemaal 

Doel De kinderen duidelijk maken dat Jezus Christus van alle kinderen houdt en ze zegent. 

Voorbereiding 1. Lees Marcus 10:13-16 en 3 Nephi 17 met een gebed in uw hart. 

2. Maak voor ieder kind een uitreikblad volgens onderstaand voorbeeld: 

Nederland 

Fiji 

Mexico 

4. Bereid u erop voor de volgende plaatsen op de wereldkaart aan te wijzen: 
(a) Nederland, (foj Jeruzalem, (c) Amerika, (d) Fiji en (e) Mexico. 

5. Bereid u erop voor de kinderen het liedje 'Kinderen overal ter wereld' (Kinder-
liedjes, blz. 4) te leren. 

6. Benodigdheden: 
a. De volgende knipplaten van kinderen in klederdracht ter illustratie van de verha-

len: Een jongen uit Nederland (knipplaat 3-7), een meisje van de Fiji-eilanden 
(knipplaat 3-8), twee Mexicaanse jongens (knipplaat 3-9 en 3-10). 

b. Plaat 3-56, Christus en de kinderen (Evangelieplaten 216); plaat 3-57, Jezus 
zegent de Nephitische kinderen; plaat 3-58, De wereldkaart, of zo mogelijk een 
globe. 

7. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan 
doen. 
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3. Maak de volgende woordstroken: 



Aanbevolen 
lesschema 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. 

Jezus Christus houdt van alle kinderen 

Aandachtsactiviteit Toon plaat 3-58, De wereldkaart. Wijs het land aan waar u woont. Vertel de kinderen 
dat u ze wat meer gaat vertellen over een paar andere landen. 

Toon de woordstrook met Fiji erop en knipplaat 3-8. Wijs de Fiji-eilanden aan op de 
kaart. Leg uit dat de kinderen op de Fiji-eilanden wonen in een land dat omringd is 
door de oceaan. De mensen verbouwen bananen, kokosnoten en suikerriet. Het 
warme tropische klimaat is heel lekker. Sommige mensen noemen het 't land van de 
prachtige zonsopgang. De Fiji's noemen hun thuis de blijde eilanden, omdat de 
mensen erg van hun eiland houden. 

Toon de woordstrook met Mexico erop en knipplaat 3-9 en 3-10. Wijs Mexico aan op 
de kaart. Leg uit dat de mensen in Mexico Spaans spreken. Jaren geleden leerden 
de mensen maïs verbouwen en nu is het 't hoofdvoedsel. De negen avonden voor 
kerst komen vrienden en buren samen en beelden het kerstverhaal uit. Na afloop 
spelen de kinderen een spel dat pinata heet. Leg uit dat een pinata een hol dier is, 
gemaakt van klei of papier-maché. Het is gevuld met snoep, fruit en speelgoed. Het 
hangt boven de hoofden van de kinderen. De kinderen worden geblinddoekt en 
moeten om de beurt proberen de pinata met een stok kapot te slaan. Als hij kapot is, 
mogen alle kinderen zoveel mogelijk snoepjes, fruit of speelgoed proberen te pakken. 

Leg uit dat de kinderen uit andere landen in sommige opzichten verschillen van de 
kinderen in de klas, maar in andere opzichten weer op hen lijken. Het maakt niet uit of 
ze er hetzelfde uitzien en dezelfde gewoontes hebben of niet: onze hemelse Vader en 
Jezus houden van hen net zoals ze van jullie houden. Onze hemelse Vader en Jezus 
houden van alle kinderen en waken over hen. 

Lied Leer de kinderen het liedje 'Kinderen overal ter wereld'. Laat het ze een of twee keer 
samen lezen of zingen. 

Als 't avond wordt, zie je in ieder land 
hoe de kind'ren bidden gaan, zoals hier, 
danken hun Vader op hun eigen manier, 
biddend: dank u, dank u, op hun eigen manier. 

'Gracias.' 'Malö.' 'Wir danken dir.' 
(graa - sias) (maa - loo) (wier danken dier) 
Zo bidt ieder kind op zijn eigen manier. 
Één zegt: 'tak', and'ren: 'merci', 
(tak) (mer-sie) 
'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. 

Toon plaat 3-56, Jezus en de kinderen. Wijs Jeruzalem aan op de wereldkaart. Leg uit 
dat Jezus hier woonde toen Hij op aarde was. Vertel in uw eigen woorden het verhaal 
van Jezus, zijn apostelen en de kinderen uit Marcus 10:13-16. Breng de volgende 
punten naar voren: 

Plaat en 
schriftverhaal 
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1. Een grote menigte had zich om Jezus geschaard om naar Hem te luisteren. 

2. Sommige mensen wilden hun kinderen meenemen zodat Jezus ze kon zegenen. 

3. Omdat de apostelen bezorgd waren om het welzijn van de Heiland, wilden ze de 
kinderen wegsturen. 

4. Jezus zei de apostelen dat ze de kinderen naar Hem toe moesten laten komen. 

5. Jezus hield van de kinderen en zegende hen. 

Plaat en Toon plaat 3-57, Jezus zegent de Nephitische kinderen. Wijs Amerika aan op de 
schriftverhaal wereldkaart. Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal uit 3 Nephi 17: 

Na zijn kruisiging, opstanding en hemelvaart bezocht Jezus Christus de Nephieten in 
Amerika en leerde ze het evangelie. 

Toen het tijd was voor Jezus om weg te gaan, begonnen de mensen te huilen. Ze 
hielden van Hem en voelden hoeveel Hij van hen hield. Ze wilden dat Hij nog wat 
langer zou blijven. 

Omdat de mensen zo'n groot geloof hadden en zo graag wilden dat Hij langer bleef, 
ging Hij nog niet weg. 

Jezus gebood de ouders hun kleine kinderen bij Hem te brengen. Niet lang daarna 
stonden alle kleine kinderen bij Jezus. 

Een voor een nam Hij hen in zijn armen en zegende ze. Toen bad Hij voor ze tot onze 
hemelse Vader. 

Hij zei tegen de vaders en moeders: 'Ziet uw kleinen' (3 Nephi 17:23). De ouders 
keken naar hun kinderen en zagen dat de hemel zich opende. Engelen kwamen naar 
beneden en bewogen zich in een cirkel om de kinderen heen. 

Leg uit dat Jezus Christus niet alleen van de kinderen in Jeruzalem en Amerika hield 
en ze zegende, maar dat Hij net zoveel van de kinderen houdt die nu leven en hen 
ook zegent. 

Jezus Christus houdt ook van ons en zegent ons 

Knipplaten en Laat de knipplaten van de kinderen in klederdracht zien. Leg uit dat u verhalen gaat 
verhaal vertellen van kinderen in andere landen. Leg ook uit dat u zult duidelijk maken hoe 

onze hemelse Vader en Jezus die kinderen hebben gezegend. 

Laat een kind de knipplaat van de Nederlandse jongen (knipplaat 3-7) bij Nederland 
op de wereldkaart plakken. Help zo nodig. Vertel het volgende verhaal: 

'Jan Roothof was elf jaar en woonde in Rotterdam. Vroeger was hij heel gelukkig. Hij 
ging naar school en naar de kerk. Hij speelde met zijn vriendjes en deed alle spelletjes 
die een jongen van zijn leeftijd leuk vindt. Toen, van het ene op het andere moment, 
kreeg hij een pijnlijke oogziekte en kon nauwelijks nog zien. Hij kon niet meer naar 
school en kon niet meer lezen. Hij zag nog zo weinig dat hij niet meer met zijn vriend-
jes kon spelen. Iedere dag was het donker en leed hij. 

'De heiligen der laatste dagen hoorden dat president Joseph F. Smith naar Nederland 
zou komen. Jan dacht er heel lang over na en zei toen tegen zijn moeder: "Als ik met 
je mee mag naar de vergadering zodat hij in mijn ogen kan kijken, zal ik weer kunnen 
zien." 

'President Smith ging na afloop van de vergadering achterin de kapel staan om de 
mensen te begroeten en ze een hand te geven. Zuster Roothof leidde Jan, zijn ogen 
onder het verband, naar hun geliefde leider toe. 
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'President Smith nam de blinde jongen bij de hand. Met grote tederheid nam hij het 
verband af en keek in Jans pijnlijke ogen. De profeet zegende Jan en beloofde hem 
dat hij weer zou zien. 

Toen zij thuis kwamen, deed Jans moeder het verband af zodat hij zijn ogen kon 
baden zoals de dokters hadden geadviseerd. Tijdens het baden riep Jan het uit van 
vreugde: 'O, mama. Mijn ogen zijn weer gezond. Ik kan alles nu goed zien - zelfs op 
afstand. En het doet niet meer zeer!' (President Smith Took Him by the Hand, Friend, 
aug. 1973, blz. 36). 

• Wat gebeurde er met Jan? (De profeet heeft hem gezegend dat hij weer zou zien 
en onze hemelse Vader heeft hem genezen). 

• Hoe hebben onze hemelse Vader en Jezus Christus laten zien dat ze van Jan 
hielden? 

Knipplaten Laat een kind de knipplaat van de Mexicaanse kinderen bij Mexico op de wereldkaart 
en verhaal plakken. Help zo nodig. Leid het verhaal in door te vertellen dat de kinderen in het 

verhaal Miguel en Tomas heten. Vertel dat hun moeder de kost verdient door voor 
andere mensen kleding te wassen: 

'Op een dag toen [hun moeder] thuiskwam van de was bezorgen, was ze ontmoedigd. 
Ze had hard gewerkt en niemand had haar die dag kunnen betalen. Ze had geen 
geld meer om brood te kopen. Ze wist dat haar kinderen honger hadden. De laatste 
maaltijd die ze hadden gehad was de kleine broodmaaltijd die avond daarvoor. Miguel, 
de oudste, had zijn laatste stukje brood met Maria gedeeld. Maria had nog honger, 
maar ze was te klein om te begrijpen waarom er niet meer te eten was. Tomas merkte 
dat Mama nog niet had gegeten en gaf haar zijn stuk brood. 

'Miguel en Tomas wilden helpen. Miguel herinnerde zich dat Mama had verteld over 
Jezus Christus. Hij wist nog hoe Hij de mensen had geleerd om hulp te bidden. Miguel 
en Tomas hadden hulp nodig en daarom knielden ze en baden. Na hun gebed gingen 
ze naar meneer Alonzo, de bakker, en vroegen of ze wat boodschappen voor hem 
konden doen. Meneer Alonzo, die niet wist wat een honger de jongens hadden, zei 
dat hij niets te doen had voor hen. Ze bleven verder zoeken of ze ergens karweitjes 
konden doen. Tegen de avond hadden ze wat geld verdiend, maar het was niet 
genoeg. 

'Twee teleurgestelde en hongerige jongens gingen op weg naar huis. Toen ze door de 
straat liepen, fietste er een man langs. Hij reed ergens tegenop en er viel iets uit zijn 
fietsmand. Miguel rende achter hem aan en riep dat hij moest stoppen, maar de man 
reed door. Tomas raapte het pakje op dat uit de mand gevallen was. Het was een 
versgebakken brood. Ze renden terug naar de bakkerij van meneer Alonzo en legden 
uit wat er was gebeurd. Meneer Alonzo herinnerde zich wie de man was en zei dat hij 
de man de volgende keer dat hij hem zag, een ander brood zou geven. Toen zei hij de 
jongens dat hij het beschadigde brood voor de helft van de prijs zou verkopen. Miguel 
en Tomas telden snel hun geld. Ze hadden net genoeg. De jongens kochten het 
brood en renden naar huis. 

'Mama was verbaasd toen ze het brood zag. De jongens legden uit hoe hun gebeden 
waren verhoord. Die nacht knielde een hongerige familie neer en bedankte hun 
[hemelse Vader] voor het voedsel dat zij hadden' (zie Doe het op zijn manier: basis-
lessen voorkinderen, deel B [1979], blz. 26-28). 

• Hoe hebben onze hemelse Vader en Jezus Christus Miguel en Tomas gezegend? 
(Door hun gebeden te verhoren.) 
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Presentatie 
leerkracht 

Tekst en getuigenis 
leerkracht 

Lied 

Uitreikblad 

Leg de kinderen uit dat onze hemelse Vader en Jezus Christus kinderen overal ter 
wereld zegenen. De ware kerk van Jezus Christus is overal op de wereld hetzelfde. 
Leg uit dat de kinderen in de kerk de gelegenheid hebben om naar het jeugdwerk te 
gaan. De kinderen over de hele wereld leren in het jeugdwerk dezelfde liedjes. Overal 
ter wereld dragen kinderen van dezelfde leeftijd als de kinderen in onze klas KGW-
ringen om hen eraan te herinneren dat ze de goede weg moeten kiezen. Kinderen in 
de kerk kunnen zich met acht jaar laten dopen. Het maakt niet uit waar ze wonen. 
Ze kunnen zich laten dopen in een doopvont in de kerk, in het koude water van een 
meer, in de zee of in een klein stroompje of in een kleine vijver. Ze worden altijd door 
onderdompeling gedoopt door iemand die het priesterschap draagt. 

Samenvatting 

Lees 2 Nephi 26:33 voor, beginnend met de woorden 'Hij nodigt allen uit tot Hem te 
komen'. Laat de kinderen dan om de beurt vertellen hoe ze weten dat Jezus van ze 
houdt. 

Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader van alle kinderen houdt. Vertel dat het 
niet uitmaakt waar ze wonen, in wat voor huis ze wonen of wat voor kleur haar of ogen 
ze hebben of wat hun huidskleur is. Onze hemelse Vader wil dat we allemaal gelukkig 
zijn en eens weer bij Hem komen wonen. 

Laat de kinderen het liedje 'Kinderen overal ter wereld' zingen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Geef ieder kind bij het verlaten van de klas een uitreikblad met de tekst 'Jezus Christus 
houdt van mij'. Spoor de kinderen aan thuis te vertellen dat ze hebben geleerd dat 
Jezus van alle kinderen in de wereld houdt. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 'De les' in 'Wenken voor de leerkracht'. 

1. Neem een lege frisdrankfles mee. Laat de kinderen in een kring op de grond gaan 
zitten. Leg uit dat u de fles rond zult draaien. Als hij uitgedraaid is, wijst de hals 
naar een van hen. Dat kind moet iets zeggen waaruit blijkt dat Jezus van hem of 
haar houdt. Probeer ieder kind een beurt te geven door de kinderen die al een 
beurt hebben gehad te vragen een stukje naar achteren te gaan zitten. 

2. Leer de kinderen het volgende versje en de bijbehorende gebaren: 

Jezus houdt van kleine kinderen 

Een paar kinderen rennen door een stoffige straat, (ren op de plaats) 
Met hun kleine voetjes naar de plaats waar Jezus staat, (wijs naar de voeten) 
Door de menigte om een plekje te bereiken (ellebogen naar buiten alsof u zich een 

weg baant door een menigte) 
Dicht bij Jezus, zodat ze in zijn gezicht kunnen kijken, (ga op de tenen staan en kijk 

in het rond) 
Sommige grote mensen zeggen: 'Stuur ze hier vandaan', (maak een wegsturend 

gebaar) 
'Hij heeft het vandaag te druk om voor hen klaar te staan', (frons en schud het 

hoofd) 
Maar Jezus zegt: 'Laat ze tot Mij komen', (wenk met de handen) 
'Ze behoren tot Vaders koninkrijk en wij houden van ze.' (omhels uzelf) 
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3. U kunt met de oudere kinderen de volgende beginselen bespreken, die de liefde 
van Jezus Christus voor ons tonen. Beklemtoon dat we allemaal die zegeningen 
kunnen ontvangen. Het maakt niet uit waar we wonen. 

• Jezus Christus heeft ons geboden gegeven om ons te leiden. 

• We hebben profeten om ons te leiden. 

• We kunnen ons bekeren omdat Jezus Christus verzoening heeft gedaan voor 
onze zonden. 

• We kunnen priesterschapszegens ontvangen. 

4. Laat de kinderen een tekening maken van iets waaruit blijkt dat Jezus Christus van 
ze houdt (bijvoorbeeld een gezin, bomen, bloemen of dieren). 

5. Moedig de kinderen aan de komende week iets aardigs voor iemand te doen. Zeg 
hun dat u ze er de volgende week naar zult vragen. Indien haalbaar kunt u ze er 
gedurende de week aan herinneren. 
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Les 27 Jezus Christus wil dat we 
iedereen liefhebben 

Doel De kinderen duidelijk maken dat zij anderen kunnen laten zien dat ze van hen houden 
door hen te vertellen hoe belangrijk ze in de ogen van onze hemelse Vader en Jezus 
Christus zijn. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Johannes 13:34 en 3 Nephi 17:18-25 met een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor samen met de kinderen 'Houd van elkander' (lofzang 199) te 
zingen, de tekst staat achterin dit lesboek, en het liedje 'Ik lees graag dat mooie 
verhaal' (Kinderliedjes, blz. 35). 

3. Benodigdheden: 

a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Bord, krijt en een bordenwisser. 
c. Plaat 3-57, Jezus zegent de Nephitische kinderen. 

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

Aanbevolen 
lesschema Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Jezus wil dat we iedereen liefhebben 

Aandachtsactiviteit Vraag de kinderen te vertellen wat zij de laatste tijd hebben gedaan om aardig voor 
iemand te zijn (zie les 30, aanvullende activiteit 5). 

• Hoe voel je je als je aardig voor iemand bent? 

• Hoe moeten wij anderen van onze hemelse Vader en Jezus Christus behandelen? 

Houd een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon omhoog. Leg uit dat de 
Schriften ons leren hoe we anderen moeten behandelen. 

Lees Johannes 13:34 voor. 

• Wat leert die tekst ons? (Dat we elkaar moeten liefhebben.) 

Beklemtoon dat het heel belangrijk is om elkaar lief te hebben. Daarom wordt het 
zo vaak in de Schriften herhaald. Onze hemelse Vader wil dat wij al zijn kinderen lief-
hebben, net zoals we al onze huisgenoten moeten liefhebben. 

Zing 'Houd van elkander' of zeg de tekst ervan op. Beklemtoon dat Jezus Christus wil 
dat we anderen liefhebben. 

Schrijf het woord liefde op het bord. 

• Hoe liet Jezus Christus zien dat Hij anderen liefhad? (U kunt de antwoorden van de 
kinderen op het bord schrijven.) 

Tekstbespreking 

Lied 

Bordbespreking 
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• Als we Jezus' voorbeeld volgen en doen wat Hij ons heeft geleerd, laten we anderen 
zien dat we van hen houden. Waarom? (U kunt de antwoorden op het bord schrijven 
naast de antwoorden op de vorige vraag.) 

De Schriften maken ons duidelijk hoe belangrijk we zijn in de ogen van 
Jezus Christus 

Plaat, tekst en Leg uit dat de Nephieten in Amerika blij waren en het een eer vonden dat Jezus 
bespreking Christus hen bezocht. Ze vonden het fijn om bij Hem te zijn en naar zijn leringen te 

luisteren. 

Toon plaat 3-57, Jezus zegent de Nephitische kinderen. 

Leg uit dat het bezoek van de Heiland aan de Nephieten in 3 Nephi staat. 
Lees 3 Nephi 17:21 voor. Begin met de woorden 'en Hij nam'. 

Verwijs naar de plaat en stel de volgende vraag: 

• Hoe denk je dat het meisje op de plaat zich voelde? 

Vraag de kinderen zich voor te stellen dat ze samen met andere kinderen en Jezus 
Christus bij elkaar zitten. 

• Hoe zou je je voelen als Jezus zijn handen op je hoofd legde? 

Lied Laat de kinderen beide verzen van het liedje 'Ik lees graag dat mooie verhaal' zingen 
of opzeggen. 

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.' 

We kunnen anderen duidelijk maken hoe waardevol ze zijn in de ogen van onze 
hemelse Vader en Jezus Christus 

Verhaal Vraag de kinderen naar het volgende verhaal te luisteren om te zien hoe Leo Mark het 
gevoel gaf dat er iemand was die van hem hield: 

'Leo was bijna klaar met zijn middageten toen Richard en Jan de achterdeur kwamen 
binnenrennen. 

'"Laten we gaan", drong Richard aan. 

'"Maar," zei Leo verbaasd toen hij de honkbalspullen van zijn vriendjes zag, "ik dacht 
dat we vanmiddag naar Mark zouden gaan". 

'"Dat was voordat we voor deze wedstrijd hadden afgesproken. Het is veel te mooi 
weer om de middag met een zieke door te brengen!" 

'Leo aarzelde terwijl hij zijn bord en glas in de gootsteen zette. 

'Hun vriendje, Mark Willems, was net thuis gekomen uit het ziekenhuis. Een paar 
maanden geleden was hij heel erg ziek geworden. De dokters waren er van overtuigd 
dat Mark weer zou kunnen lopen en spelen. Ze zeiden dat het echter nog wel een 
tijdje zou kunnen duren. Voordat hij ziek was geworden, had Mark in hetzelfde team 
gespeeld.' 
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Leg uit dat Leo een beslissing moest nemen. Ga dan verder met het verhaal: 

"'Kom op, Leo! We gaan!" Richard bleef aandringen. Leo schudde nee. 

'"Ik heb Marks moeder beloofd dat ik zou komen", zei hij. "Jullie kunnen gaan als je 
wilt." 

"'Maar Leo," protesteerden ze, "je bent onze beste speler." 

"'Het spijt me", zei Leo vastberaden. 

'Richard snoof minachtend. 

'"Ik had nooit van jou gedacht dat je het team in de steek zou laten!" 

'Nadat de jongens waren weggegaan, riep Leo naar boven om zijn moeder gedag te 
zeggen die de baby in bed aan het stoppen was. 

'Niet lang daarna liep Leo langzaam door de straat op weg naar Mark. Leo wilde ook 
dolgraag spelen. Hij vond het niet leuk dat hij het team in de steek had gelaten, maar 
hij moest aan Mark denken. Die lange dagen in het ziekenhuis waren vast heel ver-
velend voor hem geweest. 

"'Waar zijn Richard en Jan?" vroeg Marks moeder toen ze Leo binnenliet. 

'"Ze konden niet komen", antwoordde Leo. 

'Marks moeder zuchtte. Leo zag aan haar ogen hoe moe ze was. Het was voor Marks 
ouders ook zwaar geweest. Toen glimlachte ze en zei: "Maar ik ben blij dat jij er wel 
bent. Mark wacht al op je." 

'Mark zag bleek in zijn gezicht en was een beetje verdrietig. Hij droeg aan een been 
een beugel. Met veel moeite kon hij Leo tegemoetkomen om hem gedag te zeggen. 

'Mevrouw Willems liet de jongens alleen zodat ze wat met elkaar konden praten. 
Na een paar minuten was Mark stil. Leo zag dat hij uit het raam keek naar de mooie 
lentelucht. 

'"Vader zegt dat ik ooit wel weer zal kunnen honkballen", zei hij hoopvol. "Ik hoop dat 
het al gauw is." 

'Plotseling had Leo een idee.' 

"'Ik ben zo terug", verzekerde hij Mark opgewonden. Hij rende de keuken in naar 
Marks moeder. 

"'Het leukste wat er is, is een honkbalwedstrijd spelen. Maar als je dat niet kunt, is op 
een na het leukste kijken naar een honkbalwedstrijd", zei Leo nadat hij haar zijn plan 
had uitgelegd. 

"'Ik zie niet in waarom dat niet zou gaan, Leo", zei ze. "Ik denk dat het Mark enorm 
goed zou doen" 

'Leo voelde hoe enthousiast ze was. Hij wist dat het te ver was voor Mark om de vier 
straten naar het veld te lopen. Daarom holde hij naar de garage om Marks wagen te 
pakken. 

'Een paar minuten later duwde Leo Mark in zijn wagen naar het veld. Sommige 
jongens keken verbaasd toen ze aankwamen. Al gauw kwamen ze om Mark gedag 
te zeggen. 

"'Speel je mee?", vroeg een van hen aan Leo. 

'"Natuurlijk!" riep Mark uit. 
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'Richard kwam een beetje verlegen naar voren en Jan liep achter hem. 

"Ik speel nu even niet, Leo", bood Jan aan, "ik wil even met Mark praten". 

'Vanaf dat moment was Mark nooit meer alleen. Leo wist dat Jan en Richard spijt 
hadden. 

'Het was een spannende wedstrijd. Na afloop duwden Jan en Richard om de beurt 
de wagen met Mark erin naar huis en Leo liep ernaast.' (Eva Gregory de Pimienta, 
'Bad- Weather Friends', Friend, apr. 1975, blz. 8-10.) 

• Wat deed Leo waardoor Mark het gevoel had dat hij geliefd en nodig was? 

• Hoe behandelden de andere jongens Mark toen hij aankwam bij het veld? 

Verhaal Vraag de kinderen naar het volgende verhaal te luisteren: 

Els en haar familie waren net uit een ander land in de wijk gekomen. Toen Els voor het 
eerst naar het jeugdwerk ging, maakten de andere kinderen grapjes over haar kleding 
en de manier waarop ze sprak. Ze zat alleen en voelde zich niet welkom. 

De les van broeder Harmse in het jeugdwerk ging erover dat Jezus Christus aardig 
was voor iedereen en dat Hij iedereen het gevoel gaf geliefd en waardevol te zijn. 
Karin, een van de klasgenootjes van Els, voelde zich naar over hoe zij en de anderen 
Els hadden behandeld. 

• Wat kon Karin doen zodat Els zich geliefd voelde? 

Karin besloot uit te zoeken wat Els leuk vond en wat haar talenten waren. Ze sprak 
met haar en ontdekte dat Els erg goed kon rekenen. Omdat Karin rekenen erg moeilijk 
vond, vroeg ze of ze misschien samen hun huiswerk konden maken. Zij zou Els met 
de taallessen helpen, en Els haar met rekenen. Tijdens het huiswerk maken kwamen 
ze erachter dat ze graag dezelfde dingen deden; ze werden goede vriendinnen. 

Bespreking • Hoe zorgde Karin ervoor dat Els zich geliefd voelde? 

Beklemtoon dat het vaak niet zoveel moeite kost om ervoor te zorgen dat anderen een 
goed gevoel over zichzelf hebben. We kunnen dat bereiken door belangstelling in ze 
te tonen en te laten zien dat ze belangrijk zijn voor anderen. 

Situaties Leg de volgende situaties uit. Laat de kinderen ze bespreken. U kunt de kinderen de 
situaties in een rollenspel laten uitbeelden en aan de klas laten vertellen hoe zij zich 
voelden. 

1. Je bent samen met je vriendjes in de achtertuin een vogelhuisje aan het bouwen. 
Je kleine broertje vraagt of hij mag helpen. 

• Wat kun je doen zodat je broertje een goed gevoel over zichzelf heeft? (Laat 
hem helpen door de spijkers aan te geven en de latjes op zijn plaats te houden.) 

• Hoe zou jij je voelen als jij het kleine broertje was en jij je grote broer mocht hel-
pen een vogelhuisje te bouwen? 

2. Je jeugwerkklas bereidt een dienstbetoonproject voor. ledereen vertelt zijn of haar 
ideeën, behalve Hetty. Ze is verlegen en zegt niet veel. Plotseling begint Hetty te 
praten, maar ze wordt in de rede gevallen door iemand anders en kan haar ideeën 
niet vertellen. 

• Wat kun je doen om te laten zien dat je om Hetty geeft? Wat kun je doen om haar 
het gevoel te geven dat ze belangrijk is? 

• Hoe zou jij je voelen als je Hetty was en iemand zou je laten zien dat hij of zij het 
belangrijk vindt wat je zegt? 
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3. Je speelt op het schoolplein. Je ziet hoe een paar kinderen een ander kind zeggen 
dat ze niet met hun mag spelen. Ze zijn gemeen tegen het kind. 

• Wat kun je doen om het kind te laten zien dat hij of zij belangrijk is? 

• Hoe zou jij je voelen als je zou vragen of je mee mag spelen en de andere 
kinderen vinden dat niet goed? 

4. Er zit een nieuw meisje in je jeugdwerkklas. Een paar meisjes zitten haar te plagen 
omdat ze anders gekleed gaat dan de andere kinderen. 

• Wat zou je doen om het nieuwe meisje het gevoel te geven dat ze welkom is? 

• Hoe zou jij je voelen als je voor het eerst in de kerk kwam en iemand de tijd zou 
nemen om met je te praten en je het gevoel te geven dat je welkom bent? 

Vertel de kinderen dat we allemaal iedere dag meerdere keren de gelegenheid hebben 
om anderen te laten zien dat ze belangrijk voor ons zijn. 

Samenvatting 

Persoonlijke U kunt een ervaring vertellen waarbij iemand naar u luisterde en aandacht aan u 
ervaring besteedde, waardoor u zich goed voelde. U kunt bijvoorbeeld vertellen hoe een kind 
en getuigenis in uw klas naar u zwaaide in een winkel of op straat en hoe fijn u dat vond. 

Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus Christus van ons allemaal 
houden. We zijn waardevol voor Hen. Alles wat zij voor ons doen, is om ons te helpen. 
Ze willen dat wij allemaal naar Hen terugkeren en voor eeuwig bij Hen zullen wonen. 
Wij kunnen helpen door anderen lief te hebben en anderen het gevoel te geven dat 
ze belangrijk voor ons, voor onze hemelse Vader en voor Jezus Christus zijn. 

Vraag de kinderen over ervaringen te vertellen waarbij iemand hen het gevoel gaf dat 
ze belangrijk zijn. Ze kunnen ook over ervaringen vertellen waarbij zij een ander het 
gevoel gaven geliefd en waardevol te zijn. 

Geloofsartikel Vertel de kinderen dat we als leden van de kerk geloven dat we goed moeten doen 
aan alle mensen. Leg uit dat dat een deel van het dertiende geloofsartikel is. 

Herhaal samen met de kinderen het volgende gedeelte: 'Wij geloven (...) goed te 
moeten doen aan alle mensen'. 

Vraag de kinderen de komende week te proberen iemand het gevoel te geven dat hij 
of zij geliefd en waardevol is. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat een van de kinderen in het midden van de klas op een stoel gaan zitten. Doe 
alsof hij of zij een prins of prinses is die op een troon zit. De prins of prinses mag 
niets zeggen. De anderen kinderen moeten allemaal positieve dingen over hem of 
haar zeggen. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen: 'Ze lacht leuk', 'Ik vind de kleur van 
'r haar mooi', 'Ze is eerbiedig in de klas' of 'Hij deelt altijd zijn krijtjes met me'. Kroon 
de prins of prinses met een eenvoudige kroon. Laat de kinderen om de beurt de 
prins of prinses zijn. 
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2. Leg uit dat als we goed naar anderen luisteren, zij het gevoel krijgen dat ze belang-
rijk zijn. Als andere mensen praten, moeten ze goed luisteren en hen niet in de 
rede vallen. Vertel het volgende verhaal. Vraag ze hun hand op te steken als u iets 
vertelt wat niet kan. 

Michelle werd vijf minuten voordat het tijd was om naar de kerk te gaan wakker. Als 
ze niet op zou schieten zou ze er erg onverzorgd en slaperig uitzien. Ze rende naar 
de badkamer en waste haar haar met cornflakes. Toen ze terugrende naar haar 
slaapkamer, struikelde ze over haar huisdier de krokodil. 'Michelle, we gaan over 
twee minuten weg', riep haar pop. Michelle kamde snel haar jurk, deed haar mooi-
ste borstel aan en rende de deur uit. 

Bedank de kinderen dat zij goed hebben geluisterd en u niet in de rede zijn geval-
len. Lees het verhaal nog een keer voor en laat de kinderen het verkeerde woord 
door een goed woord vervangen. 

3. Maak voor ieder kind een slinger van papieren poppetjes (zie het voorbeeld). Laat 
ze de poppetjes zo inkleuren dat ze op kinderen in de klas of familieleden lijken. 
Bespreek hoe ze elkaar het gevoel kunnen geven dat ze geliefd zijn. (Ze kunnen 
aardige dingen tegen elkaar zeggen, mensen niet verbieden met hen te spelen, 
goed luisteren als anderen iets zeggen en anderen helpen als ze een probleem 
hebben.) 

4. Schrijf aan de linkerzijde van het bord: 'Hoe Jezus Christus laat zien dat Hij van 
ons houdt' en aan de andere kant 'Hoe wij kunnen laten zien dat we van anderen 
houden'. Schrijf daaronder de antwoorden die de kinderen aan het begin van de 
les hebben gegeven op de vragen. U kunt de kinderen ook om de beurt een 
bonenzakje toewerpen en een antwoord laten geven. Daarna mag het kind het 

• bonenzakje terugwerpen. 

155 



Aan Jezus Christus denken 
bij het avondmaal 

Doel De kinderen leren dat zij altijd aan Jezus Christus en aan hun doopverbond moeten 
denken wanneer ze van het avondmaal nemen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 18:1-11; 20:1-9 en Matteüs 26:17-30 met een gebed in uw hart. 

2. Neem een tas mee met verschillende kleine voorwerpen. 

3. Neem het verhaal van Jezus en de Nephitische kinderen uit les 30 nog eens door 
onder het kopje 'Jezus Christus houdt van alle kinderen'. 

4. Help de kinderen het liedje 'Ik voel uw liefde, Heer' (Kinderliedjes, blz. 42) te 
zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin dit lesboek. 

5. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon 
b. Plaat 3-57, Jezus zegent de Nephitische kinderen; plaat 3-22; Het laatste 

avondmaal (Evangelieplaten 225); plaat 3-1, Johannes de Doper doopt Jezus 
(Evangelieplaten 208); plaat 3-51, De bergrede (Evangelieplaten 212); plaat 
3-56, Christus en de kinderen (Evangelieplaten 216); plaat 3-10, Het eerste 
visioen (Evangelieplaten 403); plaat 3-59, Het ronddienen van het avondmaal. 

c. Zo mogelijk een avondmaalsschaal voor het brood en een voor het water. 

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

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Plaat en bespreking 

Het avondmaal herinnert ons aan Jezus Christus 

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. 

Neem de kleine voorwerpen die u heeft meegenomen een voor een uit de tas. 
Beschrijf ze in het kort. Laat de kinderen, nadat u klaar bent, vertellen welk voorwerp 
u als eerste, welk als tweede enzovoort uit de tas heeft gehaald. 

Leg de kinderen uit dat ze door deze activiteit konden zien hoe goed ze zich zaken 
kunnen herinneren. 

Toon plaat 3-57, Jezus zegent de Nephitische kinderen. Laat de kinderen vertellen wat 
zij zich over die gebeurtenis herinneren. Prijs ze voor wat ze hebben verteld. 

Leg uit dat toen Jezus Christus met zijn apostelen in Jeruzalem was, Hij Petrus en 
Johannes de opdracht gaf een bijzondere maaltijd voor te bereiden voor Hem en de 
apostelen (zie Matteüs 26:17-30). 
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Toon plaat 3-22, Het laatste avondmaal. 

Leg uit dat Jezus Christus zei dat het de laatste keer zou zijn dat Hij samen met de 
apostelen zou eten. Hij wist dat Hij binnenkort zou sterven. Na het eten deed Jezus 
iets wat nog nooit iemand vóór Hem op aarde had gedaan. Hij zegende het avond-
maal en diende het rond. Hij brak het brood in stukjes. Hij gebood de apostelen aan 
zijn lichaam te denken wanneer ze van het brood zouden eten. Hij gaf hun wijn en 
gebood ze aan zijn bloed te denken dat voor hen zou vloeien. Hij zei hun dat ze niet 
mochten vergeten dat Hij zijn leven had gegeven zodat zij voor eeuwig konden leven. 

Schriftverhaal Leg uit dat toen Jezus de Nephieten bezocht Hij hun ook het avondmaal bediende 
(zie 3 Nephi 18:1-11). Net als in Jeruzalem zond Hij de twaalf apostelen weg om brood 
en wijn te halen. (Leg uit dat we in onze tijd water in plaats van wijn gebruiken bij het 
avondmaal.) Toen de discipelen weg waren, gebood Jezus de mensen rondom Hem 
op de grond te gaan zitten. 

Toen de discipelen terugkwamen met het brood en de wijn, brak Jezus Christus het 
brood in kleine stukjes en zegende het. Hij gaf alle discipelen een stukje om te eten. 
Toen gebood Jezus de discipelen het brood door te geven aan de mensen. Daarna 
zegende Jezus de wijn en gaf die aan de discipelen. Vervolgens gaven de discipelen 
die weer door aan de mensen. Hij legde uit dat Hij hun de macht zou geven om het 
avondmaal te zegenen en rond te dienen aan alle leden van zijn kerk. 

Nadat iedereen van het avondmaal had genomen, legde Jezus Christus de apostelen 
uit waarom Hij, net als in Jeruzalem, het avondmaal had ingesteld. 

Tekst en bespreking Lees 3 Nephi 18:7 voor. Zeg de kinderen dat dit de woorden zijn die Jezus Christus 
sprak toen Hij de Nephieten het avondmaal gaf. Beklemtoon dat we door het nemen 
van het avondmaal onze hemelse Vader laten zien dat we aan Jezus Christus denken. 

• Hoe denk je dat de Nephieten over Jezus Christus dachten toen ze van het avond-
maal namen? 

Bespreking met Toon plaat 3-59, Het ronddienen van het avondmaal. 

voorwerpen Bespreek met de kinderen wat er gebeurt tijdens het zegenen en ronddienen van het 
avondmaal. U kunt de volgende punten naar voren brengen: 

1. We zingen meestal een avondmaalslofzang. 

2. Priesterschapsdragers (meestal priesters) breken het brood. Toon de kinderen een 
avondmaalsschaal voor het brood. 

3. Een priesterschapsdrager knielt neer en spreekt het avondmaalsgebed uit voor het 
brood. (U kunt de gebeden voorlezen uit Moroni 4 en Moroni 5 of Leer en 
Verbonden 20:77, 79.) 

4. Priesterschapsdragers (meestal diakenen) dienen het brood rond. 

5. Een priesterschapsdrager (meestal een priester) knielt neer en spreekt het avond-
maalsgebed uit voor het water. Toon de kinderen een avondmaalsschaal voor het 
water. 

6. Priesterschapsdragers (meestal diakenen) dienen het water rond. 

• Aan wie moeten we denken als het avondmaal wordt rondgediend? (Aan Jezus 
Christus en hoeveel Hij van ons houdt.) 
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We moeten aan Jezus Christus denken tijdens het avondmaal 

Bespreking • Wat kunnen we doen om tijdens het avondmaal aan Jezus te denken? 

• Noem eens een paar verhalen over de Heiland waar we aan kunnen denken tijdens 
het avondmaal. 

• Noem eens een paar liedjes waar we aan kunnen denken tijdens het avondmaal. 

Tijdens het avondmaal kunnen we stil staan bij wat we weten van Jezus Christus. 
Daardoor denken we aan Hem en weten we hoeveel Hij van ons houdt. 

Lied Laat de kinderen 'Ik voel uw liefde, Heer' zingen of de tekst ervan opzeggen. 

• Hoe voelde je je toen je dat liedje zong of de tekst ervan opzei? 

• Hoe zou je je voelen als je aan de tekst van dit liedje dacht tijdens het ronddienen 
van het avondmaal? 

Plaatbespreking Vertel de kinderen dat u verschillende plaatjes hebt meegenomen en dat u over elk 
plaatje iets wilt vertellen. Toon de plaatjes en bespreek ze in het kort met de kinderen. 
Probeer ieder kind zoveel mogelijk bij de bespreking te betrekken. Toon plaat 3-1, 
Johannes de Doper doopt Jezus; plaat 3-51, De bergrede; plaat 3-56, Christus en de 
kinderen; en plaat 3-10, Het eerste visioen. 

Herinner de kinderen eraan dat ze aan Jezus Christus kunnen denken door stil te 
staan bij de verhalen die ze kennen over Jezus, en door eraan te denken hoeveel Hij 
van ze houdt. 

Vertel de kinderen dat u een activiteit met ze wilt doen om ze eraan te herinneren hoe 
ze zich tijdens het avondmaal behoren te gedragen. Kies telkens twee kinderen uit 
om de situaties uit te beelden. Laat ze voor de klas komen. Fluister ieder kind in wat 
het moet doen. Laat de andere kinderen kijken en bepalen hoe ze zich moeten gedra-
gen tijdens het avondmaal. Laat de twee kinderen uit het rollenspel vertellen waar ze 
aan dachten. Bespreek waarom het positieve gedrag hen in staat stelde om eerbie-
dig aan Jezus te denken. 

Rollenspel en 
bespreking 

1. Doe alsof je een tekening aan het 
maken bent. 

2. Doe alsof je tegen je buurman zit te 
fluisteren. 

3. Doe alsof je met speelgoed zit te 
spelen en lawaai ermee maakt. 

Zit eerbiedig en denk aan schriftverhalen 
over Jezus Christus. 

Zit eerbiedig en denk erover na hoeveel 
Jezus van je houdt. 

Neem eerbiedig van het avondmaal en 
geef het eerbiedig door. 

Tekstlezing 

Getuigenis 
leerkracht 

Samenvatting 

Leg de kinderen uit dat zij de rest van de week en als zij van het avondmaal nemen 
aan Jezus Christus moeten denken. Lees de volgende passage uit 3 Nephi 18:7 nog 
eens voor: 'En indien gij Mijner altijd indachtig zijt, zult gij Mijn Geest met u hebben.' 

Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader blij is als we proberen aan Jezus 
Christus te denken en zijn leringen gehoorzamen. Moedig de kinderen aan om de 
volgende keer dat zij van het avondmaal nemen aan Jezus Christus te denken. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Zorg zo mogelijk dat u voor ieder kind een klein plaatje van Jezus heeft en schrijf 
een korte persoonlijke boodschap op de achterkant. Vraag de kinderen hun plaat-
jes op een plaats te bewaren waar ze die regelmatig zien. Zo worden ze aan Jezus 
herinnerd en kunnen ze eraan denken hoeveel Hij van ze houdt. 

2. Zing het liedje 'Al de verhalen van Jezus' (Kinderliedjes, blz. 42) of zeg de tekst op. 

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. 

Zeg mij toch eerst hoe de kind'ren kwamen tot Hem; 
'k hoor dan al in mijn gedachten zijn lieve stem; 
woorden van liefde sprak Hij zo teer. 
Zo zie ik voor me de lieve Heer. 

'k Hoor toch zo graag over wond'ren: storm op het meer, 
kijk nu eens hoe 't kleine bootje danst op en neer. 
Kijk! Onze Heiland, Meester en Vrind 
stilt alle golven en ook de wind. 

3. Vraag ieder kind bij het verlaten van de klas in uw oor te fluisteren waar het aan zal 
denken de eerstvolgende keer dat het van het avondmaal neemt. Door de kinde-
ren te laten fluisteren zullen ze niet simpelweg herhalen wat de anderen hebben 
gezegd en zal de eerbied bewaard blijven als ze de klas verlaten. 

4. Zeg dat u een verhaal gaat vertellen over een jongen die er erg veel steun aan had 
dat hij aan Jezus dacht: 

'Sam en zijn huisgenoten waren net naar een andere stad verhuisd. De eerste dag 
in hun nieuwe huis was Sams achtste verjaardag. Maar er kwamen geen vriendjes 
om mee te spelen of grootouders en neven en nichten zoals de jaren daarvoor. 

'Moeder zei: "Volgende week ga je naar school en daar zul je veel vriendjes 
krijgen." 

'De school begon, maar Sam voelde zich nog eenzamer. Alle jongens leken hun 
eigen vriendjes te hebben. Ze lachten en hadden plezier met elkaar. Niemand 
vroeg aan Sam of hij wilde meespelen. Hij stond aan de kant toe te kijken. Iedere 
dag liep hij alleen naar huis als de school uit was. 

'Sam keek later terug op die eenzame tijd en zei: "Voordat ik verhuisde, had mijn 
jeugdwerklerares me een klein ingelijst plaatje van Jezus gegeven. Ik hing dat 
bij mijn bed. Telkens als ik ernaar keek, voelde ik me beter. Ik dacht eraan dat 
Jezus van kinderen hield. Ik voelde dat Hij van me hield en wist hoe ik me voelde"' 
(Hulpboek voor de gezinsavond, [1972], blz. 140). 

• Sam dacht aan Jezus. Hoe heeft hem dat geholpen? 

• Hoe kan het ons helpen als we aan Jezus denken? 

5. Laat de kinderen een minuut stilzitten en aan Jezus Christus denken. 
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6. Zeg de tekst op van het versje 'Aan Jezus denken'. 

Als ik denk aan het lijden van onze Heer, 
en zijn dood aan het kruis 
hoe Hij zo teer beminde een ieder, ja groot en klein, 
dan is het niet moeilijk om rustig te zijn. 

Refrein: 
Het is niet zo moeilijk, al ben ik nog klein, 
om te denken aan Jezus, o, dat is fijn! 
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Het avondmaal herinnert ons 
aan ons doopverbond 
Doel De kinderen duidelijk maken dat zij door van het avondmaal te nemen aan hun doop-

verbond kunnen denken. 

Voorbereiding 1. Lees Moroni 4:3 en 5:2. 

2. Bereid u erop voor de kinderen het derde geloofsartikel uit het hoofd te laten leren. 

3. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Het KGW-embleem en een KGW-ring. 
c. Plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt; plaat 3-59, Het ronddienen van het 

avondmaal; plaat 3-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240). 

4. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Het avondmaalsgebed herinnert ons aan ons doopverbond 

Aandachtsactiviteit Zeg de kinderen dat ze goed moeten luisteren. Als u iets zegt dat goed is om tijdens 
het avondmaal te doen of om aan te denken, dan moeten ze rechtop gaan staan. Als 
u iets zegt dat niet goed is om te doen of om aan te denken dan moeten ze voorover-
buigen. 

Lees de volgende uitspraken één voor één voor. Geef de kinderen de gelegenheid 
om erop te reageren. 

1. Eraan denken dat onze hemelse Vader en Jezus Christus van ons houden. (Staan.) 

2. Aan een picknick denken. (Buigen.) 

3. Eraan denken dat Jezus Christus de zieken genas. (Staan.) 

4. Fluisteren en praten tegen je buurman. (Buigen.) 

5. Niet stilzitten op je stoel. (Buigen.) 

6. Bidden tot onze hemelse Vader. (Staan.) 

7. Een tekening maken of met je speelgoed spelen. (Buigen.) 

8. Aan verhalen over Jezus Christus denken. (Staan.) 

Plaatactiviteit Toon plaat 3-13, Een jongen die wordt gedoopt en plaat 3-59, Het ronddienen van het 
avondmaal. Vraag de kinderen te denken aan de laatste keer dat ze van het avond-
maal namen. Vraag hun of zij zich nog kunnen herinneren wat ze toen deden of waar 
ze aan dachten. Laat ze de volgende vragen voor zichzelf beantwoorden: 
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• Was je eerbiedig tijdens het avondmaal? 

• Heb je gedurende het avondmaal aan de Heiland gedacht? 

• Heb je naar de avondmaalsgebeden geluisterd? 

Tekst en bespreking Lees Moroni 4:3 voor. Wijs de kinderen op de twee beloften die ze tijdens het avond-
maal aan onze hemelse Vader doen. Beklemtoon zo nodig de woorden die betrekking 
hebben op die beloften, zodat ze die makkelijk herkennen. 

We beloven: 

1. Altijd aan Jezus Christus te denken. (Laat een kind plaat 3-9, Jezus de Christus, 
omhooghouden.) 

2. De geboden te gehoorzamen. (Laat een kind het KGW-embleem en de KGW-ring 
omhooghouden. Herhaal met de kinderen de betekenis van de letters KGW.) 

Moedig de kinderen aan om iedere week goed naar de avondmaalsgebeden te luis-
teren zodat ze zich bewust zijn van de twee beloften die ze doen: 

1. Altijd aan Jezus Christus denken. 

2. Zijn geboden gehoorzamen. 

Leg uit dat het dezelfde beloftes zijn als die we bij onze doop doen. Laat de kinderen 
de twee beloftes herhalen. Beklemtoon dat onze hemelse Vader erop vertrouwt dat 
we ons aan onze beloftes houden. We weten dat onze hemelse Vader zich altijd aan 
zijn beloftes aan ons zal houden. 

Leg uit dat het niet altijd makkelijk is om ons aan onze beloftes te houden. Door iedere 
zondag van het avondmaal te nemen en naar de avondmaalsgebeden te luisteren, 
worden we eraan herinnerd ons aan onze beloftes te houden. 

Geloofsartikel Laat de kinderen het derde geloofsartikel opzeggen. Help hen zonodig. Beklemtoon 
dat we alleen terug kunnen keren naar onze hemelse Vader en Jezus Christus als we 
hun geboden onderhouden. 

Verhaal Vertel in uw eigen woorden het verhaal van Joost. Joost was een jongen die inzag hoe 
belangrijk het avondmaal is: 

Joost woonde samen met zijn ouders op een grote boerderij. Hij had een eigen pony. 
Vaak hielp hij zijn vader de paarden te verzorgen. Op een dag viel Joost van zijn pony 
en bezeerde zijn rug. Nadat de dokter hem had onderzocht, vertelde hij Joost en zijn 
ouders dat alles weer goed zou komen. Joost moest alleen een hele tijd in bed blijven. 

Joost was nog maar twee maanden voor het ongeluk gedoopt en lid geworden van 
de kerk. Hij had een verbond gesloten met onze hemelse Vader en Hem daarin 
beloofd dat hij de geboden zou onderhouden. Het avondmaal herinnerde hem aan 
zijn belofte. Hij luisterde altijd goed naar de avondmaalsgebeden en zat eerbiedig als 
het avondmaal werd rondgediend. Zo hoorde hij telkens weer wat hij precies had 
beloofd. Daardoor was het makkelijker om altijd aan Jezus te denken en de geboden 
te onderhouden. Joost wist dat als hij 'amen' zei en van het avondmaal nam, dat bete-
kende dat hij zou proberen zijn best te doen om de geboden van onze hemelse Vader 
te onderhouden. 

Nu Joost in bed moest blijven, kon hij niet naar de kerk gaan en kon hij niet van het 
avondmaal nemen. Joost miste dat rustige, eerbiedige moment dat het avondmaal 
werd gezegend en rondgediend. Hij wist hoe belangrijk het was om vaak herinnerd te 
worden aan het verbond dat hij had gesloten. Hij wilde de Geest van onze hemelse 

162 



Les 26 

Vader bij zich hebben. Joost besloot de bisschop te vragen of het avondmaal hem 
iedere zondag thuis gebracht kon worden. 

De bisschop was blij dat Joost van het avondmaal wilde nemen en herinnerd wilde 
worden aan het verbond dat hij met onze hemelse Vader en Jezus Christus had 
gesloten. Hij zorgde ervoor dat twee priesterschapsdragers Joost op de boerderij 
bezochten en hem het avondmaal bedienden. 

• Waarom miste Joost het naar de kerk gaan? (Hij wilde van het avondmaal nemen.) 

• Waarom wilde hij van het avondmaal nemen? (Hij wilde herinnerd worden aan zijn 
doopverbond en de belofte dat hij de Geest van onze hemelse Vader bij zich kon 
hebben.) 

Ons doopverbond herinnert ons eraan de leringen van Jezus Christus te 
gehoorzamen 

Situaties en Als we dagelijks aan Jezus Christus denken, is de kans groter dat we zijn leringen 
bespreking niet vergeten en moeten denken aan de belofte die we hebben gedaan om Hem te 

gehoorzamen. Vraag de kinderen de volgende situaties in een rollenspel uit te beelden. 
Laat ze bepalen hoe ze iedere situatie kunnen oplossen: 

1. Anna en Gerrie zijn zusjes. Anna's vriendinnetje komt spelen. Gerrie wil meespelen, 
maar dat vindt Anna niet goed. Wat moet Anna doen? 

• Hoe kan Anna in deze situatie een gebod gehoorzamen door aan Jezus 
Christus te denken? 

• Welk gebod zou ze dan gehoorzamen? 

2. Daan heeft zonder het te vragen het overhemd van zijn broer gedragen. Nu zit er 
een vlek op. Wat moet Daan doen? 

• Hoe kan Daan in deze situatie een gebod gehoorzamen door aan Jezus 
Christus te denken? 

• Welk gebod zou hij dan gehoorzamen? 

3. Rob heeft buiten een speelgoedautootje gevonden. Hij wil het graag houden, maar 
is ervan overtuigd dat het van Dirk is, zijn vriendje dat verderop in de straat woont. 
Wat moet Rob doen? 

• Hoe kan Rob in deze situatie een gebod gehoorzamen door aan Jezus Christus te 
denken? 

• Welk gebod zou hij dan gehoorzamen? 

4. Jakob wil net gaan buitenspelen. Zijn moeder is het huis aan het opruimen. Als hij 
naar buitenloopt, ziet hij dat zijn moeder erg moe is. Wat moet Jakob doen? 

• Hoe kan Jakob in deze situatie een gebod gehoorzamen door aan Jezus 
Christus te denken? 

• Welk gebod zou hij dan gehoorzamen? 

Bedank de kinderen voor hun goede ideeën. 

Samenvatting 

Herinner de kinderen eraan dat als we ons laten dopen, we beloven altijd aan Jezus 
Christus te denken (houd een vinger omhoog). We beloven ook zijn geboden te 
gehoorzamen (houd twee vingers omhoog). Vertel de kinderen dat hun KGW-ring en 
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de twee vingers daarnaast ze aan de twee beloftes kunnen herinneren die ze doen 
als ze zich laten dopen. 

Neem de schriftverhalen nog eens door waarin wordt verteld hoe Jezus Christus het 
avondmaal zegende en ronddiende. Zie les 32. 

Getuigenis Geef uw getuigenis aan de kinderen dat Jezus Christus van ons houdt en wil dat we 
leerkracht aan Hem denken. Moedig ze aan zich voor te bereiden op de beloftes die ze zullen 

doen bij hun doop. Vertel hun dat ze dat kunnen doen door eerbiedig te zijn tijdens 
het avondmaal, na te denken over het avondmaalsgebed en door aan Jezus te den-
ken. Herinner ze eraan dat ze na hun doop iedere keer als ze van het avondmaal 
nemen onze hemelse Vader laten zien dat ze zich aan hun beloftes willen houden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Vertel de kinderen dat ze als ze naar de avondmaalsdienst gaan, rustig moeten 
blijven zitten tijdens het avondmaal en eraan moeten denken hoeveel onze 
hemelse Vader en Jezus Christus van ze houden. 

Leer de kinderen het volgende versje: 

Ik vouw mijn armen, buig mijn hoofd, 
ben stil en rustig nu. 
Het avondmaal wordt rondgediend, 
dus denk ik, Heer, aan U. 

Zeg het versje op voor de kinderen. Herhaal het nog een keer, vouw uw armen en 
buig uw hoofd zoals de tekst aangeeft. 

• Wat vouwen we? (Onze armen.) 

• Wat buigen we? (Ons hoofd.) 

• Moeten we tijdens het avondmaal rustig zijn of lawaai maken? 

• Aan wie moeten we tijdens het avondmaal denken? 

Zeg het versje nog een keer op. Laat hier en daar een woord weg en laat de kinde-
ren dat aanvullen als u het versje opzegt. Vraag ze de gebaren erbij te maken tot 
ze het versje goed kennen. Zeg het dan samen met de kinderen op. 

2. Vraag de kinderen wat zij weten over Jezus Christus. Vertel hun dat het goed is 
om daaraan te denken tijdens het avondmaal. Toon plaat 3-46, Jezus bidt in 
Getsemane. Vertel de kinderen wat er in de hof van Getsemane is gebeurd (zie 
Matteüs 26:36-46). Laat u door de Geest leiden als u de kinderen over deze 
heilige gebeurtenis verteld. 

3. Deel scharen, lijm en kopieën van het volgende uitreikblad uit. Lees het bovenste 
gedeelte samen met de klas. Leg de kinderen uit dat ze de woorden langs de 
stippellijntjes moeten uitknippen en ze in de juiste volgorde moeten leggen. Als de 
kinderen dat hebben gedaan komt er te staan: 'altijd aan Jezus Christus te denken' 
en 'de geboden te gehoorzamen'. 
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Aan Jezus Christus denken 

Als ik van het avondmaal neem, vernieuw ik mijn verbonden met 

onze hemelse Vader. Ik beloof  

en  

r j - t ] [ ] r i ? i 

|gebodenjJezus de|te|gehoorzamen|te!denken|altijd|Christus!aan| 
L i i i - i J L J i J 
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Les 27 We kunnen tot onze 
hemelse Vader bidden 

Doel Het verlangen in ieder kind sterken om net als Jezus Christus tot onze hemelse Vader 
te bidden. 

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 17-19 met een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor het liedje 'Ik dank U, mijn Vader' (Kinderliedjes, blz. 9) te zingen 
of de tekst op te zeggen. 

3. Maak voor ieder kind een blaadje volgens onderstaand voorbeeld: 

Ik dank U Ik vraag U 

4. Benodigdheden: 

a. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Voor ieder kind een potlood. 
c. Plaat 3-60, Een meisje dat bidt; plaat 3-61, Jezus bidt met de Nephieten. 

5. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

We kunnen met onze hemelse Vader praten 

Aandachtsactiviteit Toon plaat 3-69, Een meisje dat bidt. 

• Hoe kunnen we met onze hemelse Vader praten? 

• Waarom bidden we tot onze hemelse Vader? 

• Wanneer kunnen we tot onze hemelse Vader bidden? 
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Omdat onze hemelse Vader zoveel van ons houdt, heeft Hij het mogelijk gemaakt dat 
we met Hem praten. Hij wil dat we Hem bedanken voor onze zegeningen. Hij wil ook 
graag dat we om hulp vragen wanneer we die nodig hebben. 

We kunnen onze hemelse Vader bedanken 

Bespreking Leg uit dat we onze hemelse Vader in onze gebeden moeten bedanken voor onze 
zegeningen. 

• Noem eens een paar zegeningen die onze hemelse Vader ons heeft gegeven en 
waarvoor we Hem kunnen bedanken. (Mogelijke antwoorden zijn: het huis waar we 
in wonen, onze familieleden, de prachtige wereld, voedsel en kleding.) 

Als we tot onze hemelse Vader spreken, gebruiken we bijzondere woorden. Als we 
Hem bedanken, zeggen we: 'We danken U'. 

Stel de kinderen in de gelegenheid de klas te vertellen hoe ze onze hemelse Vader 
voor een bepaalde zegen zouden bedanken. Vraag ieder kind iets te bedenken waar 
het onze hemelse Vader voor wil bedanken. Vraag het daarbij de woorden 'Ik dank U' 
te gebruiken. 

Verhaal Vertel in uw eigen woorden het verhaal van Jean en hoe zij eraan dacht onze hemelse 
Vader te bedanken: 

Het was oorlogstijd in Engeland. Het was donker en Jean was bang. Haar oma 
woonde in een klein plaatsje vlakbij Londen. Jean was op weg naar haar toe. Ze moest 
ongeveer 3,5 kilometer rijden voor ze bij de hoofdweg was. Jean bad uit alle macht 
dat God haar zou beschermen. 

Onderweg overviel een harde, koude wind haar. Ze kon nauwelijks ademen. Ze vroeg 
God haar te beschermen en ervoor te zorgen dat ze de weg kon blijven zien. 

Plotseling zag ze een licht voor haar op de heuvel. Jean fietste erop af. De rest van de 
weg bleef het licht voor haar uit gaan. 

Jean was erg dankbaar. Ze wist dat onze hemelse Vader haar gebed had verhoord. 
Telkens als ze er weer aan dacht, bedankte ze onze hemelse Vader opnieuw. (Zie 
Lucile C. Reading, 'The Light', Children's Friend, aug. 1965, blz. 45.) 

Beklemtoon dat wij net als Jean eraan moeten denken onze hemelse Vader te bedan-
ken voor alles wat Hij ons geeft en voor de hulp die wij krijgen. 

Lied en bespreking Zing samen met de kinderen het eerste vers van het liedje 'Ik dank U, mijn Vader' of 
zeg de tekst op. 

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. 

Laat de kinderen andere zegeningen noemen waarvoor ze onze hemelse Vader 
hebben bedankt. 

We kunnen onze hemelse Vader om hulp bidden 

Plaat en getuigenis Verwijs naar plaat 3-60, Een meisje dat bidt. 

Geef uw getuigenis dat wat voor probleem we ook hebben, we onze hemelse Vader te 
allen tijde om hulp kunnen vragen. 

• Waarbij kunnen we onze hemelse Vader om hulp vragen? 
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(Geef de kinderen even de tijd om over het antwoord na te denken. Mogelijke ant-
woorden zijn: hulp bij het houden van een toespraak of bij het maken van huiswerk, 
hulp om de geboden beter te leren begrijpen en onderhouden, bijzondere 
bescherming, hulp om weer beter te worden.) 

Laat de kinderen vertellen of ze weieens voor anderen hebben gebeden. Bijvoorbeeld 
voor familieleden, vrienden of buren. 

Bijzondere woorden die we gebruiken als we onze hemelse Vader om hulp vragen zijn 
Ik vraag U. 

Lied Zing het tweede vers van het liedje 'Ik dank U, mijn Vader' of zeg de tekst ervan op. 
Vraag de kinderen goed naar de tekst te luisteren om te horen wat ze onze hemelse 
Vader kunnen vragen. 

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. 

We moeten vaak bidden net als Jezus Christus 

Presentatie Wijs erop dat Jezus Christus vaak tot onze hemelse Vader heeft gebeden toen Hij op 
•leerkracht aarde leefde. Na zijn opstanding bad Hij ook tot onze hemelse Vader. Toen Jezus de 

Nephieten bezocht leerde Hij ze het evangelie en zegende ze. Hij bad ook voor de 
mensen en leerde ze te bidden. 

Plaat Toon plaat 3-63, Jezus bidt met de Nephieten. 

Leg uit dat in het Boek van Mormon staat dat Jezus Christus de mensen bij zich riep 
en ze liet neerknielen. Hij knielde zelf ook neer en bad tot onze hemelse Vader. Hij 
sprak zo'n mooi gebed uit dat de mensen vervuld waren van vreugde toen ze zijn 
woorden hoorden. 

Nadat Jezus Christus hen veel wonderbaarlijke zaken had verteld, leerde Hij ze dat ze 
net als Hij moesten bidden. 

Tekstbespreking Lees 3 Nephi 18:6 

• Wat leerde Jezus Christus de mensen volgens dat vers? (Dat ze moesten bidden.) 

Leg uit dat Jezus Christus de Nephieten verliet. Hij kwam echter een tweede keer 
terug. Opnieuw bad Hij tot onze hemelse Vader om Hem te bedanken voor de Nephi-
tische discipelen. Hij vroeg onze hemelse Vader ook de mensen te zegenen. Jezus 
Christus bad vaak toen Hij bij de Nephieten was. Sommige gebeden staan in het 
Boek van Mormon. In het Boek van Mormon staat ook dat sommige gebeden zo mooi 
waren dat ze niet konden worden opgeschreven. 

Leg uit dat we allemaal moeten doen wat Jezus Christus de Nephieten heeft geleerd, 
namelijk vaak tot onze hemelse Vader bidden. 

• Wanneer en waarom kunnen we tot onze hemelse Vader bidden? (Laat de kinderen 
antwoorden en bespreek de verschillende tijden waarop de kinderen kunnen bid-
den. Bijvoorbeeld: 's ochtends en 's avonds, voor iedere maaltijd, met het gezin, 
wanneer ze problemen hebben of bijzondere hulp nodig hebben.) 

• Welke bijzondere woorden gebruiken we als we met onze hemelse Vader praten? 

Laat de kinderen 'Ik dank U' en Ik vraag U' herhalen. Moedig de kinderen aan om de 
juiste woorden in het gebed te gebruiken. U kunt ze laten oefenen met de woorden 'U' 
en 'Uw'. 
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Activiteit 

Getuigenis 
leerkracht 

Samenvatting 

Geef de kinderen de blaadjes die u voor ze heeft gemaakt en deel potloden uit. Vraag 
de kinderen op de ene helft een tekening te maken van iets waar ze onze hemelse 
Vader voor kunnen bedanken en op de andere helft iets waar ze om kunnen vragen in 
het gebed. 

Geef uw getuigenis van de belangrijkheid van het gebed. Beklemtoon dat het een 
grote zegen is om tot onze hemelse Vader te kunnen bidden en hem te kunnen bedan-
ken en om hulp te kunnen bidden. Moedig de kinderen aan om dagelijks te bidden. 
Herinner ze eraan dat ze altijd kunnen bidden, wanneer ze maar willen en waar ze 
maar willen. 

Zeg dat u zelf het slotgebed zult uitspreken. Vraag de kinderen waar u onze hemelse 
Vader voor kunt bedanken en waarom u Hem kunt vragen. 

Spreek het slotgebed uit. Verwerk de ideeën die u zojuist met de kinderen hebt 
besproken in uw gebed. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Zeg het volgende versje op. Maak daarbij de aangegeven gebaren. Herhaal het 
vervolgens met de kinderen. 

We danken U, God, voor de heldere zon, (maak met uw armen een cirkel boven 
uw hoofd als zon) 

En voor de zingende vogels, waar de dag mee begon (strek uw armen uit als 
vliegende vogel) 

Voor blijde kinderen overal, (glimlach) 
En voor de liefde van onze Vader in de hemel, (buig uw hoofd, vouw uw armen, 

alsof u bidt) 

2. Vertel in uw eigen woorden hoe het gebed van een kleine jongen werd verhoord. 

Een achtjarig jongetje lag op de operatietafel in het ziekenhuis. Zijn ouders waren 
al dood, maar hij had geleerd dat hij moest bidden. Hij wist dat het een ernstige 
operatie was. Hij vroeg de dokter die hem zou opereren: 'Dokter, zou u, voordat u 
me gaat opereren, niet eerst voor me bidden?' De chirurg keek hem verbaasd aan 
en zei: 'Maar, ik kan niet bidden.' 

Toen vroeg het jongetje de andere dokters, die assisteerden, of ze voor hem wilden 
bidden. Ze antwoordden allemaal hetzelfde. Toen zei de jongen: 'Als jullie dan niet 
voor me bidden, wilt u dan even wachten tot ik zelf heb gebeden?' Hij stond op van 
de operatietafel, knielde neer, vouwde zijn handjes en zei: 'Onze hemelse Vader, ik 
ben maar een weeskind, maar ik ben erg ziek en de dokters gaan me opereren. 
Wilt U ze alstublieft helpen te doen wat goed is. En hemelse Vader, als U me weer 
beter maakt, beloof ik dat ik voortaan een lieve jongen zal zijn. Dankuwel dat U me 
weer beter zult maken.' 

Toen hij klaar was, zag hij dat de dokters en verpleegkundigen tranen in hun ogen 
hadden. De jongen ging weer liggen en zei: 'Nu ben ik klaar.' (Overgenomen uit 
George Albert Smith, Sharing the Gospel with Others, sel. Preston Nibley [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1948], blz. 144-145.) 
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3. Maak voor ieder kind op de ene helft van een blaadje een gebedsschema voor een 
week. Hier kunnen de kinderen iedere ochtend en avond aankruisen dat ze hebben 
gebeden. Op de andere helft kan het een tekening maken van zichzelf terwijl het 
aan het bidden is. Moedig de kinderen aan om het blaadje op een duidelijk zicht-
baar plekje in huis te bewaren, zodat ze eraan herinnerd worden iedere ochtend 
en avond te bidden. 

4. Neem het eerste geloofsartikel met de kinderen door. 
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De tempel en het eeuwig gezin 

Doel De kinderen duidelijk maken dat het gezin voor eeuwig bij elkaar kan zijn. 

Voorbereiding 1. Bereid u erop voor het liedje 'Ons gezin kan eeuwig zijn' (Kinderliedjes, blz. 98) en 
'Een gelukkig gezin' (Kinderliedjes, blz. 104) te zingen of de tekst op te zeggen. De 
tekst van beide liedjes staat achterin dit lesboek. 

2. Houd in de les rekening met kinderen die thuis maar één ouder hebben. Houd ook 
rekening met kinderen die broertjes of zusjes of ouders hebben, die geen lid zijn 
van de kerk. 

3. Benodigdheden: plaat 3-5, Adam en Eva onderrichten hun kinderen; plaat van de 
dichtstbijzijnde tempel en zo mogelijk platen van andere tempels. (U kunt ook plaat 
3-63, de Portland-tempel, gebruiken.) 

4. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

We behoren tot een hemels en tot een aards gezin 

Aandachtsactiviteit Zing het liedje 'Een gelukkig gezin' of zeg de tekst ervan op. 

Plaatbespreking Leg de kinderen uit dat we allemaal in een prachtige geestenwereld woonden, voor-
dat we op aarde werden geboren. We woonden daar samen als broers en zusters. 
We maakten deel uit van een hemels gezin met liefhebbende hemelse ouders. 

Houd plaat 3-5, Adam en Eva onderrichten hun kinderen, omhoog. Vraag de kinderen 
of ze weten wie dat zijn. Vertel hun dat Adam en Eva de eerste ouders op aarde 
waren. Onze hemelse Vader gebood Adam en Eva kinderen te krijgen. Zij hadden het 
eerste aardse gezin. 

Leg uit dat onze hemelse Vader van Adam en Eva en hun kinderen hield. Hij gebood 
ze hun kinderen het evangelie te leren. Vertel de kinderen dat de kinderen in deze tijd 
ook naar gezinnen zijn gestuurd. Hij houdt van alle kinderen en heeft alle ouders 
geboden hun kinderen over het evangelie te vertellen. 

Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we weer als gezinnen in de hemel 
wonen als we sterven en de aarde verlaten. Zij hebben ons laten zien hoe we dat 
kunnen bereiken. 

Een gezin kan in de tempel voor eeuwig verzegeld worden 

• Wat is een tempel? 
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Plaat 

Presentatie 
leerkracht 

Lied 

Presentatie 
leerkracht 

Lied 

Bespreking 

Maak de kinderen het volgende duidelijk: 

1. Het is een heilig gebouw. 

2. Het wordt het huis des Heren genoemd. 

3. In de tempel kunnen we veel leren over het plan van onze hemelse Vader voor ons. 

4. In de tempel sluiten we bijzondere verbonden met onze hemelse Vader. Onze 
hemelse Vader doet ons bijzondere beloftes. 

Leg uit dat veel heilige handelingen alleen in de tempel kunnen worden verricht. 

Laat de platen van de tempels zien. 

• Wie van jullie heeft wel eens een tempel van onze hemelse Vader gezien? 

• Hoe voelde je je toen je naar de tempel keek? 

Laat de kinderen vertellen over de tempels die ze hebben gezien. Spreek de hoop uit 
dat de kinderen die nog nooit een tempel in het echt hebben gezien in de toekomst 
de gelegenheid daartoe zullen krijgen. Moedig alle kinderen aan om zo mogelijk een 
plaat van een tempel thuis op te hangen. 

Leg uit dat er voor een man en een vrouw een verordening kan worden verricht waar-
door ze voor eeuwig bij elkaar kunnen zijn. Die verordening wordt verzegeling of 
tempelhuwelijk genoemd. Als een echtpaar alleen voor de wet is getrouwd, kunnen 
ze naar de tempel gaan en verzegeld worden. Zo zijn ze voor eeuwig getrouwd. Hun 
kinderen kunnen aan hen verzegeld worden en zijn dan deel van hun eeuwige gezin. 
Die bijzondere zegen geldt alleen voor hen die in de tempel verzegeld zijn en zich 
aan de beloftes houden die ze daar maken. Herinner de kinderen eraan hoeveel ze 
van hun huisgenoten houden en hoe geweldig het moet zijn om voor eeuwig bij elkaar 
te zijn. 

Leg uit dat onze hemelse Vader van alle mensen houdt. Hij houdt net zoveel van de 
mensen die niet naar de tempel zijn geweest als van de mensen die wel zijn geweest. 
Leg uit dat veel gezinnen nog niet in de tempel zijn verzegeld. Die gezinnen kunnen 
echter ook naar de tempel gaan als ze dat willen. Vertel de kinderen dat ze door 
getrouw te zijn, ook een tempelhuwelijk kunnen sluiten als ze getrouwd zijn. Zo kunnen 
ze dan hun eigen eeuwige gezin hebben. 

Leer de kinderen het eerste couplet en het refrein van het liedje 'Ons gezin kan 
eeuwig zijn'. Bespreek de tekst van het liedje. Laat de kinderen staande het liedje 
zingen of de tekst ervan opzeggen. 

We moeten waardig zijn om naar de tempel te gaan 

Leg uit dat ieder getrouw lid van de kerk naar de tempel kan gaan als hij toestemming 
krijgt (door middel van een tempelaanbeveling) van de bisschop of gemeentepresi-
dent. Zij die naar de tempel gaan, moeten dat waardig zijn. 

Bespreek de tekst van het tweede couplet van het liedje 'Ons gezin is eeuwig'. Laat 
de kinderen het dan samen zingen of de tekst opzeggen. Help zo nodig. 

• Hoe kun je je erop voorbereiden waardig te zijn om naar de tempel te gaan? 

• Als jullie zo dichtbij de tempel wonen dat je ouders regelmatig naar de tempel 
kunnen gaan, hoe kun je ze daar dan bij helpen? 

Laat de kinderen bespreken hoe ze zich kunnen voorbereiden om naar de tempel 
te gaan. Leer ze wat ze moeten doen om zich voor te bereiden door onderstaande 
vragen, of soortgelijke te stellen: 
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Les 35 

• Wat moet je doen als je geld verdient of krijgt? (Tiende betalen.) 

• Wat moet je op zondag doen? (Naar de kerk gaan en onze hemelse Vader aan-
bidden.) 

• Hoe moet je je ouders en je broertjes en zusjes behandelen? (Vriendelijk en met 
liefde.) 

• Wat betekent het om eerlijk te zijn? (De waarheid te vertellen en niet te stelen.) 

• Hoe moet je met je lichaam omgaan? (Gezond voedsel eten. Het woord van 
wijsheid gehoorzamen.) 

• Wat moet je doen voor onze hemelse Vader en Jezus Christus? (Van ze houden, 
hun geboden gehoorzamen en de leringen van de levende profeten volgen.) 

• Hoe moeten we anderen behandelen? (We moeten elkaar liefhebben.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader wil dat de kinderen zo leven dat ze waardig zullen 
zijn om naar de tempel te gaan. Als ze de geboden van onze hemelse Vader gehoor-
zamen en proberen te doen wat goed is, dan zullen ze waardig zijn om naar de tempel 
te gaan en de bijzondere zegeningen van onze hemelse Vader te ontvangen. 

Geloofsartikel Neem met de kinderen door wat onze hemelse Vader volgens het dertiende geloofs-
artikel van ons verwacht. Leg uit dat ze zich kunnen voorbereiden om naar de tempel 
te gaan door zich daaraan te houden. 

Samenvatting 

Maak de kinderen duidelijk dat onze hemelse Vader ons een plan heeft gegeven dat 
het mogelijk maakt dat gezinnen voor eeuwig bij elkaar zijn. Omdat onze hemelse 
Vader van ons houdt, wil Hij dat zijn kinderen de tempelzegeningen ontvangen. Over 
de hele wereld staan er veel tempels. Zo kunnen veel kinderen de zegeningen ont-
vangen die je krijgt als je voor eeuwig verzegeld wordt aan je familie. Verwijs opnieuw 
naar de verschillende platen van de tempel. Leg uit dat naarmate het aantal leden 
van de kerk toeneemt er meer tempels gebouwd zullen worden. 

• Wat kun je thuis over de tempel vertellen? 

Moedig de kinderen aan thuis te vertellen wat ze hebben geleerd. (Wees hier voor-
zichtig mee als u het gevoel heeft dat er thuis negatief op gereageerd kan worden.) 

Getuigenis Geef uw getuigenis van de tempel. Leg uit dat een gezin alleen voor eeuwig bij elkaar 
kan wonen als het in de tempel wordt verzegeld. Geef uw getuigenis van de zegenin-
gen van het tempelhuwelijk en hoe gelukkig de kinderen zullen zijn als zij zich erop 
voorbereiden om naar de tempel te gaan. (Als u zelf nog niet naar de tempel bent 
geweest, kunt u de bisschop of gemeentepresident of iemand die hij aanbeveelt, uit-
nodigen in uw klas. Vraag die persoon aan het eind van de les zijn of haar getuigenis 
van de tempelzegeningen te geven.) 

Moedig de kinderen aan hun huisgenoten deze week blij te maken door vriendelijk te 
zijn en te doen wat hun ouders vragen. 

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

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 'De les' in 'Wenken voor de leerkracht'. 
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1. Maak genoeg strookjes papier zodat ieder kind voor ieder gezinslid een strookje 
heeft. Neem lijm of plakband en een pen mee. 

Geef ieder kind twee strookjes papier. Schrijf op de een Moederen op de ander 
Vader Maak ze als de schakels van een ketting aan elkaar. 

Vertel de kinderen dat toen hun ouders trouwden, ze als twee schakels aan elkaar 
bevestigd werden. Laat de kinderen vervolgens voor ieder kind in het gezin een 
schakel toevoegen. Help zo nodig. Als alle schakels voor de kinderen bevestigd 
zijn, moet u de ketting vastmaken in een cirkel. Vertel de kinderen dat als alle 
gezinsleden in de tempel aan elkaar verzegeld zijn, ze voor eeuwig bij elkaar 
horen. Ze kunnen een eeuwig gezin worden, net als de cirkel die geen einde heeft. 

2. Doe het volgende vingerspelletje met de kinderen. 

(Begin met een gesloten vuist) 

Dit is moeder (strek de duim uit) 
Dit is vader (strek de wijsvinger uit) 
Dit is mijn grote broer (strek de middelvinger uit) 
Dit is mijn zuster (strek de ringvinger uit) 
Dit is onze baby (strek de pink uit) 
We houden van hen allemaal (houd de hand omhoog met gespreide vingers) 

3. Als er een kind in uw klas zit dat in de tempel is geweest om aan zijn ouders verze-
geld te worden, kunt u dat kind of zijn ouders erover laten vertellen. 
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Laten zien dat je van 
Jezus Christus houdt 

Les 27 

Doel De kinderen aanmoedigen te laten zien dat ze van Jezus Christus houden door te 
doen wat Hij heeft gezegd. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Johannes 14:15 met een gebed in uw hart en bereid u erop voor het vers 
voor te lezen. 

2. Schrijf op zes strookjes papier de volgende aanwijzingen: 
a. Aanwijzing 1: Hij houdt van ons. 
b. Aanwijzing 2: Hij werd door onderdompeling gedoopt. 
c. Aanwijzing 3: Hij werd tot timmerman opgeleid toen Hij nog jong was. 
d. Aanwijzing 4: Hij houdt van kleine kinderen en zegent ze. 
e. Aanwijzing 5: Hij heeft ons geleerd van elkaar te houden. 
f. Aanwijzing 6: Hij is voor ons gestorven en heeft bekering mogelijk gemaakt. 

Verstop deze strookjes voor de les begint ergens in het lokaal. 

3. Bereid u erop voor 'Houd van elkander' (Kinderliedjes, blz. 74) te zingen. De tekst 
staat achterin dit lesboek. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel. 
b. Voor ieder kind een potlood en een blaadje. 
c. Plaat 3-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 3-23, Een kind dat 

in de Schriften leest; plaat 3-25, Naar de kerk gaan; plaat 3-26, Een kind dat 
tiende betaalt; plaat 3-27, Samen met de driewieler spelen; plaat 3-59, Het 
ronddienen van het avondmaal; plaat 3-60, Een meisje dat bidt. 

d. Krijt, bord en wisser. 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Jezus Christus houdt van ons 

Aandachtsactiviteit Leg uit dat u verschillende aanwijzingen in de klas heeft verstopt die te maken hebben 
met de les. Laat de kinderen er rustig naar zoeken. Als de kinderen ze allemaal 
hebben gevonden, mogen ze ze op volgorde leggen. Lees de aanwijzingen samen 
met de kinderen. Vraag na iedere aanwijzing over wie ze denken dat het gaat. 

• Over wie gaan deze aanwijzingen? 

Aanbevolen 
lesschema 
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Plaat en bespreking Toon plaat 3-9, Jezus de Christus 

Zeg de klas dat we weten dat Jezus Christus van ons houdt omdat Hij zoveel voor ons 
heeft gedaan. 

• Wat heeft Jezus Christus voor ons gedaan? (Maak de kinderen duidelijk dat Jezus 
Christus ons de geboden, de profeten, zijn kerk en de priesterschapsverordenin-
gen heeft gegeven. Door zijn verzoening heeft Hij het mogelijk gemaakt dat wij ons 
kunnen bekeren van onze fouten en zo eens naar Hem en onze hemelse Vader 
kunnen terugkeren.) 

Leg uit dat Jezus Christus ons die geweldige zegeningen heeft gegeven, omdat Hij 
van ons houdt. We zijn allemaal bijzonder in zijn ogen en in de ogen van onze 
hemelse Vader. 

Bordbespreking Leg uit dat Jezus Christus heeft laten zien dat Hij van ons houdt. Wij kunnen laten zien 
dat we ook van Hem houden. Schrijf op het bord of een vel karton de zin 'Ik kan Jezus 
Christus laten zien dat ik van Hem hou door...'. Lees het voor. Vertel de kinderen dat 
u manieren met ze wilt bespreken waarop we kunnen laten zien dat we van Jezus 
Christus houden. Voor kinderen die kunnen lezen, kunt u de mogelijkheden op 
het bord schrijven. Voor jongere kinderen kunt u eenvoudige tekeningen maken ter 
illustratie van iedere mogelijkheid. 

We kunnen laten zien dat we van Jezus Christus houden als we de geboden 
onderhouden 

Tekst en Vraag de kinderen te luisteren naar nog een manier waarop ze kunnen laten zien dat 
bordbespreking ze van Jezus Christus houden. Lees Johannes 14:15 voor. 

Jezus Christus heeft ons gezegd dat we kunnen laten zien dat we van Hem houden 
door zijn geboden te onderhouden. Als we ons laten dopen, beloven we zijn geboden 
te onderhouden. Als we zijn geboden gehoorzamen, laten we zien dat we van Hem 
houden. Schrijf 'De geboden onderhouden' of teken een lachend gezicht op het bord 
of een vel karton. 

Plaat bespreking • Wat zijn geboden? (Regels van onze hemelse Vader en Jezus Christus om ons 
gelukkig te maken.) 

• Noem eens een paar geboden waardoor je, als je ze gehoorzaamt, Jezus Christus 
kunt laten zien dat je van Hem houdt. 

Vraag de kinderen te gaan staan. Laat ze om de beurt een gebod noemen. Als een 
kind een gebod heeft genoemd, mag het gaan zitten. (Bereid u erop voor zo nodig te 
helpen.) 

Laat bijpassende platen zien als kinderen ideeën naar voren brengen zoals: naar 
de kerk gaan; aan Jezus Christus denken tijdens het avondmaal; tiende betalen; de 
waarheid spreken; bidden; de Schriften bestuderen; onze huisgenoten helpen 
enzovoort. 

We laten zien dat we van Jezus Christus houden door zorg te dragen voor de 
eigendommen van de kerk 

Verhaal Leg uit dat u een verhaal gaat vertellen over Karin en hoe zij liet zien dat ze van Jezus 
Christus hield: 

Het gebied waar Karin woonde was pas geteisterd door een zware storm. Omdat 
Karins ouders vlakbij het kerkgebouw woonden, had de bisschop aan haar vader 
gevraagd of hij wou gaan kijken hoe het kerkgebouw erbij stond na de storm. Karin 
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en haar vader gingen samen kijken. Ze baanden zich een weg langs takken die door 
de wind van de bomen waren gerukt. Van sommige huizen waren de ramen inge-
waaid. Ze kwamen langs een paar beschadigde auto's. Karin maakte zich zorgen dat 
het kerkgebouw misschien ook beschadigd was. 

Toen ze het kerkgebouw naderden, zagen ze dat ten minste een groot raam door de 
storm was gebroken. Modder, bladeren, takjes en andere rommel waren naar binnen-
gewaaid. Karins vader zei haar buiten te wachten. Hij wilde eerst zien of het veilig was 
om naar binnen te gaan. Als snel kwam hij weer naar buiten en zei dat de rest van het 
gebouw er onbeschadigd uitzag. Samen gingen ze naar binnen. Terwijl Karins vader 
om zich heen keek om de schade goed op te nemen, ging Karin aan het werk. Zonder 
dat het haar was gezegd, begon ze de bladeren, takjes en andere rommel die naar 
binnen waren geblazen, op te ruimen. 

Karins vader belde een ander lid van de wijk om te komen helpen en al snel hadden 
ze het raam dichtgespijkerd. Terwijl de mannen met het raam bezig waren, ging Karin 
verder met de rommel opruimen. Al gauw waren alle takjes en bladeren aan de kant 
geveegd. Karins vader bood aan haar naar huis te brengen zodat ze kon uitrusten, 
maar ze wilde verder helpen. Ze bleef en met zijn allen dweilden ze de modder van 
de vloer en sopten ze de muren. 

• Hoe liet Karin zien dat ze van Jezus Christus hield? (Ze ruimde de rommel in het 
kerkgebouw op.) 

• Hoe denk je dat Karin zich voelde toen alles was opgeruimd? 

Leg uit dat er verscheidene manieren zijn waarop we zorg kunnen dragen voor de 
kerk en alles wat zich in het gebouw bevindt. We kunnen ons best doen om het kerk-
gebouw schoon en netjes te houden. We kunnen papiertjes van de grond rapen en 
als we niets laten slingeren wordt het ook geen troep. We kunnen voorzichtig omgaan 
met de zangbundels en de Schriften. Soms kunnen we bij bijzondere projecten hel-
pen om de kerk of het terrein eromheen op te ruimen, ledereen kan wat doen om 
daarbij te helpen. 

Schrijf 'Zorg dragen voor de eigendommen van de kerk' onder het zinnetje 'Ik kan 
laten zien dat ik van Jezus Christus hou door...'. of teken een eenvoudig kerkgebouw 
eronder. 

We kunnen laten zien dat we van Jezus Christus houden door anderen lief te 
hebben 

Lied Vraag de kinderen goed te luisteren naar een erg belangrijk gebod. 

Zing samen met de klas de lofzang 'Houd van elkander' of zeg de tekst ervan op. 

Bespreking • Wat wil Jezus Christus dat wij doen? 

• Wat is het nieuwe gebod? 

• Wat betekent het woord discipel? (Iemand die Jezus Christus volgt en gelooft.) 

• Hoe kunnen de mensen weten dat je Jezus Christus gelooft en volgt? (Door anderen 
lief te hebben en te proberen altijd het goede te doen.) 

Leg uit dat er nooit iemand heeft geleefd die zo liefdevol en begrijpend was, als Jezus 
Christus. We moeten heel liefdevol voor anderen zijn als we net zo liefdevol willen zijn 
als Hij. De woorden van dit liedje komen uit de Bijbel en zijn waar. Jezus zei: 'Gelijk Ik 
u liefgehad heb, [hebt] gij ook elkander [lief]' (zie Johannes 13:34; zie ook 15:12, 17). 
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We weten dat Hij heel veel van ons houdt. We moeten anderen op dezelfde manier 
liefhebben. Door anderen lief te hebben, laten we zien dat we van Jezus houden. 

Schrijf 'Van elkaar houden' onderaan het lijstje of teken een hartje. 

Samenvatting 

Leg uit dat we laten zien dat we van Jezus Christus houden door zorg te dragen voor 
de eigendommen van de kerk, de geboden te onderhouden en anderen lief te hebben. 
Door onze daden laten we zien dat we van Jezus houden. 

Activiteit Geef ieder kind een potlood en een blaadje. Laat de kinderen die kunnen schrijven de 
woorden 'Ik kan laten zien dat ik van Jezus Christus houd door... ' overschrijven op 
hun blaadje. U kunt ze zelf schrijven op de blaadjes van de jongere kinderen. Laat de 
kinderen opschrijven of tekenen wat ze deze week willen doen om te laten zien dat 
ze van Jezus Christus houden. Zeg dat u ze volgende week zult vragen hoe het is 
gegaan met deze opdracht. Moedig de kinderen aan om hun blaadje mee naar huis 
te nemen. Vraag ze het thuis ergens op te hangen waar ze het regelmatig zullen zien 
zodat ze eraan herinnerd worden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Neem een bonenzakje of ander zacht voorwerp mee. Laat de kinderen in een kring 
op de grond gaan zitten. Vraag ze: 

Hou je van Jezus? Weet Hij dat wel? 
Ja, want ik kies het goede, 
dan zie je het snel. 

Herhaal het versje met de kinderen. Noem dan een naam en werp dat kind voor-
zichtig het bonenzakje toe. Het kind moet iets noemen wat het kan doen waaraan 
Jezus kan zien dat het van Hem houdt. Laat het dan het bonenzakje naar u terug-
werpen. Herhaal de activiteit totdat ieder kind een beurt heeft gehad. 

2. Zing de lofzang 'Houd van elkander'. Zeg de kinderen dat zij in plaats van houd 
van te zingen, hun armen kruiselings over elkaar moeten doen voor hun borst. Dat 
betekent houden van in gebarentaal. We moeten van alle kinderen van onze 
hemelse Vader houden en begrip voor hen tonen. Leer de kinderen hoe ze in 
gebarentaal 'Ik hou van jou!' kunnen zeggen door het teken te maken en vervol-
gens iemand aan te wijzen. Vertel ze dat ze dat thuis aan hun huisgenoten kunnen 
laten zien. Herinner de kinderen eraan dat net zo vriendelijk te zijn als Jezus de 
manier is om te laten zien dat je van anderen houdt. 

3. Zing het liedje 'Jezus zegt: wees altijd lief' (Kinderliedjes, blz. 39) of zeg de tekst 
ervan op. 

Jezus zegt: wees altijd lief, (leg uw handen op uw hart) 
vriend'lijk en getrouw; 
als je lief voor and'ren bent, (draai naar uw buurman toe, glimlach en geef hem of 

haar een hand) 
houden zij van jou. (armen kruiselings tegen uw borst aandrukken) 

178 



Les 36 

4. Kriip voor ieder kind een paar kleine papieren hartjes uit. Leg uit dat ze de hartjes 
deze week kunnen gebruiken om te laten zien dat ze van iemand houden. Ze moe-
ten iets aardigs doen voor iemand en dan een hartje achterlaten. Anderen helpen 
is een van de dingen die Jezus wil dat we doen. Geef een paar voorbeelden van 
iets aardigs dat ze kunnen doen. U kunt de kinderen eventueel in een rollenspel 
laten uitbeelden dat ze iets aardigs doen voor iemand. 

5. Als er in uw wijk een aantal beschadigde zangbundels zijn, toon die dan aan de 
kinderen. Bespreek met ze hoe je ermee om moet gaan om te voorkomen dat ze 
beschadigen. 
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27 Ik dien Jezus Christus 
door anderen te dienen 

Doel De kinderen duidelijk maken dat ze kunnen laten zien dat ze van Jezus Christus 
houden door anderen te dienen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 2:17 en Lucas 10:30-37 met een gebed in uw hart. Bereid u 
erop voor de kinderen deze teksten uit te leggen. 

2. Bereid u erop voor de liedjes 'And'ren helpen' (Kinderliedjes, blz. 108) en 'Geef, 
zegt het beekje klein' (Kinderliedjes, blz. 116) te neuriën. 

3. Bereid u erop voor het versje 'Onze bisschop' op te zeggen. 

4. Praat met de bisschop of gemeentepresident over zijn jeugd. Vraag hem hoe hij 
anderen heeft geholpen toen hij jong was. Bereid een korte presentatie voor over 
hem zodat de kinderen kunnen raden over wie u het heeft. Leen zo mogelijk een 
jeugdfoto van uw bisschop of gemeentepresident. (U kunt ook een presentatie 
voorbereiden over de jeugdwerkpresidente of een andere kerkleid(st)er.) 

5. Maak voor ieder kind van karton een bloem. Zie onderstaande voorbeelden. Maak 
ze zo groot dat u er een korte boodschap op kunt schrijven. 

6. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon en een Bijbel. 
b. Zo mogelijk voor ieder kind een rietje of een stokje. 
c. Plakband. 
d. Voor ieder kind een potlood. 
e. Een vaas of een fles. 
f. Krijt, een bord en een bordenwisser. 
g. Plaat 3-63, De barmhartige Samaritaan (Evangelieplaten 218). 
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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. 

Door anderen te dienen, laten we Jezus Christus zien dat we van Hem houden 

Aandachtsactiviteit Vraag de kinderen te vertellen hoe zij de afgelopen week hebben laten zien dat ze 
van Jezus Christus houden (zie les 36). Leg uit dat u ze vandaag nog een manier gaat 
vertellen waarop ze kunnen laten zien dat ze van Hem houden. 

Leg de kinderen uit dat u een spelletje met ze gaat spelen. Door dat spelletje zullen 
ze een belangrijke manier ontdekken waarop ze kunnen laten zien dat ze van Jezus 
Christus houden. Leg uit dat u een liedje zult neuriën. Als ze denken dat ze de titel 
van het liedje weten, mogen ze hun hand opsteken. U kunt stoppen met neuriën en 
een kind vragen wat de titel is, of u kunt het liedje eerst helemaal uitneuriën. 

Neurie het liedje 'And'ren helpen'. Stel, nadat een kind de titel heeft geraden, de 
volgende vraag: 

• Waarover gaat dit liedje? (Over helpen.) 

Schrijf helpen op het bord. 

Neurie nu het liedje 'Geef, zegt het beekje klein'. Stel, nadat de kinderen de titel heb-
ben geraden, de volgende vraag: 

• Waarover gaat dit liedje? (Over geven.) 

Schrijf het woord geven onder helpen. 

• Weten jullie een ander woord dat hetzelfde betekent als helpen en geven? (Dienen. 
Geef verdere aanwijzingen totdat de kinderen het woord hebben geraden.) 

Leg uit dat we anderen vaak kunnen dienen door te helpen en te geven. 

Herhaal samen met de kinderen het volgende gedeelte uit het dertiende geloofsartikel: 
'Wij geloven (...) goed te moeten doen aan alle mensen'. 

Lees Mosiah 2:17 voor. Leg uit dat als we anderen bereidwillig dienen, we ook onze 
hemelse Vader en Jezus Christus dienen. We kunnen onze hemelse Vader en Jezus 
Christus laten zien dat we van ze houden door anderen te dienen. 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden. Maak gebruik van plaat 3-63, 
De barmhartige Samaritaan. 

Jezus Christus heeft het verhaal van de barmhartige Samaritaan verteld. Hierin leert 
Hij ons dat we anderen moeten dienen. Er was een man onderweg van Jeruzalem 
naar Jericho. Hij werd overvallen door rovers. Ze stalen zijn kleren, sloegen hem en 
lieten hem bijna dood achter. Een priester kwam langs. Hij zag de gewonde man en 
liep aan de overkant voorbij. Toen kwam er een Leviet langs. Dat is een man die de 
priesters helpt. Hij liep ook gauw aan de overkant van de weg voorbij om de man niet 
te hoeven helpen. 

Ten slotte kwam er een Samaritaan langs. De Joden haatten de Samaritanen. Maar 
de Samaritaan hielp de gewonde man. Hij maakte zijn wonden schoon en verbond ze. 
Hij zette de man op zijn eigen lastdier en bracht hem naar een herberg. De hele nacht 
bleef hij bij hem. De volgende dag zei de Samaritaan tegen de herbergier dat hij goed 

Geloofsartikel 

Tekst 

Verhaal en plaat 
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voor de gewonde man moest zorgen en gaf hem geld. Als het nog meer zou kosten, 
zou hij terugkomen en het betalen. 

• Waarom denk je dat de priester en de Leviet langsliepen zonder de man te hel-
pen? (Mogelijke antwoorden zijn: misschien hadden ze haast of waren ze bang; 
misschien wilden ze niet lastiggevallen worden met andermans problemen.) 

• Waarom helpen wij mensen soms niet terwijl ze wel hulp nodig hebben? 

Leg de kinderen uit dat zij goede Samaritanen kunnen zijn door mensen in nood te 
helpen. Vertel een paar situaties waarin iemand hulp nodig heeft en laat de kinderen 
uitbeelden hoe zij zouden helpen. U kunt de volgende situaties gebruiken: 

• Er ligt allemaal speelgoed over de grond. De baby huilt en je moeder probeert het 
eten klaar te maken. 

• Er is een nieuw meisje naast je komen wonen. Ze komt uit een ander land en kan 
jouw taal nog niet zo goed spreken. Als je haar buiten ziet, lijkt ze erg eenzaam. 

• Zuster De Vries komt iedere week in de kerk, maar het lijkt wel of niemand haar ziet. 
Ze is oud, zit altijd alleen en ziet er verdrietig uit. 

• Je kleine zusje is verdrietig omdat haar lievelingsspeelgoed kapot is. 

Leg uit dat Jezus erg blij is als we anderen bereidwillig helpen. Moedig de kinderen 
aan om anderen te helpen. 

We kunnen Jezus laten zien dat we van Hem houden door in de kerk te dienen 

Presentatie plaat Leg uit dat er iedere week veel mensen in de kerk zijn die Jezus Christus dienen 
door anderen te helpen, zoals de jeugdwerkleraressen, muziekleidsters, organisten, 
priesters en diakenen die het avondmaal bedienen en vele anderen. 

Laat de foto van de bisschop of gemeentepresident als jongetje zien. Vertel de kin-
deren niet wie het is. 

Leg uit dat het een jongetje is die later een belangrijk iemand in de wijk zou worden. 
Vertel dat het iemand is die iedere week de mensen in uw wijk of gemeente met veel 
liefde dient. 

Presentatie Vertel de kinderen dat u wat informatie heeft over een man die zij allen goed kennen, 
leerkracht Leg uit dat hij als jongetje anderen al hielp. Laat de kinderen raden om wie het gaat. 

Geef zo nodig nog meer aanwijzingen totdat de kinderen het juiste antwoord hebben 
gegeven. (Bijvoorbeeld: hij leert ons het goede te kiezen; hij helpt ons als we moeilijk-
heden hebben; we betalen onze tiende aan hem.) 

Leg uit dat de bisschop iedere week veel tijd besteedt aan het dienen van de leden 
van de wijk. Hij helpt ze niet alleen op zondag maar ook op andere dagen van de 
week. 

• Wie dient de bisschop nog meer door de mensen in zijn wijk te dienen? (God.) 

• Wie kan zien dat hij van de leden houdt doordat hij ze dient? (Jezus Christus en de 
mensen die hij helpt.) 

Versje Zeg het versje 'Onze bisschop' op. 

Hij heeft bijna nooit eens vrij, 
dat is onze bisschop; 
toch praat hij nog vaak met mij, 
dat is onze bisschop. 
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Hij is zo een lieve man, 
daar weet ieder kind iets van: 
help daarom zoveel je kan 
onze bisschop. 

Vrolijk dient hij in Gods rijk, 
dat is onze bisschop. 
Hij is de vader van de wijk, 
dat is onze bisschop. 
Hij helpt ons bij het goede, 
houdt ons in Gods hoede, 
wordt daarvan nooit moede, 
dat is onze bisschop. 

Samenvatting 

Activiteit Leg uit dat u samen met de kinderen een cadeautje wilt maken om de bisschop te 
bedanken voor al de uren die hij voor hen bezig is. Geef ieder kind een bloem, een 
potlood en een rietje of stokje. Vraag de kinderen aan een kant te tekenen hoe zij 
Jezus Christus kunnen laten zien dat ze van Hem houden. Laat ze hun naam eronder 
schrijven. Plak ten slotte op iedere bloem een rietje of stokje als stengel. 

Neem zodra iedereen klaar is de potloden en het plakband weer in. Laat de kinderen 
allemaal hun bloem in de vaas of fles zetten. Kies gezamenlijk een kind uit dat na de 
les met u de bisschop de bloemen gaat brengen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Vertel het volgende verhaal over Heber J. Grant, de zevende president van de kerk. 
Bespreek met de kinderen hoe hij anderen diende. 

Hebers vader was gestorven toen Heber nog maar negen dagen oud was. Zijn 
moeder was erg arm en moest hard werken om in het levensonderhoud van zich-
zelf en de kleine Heber te voorzien. Ze verdiende geld door kleding te maken voor 
anderen en door kamers te verhuren. Soms zat ze zolang achter elkaar te naaien 
dat ze nauwelijks nog het pedaal van haar ouderwetse naaimachine kon induwen. 
Heber kroop vaak onder de naaimachine en duwde het pedaal dan voor haar in. 
De winters waren erg koud in Salt Lake City en Heber had slechts een dunne, 
versleten jas om hem warm te houden. Hij verlangde ernaar om een warme jas te 
hebben, maar hij wist dat ze nauwelijks genoeg geld hadden om te eten. Heber 
was heel erg blij toen hij op zijn verjaardag een warme winterjas kreeg die zijn 
moeder zelf had gemaakt. Zijn nieuwe jas was zijn meest waardevolle bezit. Een 
paar weken later was Heber een boodschap aan het doen. Hij zag hoe een jongen 
die ongeveer net zo groot was als hij, stond te bibberen van de kou. De jongen 
droeg een dunne trui. Heber moest eraan denken hoe het voelde om geen warme 
jas te hebben. Hij deed zijn nieuwe jas uit en gaf hem meteen aan de jongen. Hij 
zei de jongen dat hij hem mocht houden omdat hij thuis nog een andere jas had. 

U kunt de kinderen dit verhaal laten naspelen en dan uitleggen hoe de verschil-
lende personen zich gevoeld moeten hebben. 
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2. Laat de kinderen in een kring gaan zitten en een bal of zacht voorwerp rondgeven 
terwijl u het liedje 'And'ren helpen' neuriet. Als u stopt met neuriën, moet degene 
die de bal in zijn handen heeft een manier vertellen hoe hij of zij iemand kan helpen. 
Let erop dat ieder kind een beurt krijgt. 

3. Bevestig bij ieder kind een lachend gezichtje ondersteboven op zijn kleding. Vertel 
de kinderen dat als ze iets hebben gedaan om iemand te helpen, ze het gezicht 
met de goede kant naar boven op hun kleding mogen bevestigen. 
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Ik kan rein en rechtschapen zijn 

Doel Het verlangen in de kinderen opwekken om rein en rechtschapen te zijn. 

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 27:27; Mormon 1:1-4, 13-17; 2:1, 16-19 en Leer en Verbonden 
100:16 met een gebed in uw hart. 

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

3. Benodigdheden: 
a. Zo mogelijk voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon en een 

Leer en Verbonden. 
b. Zo mogelijk een gevuld peper-en-zoutstel. 
c. Het KGW-embleem en een KGW-ring. 
d. Plaat 3-34, Mormon vat de platen samen (Evangelieplaten 306). 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Mormon was een rein en rechtschapen man 

Laat het peper-en-zoutstel zien dat u heeft meegenomen. Strooi wat zout in uw hand 
en laat het aan de klas zien. Leg uit dat u zuiver zout in uw hand heeft. Het is zuiver 
omdat er alleen goed, schoon zout in zit. 

Strooi wat peper op het zout in uw hand. Leg uit dat het zout niet meer zuiver is omdat 
er iets anders doorheen zit. Als mensen verkeerde of onvriendelijke gedachten toe-
laten of het verkeerde doen of onvriendelijk zijn, dan zijn ze niet meer zuiver of rein. 
Ze zijn dan net een mengsel van zout en peper. Beklemtoon dat reine mensen altijd 
goede gedachten hebben en dat ze altijd rechtvaardig handelen. 

Leg uit dat u een verhaal gaat vertellen over iemand uit het Boek van Mormon die rein 
en rechtschapen was. Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Als jongen al stond Mormon bekend als een bijzonder iemand. Toen hij tien was, liet 
de Heer hem weten dat hij de platen van Nephi in zijn bezit zou krijgen zodra hij vol-
wassen was. De geschiedenis van de Nephieten stond op die platen. De Heer gebood 
hem op zijn volk te letten. Op 24-jarige leeftijd moest hij hun geschiedenis opschrijven. 
Maak de kinderen duidelijk wat een geweldige taak dat was. 
• Welke eigenschappen denk je dat Mormon op tienjarige leeftijd had, dat hij werd 

gekozen als de volgende geschiedschrijver? Wat voor kind was Mormon? 

Les 27 

Aanbevolen 
lesschema 
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(Zie Mormon 1:1-2. Bespreek de antwoorden met de kinderen. Maak de kinderen 
duidelijk dat Mormon een goede leerling was, want hij werd 'enigszins onderwezen 
volgens de leerwijze van mijn volk'. Hij was een 'ernstig kind'. Dat betekent dat hij 
serieus was en dat hij te vertrouwen was. Hij was 'vlug van begrip'. Dat betekent 
dat hij wat hij zag snel in zich opnam. Leg uit dat Mormon van onze hemelse Vader 
hield en zijn geboden gehoorzaamde. Daardoor bleef hij rein en rechtschapen. 
Onze hemelse Vader wist dat Hij Mormon de heilige geschriften op de platen van 
Nephi kon toevertrouwen.) 

Leg uit dat Mormon, toen hij vijftien was, een geweldige ervaring had. De Heer Jezus 
Christus bezocht hem (zie Mormon 1:15). 

• Hoe zou jij je voelen als je Mormon was en Jezus Christus je bezocht? 

• In welke opzicht was Mormon rein en rechtschapen? (U kunt de antwoorden op het 
bord schrijven.) 

Leg uit dat de meeste mensen in de tijd van Mormon erg goddeloos waren (zie 
Mormon 1:13-14). Mormon wilde dat de mensen zich bekeerden en zich lieten dopen 
zodat ze rechtschapen en gelukkig zouden zijn (zie Mormon 3:2). Hij zei de mensen 
dat ze zich moesten bekeren, maar ze wilden niet luisteren. 

• Hoe denk je dat Mormon zich voelde als een van de weinigen die probeerde recht-
schapen te zijn? 

Toon plaat 3-34, Mormon vat de platen samen. 

Leg uit dat Mormon de geschiedenis van zijn volk op metalen platen schreef, zoals 
hem was geboden. Hij vatte ook de geschiedenissen samen die andere mensen " 
hadden geschreven. 

• Waar staat de geschiedenis die Mormon heeft geschreven? 

Toon een exemplaar van het Boek van Mormon en wijs de naam Mormon in de titel 
aan. Leg uit dat het boek naar Mormon is genoemd omdat hij de platen heeft samen-
gevat en omdat hij de platen in zijn bezit had en omdat hij een rechtschapen man 
was. 

Wij kunnen rein zijn in woord, daad en gedachte 

Tekstbespreking • Hoe kunnen we rein zijn? 

Lees om de vraag te kunnen beantwoorden voor wat Jezus Christus in 3 Nephi 27:27 
heeft gezegd: 'Welke soort mensen behoort gij daarom te zijn? Voorwaar zeg Ik u: 
Zoals Ik ben.' 

• Wat voor soort mensen behoren wij te zijn? 

Leg uit dat alles wat Jezus Christus heeft gedacht, gezegd en gedaan, goed was. 
Om op Hem te gaan lijken, moeten we ons afvragen wat Jezus gedacht, gezegd of 
gedaan zou hebben. Dat moeten wij dan ook denken, zeggen of doen. Daardoor 
kunnen we rein en rechtschapen blijven. 

Toon de kinderen het KGW-embleem en de KGW-ring. Maak ze erop attent dat het 
embleem en de ring hen eraan kunnen herinneren te doen wat Jezus wil. Als ze zich-
zelf vrijhouden van verkeerde gedachten en daden door altijd het goede te kiezen, 
zullen ze rein en rechtschapen blijven. 

Help de kinderen het liedje 'Kies het goede' te zingen of de tekst ervan op te zeggen. 

KGW-embleem 
en KGW-ring 

Lied 
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Les 35 

Verhaal 

Bespreking 

Verhalen en 
bespreking 

Vertel het volgende verhaal over een meisje dat het goede deed, ook al was het moei-
lijk: 

Debbie's lievelingsoom was erg boos toen Debbie en haar huisgenoten lid werden 
van de kerk. Hij had hen bijna een jaar lang niet bezocht. Toen hij uiteindelijk kwam, 
nodigde hij Debbie uit om samen met hem en zijn gezin een trektocht door de bergen 
te maken. Debbie vond het heel leuk. 

Op de tweede dag van de trektocht liet Debbie haar veldfles kapotvallen. De zon was 
fel. Geleidelijk aan kon Debbie de anderen niet meer bijhouden. Haar mond werd 
droog; ze wilde wat water drinken. 

Een stuk verder de berg op kon ze zien dat de anderen waren gestopt om wat te 
drinken. Ze haastte zich zodat ze ook wat kon drinken. 

Toen ze bijna bij de groep was, riep een van de anderen: 'Kom, neem wat drinken, 
Debbie'. 

Toen zag ze dat ze haar bier aanboden. Eerst dacht Debbie er alleen maar aan wat 
een dorst ze had. Ze kende het evangelie en was gedoopt. Ze wist dat ze geen bier 
mocht drinken. Opnieuw moest ze eraan denken wat een dorst ze had. Debbie wilde 
het goede doen. Ze had goed haar best gedaan sinds ze was gedoopt en bad altijd 
dat ze de geboden mocht onderhouden. Nu moest ze sterk zijn. 

'Ik drink geen bier. Heeft u misschien iets anders?' zei Debbie, terwijl ze de persoon 
recht in zijn ogen keek. 

Een ogenblik keek oom Jan boos. Toen zei hij: 'Debbie is mormoon. Geef haar maar 
iets anders.' Toen zei hij: 'Sorry, Debbie.' Debbie was dankbaar dat ze de geboden 
onderhield. 

• Wat deed Debbie om rein en rechtschapen te blijven? 

• Hoe zal Debbie zich hebben gevoeld toen ze het goede had gekozen? 

• In welk opzicht was Debbie een goed voorbeeld voor haar oom? 

Vertel de klas dat u drie verhalen gaat vertellen over kinderen die rein en rechtscha-
pen wilden zijn in gedachte, woord en daad: 

1. Toen er nieuwe buren naast Rob kwamen wonen, raakte hij bevriend met een van 
hun kinderen. Tim was ongeveer even oud als hij. Ze speelden bijna iedere dag 
samen. Op een dag waren ze met de andere jongens uit de buurt aan het ballen. 
Tim werd boos omdat zijn team aan het verliezen was. Hij begon te vloeken en 
schelden tegen het andere team. De jongens liepen weg. Ze vonden het niet meer 
leuk om te ballen en wilden niet meer met Tim spelen. Rob bleef achter en ging met 
Tim praten. Hij legde Tim uit dat de andere jongens thuis hadden geleerd dat het 
verkeerd was om zo tegen anderen te praten. Hij zei dat ze het niet leuk vonden 
om naar dat soort woorden te luisteren. Rob zei tegen Tim dat als hij beloofde niet 
meer te vloeken, hij de andere jongens zou vragen om verder te spelen. 

• Waaraan kon je zien dat Rob rein en rechtschapen was? (Hij vloekte niet en hij 
probeerde een andere jongen duidelijk te maken dat het niet goed is om te 
vloeken.) 

• Waarom is het verkeerd om te vloeken? (Leg uit dat onze hemelse Vader en 
Jezus Christus willen dat we vriendelijk zijn. Ze willen niet dat we hun naam op 
een boze en onvriendelijke manier gebruiken. Dat wordt bedoeld met 'hun naam 
ijdel gebruiken'. Als je vloekt, geef je het verkeerde voorbeeld. Door te vloeken 
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kun je onvriendelijk over iemand gaan denken en verkeerde gevoelens in je hart 
krijgen.) 

2. Op een dag zijn Cor en zijn vriendjes buiten aan het spelen. Een jongen roept ze 
naar een hoek van het speelplein. De jongen heeft een paar sigaretten in zijn jaszak. 
Hij wil dat de jongens ze samen met hem oproken. De jongens kijken elkaar aan en 
weten niet wat ze moeten doen. Ten slotte zegt Cor dat hij niet wil roken. Hij weigert 
mee te doen. De andere jongens zeggen nu ook dat ze niet willen roken. 

• Hoe liet Cor zien dat hij rein en rechtschapen was? (Hij weigerde te roken.) 

• Hoe hielp dat de andere jongens? 

• Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest? 

3. Gerrit zit bij zijn vriend thuis in wat tijdschriften te kijken. Zijn vriendje ziet een paar 
slechte foto's en wil ze aan Gerrit laten zien. Gerrit voelt zich helemaal niet op zijn 
gemak als hij zich realiseert wat voor tijdschrift het is. Hij weet dat Jezus Christus 
niet naar zulke foto's zou kijken. Gerrit zegt dat hij ze niet wil zien en stelt voor dat 
ze buiten gaan spelen. 

• Waaruit blijkt dat Gerrit rechtschapen was? (Hij weigerde naar de foto's te kijken.) 

Wijs erop dat sommige tijdschriften, boeken, films en tv-programma's niet goed zijn 
en ons op verkeerde gedachten kunnen brengen. Beklemtoon hoe belangrijk het is 
om rein te blijven en rechtschapen gedachten te hebben zoals Gerrit. 

Bespreking Leg uit dat de films en tv-progamma's die we bekijken ons gedrag kunnen beïnvloeden. 
Door die programma's kunnen we ideeën krijgen waar we anders niet op zouden 
komen. Of het goede of verkeerde ideeën zijn hangt van het programma af. 

• Heb je wel eens gedaan alsof je iemand uit een film was? 

Leg uit dat we dat imiteren noemen. Het is vaak leuk om de held van een film na te 
doen. 

• Zijn er wel eens films op tv die niet goed zijn om naar te kijken? (Ja.) 

• Zijn er ook wel goede films of tv-programma's? (Ja.) 

Laat de kinderen een paar van hun lievelingsprogramma's of -films opnoemen. Vraag 
ze welke film- of tv-held ze het leukste vinden. Laat ze de volgende vragen beant-
woorden. 

• Gehoorzaamt je held altijd de wet? 

• Vloekt je held wel eens? 

• Doet je held altijd het goede? 

• Kleedt en gedraagt je held zich bescheiden? 

Leg uit dat als ze op een van de vragen nee hebben moeten antwoorden, ze mis-
schien een andere, meer rechtschapen held moeten zoeken. 

Moedig de kinderen aan dat ze met hun ouders erover praten naar wat voor films en 
tv-programma's ze graag kijken. Beklemtoon dat ze, als een programma dat ze 
bekijken niet zo goed is om naar te kijken, altijd van zender kunnen wisselen, de tv 
uit kunnen zetten of de bioscoop uit kunnen gaan. 

Herinner de kinderen eraan dat de Heilige Geest ons het verschil tussen goed en 
kwaad kan laten weten. Als we een naar of vervelend gevoel over iets hebben, dan 
zegt de Heilige Geest ons dat het verkeerd is. 
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Les 36 

Samenvatting 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat het belangrijk is om je gedachten, woorden en daden rein en 
leerkracht rechtschapen te houden. U kunt over een ervaring vertellen waarbij u rein en recht-

schapen handelde ondanks de verleiding om dat niet te doen. Maak de kinderen 
duidelijk dat ze blij zullen zijn als ze rechtschapen zijn, zelfs als het moeilijk is. 

Moedig de kinderen aan om, als ze moeite hebben te bepalen wat goed en wat ver-
keerd is, er altijd aan te denken wat Jezus Christus zou willen dat zij denken, zeggen 
en doen. 

Tekst Lees Leer en Verbonden 100:16 voor aan de klas. Leg uit dat wij het volk zijn dat onze 
hemelse Vader heeft verwekt om rein en rechtschapen te zijn. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Wijs erop dat Jezus Christus wil dat we op Mormon lijken, ook al zijn de mensen om 
ons heen misschien niet rechtschapen. Zeg samen met de kinderen het eerste 
gedeelte van het dertiende geloofsartikel op tot en met het woord mensen. Maak 
gebruik van de poster met het dertiende geloofsartikel erop. Leg uit dat welwillend 
betekent dat we vriendelijk zijn. En dat eerlijk, trouw, kuis en deugdzaam betekent 
dat we rein en rechtschapen zijn. 

Moedig de kinderen aan het artikel uit het hoofd te leren. 

2. Leg uit dat het makkelijker is om niet naar slechte programma's te kijken als de 
kinderen samen met hun ouders van tevoren afspreken welke programma's wel 
goed zijn om naar te kijken en welke niet. 

Noem verschillende tv-programma's en films en laat ze bepalen of het goed is om 
daarnaar te kijken. 

3. Zeg het versje 'Ik heb twee oren' op. 

'k Heb oren om te horen (wijs naar uw oren) 
en mijn ogen om te zien (wijs naar uw ogen) 
mijn beide handen helpen mij (wapper met uw handen) 
als ik mijn naaste dien. 

'k Heb lippen om te spreken (wijs naar uw lippen) 
lieve woorden goed en zacht. 
Met deze goede gaven 
heeft mijn Vader mij bedacht. 
Ik dank mijn lieve Vader (vouw uw handen alsof u bidt) 
voor deze gaven goed. 
'k Wil alles goed gebruiken, 
dus doe ik wat ik moet. 
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Laten zien dat je van je 
ouders houdt 

Les 27 

Doel De kinderen leren dat ze hun ouders kunnen laten zien dat ze van hen houden door 
gehoorzaam en behulpzaam te zijn. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Exodus 20:12 en Mormon 8:1 met een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor met de klas het liedje 'Een gelukkig gezin' (Kinderliedjes, 
blz. 104) te zingen. De tekst staat achterin dit lesboek. 

3. Houd rekening met de gevoelens van kinderen die niet beide ouders bij hen thuis 
hebben wonen of die in andere ongebruikelijke omstandigheden leven. 

4. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Een klein bonenzakje of een bal. 
c. Voor ieder kind een kopie van de stamboom (zie het voorbeeld aan het eind van 

de les). 
d. Plaat 3-34, Mormon vat de platen samen (Evangelieplaten 306); plaat 3-35, 

Moroni verbergt de platen in de heuvel Cumorah (Evangelieplaten 320) en plaat 
3-5, Adam en Eva onderrichten hun 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Onze hemelse Vader heeft onze ouders de verantwoordelijkheid voor ons 
gegeven 

Aandachtsactiviteit Toon plaat 3-5, Adam en Eva onderrichten hun kinderen. 

• Wie zien jullie op deze plaat? (Adam, Eva en hun kinderen.) 

• Wat moesten Adam en Eva hun kinderen leren van onze hemelse Vader? (Het 
evangelie. Herinner de kinderen eraan dat u dat pas nog met ze heeft besproken. 
Zie les 35.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader onze ouders kinderen heeft gegeven om voor te zor-
gen en lief te hebben totdat ze naar Hem terugkeren. Hij wil dat we allemaal zo leren 
leven dat we na dit leven weer bij Hem kunnen wonen. Onze hemelse Vader verwacht 
van ouders dat zij hun kinderen de geboden leren en voor hun kinderen zorgen. Dat 
is een grote verantwoordelijkheid die de ouders dragen. 

Geef ieder kind een kopie van de stamboom. Laat de kinderen de namen van hun 
ouders op de stam van de boom schrijven of hun gezicht erin tekenen. Help zo nodig. 
Hun voornaam en die van hun broertjes of zusjes kunnen ze in de takken schrijven. 

Aanbevolen 
lesschema 
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Bespreking 

Verhaal 

Bespreking 

Activiteit 

Bespreking 

Verhaal 

• Waarom heeft onze hemelse Vader ons ouders gegeven? (Om van ons te houden 
en ons de geboden te leren.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader weet dat kinderen aan hun ouders kunnen laten zien 
dat ze van ze houden (zie Exodus 20:12). Je kunt je ouders op veel manieren laten 
zien dat je van ze houdt. 

We laten ons ouders zien dat we van ze houden door behulpzaam te zijn 

Leg de klas uit dat behulpzaam zijn een van de manieren is waarop je je ouders kunt 
laten zien dat je van ze houdt. Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden. 

Emma zag dat haar moeder zich niet zo lekker voelde. Moeder zag er moe uit en ging 
vaak zitten om uit te rusten. Zelfs haar stem klonk moe als ze wat tegen David en Jan, 
Emma's jongere broertjes, zei. Emma moest denken aan alles wat haar moeder voor 
haar deed. Ze wilde dat er een manier was waarop ze ervoor kon zorgen dat moeder 
zich beter voelde. 

• Wat kon Emma zoal doen om haar moeder te helpen? 

Emma ging wat met haar jongere broertjes spelen. Ze zorgde ervoor dat ze zachtjes 
en tevreden speelden. Toen bracht ze hen naar bed voor een middagdutje zodat 
moeder ook even kon gaan liggen. Later die dag ruimde ze samen met hen hun 
speelgoed op. 

Toen moeder het eten aan het klaarmaken was, liet Emma David en Jan hun handen 
wassen. Ze zorgde ervoor dat ze klaar waren voor het gebed. Moeder glimlachte naar 
Emma en gaf haar een flinke knuffel. 

'Dankjewel dat je zo'n geweldige hulp was vandaag', fluisterde moeder haar in het 
oor. 

• Hoe liet Emma zien dat ze van haar moeder hield? 

• Hoe denk je dat Emma zich voelde nadat zij haar moeder had geholpen? 

• Hoe denk je dat haar moeder zich voelde? 

Werp de kinderen om de beurt het bonenzakje toe en stel de volgende vragen. Nadat 
het kind heeft geantwoord, mag het 't bonenzakje naar u terugwerpen. Geef ieder 
kind de gelegenheid om beide vragen te beantwoorden. 

• Wat doen mijn vader en moeder waaruit blijkt dat ze van me houden? 

• Wat kan ik doen om mijn vader en moeder te laten zien dat ik van ze hou? 

We laten onze ouders zien dat we van ze houden door gehoorzaam te zijn 

Leg uit dat gehoorzaam zijn nog een belangrijke manier is waarop we onze ouders 
kunnen laten zien dat we van ze houden. 

Vertel het volgende verhaal over Arnoud en zijn vader in uw eigen woorden: 

Eindelijk mocht Arnoud de geiten verzorgen. Eindelijk was hij oud genoeg om bij de 
grazende geiten in de bergen te blijven. Arnoud was acht. Vol verwachting had hij 
uitgekeken naar het moment dat hij herder zou worden over de geiten. 

Arnoud dacht eraan hoe hij iedere ochtend samen met zijn hond, Rex, de geiten bij 
elkaar zou drijven. Dan zou hij de andere herders volgen en gezamenlijk zouden ze 
geiten uit het dorp de berg op leiden naar het hoge gras. 's Avonds zou zijn vader dan 
de berg opkomen en samen met Arnoud en Rex de geiten naar huis drijven. 
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Les 35 

Zijn vader had gezegd: 'Ga nooit van het bergpad af, Arnoud. Als je een geit mist, 
roep hem dan, maar verlaat nooit het bergpad. De berg is ruig en erg gevaarlijk. 
Jongen, je moet doen wat ik zeg. Ga nooit van het bergpad af.' 

Met de dag werd Arnouds taak gemakkelijker. Hij vond het heerlijk om in de bergen te 
zijn. 

Op een middag besefte hij dat zijn vader die dag erg laat was. Hij besloot de geiten 
vast bijeen te drijven en zijn vader tegemoet te gaan. Met Rex' hulp had hij de geiten 
al snel bij elkaar. Drie geiten ontbraken - Sara de oude geit met haar twee jongen. 
Wat moest hij doen? Arnoud dacht dat Sara, zoals zo vaak, waarschijnlijk nog wel 
hoger de berg op was gegaan. Hij moest haar gaan zoeken. 

Arnoud liet Rex achter om op de andere geiten te passen en ging verder de berg op. 
Al gauw zag hij Sara en haar jongen. Ze stond een heel eind van het pad af in een 
kleine bergweide. Er lagen veel stenen en er stonden veel struiken. Arnoud kon niet 
zien hoe het terrein was tussen hem en Sara. Arnoud wist dat hij op het pad moest 
blijven en daarom riep hij Sara. Maar de geit liep steeds verder weg. 

Het schemerde al en niet lang daarna kon Arnoud de drie geiten helemaal niet meer 
zien. Hij wist dat er iets moest gebeuren. Daarom besloot hij ze achterna te gaan. 
Hij kon ze vast wel ophalen en dan weer teruggaan naar het pad. 

Toen hij het pad afging, moest hij denken aan wat zijn vader hem had gezegd. 
'Arnoud je mag nooit van het bergpad afgaan.' 

Arnoud wist dat hij zijn vader moest gehoorzamen. Daarom ging hij zitten en riep Sara 
nog een keer. Plotseling hoorde hij iets ritselen in het gras. Hij keek omhoog en zag 
de geit en haar twee jongen. Ze waren toch op zijn geroep afgekomen. 

Arnoud voerde ze terug over het pad. Daar zag hij zijn vader al die op zoek naar hem 
was. Samen brachten ze de geiten terug naar huis. Rex liep voorop. 

De volgende dag liet Arnoud zijn vader zien waar hij op Sara had gewacht. Zijn vader 
nam hem mee en liet hem achter het dichtstbijzijnde bosje een afgrond zien. Arnoud 
had ervan af kunnen vallen als hij achter Sara aan was gelopen. Arnoud was 
dankbaar dat hij zijn vader had gehoorzaamd en gerespecteerd. 

Bespreking • Wat denk je dat Arnoud voor zijn vader voelde? (Hij hield van hem.) 

• Hoe liet Arnoud zijn vader zien dat hij van hem hield? (Hij gehoorzaamde hem door 
niet van het pad af te gaan.) 

• Hoe werd Arnoud beschermd doordat hij zijn vader gehoorzaamde? (Doordat hij 
op het pad bleef, was hij veilig.) 

Leg uit dat we soms niet begrijpen waarom onze ouders ons bepaalde dingen vra-
gen. Rechtschapen ouders houden van hun kinderen en willen doen wat het beste 
voor ze is. Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen en doen wat zij hun vragen. 
Als we onze ouders gehoorzamen, laten we zien dat we van ze houden. 

Lied Zing het liedje 'Een gelukkig gezin' of zeg de tekst ervan op. 

Moroni liet zijn vader, Mormon, blijken dat hij van hem hield 

Schriftverhaal Vertel de kinderen dat er verschillende verhalen in het Boek van Mormon staan over 
en platen mensen die lieten blijken dat ze van hun ouders hielden door gehoorzaam en behulp-

zaam te zijn. Een van die verhalen gaat over de profeet Moroni. 
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Toon plaat 3-35, Mororii verbergt de platen in de heuvel Cumorah. Vraag de kinderen 
wat zij weten over de plaat. Leg ze uit dat Moroni de gouden platen heeft begraven. 
Jaren later verscheen hij als een engel aan Joseph Smith om hem te vertellen waar 
de platen verborgen waren. De profeet Mormon was de vader van Moroni. Zet plaat 
3-34, Mormon vat de platen samen, naast de plaat van Moroni. 

Leg uit dat onze hemelse Vader Mormon had geroepen om alle verslagen te verzame-
len en samen te vatten op de gouden platen. Hij had al vaak laten zien dat hij van 
onze hemelse Vader hield door Hem te gehoorzamen. Hij leerde zijn zoon Moroni om 
ook gehoorzaam te zijn. Mormon hield van Moroni en wilde dat hij gelukkig was. Hij 
wist dat Moroni gelukkig zou zijn als hij onze hemelse Vader liefhad en gehoorzaamde. 

Zelfs toen Moroni al volwassen was, leerde Mormon hem nog onze hemelse Vader lief 
te hebben. Moroni hield van zijn vader en wilde zijn voorbeeld volgen. 

Omdat hij zoveel van zijn vader hield, was Moroni gehoorzaam aan de leringen van 
zijn vader. Hij schreef op wat zijn vader hem had geleerd, zodat de wereld de leringen 
van zijn vader mocht kennen. Mormon stierf voordat de gouden platen af waren. 
Daarom nam Moroni het verslag en maakte het af. 

Tekst en bespreking Lees Mormon 8:1 voor. 

• Waarom gehoorzaamde Moroni Mormon? (Omdat hij van hem hield.) 

• Hoe liet Moroni blijken dat hij van zijn vader hield? (Door gehoorzaam en behulp-
zaam te zijn.) 

Samenvatting 

• Waarom heeft onze hemelse Vader ons ouders gegeven? (Om ons lief te hebben, 
de geboden te leren en voor ons te zorgen.) 

• Hoe kunnen we onze ouders laten zien dat we van ze houden? (Door gehoorzaam 
en behulpzaam te zijn.) 

• In welk opzicht lijken de verhalen van Arnoud, Emma en Moroni op elkaar? (Zowel 
Arnoud, Emma als Moroni lieten blijken dat ze van hun ouders hielden door 
gehoorzaam en behulpzaam te zijn.) 

Geef uw getuigenis dat ouders heel belangrijk zijn. Vertel hoe we zullen worden 
gezegend als we ze gehoorzamen. Moedig de kinderen aan om te bedenken wat ze 
deze week kunnen doen om hun ouders te laten zien dat ze van hen houden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Bespreking 

Getuigenis 
leerkracht 

Aanvullende 
eigenschappen Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Zing samen met de klas het liedje 'Ons gezin kan eeuwig zijn' (Kinderliedjes, 
blz. 98). De tekst staat achterin dit lesboek. 

2. Laat de kinderen in een tekening uitbeelden hoe ze hun ouders kunnen laten zien 
dat ze van ze houden. 
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3. Speel het spelletje 'Zuster (uw naam), mag ik' met de kinderen. Laat de kinderen 
met hun gezicht naar u toe in een rij gaan staan. U doet uitspraken zoals '(naam 
van het kind), help je moeder met de afwas'. Het kind moet dan zeggen '(uw naam) 
mag ik mijn moeder helpen met de afwas?' of iets dergelijks. Als het kind dat heeft 
gezegd, moet u zeggen 'Doe een hele grote stap naar voren'. Het kind doet een 
stap in uw richting. Als het kind per ongeluk naar voren stapt zonder eerst de vraag 
te hebben gesteld, moet het een grote stap naar achteren doen, dus van u af. Het 
kind dat als eerste uw hand kan aanraken, heeft gewonnen. 
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In de kerk aanbidden we onze 
hemelse Vader en Jezus Christus 
Doel Bij ieder kind het verlangen sterken om onze hemelse Vader en Jezus Christus in de 

kerk te aanbidden. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Exodus 20:8 en Leer en Verbonden 25:12 met een gebed in uw hart. 

2. Maak voor de les een vierpuntige ster zoals hieronder staat afgebeeld. Stop de 
ster in een tas zodat u hem tijdens het spel kunt gebruiken. 

3. Bereid u erop voor het versje 'Als 'k naar de kerk toe ga' op te zeggen. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Leer en Verbonden. 
b. Een tas. 
c. Plaat 3-25, Naar de kerk gaan; plaat 3-59, Het ronddienen van het avondmaal; 

plaat 3-64, Bidden in de kerk; plaat 3-65, Zingen in de kerk; plaat 3-66, Luisteren 
in de kerk; plaat 3-67, President Spencer W. Kimball. 

d. Krijt, een bord en een bordenwisser 

5. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 
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De zondag is een bijzondere dag 

Aandachtsactiviteit Zeg het versje 'Als 'k naar de kerk toe ga' op. 

Ik heb altijd zo'n blij gevoel, 
als 'k naar de kerk toe ga. 
Het orgel speelt zo zacht en zoet, 
ik loop heel kalm zoals het moet, 
en iedereen wordt blij begroet, 
als 'k naar de kerk toe ga. 

Ik zing zo graag de liedjes mee, 
als 'k naar de kerk toe ga. 
Ik ben eerbiedig, buig mijn hoofd, 
zelfs als zich een heeft uitgesloofd, 
want al dat heb ik thuis beloofd, 
als 'k naar de kerk toe ga. 

Ik leer van Hemelvader daar, 
als 'k naar de kerk toe ga. 
Ik dank Hem dan met blij gemoed 
voor alles wat Hij voor ons doet, 
voor vrienden trouw en ouders goed, 
als 'k naar de kerk toe ga. 

Leg uit dat onze hemelse Vader wist dat we iedere week tijd nodig zouden hebben 
om in zijn evangelie onderwezen te worden. Hij heeft van de zondag een bijzondere 
dag voor ons gemaakt. Een dag waarop we naar het jeugdwerk gaan en de avond-
maalsdienst bezoeken. Hij wil dat de zondag een blijde dag is. Een dag waar we naar 
uitkijken. Als we ervoor kiezen om naar de kerk te gaan, maken we de juiste keuze. 

De kerk is een bijzondere plaats 

Verhaal en Vertel de kinderen het volgende verhaal over een jongen die een probleem had en 
bespreking daarom bijna niet meer naar de kerk wilde gaan. Zijn naam is Vaughn Featherstone. 

Hij is later algemeen autoriteit geworden. Begin het verhaal door te vertellen dat 
Vaughns ouders arm waren toen hij nog klein was. Ze hadden niet veel geld voor 
kleding. 

'Ik had één paar schoenen dat ik droeg als ik naar de kerk ging. Het waren geen 
goede schoenen. Er zaten gaten in de zolen. Daarom knipte ik uit het karton van een 
cornflakespak binnenzolen. Als ik naar de kerk ging, hield ik mijn voeten plat op de 
grond. Ik wilde niet dat iemand de opdruk van het cornflakespak kon zien. Iedere 
zondag ging ik zo naar de kerk. Alles ging goed totdat mijn schoenen te klein werden. 
Toen wist ik niet meer wat ik moest doen. Ik kan me nog herinneren dat het zaterdag 
was. Ik dacht bij mezelf: "Ik moet morgen naar de kerk. In de kerk ben ik iemand. 
Daar geven ze echt om me." Ik herinner me dat ik dat aan het overdenken was. Ik liep 
naar een kleine doos met schoenen die we van een van de buren hadden gekregen. 
Ik bekeek alle schoenen en kon maar één paar in mijn maat vinden. (...) Het was een 
paar damesschoenen. Ik dacht: "Hoe kan ik zulke schoenen nu dragen? Ze zullen 
me ontzettend uitlachen in de kerk als ik die draag." Daarom besloot ik om ze niet te 
dragen en dus ook maar niet naar de kerk te gaan.' 

• Hoe zou jij je gevoeld hebben als jou dit was overkomen? 

• Wat zou je hebben gedaan? 

Laat verscheidene kinderen antwoorden. Ga dan verder met het verhaal: 
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'De nacht ging voorbij en de volgende ochtend. (...) Ik wist dat ik moest gaan! (...) 
Ik dacht erover na wat ik moest doen. Ik zou heel vroeg naar de kerk gaan en dan 
voorin de kapel gaan zitten voordat iemand anders die plaats kon innemen. Ik dacht: 
"Ik zet mijn voeten onder de bank zodat niemand ze kan zien. Dan wacht ik tot ieder-
een weggaat. Dan wacht ik een half uur en ren heel snel naar huis." Dat was mijn plan. 
Ik ging een half uur eerder naar de kerk. Tot zover ging mijn plan goed. Er was nog 
niemand. Ik zette mijn voeten onder de bank. Al snel kwam iedereen binnenlopen. 
Plotseling zei iemand: "En dan gaan we nu over tot de klassensplitsing" Ik was hele-
maal vergeten dat ik naar mijn eigen klas moest. (...) Ik was doodsbang. De zaal-
wachten liepen al door het gangpad. Ze kwamen bij onze rij. ledereen stond op en 
verliet de kapel. Ik bleef gewoon zitten. Ik kon me niet bewegen uit angst dat iemand 
mijn schoenen zag. Maar het leek wel of de hele vergadering was stilgelegd totdat ik 
me zou bewegen. Ik moest me nu wel bewegen. Ik stond op en liep achter de andere 
kinderen aan naar beneden. 

'Ik denk dat ik die dag de grootste les van mijn leven heb geleerd. Ik ging naar bene-
den. De lerares vroeg ons om in een halve cirkel te gaan zitten. Het leek wel of ik 
schoenen maat 48 aanhad. Ik kan niet uitleggen hoezeer ik me schaamde. Ik keek 
om me heen. En weet je, geen van die acht- en negenjarige kinderen lachte me uit. 
Niemand keek naar me. Niemand wees naar mijn schoenen. Mijn leraar keek ook niet. 
Ik was degene die aldoor zat te kijken. Ik zat te kijken of er iemand was die naar mij 
keek. (...) Natuurlijk zagen ze wel dat ik damesschoenen aan had. Maar ze hadden 
de juiste instelling waardoor ze niet lachten' (Vaugh Featherstone, 'Acres of Diamonds', 
in Speeches of the Year; 1974 [Provo: Brigham Young University Press, 1975], 
blz. 351-352). 

• Waarom was broeder Featherstone bereid die damesschoenen naar de kerk te 
dragen? (Omdat hij zo graag naar de kerk wilde gaan.) 

Leg uit dat de jonge Vaughn Featherstone wist dat het belangrijk was om naar de kerk 
te gaan. Hij was blij dat hij iedere week naar de kerk kon gaan ook al konden zijn 
ouders geen schoenen voor hem kopen. Hij besloot dat het belangrijker was om naar 
de kerk te gaan dan om mooie schoenen te dragen. 

We gaan naar de kerk om onze hemelse Vader en Jezus Christus te aanbidden 

Bord en plaatjes Leg uit dat er over de hele wereld jongens en meisjes zijn die iedere zondag met hun 
ouders naar de kerk gaan. Als we naar de kerk gaan en goed luisteren en veel leren, 
dan aanbidden we onze hemelse Vader en Jezus Christus. Toon plaat 3-25, Naar de 
kerk gaan. Leg uit dat dit gezin naar de kerk gaat om onze hemelse Vader en Jezus 
Christus te aanbidden. 

Schrijf Aanbidden op het bord. 

Leg uit dat er veel manieren zijn waarop we onze hemelse Vader en Jezus Christus in 
de kerk kunnen aanbidden. Toon plaat 3-59, Het ronddienen van het avondmaal. 

Herinner de kinderen eraan dat we aan Jezus Christus moeten denken wanneer we 
van het avondmaal nemen. Als we zijn gedoopt, vernieuwen we het verbond dat we al 
hadden gesloten. We beloven opnieuw om altijd aan Jezus Christus te denken en zijn 
geboden te gehoorzamen. Van het avondmaal nemen is een van de belangrijkste 
manieren waarop we onze hemelse Vader en Jezus Christus in de kerk aanbidden. 

Hang plaat 3-65, Zingen in de kerk, naast de plaat van het avondmaal. 

Tekst Leg uit dat als we een lofzang met gevoel zingen, we onze liefde voor onze hemelse 
Vader en Jezus Christus uiten. Als we niet zingen, laten we een gelegenheid om Hen 
te aanbidden voorbijgaan. 
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Lees Leer en Verbonden 25:12 aan de kinderen voor. Benadruk dat onze hemelse 
Vader blij is als we lofzangen voor Hem zingen. 

Plaatactiviteit Hang plaat 3-64, Bidden in de kerk, naast de plaat van het zingen. 

Leg uit dat we veel gebeden horen als we in de kerk zijn. Herinner de kinderen eraan 
dat als een ander een gebed uitspreekt we onze ogen dicht moeten doen, ons hoofd 
moeten buigen en moeten luisteren naar wat er wordt gezegd. 

• Wat zeggen we aan het eind van een gebed? (Amen.) 

• Waarom zeggen we 'Amen'? (Om duidelijk te maken dat we het eens zijn met wat 
er is gezegd.) 

Wijs erop dat we tijdens de bediening van het avondmaal in onszelf kunnen bidden. 
Terwijl we aan Jezus Christus denken, kunnen we onze hemelse Vader vragen of Hij 
ons wil leiden zodat we goede keuzes doen en zijn geboden gehoorzamen. 

Hang plaat 3-66, Luisteren in de kerk, naast de plaat van het bidden. 

• Hoe kunnen we laten zien dat we luisteren in de kerk? (Door eerbiedig te zitten, 
door niet te praten, en door de spreker of leerkracht aan te kijken.) 

Vraag de kinderen naar wie ze zoal moeten luisteren als ze in de kerk zijn. Laat ze 
voor iedere persoon een vinger ophouden. Mogelijke antwoorden zijn: een spreker in 
het jeugdwerk of de avondmaalsdienst, een jongeman die het avondmaal zegent, 
iemand die het openingsgebed uitspreekt in de klas en een leerkracht. 

Toon plaat 3-67, President Spencer W. Kimball. Leg uit dat hij een profeet was en de 
twaalfde president van de kerk. Vertel het volgende verhaal over hem: 

President Spencer W. Kimball was nog maar een kleine jongen toen hij hoorde dat 
een van de kerkleiders uit Salt Lake City zei dat de broeders en zusters in de Schriften 
moesten lezen. President Kimball realiseerde zich dat hij de Bijbel nog nooit had 
gelezen. Daarom stelde hij zichzelf als doel dat te gaan doen. 

Spencer ging naar zijn zolderkamertje en deed zijn olielampje aan. Die avond las hij 
de eerste hoofdstukken uit Genesis. Ook al was het moeilijk, hij wist dat als anderen 
het konden hij het ook kon. 

Een jaar later had hij ieder hoofdstuk in de Bijbel gelezen. Toen hij klaar was, voelde 
het goed dat hij een doel had gesteld en bereikt. (Zie Spencer W. Kimball, 'Planning 
for a Full and Abundant Life', Ensign, mei 1974, blz. 88.) 

• Waarom besloot Spencer W. Kimball de Bijbel te lezen? (Omdat hij een spreker in de 
kerk had horen zeggen dat iedereen de Schriften moet lezen.) 

• Heeft een spreker in de kerk wel eens iets gezegd wat je erg interesseerde of wat 
jou heeft aangespoord meer over het evangelie te weten te komen? 

Samenvatting 

Spel Laat de ster zien die u heeft gemaakt. Leg uit dat de vier manieren om te aanbidden 
die u vandaag heeft besproken, op de ster staan. Leg uit dat u de ster in een tas zult 
stoppen en dat de kinderen hem om de beurt mogen halen. Op de punt waaraan ze 
de ster uit de tas halen, staat een woord. Over dat woord moeten ze de volgende 
vraag beantwoorden. 

Hieronder volgen een paar suggesties voor de vragen die u kunt stellen. Stel telkens 
dezelfde vraag als de ster aan dezelfde punt uit de tas wordt gehaald. Omdat er op 

Activiteitsbespreking 

Verhaal 
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iedere vraag veel antwoorden mogelijk zijn, kan het spel verscheidene malen worden 
herhaald zodat ieder kind meerdere keren een antwoord kan geven. 

Luister: Naar wie moeten we luisteren als we in de kerk zijn? (De bisschop en zijn 
raadgevers, de priester die het avondmaal zegent, de leden die een toespraak 
houden, de jeugdwerkleerkrachten enzovoort.) 

Zing: Welk liedje zing je graag in de kerk? (U kunt de klas het liedje laten zingen dat 
het kind heeft genoemd.) 

Bidden: Wanneer bidden we in de kerk? (Voor de les, als het brood of het water wordt 
gezegend, aan het eind van de les, we kunnen in onszelf bidden, aan het begin en 
het eind van het jeugdwerk.) 

Avondmaal: Wat kun je doen tijdens het avondmaal? (Aan Jezus Christus denken, 
bidden, eerbiedig zitten, naar de gebeden luisteren, aan je doopverbond denken.) 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat we als we op de juiste manier aanbidden, vrede in ons hart en 
leerkracht een groter begrip van het evangelie zullen krijgen. We zullen onze hemelse Vader en 

Jezus Christus dicht bij ons voelen. Moedig de kinderen aan om de volgende avond-
maalsdienst nog beter te luisteren. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Naai een knoop aan een van de hoeken van een zakdoek. Zeg de kinderen dat u 
de zakdoek zult laten vallen. Vraag ze hun vinger op te steken als ze hem horen 
vallen. Geef degene die hun hand opstaken een complimentje dat ze zo goed 
hebben geluisterd. Maak de knoop los en laat de zakdoek opnieuw vallen. Vraag 
de kinderen hun vinger op te steken als ze de zakdoek deze keer horen vallen. 

Zeg de kinderen dat ze altijd heel goed moeten luisteren. Net als toen ze de zak-
doek hoorden vallen. Telkens als er iemand tot ze spreekt, of het nu de bisschop, 
de jeugdwerkpresidente of een kind uit het jeugdwerk is die een toespraak houdt, 
moeten ze goed luisteren. Als hun leerkracht voor de klas gaat staan, is dat een 
teken dat ze moeten luisteren zodat ze kunnen horen wat zij zegt. Herinner de kin-
deren eraan dat hun nooit iets belangrijks mag ontgaan en dat ze daarom goed 
moeten luisteren. 

2. Vertel het volgende verhaal: 

Karin ging graag naar het jeugdwerk. Op een zondag vroeg haar vader haar: 'Wat 
heb je vandaag geleerd in het jeugdwerk, Karin?' Karin dacht een ogenblik na en 
zei: 'Dat weet ik niet meer, papa'. Ze herinnerde zich hoe ze tijdens het jeugdwerk 
aan Sara's verjaardagsfeestje had zitten denken en hoe gezellig het morgen zou 
worden. Ze had niet geluisterd tijdens het jeugdwerk. 

Haar vader zei: 'Karin, ik ben blij dat je naar het jeugdwerk gaat. Maar je moeder 
en ik willen ook dat je eerbiedig bent in het jeugdwerk.' 

'Maar papa, ik was heel erg rustig!' 

'Ik ben blij dat je rustig was, Karin, maar dat is maar een gedeelte van eerbiedig 
zijn. Je moet ook goed luisteren en meedoen. Als het gebed wordt uitgesproken, 
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moet je goed luisteren en amen zeggen alsof je het gebed zelf uitgesproken hebt. 
Als je zingt, moet je nadenken over de woorden die je zingt. Je moet goed naar je 
leerkracht luisteren. Als je goed meedoet met alles, voel je je dicht bij onze 
hemelse Vader. Dat is eerbiedig zijn.' 

3. Als een van de kinderen in uw klas afwezig of minder-actief is, maak dan wat tijd 
vrij om hem of haar een briefje te schrijven. Laat de kinderen u helpen door te ver-
tellen wat het kind gemist heeft in de kerk. Schrijf in de brief dat u en de kinderen 
hem of haar missen. Laat ieder kind in de klas de brief ondertekenen. Laat de brief 
bezorgen. 

4. Zeg het versje 'De kerkdeur' op. 

De kerkdeur fluistert al tegen mij: 
'St, wees stil!' 
Want hier voel je Jezus heel dichtbij: 
'St, wees stil!' 
Je kunt heel veel doen als je buiten bent, 
je lacht en speelt en je holt en rent, 
maar als we door onze kerkdeur gaan: 
'St, wees stil!' 
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Vasten brengt ons dichter 
tot onze hemelse Vader en 
Jezus Christus 
Doel De kinderen duidelijk maken dat vasten hen dichter tot onze hemelse Vader en Jezus 

Christus brengt en dat ze kunnen vasten en bidden voor bijzondere zegeningen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Marcus 9:17-29 en Leer en Verbonden 88:76 met een gebed in uw hart. 

2. Het is het verstandigste om deze les de zondag vóór een vastenzondag te geven. 

3. Benodigdheden: maak strookjes met de volgende vragen erop en doe ze in een 
doos: 

• Wat betekent vasten? 

• Wie moet er vasten? 

• Hoe wordt het geld genoemd dat we aan de bisschop of gemeentepresident 
geven als we hebben gevast? 

• Wat doet de bisschop met de vastengaven? 

• Waarvoor kun je vasten? 

• Hoe kan vasten ons helpen? 

• Wanneer is het vastenzondag? 

• Wat laat je onze hemelse Vader en Jezus Christus zien als je vast? 

• Zou jij bereid zijn te vasten als iemand van wie je hield, hulp nodig had? 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Vasten betekent niet eten en drinken om een rechtvaardig doel te bereiken 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Op een zondagochtend rende Peter de keuken in. Zijn moeder zat aan tafel in de 
Schriften te lezen. 

'Wanneer ontbijten we?', vroeg hij. 'Ik heb honger.' 

Peters moeder keek hem verdrietig aan en zei: 'Het gaat niet zo goed met je vader.' 

'Ik dacht dat het juist beter met hem ging', zei Peter terwijl de tranen in zijn ogen 
sprongen. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 
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'Je vader heeft ons geloof en onze gebeden hard nodig vandaag, Peter', zei zijn moe-
der zacht. 'We moeten heel dicht tot onze hemelse Vader en Jezus Christus komen nu 
we bidden dat je vader weer beter mag worden.' 

'Om dat te bereiken,' ging Peters moeder verder, 'zullen we vandaag niet eten en 
drinken. Wil je dat proberen voor je vader?' 

'Ja, natuurlijk', antwoordde Peter. 

• Hoe noem je het .als je niet eet en drinkt om een rechtvaardig doel te bereiken? 
(Vasten.) 

Door te vasten, laten we onze hemelse Vader en Jezus Christus zien dat we van ze 
houden en erop vertrouwen dat Zij ons helpen en onze gebeden zullen beantwoorden. 

Onze hemelse Vader en Jezus Christus weten dat het moeilijk voor ons is om te 
vasten. Ze weten dat wanneer we vasten onze gebeden oprecht zijn en wij echt Hun 
hulp nodig hebben. 

Bespreking Leg uit dat kleine kinderen en zieken niet hoeven te vasten. We beginnen met vasten 
nadat we ons hebben laten dopen. Leg uit dat vasten een vereiste is voor de mensen 
die zijn gedoopt. Daarom moeten ze tegen de tijd dat ze oud genoeg zijn om zich te 
laten dopen al over vasten na gaan denken. 

Leg de kinderen uit dat er van de leden van de kerk verwacht wordt dat ze in ieder 
geval iedere maand één zondag zullen vasten. Dan eten en drinken we niet. Die bij-
zondere dag noemen we vastenzondag. 

Leg uit dat de profeten in de laatste dagen ons ook hebben gevraagd aan de behoef-
tigen te geven. Ze hebben ons gevraagd ten minste het geld dat we uitsparen door 
niet te eten en te drinken aan de kerk te geven. Het geld dat wij geven, wordt vasten-
gave genoemd. Het wordt gebruikt om voedsel en kleding voor de behoeftigen te 
kopen. 

• Wat zijn vastengaven? (Het geld dat aan de kerk wordt gegeven voor de armen.) 

• Waar wordt dat geld voor gebruikt? (Om voedsel, kleding en andere belangrijke 
dingen voor de armen te kopen.) 

Leg uit dat we altijd om hulp kunnen vasten en bidden, net zoals Peter en zijn moeder 
gingen vasten en bidden voor Peters vader. Wij en degenen van wie we houden, 
hebben voortdurend de hulp van onze hemelse Vader nodig. Er zijn echter tijden dat 
we heel moeilijke problemen hebben of dat een familielid ziek is. Dan kunnen we ook 
vasten. 

Schriftverhaal Wijs erop dat Jezus Christus wist wat een grote steun vasten en bidden voor ons kon 
zijn. Vertel het volgende verhaal uit Marcus 9:17-29 in uw eigen woorden. U kunt de 
kinderen het verhaal daarna in een rollenspel laten uitbeelden. 

Op een dag waren Jezus Christus en zijn discipelen bij elkaar. Een grote groep men-
sen was om hen heen gaan staan. Een man baande zich een weg door de menigte. 
Hij wilde Jezus om hulp vragen. Hij vertelde Jezus dat zijn zoon al jarenlang ziek was. 
De man had Christus' discipelen gevraagd de jongen te zegenen, maar hun zegens 
hadden hem niet genezen. Met tranen in zijn ogen vroeg de vader Jezus de jongen te 
genezen. Hij wist dat zijn zoon beter kon worden. Jezus zegende de zieke jongen, 
nam hem bij de hand en trok hem overeind. De jongen was genezen. 

De discipelen waren verbaasd. Toen de man en zijn zoon waren weggegaan, vroegen 
ze aan Jezus waarom ze de jongen niet hadden kunnen genezen. Hij antwoordde dat 
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Les 35 

alleen bidden niet genoeg was om deze jongen te genezen. Ze hadden ook moeten 
vasten. 

Zeg de kinderen dat onze hemelse Vader onze gebeden altijd verhoort. Maar als we 
bereid zijn te vasten, laten we onze hemelse Vader en Jezus Christus zien dat we 
werkelijk geloof in Hen hebben. 

Door te vasten voelen we ons dichter bij onze hemelse Vader en Jezus Christus 

Presentatie Wijs erop dat als we bereid zijn te vasten, we onze hemelse Vader en Jezus Christus 
leerkracht laten zien dat we van Hen houden. We tonen dan dat we proberen dichter bij Hen te 

zijn zodat we Hun hulp kunnen ontvangen. 

Verhalen en Teneinde de kinderen duidelijk te maken hoe vasten ons dichter tot onze hemelse 
bespreking Vader en Jezus Christus kan brengen, kunt u de volgende verhalen vertellen: 

Het was lente en de boeren in de vallei maakten zich zorgen. Het was een droge win-
ter geweest en ze hadden regen nodig om hun gewassen te kunnen aanplanten. 

De ringpresident besloot een bijzondere vastendag uit te roepen. Hij vroeg iedere 
bisschop om in zijn wijk bekend te maken dat er een extra vastendienst zou worden 
gehouden. Hij wist dat de mensen dichter tot onze hemelse Vader moesten komen 
voordat ze de hulp konden ontvangen die ze nodig hadden. Mensen uit de hele ring 
kwamen naar de dienst om samen te vasten en te bidden. Ze baden om regen of 
sneeuw zodat ze hun gewassen konden aanplanten en konden laten groeien. Ze 
wachtten en wachtten, maar het vochtige weer dat ze nodig hadden, bleef uit. 

Maanden gingen voorbij. De mensen bleven vasten en bidden. Ten slotte hield de 
ringpresident nog een dienst. 'Plant uw gewassen aan', zei hij de mensen. 'Onze 
hemelse Vader heeft uw gebeden verhoord.' 

Ook al hadden de boeren geen teken van regen gezien, ze deden toch wat de ring-
president had gezegd. Binnen een paar weken kwam het antwoord van onze hemelse 
Vader. Dag in dag uit viel de regen. De gewassen kregen het water dat ze nodig 
hadden. Ze hadden dat jaar een oogst zoals ze nog nooit hadden gezien. (Zie David 
Carl Danielson, 'Rain in Due Season', Ensign, juli 1978, blz. 68-69.) 

• Waarom vroegen de plaatselijke leiders de leden te vasten en te bidden? 

• Hoe hielp het vasten en bidden ze? (Het bracht ze dichter tot onze hemelse Vader 
en Jezus Christus. Ze kregen de regen die de gewassen nodig hadden.) 

Vertel nu het tweede verhaal: 

Rian, een jong meisje, was gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Toen haar huisge-
noten het slechte nieuws hoorden, haastten ze zich naar het ziekenhuis. Rian lag in 
coma. Dat betekent dat ze niet kon praten en zich niet kon bewegen. 

Dag in dag uit wachtten haar huisgenoten in het ziekenhuis. Ze hoopten en baden dat 
ze weer beter zou worden. Maar de gebeden leken op de een of andere manier niet 
voldoende te zijn. Ze wilden dichter bij onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn om 
te laten zien hoeveel zij van Hen hielden en om Hun te vragen Rian weer beter te 
maken. 

Haar ouders besloten met het hele gezin te vasten en te bidden. Al hun familieleden, 
buren en vrienden wilden ook vasten voor Rian. De bisschop maakte de vasten in de 
kerk bekend. Veel van de leden van de wijk gingen ook vasten. Ze voelden zich dicht 
bij onze hemelse Vader en Jezus Christus en wisten dat onze hemelse Vader hen zou 
helpen als dat het beste was voor Rian. 

205 



Later, toen ze in gebed waren neergeknield, hadden Rians ouders het gevoel dat hun 
dochter zou genezen. Toen ze de volgende ochtend haar kamer binnenkwamen in 
het ziekenhuis keek Rian op en sprak met hen. Na een tijdje kon ze zitten in bed en 
eten. Rian zou weer beter worden. De bisschop vertelde Rians ouders dat de mensen 
in de wijk een grotere eenheid vormden dankzij de vasten. Ze waren liefdevoller voor 
elkaar dan ooit tevoren. 

• Wat gebeurde er doordat de mensen voor Rian hadden gevast? (Het meisje werd 
gezegend en werd weer beter. De mensen in de wijk kregen een grotere eenheid 
en waren liefdevoller voor elkaar.) 

Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader soms andere plannen heeft voor 
mensen die ziek of gewond zijn. Als ze niet beter worden nadat we voor ze gevast en 
gebeden hebben, moeten we de wil van onze hemelse Vader accepteren. We moeten 
begrijpen dat zijn kennis en inzicht veel groter zijn dan onze kennis en ons inzicht. 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat vasten heel belangrijk is, door over een ervaring te vertellen 
leerkracht die bij de kinderen het verlangen oproept om ook te vasten. U kunt over een persoon-

lijke ervaring vertellen of over een ervaring van iemand die u kent. Leg uit dat bereid-
willig vasten en bidden een van de belangrijkste manieren is waarop we onze 
hemelse Vader en Jezus Christus kunnen laten zien dat we dichter bij Hen willen zijn 
en willen dat Zij ons helpen. 

Laat de kinderen verhalen vertellen over vasten. 

Samenvatting 
Bespreking Herhaal wat u de kinderen heeft verteld over vasten en gebed. Laat ieder kind een 

vraag uit de doos nemen en die beantwoorden. 

• Wat betekent het om te vasten? (Niet eten en drinken om een rechtvaardig doel te 
bereiken.) 

• Wie moet er vasten? (ledereen die het kan.) 

• Hoe noemen we het geld dat we aan de bisschop of gemeentepresident geven 
nadat we hebben gevast? (Vastengave.) 

• Wat doet de bisschop met de vastengave? (Hij gebruikt het om de armen te 
helpen.) 

• Waarvoor kun je vasten? (Om dichter bij onze hemelse Vader te komen. Om 
hulp van onze hemelse Vader te krijgen. Om anderen te helpen. Omdat het een 
gebod is.) 

• Wat voor nut heeft vasten? (Het brengt ons dichter tot onze hemelse Vader en 
Jezus Christus.) 

• Wat is de vastenzondag? (Meestal is het de eerste zondag van de maand.) 

• Wat kunnen onze hemelse Vader en Jezus Christus zien als we vasten? (Dat onze 
gebeden oprecht zijn en dat we geloof in Hen hebben.) 

• Zou je bereid zijn te vasten als jij of iemand van wie je houdt hulp nodig had? 

Moedig de kinderen aan om met hun ouders over vasten te spreken en samen met 
hen te overleggen wanneer en hoe lang zij kunnen vasten. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Les 36 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Voor jongere kinderen kan het volgende verhaal en de bijbehorende bespreking 
zinvol zijn: 

Anna's vader was lang weg geweest. Toen hij terugkwam, was Anna blij om hem 
weer te zien. Ze gaf hem een knuffel en een kus. Hij gaf haar een zakje met snoep-
jes uit de stad waar hij was geweest. 

Anna nam het zakje en rende de tuin in waar haar kleine buurjongetje Daan zat te 
spelen. Moeder zorgde voor Daan nu zijn moeder ziek was. 

'Kijk!' riep Anna uit. 'Kijk eens wat mijn vader voor me heeft meegenomen.' 

Daan keek in het zakje. 

• Wat denk je dat Anna nu deed? 

Denk je dat ze zei: 'Jij krijgt er geen' of dat ze zei: 'Wil je er ook een hebben?' 

Hoe zou Daan zich voelen als ze zei: 'Jij krijgt er geen'? Hoe zou haar vader zich 
dan voelen? Zou hij blij of verdrietig zijn? 

Zou Daan blij zijn als ze zou vragen: 'Wil je er ook een hebben?' Zou haar vader 
dan blij zijn? Zou onze hemelse Vader dan blij zijn? Zou Anna blij zijn? 

Anna zei: 'Wil je er ook een hebben?' en iedereen was blij. 

Op vastenzondag kun je net als Anna met anderen delen. Je kunt het ontbijt over-
slaan door geen (noem het voedsel dat de kinderen meestal eten) te eten. Je kunt 
geld uitsparen voor je ouders die het aan de bisschop geven. De bisschop geeft 
het dan aan iemand die geen geld heeft voor eten. 

• Maakt dat de mensen die geen geld hebben om eten te kopen, blij? 

• Maakt het jou blij? 

2. Laat de kinderen een tekening maken van iemand voor wie ze willen vasten. 
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Les 

27 Tiende 

Doel In ieder kind het verlangen sterken om tiende te betalen. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Leer en Verbonden 119:3-4 en Maleachi 3:10 met een gebed in uw hart. 

2. Bereid u erop voor samen met de kinderen het versje 'Ik wil de Heer mijn tiend' 
betalen' op te zeggen. 

3. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een Leer en Verbonden. 
b. Zorg dat u een plaat heeft van een tempel bij u in de buurt. 
c. Voor ieder kind een tiendezakje. 
d. Voor ieder kind een potlood. 
e. Tien muntjes van gelijke waarde. 
f. Een fles. 
g. Tien appels (of ander fruit) of voorwerpen. 
h. Plaat 3-26, Een kind dat tiende betaalt; plaat 3-62, De Portland-tempel; plaat 

3-68, Aan je familiegeschiedenis werken; plaat 3-69, Zendelingen die langs de 
deuren gaan. 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

De wet van tiende 

Leg de tien appels (of andere voorwerpen) zo neer dat alle kinderen ze kunnen zien. 

• Als ik je die tien appels geef en er dan maar een terugvraag, zou je me die dan 
willen geven? Degene die dat zou willen moet zijn hand opsteken. 

• Hoe komt het dat appels kunnen groeien? 

• Wie heeft de aarde gemaakt? 

Benadruk dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons de wereld en al het goede 
erop hebben gegeven. Ze houden van ons allemaal en waken over ons. We kunnen 
laten zien dat we hun liefde en goedheid waarderen door de geboden te gehoor-
zamen en ons deel te doen om de kerk te sterken. 

Leg uit dat deze les over een belangrijk gebod gaat. Als we dat gebod gehoorzamen, 
dragen wij ertoe bij dat de kerk groeit. 

Lees LV 119:3-4 voor. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Presentatie 
leerkracht 
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• Welk gebod gaan we bespreken? (Het gebod om tiende te betalen.) 

• Wat is tiende? 

Lesonderwerp Leg uit dat tiende betekent een tiende deel. Bijvoorbeeld van iedere tien muntjes een 
muntje. Laat de kinderen tien muntjes zien. 

• Als iemand zoveel verdiend zou hebben, hoeveel tiende zou hij dan moeten beta-
len? 

Laat een kind voor de klas komen en een muntje voor de tiende pakken. 

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons hebben gevraagd een tiende 
deel van wat wij verdienen als tiende te betalen. Omdat alles wat wij hebben op de 
een of andere manier van onze hemelse Vader afkomt, is tiende betalen in feite gewoon 
een tiende teruggeven. Onze tiende is eigenlijk al van onze hemelse Vader en we 
mogen Hem dat niet onthouden. 

Hoe tiende wordt betaald 

Activiteit Laat een tiendezakje zien. Zeg de kinderen waar zij in het kerkgebouw een tiende-
zakje kunnen pakken. Meestal liggen of hangen de zakjes in de buurt van de kamer 
van de bisschop. Ze worden gebruikt om je tiende mee te betalen. 

Geef ieder kind een tiendezakje met het bijbehorende strookje voor tiende en andere 
gaven en een potlood. Laat de kinderen zien waar ze hun naam moeten invullen en 
waar ze moeten invullen hoeveel tiende ze hebben betaald. 

Leg uit dat als ze hun tiende betalen, ze het strookje moeten invullen en het geld in 
het zakje moeten doen. Dan moeten ze het zakje dichtplakken en hun naam er voorop 
schrijven. Vervolgens moeten ze het aan de bisschop of een van zijn raadgevers 
geven. 

Laat de kinderen hun naam voorop het zakje schrijven. 

Benadruk hoe belangrijk het is om een tiende van alles wat we hebben verdiend of 
gekregen, aan de bisschop te geven. 

• Veel van jullie betalen al tiende. Kunnen jullie vertellen hoe je je daarbij voelt? 

Tiende is bedoeld om de kerk van Jezus Christus te laten groeien 

Platen en Toon plaat 3-26, Een kind betaalt tiende. Leg uit wat er met de tiende gebeurt als de 
bespreking bisschop die heeft ontvangen. Het wordt geteld en naar het hoofdkantoor van de kerk 

gestuurd. De kerkleiders gebruiken het dan voor verschillende doeleinden om de 
kerk te laten groeien. Bijvoorbeeld bij de bouw van tempels en kerkgebouwen, voor 
studiemateriaal binnen de kerk en voor seminaries waar we het evangelie kunnen 
leren. 

Zeg de kinderen dat u ze zult laten zien wat de kerkleiders doen met het geld van de 
tiende, de tiende van de Heer. Neem een appel en snij die zo door dat er voor ieder 
kind een stukje is. Vraag de kinderen het op te eten. Leg uit dat de tiende die wij beta-
len op soortgelijke wijze veel mensen kan helpen. 

Onze tiende en die van alle andere leden van de kerk wordt gebruikt om de kerk over 
de hele wereld te sterken. Het komt op allerlei manieren weer bij ons terug. 

Breng de volgende punten naar voren en laat de bijbehorende platen zien: 

1. Van de tiende worden kerkgebouwen, tempels en andere gebouwen gebouwd en 
onderhouden. 
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2. Een deel van de tiende wordt gebruikt om familiegeschiedenis en tempelwerk 
mogelijk te maken. 

3. Een ander deel van de tiende wordt gebruikt ter bevordering van het zendings-
werk. 

Leg uit dat er nog veel meer van de tiende wordt betaald, bijvoorbeeld het seminarie 
en het instituut. Het is een voorrecht en een zegen om tiende te betalen. Het moet ons 
een goed gevoel geven dat onze tiende de kerk opbouwt. 

Verhaal Vertel de kinderen het volgende verhaal. In dit verhaal zullen we zien hoe de tiende 
van broeder Willems werd gebruikt: 

Broeder Willems was een pionier. Hij had een goed span ossen. Hij gebruikte ze om 
de akker om te ploegen. 

Het was tijd voor de tiendevereffening. Broeder Willems ontdekte dat hij niet genoeg 
geld had. Hij wilde een volledige tiende betalen en niet slechts een gedeelte. 

Ten slotte besloot hij dat hij zijn lievelingsos als tiende zou betalen ook al betekende 
het dat hij nog maar één os had. 

Broeder Willems gaf de os aan de bisschop. De bisschop gaf broeder Willems een 
kwitantie voor zijn tiende. Broeder Willems was verdrietig dat hij zijn os had weg-
geven. Maar omdat hij van onze hemelse Vader en Jezus Christus hield, was hij blij 
dat hij zijn os aan de kerk had gegeven. 

Broeder Willems moest vaak denken aan zijn os. Hij vroeg zich af hoe zijn os gebruikt 
zou worden om de kerk op te bouwen. Op een dag was hij in Salt Lake City waar de 
tempel werd gebouwd. Hij zag hoe twee sterke ossen de zware stenen voorttrokken. 
Hij vond het zo leuk om te zien dat hij wat dichterbij ging kijken. Tot zijn verbazing zag 
hij dat een van de ossen zijn oude lievelingsos was. Broeder Willems was ontzettend 
blij dat de os die hij als tiende had betaald, gebruikt werd bij de bouw van de tempel! 

Vanaf dat moment vond broeder Willems het nog fijner om tiende te betalen. Hij moest 
denken aan de vele manieren waarop de kerk zijn tiende kon gebruiken. 

Leg uit dat we meestal niet, zoals broeder Willems, zien hoe onze tiende wordt 
gebruikt. Maar we weten dat de kerk er veel aan heeft. 

We moeten bereidwillig tiende betalen 

Lied Zeg samen met de kinderen het versje 'Ik wil de Heer mijn tiend betalen' op of zing 
het. 

Ik wil de Heer mijn tiend' betalen, 
dankbaar en getrouw. 
Het laat mijn hemelvader zien 
hoeveel ik van Hem hou. 

Mijn tiende toont mijn dankbaarheid 
voor zegeningen groot. 
Zijn vaderhand beschermt mij steeds 
en helpt mij in de nood. 

• Wie zijn er blij als we onze tiende betalen? (Onze hemelse Vader en Jezus 
Christus.) 

• Wat laten we onze hemelse Vader merken als we tiende betalen? (Dat we van Hem 
houden en dankbaar zijn voor wat Hij ons geeft.) 
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Laat de kinderen het eerste couplet van het versje herhalen. Wijs erop dat we onze 
hemelse Vader laten zien dat we van Hem houden als we tiende betalen. Benadruk 
hoe blij onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn als we tiende betalen, vooral als 
we het fijn vinden om te doen. 

We worden gezegend als we onze tiende betalen 

Tekst Zeg de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons hebben beloofd dat 
ze ons zullen zegenen als we onze tiende betalen. 

Lees Maleachi 3:10. 

• Wat betekent het dat onze hemelse Vader de vensters van de hemel zal openen en 
ons zal zegenen? 

Leg uit dat iedereen die tiende betaalt, zegeningen zal ontvangen. President Heber 
J. Grant, een hedendaagse profeet, heeft gezegd dat we gezegend zullen worden met 
grotere kennis van onze hemelse Vader en Jezus Christus, een sterker getuigenis en 
een toenemend vermogen om de geboden te gehoorzamen (zie Conference Report, 
apr. 1925, blz. 10). Andere hedendaagse profeten hebben ons gezegd dat we voor-
spoedig zullen zijn, als we onze tiende betalen. Voorspoedig betekent dat we met 
voedsel en onderdak gezegend zullen worden. 

• Zou je die zegeningen graag ontvangen? 

Wijs erop dat onze hemelse Vader iedereen die tiende betaalt, zegent. Zeg de kinde-
ren dat hun hemelse Vader van hen houdt. Hij zal ons niet allemaal op dezelfde 
manier zegenen, maar als we onze tiende betalen, zal Hij ons zegenen op de manier 
die voor ons het beste is. 

Benadruk dat we geloof moeten oefenen, een eerlijke en volledige tiende moeten 
betalen en vertrouwen moeten hebben in onze hemelse Vader. 

Samenvatting 

Spel Laat de kinderen de stoelen in een kring zetten of in een cirkel op de grond gaan 
zitten. Speel het spel 'Draai de fles'. Leg een fles in het midden van de kring. Draai 
de fles in het rond. Het kind naar wie de flessenhals wijst, mag zeggen of het 't eens 
is met de uitspraak die u doet of niet. Dan mag het kind de fles ronddraaien. 

Als er genoeg tijd is, kunt u het spel herhalen. 

Lees de volgende uitspraken voor. Als het kind het er niet mee eens is, moeten de 
kinderen de uitspraak verbeteren. 

1. Het is een gebod om tiende te betalen. (Mee eens.) 

2. Tiende betekent een vijfde deel. (Niet mee eens.) 

3. We betalen onze tiende aan de kerk. (Mee eens.) 

4. Tiende wordt gebruikt om kerkgebouwen mee te bouwen. (Mee eens.) 

5. Tiende wordt gebruikt voor het zendingswerk, het drukken van boeken en voor 
familiegeschiedenis en tempelwerk. (Mee eens.) 

6. Het maakt niet uit of we wel of niet tiende betalen. (Niet mee eens.) 

7. Onze hemelse Vader en Jezus zegenen ons als we tiende betalen. (Mee eens.) 
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Besluit de les door uw getuigenis te geven dat we zegeningen ontvangen als we 
tiende betalen. Moedig de kinderen aan om altijd het goede te kiezen en blij te zijn 
dat ze tiende betalen. 

Neem de tiendezakjes aan het eind van het jeugdwerk weer in. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Maak samen met de kinderen een spaarpot waar ze hun tiende, gescheiden van 
hun andere geld, in kunnen bewaren. Het kan een doosje zijn, een pot, een beker 
of een envelop. Zeg de kinderen dat ze telkens als ze geld krijgen eerst hun tiende 
er vanaf moeten halen. Dat moeten ze in hun aparte spaarpotje stoppen. 

2. Nodig de financieel administrateur van de wijk of gemeente in uw klas uit, om uit te 
leggen wat er met de tiende gebeurt nadat de bisschop of gemeentepresident die 
heeft ontvangen. 

3. Maak voor ieder kind een blaadje met aan de ene kant 'Van onze hemelse Vader' 
erop geschreven en aan de andere kant 'Mijn'. Laat de kinderen negen voorwer-
pen (munten, appels enzovoort) tekenen aan hun kant van het blaadje en één voor-
werp aan de kant waar 'Van onze hemelse Vader' op staat. 

Getuigenis 
leerkracht 

Uitreikblad 
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De naam van onze hemelse 
Vader en Jezus Christus eren 
Doel De kinderen duidelijk maken dat ze de naam van onze hemelse Vader en Jezus 

Christus moeten eren. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 13:15 en 1 Samuël 3:1-10, 19-20 met een gebed in uw hart. 
Bereid u erop voor 1 Samuël 3:1-10, 19-20 en Mosiah 13:15 tot en met het eerste 
ijdel gebruiken voor te lezen. 

2. Neem een in een deken gewikkelde pop mee. Dat moet een baby voorstellen. 
(U kunt ook een opgerolde deken of handdoek gebruiken.) 

3. Benodigdheden: 
a. Een Boek van Mormon. 
b. Krijt, een bord en een bordenwisser. 
c. Plaat 3-47, Abinadi voor koning Noach (Evangelieplaten 308), plaat 3-67, 

President Spencer W. Kimball; plaat 3-70, De jonge Samuël door de Heer 
geroepen (Evangelieplaten 111). 

4. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Namen zijn belangrijk 

Aandachtsactiviteit Doe alsof u de baby (pop of deken) in uw armen wiegt en tegen hem of haar glim-
lacht. Kijk de kinderen aan en zeg ze: Toen jullie nog een baby waren, hebben jullie 
ouders je een naam gegeven. Het is een naam die ze mooi vonden en graag aan je 
wilden geven.' 

• Weet je waarom je ouders je juist die naam hebben gegeven? (Geef ieder kind de 
gelegenheid te antwoorden. Sommige kinderen zijn misschien vernoemd naar 
familieleden of hebben om een andere reden die naam gekregen. Zie erop toe dat 
alle kinderen een fijn gevoel over hun naam krijgen, of ze nu wel of niet weten 
waarom hun ouders hun die naam hebben gegeven.) 

• Hoe voel je je als mensen je naam op een boze manier zeggen, er grapjes over 
maken of hem niet goed uitspreken? 

Leg uit dat namen erg belangrijk zijn. Mensen herkennen ons door onze naam. Een 
naam onderscheidt iemand van iemand anders. 

Bespreking Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons bij onze 
naam kennen. Herinner de kinderen eraan dat het allereerste wat onze hemelse Vader 
tegen Joseph Smith zei toen Hij aan hem in het bos verscheen, was: 'Joseph'. Onze 
hemelse Vader noemde hem bij zijn naam. U kunt ook plaat 3-70, De jonge Samuël 
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Bordbespreking 

Geloofsartikel 

Plaatbespreking 

Tekstbespreking 

door de Heer geroepen, laten zien. Vertel hoe de jonge Samuël door de Heer bij zijn 
naam werd geroepen (zie 1 Samuël 3:1-10, 19-20). 

Leg uit dat iemand zich door zijn naam van iemand anders onderscheidt. Zodra je 
de naam hoort van iemand die je kent, moet je aan die persoon denken. Het is een 
belangrijke gebeurtenis als een baby een naam krijgt. De baby wordt omringd door 
de Melchizedeks-priesterschapsdragers en krijgt een naam en een zegen. 

• Als je de naam van onze bisschop hoort (zeg de naam van uw bisschop of 
gemeentepresident), aan wat voor iemand denk je dan? (Geef de kinderen de 
gelegenheid om te antwoorden en aan positieve eigenschappen te denken.) 

U kunt de activiteit een paar maal herhalen en namen gebruiken van goede mensen 
die de kinderen kennen. 

Schrijf de naam Jezus Christus op het bord of zeg de kinderen dat u een bijzondere 
naam gaat noemen. Spreek de naam 'Jezus Christus' met eerbied en respect uit. Zeg 
hem dan samen met de kinderen. 

• Aan wat voor persoon denk je als je aan deze naam denkt, hem hoort of ziet? 

Schrijf 'hemelse Vader'op het bord of zeg de woorden hardop net als bij de naam van 
de Heiland. Zeg ze nu samen met de kinderen. 

• Aan wat voor persoon denk je als je aan deze naam denkt, hem hoort of ziet? 
(Een liefhebbend iemand die ons veel heeft gegeven.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus Christus veel voor ons hebben gedaan. We 
houden van Hen. Als we hun naam horen, denken we aan al het goede dat ze voor 
ons hebben gedaan. We houden van Ze en zijn Hun dankbaar. 

Als we van iemand houden, eren en respecteren we die persoon. Dat laten we zien 
door hun naam op een vriendelijke en liefhebbende manier te gebruiken. 

Zeg samen met de kinderen het eerste geloofsartikel op. 

Het is een gebod om de naam van onze hemelse Vader en Jezus Christus te eren 

Toon plaat 3-47, Abinadi voor koning Noach. 

• Wat gebeurt er op die plaat? 

Leg uit dat de profeet Abinadi de mensen de tien geboden leerde. Die geboden 
komen van God. 

De tien geboden zijn een richtlijn voor ons. Ze leren ons wat we moeten doen om 
goed te leven. In het derde gebod staat dat wij de naam van onze hemelse Vader en 
Jezus Christus moeten eren. 

Lees Mosiah 13:15 voor tot en met het eerste ijdel gebruiken. Dat is het derde gebod. 

Leg uit dat 'ijdel' betekent dat je de naam van onze hemelse Vader en Jezus Christus 
zonder respect gebruikt of gebruikt zonder echt aan onze hemelse Vader en Jezus 
Christus te denken. 

Zeg de tekst samen met de kinderen op. 

• Welke namen gebruiken we nog meer als we onze hemelse Vader of Jezus 
bedoelen? (God, Vader in de hemel, Jehova, de Heer, Christus, de Heiland.) 

Maak de kinderen duidelijk dat we die namen altijd met respect moeten gebruiken. 
We moeten die namen nooit uit boosheid gebruiken of er grapjes mee maken. Iemand 
die ze wel zo gebruikt, vloekt. Hun namen mogen nooit als vloekwoord worden 
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Verhaal 

Plaat en verhaal 

Bespreking 

gebruikt. We mogen de naam van onze hemelse Vader en van Jezus Christus alleen 
gebruiken als we bidden of op een respectvolle manier over hen praten. 

Als de kinderen in uw klas kunnen lezen, kunt u een kind vragen voor de klas te komen 
en de woorden eren en respect op het bord te schrijven. Benadruk opnieuw dat we 
de namen van onze hemelse Vader en Jezus Christus zullen eren en respecteren als 
we van hen houden. Dat kunnen we doen door hun naam alleen op een vriendelijke 
en liefdevolle manier te gebruiken. 

De namen van onze hemelse Vader en Jezus Christus op de juiste manier 
gebruiken 

• Wanneer is het goed om de naam van onze hemelse Vader te gebruiken? (Als we 
met eerbied en respect over Hem spreken en als we bidden.) 

Een moeder vertelde haar zoon het volgende verhaal uit haar jeugd. Vertel het in uw 
eigen woorden na. 

'Als klein meisje liep ik altijd samen met mijn broer van school naar huis. We namen 
altijd een kortere weg. We kwamen dan langs een grote zwarte hond die ons achterna 
ging zodra we bij zijn huis kwamen. Als we het precies op het goede moment op een 
lopen zetten, haalden we het hek nog net en waren we veilig. Mijn broer zei me altijd 
wanneer ik moest gaan rennen. 

'Op een dag was ik alleen en begon niet op het juiste moment te rennen. De hond 
keek me dreigend aan en van schrik stond ik verstijfd op de stoep. Toen hij me wilde 
aanvallen, riep ik in angst zo hard als ik kon: "Hemelse Vader, help me!" 

'"Plotseling" vertelde zijn moeder, "stond de hond stil alsof hij werd tegengehouden.51 

Ze wist dat haar gebed was verhoord.' (S. Michael Wilcox, 'No Other Gods before Me', 
Ensign, jan. 1994, blz. 22-23.) 

Benadruk dat het heel belangrijk is dat we de namen van onze hemelse Vader en 
Jezus Christus alleen gebruiken als we eerbiedig over ze spreken of als we bidden. 

Toon plaat 3-67, President Spencer W. Kimball. Vertel de kinderen dat hij een geliefd 
profeet was en de twaalfde president van de kerk. 

Vertel het volgende verhaal: 

Op een dag werd president Kimball na een operatie de operatiekamer uitgereden 
toen de verpleegkundige struikelde. De verpleegkundige begon te vloeken en de 
naam van de Heer ijdel te gebruiken. Ook al was president Kimball ziek, hij smeekte 
de verpleegkundige: 'Alstublieft! Alstublieft! Dat is mijn Heer wiens naam u daar 
misbruikt'. 

De verpleegkundige was stil. Toen fluisterde hij: 'Het spijt me' (zie 'President Kimball 
Speaks Out on Profanity', Ensign, feb. 1982, blz. 3). 

• Welk gebod had de verpleegkundige niet gehoorzaamd? 

• Waarom vond president Kimball dat gevloek niet leuk om te horen? 

• Wanneer moeten we de namen van onze hemelse Vader en Jezus Christus 
gebruiken? 

• Wat kun je doen als je in de buurt of op school hoort dat mensen de namen van 
onze hemelse Vader en Jezus Christus ijdel gebruiken? 
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Samenvatting 

Moedig de kinderen aan om de namen van onze hemelse Vader en Jezus Christus 
met eerbied en respect te gebruiken. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Zeg het volgende doe-versje met de kinderen op en maak daarbij de aangegeven 
bewegingen: 

Spreek rustig over Jezus; 
met een zachte stem. (houd uw wijsvinger voor de lippen) 
Met al je juiste keuzen eer je Hem. 
'Hemelse Vader' moeten we, 
net als een gebed, (buig uw hoofd en vouw de armen) 
heel eerbiedig zeggen. Dat is zijn wet. 

2. Noem een kind bij de verkeerde naam en vraag het iets voor u te doen. Vraag het 
kind de rest van de klas uit te leggen hoe het zich voelde toen u hem met de ver-
keerde naam aansprak. Gebruik dit voorbeeld om duidelijk te maken hoe verve-
lend wij het vinden als iemand onze naam verkeerd uitspreekt, vergeet of mis-
bruikt. Leg uit dat het niet leuk is als we horen hoe iemand onze naam in woede 
uitroept. Het maakt ons boos of verdrietig als we horen dat onze naam op een nare 
manier wordt gebruikt. Onze hemelse Vader en Jezus Christus vinden het ook niet 
leuk als hun naam verkeerd wordt gebruikt. Ze hebben ons geleerd hun naam 
alleen met respect te gebruiken, als we bidden of eerbiedig spreken. 

3. Laat de kinderen, als ze kunnen schrijven, hun voornaam midden op een groot 
vel papier schrijven. Vervolgens moeten ze met één kleur er een cirkel omheen 
trekken, dan met een andere kleur enzovoort tot er een ronde 'regenboog' om hun 
naam zichtbaar is. Als de kinderen hun naam nog niet kunnen schrijven, kunt u 
hem midden op het vel schrijven. Ze kunnen dan zelf de regenboog erom tekenen. 

4. Herhaal het rollenspel over het verhaal van Abinadi uit les 20. Laat het kind dat 
Abinadi speelt het gebod 'Gij zult de naam des Heren, uws Gods, niet ijdel 
gebruiken' herhalen voor koning Noach. 

5. Zing samen met de kinderen de lofzang 'Joseph Smiths eerste gebed' (lofzang 26) 
of zeg de tekst ervan op. De tekst staat achterin dit lesboek. 

6. Maak voor de les een grote woordstrookpuzzel. Zie het voorbeeld hieronder: 

Zeg de kinderen dat u wilt kijken of zij zich het belangrijke gebod dat u in deze les 
heeft besproken, kunnen herinneren. Geef vijf kinderen elk een stukje van de 
woordstrookpuzzel. Laat ze de stukjes in de juiste volgorde leggen. Help zo nodig. 
Laat de klas vervolgens het gebod oplezen. 

Geef ieder kind dat het wil, de gelegenheid om de tekst op te zeggen. 

216 

Gij zult de naam van de Here uw God iniet ijdel ( gebruiken. 



Wat gij wilt, dat u de mensen zullen 
doen, doet gij hun desgelijks 
Doel leder kind duidelijk maken dat hij andere mensen en hun eigendommen moet respec-

teren. 

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 14:12 en Exodus 20:15 met een gebed in uw hart. 

2. Neem wat zoutdeeg mee. Meng twee kopjes bloem, 1 kopje zout, 1 eetlepel olie 
met % kopje water (u kunt eventueel vier druppels kleurstof bij het water doen). 
Kneed het deeg tot het zacht en soepel is. Voeg zo nodig 1 eetlepel water of bloem 
toe. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Het KGW-embleem en de KGW-ring. 
c. Krijt, een bord en een bordenwisser. 

5. 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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Wat gij wilt, dat u de mensen zullen doen 

Aandachtsactiviteit Leg de kinderen uit dat als iets van hen is, bijvoorbeeld een boek, speelgoed, geld 
of een kledingstuk, we zeggen dat die spullen hun eigendom zijn. Eigendom is waar-
devol als je het erg leuk vindt. Het hoeft niet veel geld te kosten. Het kan heel weinig 
kosten maar toch waardevol zijn omdat het op een bijzondere plaats is gekocht of 
omdat je het hebt gekregen van iemand van wie je veel houdt. 

Geef ieder kind een stukje zoutdeeg. Laat de kinderen een van hun waardevolle 
eigendommen namaken. Geef de kinderen een paar minuten de tijd voor de 
opdracht. 

Delen Vraag de kinderen hun zoutdeegfiguur te laten zien en te vertellen waarom het voor-
werp dat het voorstelt zo waardevol voor hen is. 

• Hoe zou je je voelen als iemand het zonder te vragen van je zou lenen, meenemen 
of kapotmaken? 

Zet hun zoutdeegfiguurtjes op een tafel of ander plekje dat u er vrij voor heeft 
gehouden. 

Bespreking • Als iemand je lievelingsbezit zou lenen, hoe zou je dan willen dat hij of zij er mee 
om zou gaan? 
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KGW-embleem 
of KGW-ring en 
tekstbespreking 

Tekstbespreking 

Geloofsartikel 

Verhalen en 
bespreking 

• Als je dat voorwerp zou verliezen, wat zou je willen dat de vinder ermee deed? 

Leg uit dat iedereen wil dat anderen zorgvuldig omgaan met de bezittingen die waar-
devol voor ons zijn. Andere mensen hebben ook bezittingen die belangrijk voor hen 
zijn. Zij willen dat wij daar zorgvuldig en met respect mee omgaan. 

Leg de kinderen uit dat Jezus Christus ons heeft geleerd hoe we met anderen en hun 
bezittingen moeten omgaan. Laat het KGW-embleem en de KGW-ring zien. Vertel dat 
we in de Schriften kunnen lezen wat Jezus Christus over dit onderwerp heeft gezegd. 
Lees 3 Nephi 14:12 voor tot en met gij hun desgelijks. 

Bespreek het vers met de kinderen. Maak de kinderen duidelijk dat we anderen moe-
ten behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. De uitspraak 'Wat gij niet wilt 
dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet' wordt vaak de Gulden Regel genoemd. 

Laat de kinderen de Gulden Regel meerdere malen herhalen. Leg uit dat anderen 
behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden ook betekent dat je andermans 
eigendom respecteert zoals je wilt dat jouw eigendom wordt gerespecteerd. 

We respecteren de bezittingen van een ander door niet te stelen 

Leg uit dat onze hemelse Vader ons heeft geboden om andere mensen en hun bezit-
tingen te respecteren. 

Lees Exodus 20:15 voor. Vraag de kinderen de tekst uit te leggen. 

Benadruk dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons hebben geboden niet te 
stelen. In de landswetten staat ook dat het verkeerd is om te stelen. Als lid van de 
kerk van Jezus Christus geloven we dat we niet alleen die wetten moeten gehoor-
zamen maar ook de wetten van onze hemelse Vader en Jezus Christus. 

In het twaalfde geloofsartikel staat wat we geloven met betrekking tot de landswetten. 
Laat de kinderen het volgende gedeelte van het geloofsartikel herhalen: 'Wij geloven 
(...) de wet te moeten gehoorzamen'. 

Vertel de kinderen het volgende verhaal over twee jonge meisjes die voor een moei-
lijke beslissing stonden: 

Jannet en Suzanne wilden wat kauwgom uit een automaat trekken. Ze stopten een 
dubbeltje in de automaat en draaiden de knop om. Tot hun verbazing kwamen er in 
plaats van één kauwgombal een heleboel kauwgomballen uit. Bovendien kregen ze 
hun dubbeltje nog terug. 

• Wat zou jij doen als je dat overkwam? 

Vertel de kinderen dat ouderling Sterling W. Sill, die algemeen autoriteit is geweest, 
jaren geleden iets dergelijks is overkomen. Wat hij deed kan de kinderen duidelijk ' 
maken wat ze in zo'n situatie behoren te doen. Vertel het volgende verhaal in uw 
eigen woorden: 

'Ouderling Sill was op reis en kreeg dorst. Hij stopte bij een benzinestation om een 
blkje frisdrank te kopen. Hij zag een automaat en gooide er een dubbeltje in. Het blikje 
kwam eruit, maar hij kreeg ook zijn geld terug. Hij pakte zijn geld, keek ernaar en 
stopte het in zijn zak. Hij liep terug naar zijn auto en dacht: 'Ze vragen er toch teveel 
geld voor'. Toen hoorde hij een stille, zachte stem die hem op doordringende toon 
een interessante vraag stelde. De vraag was: "Sill, ben je werkelijk van plan een dief 
te zijn voor een dubbeltje?"' (Hartman Rector junior, 'Get Up and Glow', Brigham Young 
University Speeches of the Year [Provo, 5 jan. 1971], blz. 6). 

• Wat denk je dat ouderling Sill toen deed? 
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Als de kinderen hebben geantwoord, vertel dan dat ouderling Sill terugging naar de 
automaat om het dubbeltje er weer in te werpen. Maar nu stond hij voor een ander 
probleem. 

• Wat zou er gebeuren als hij het geld er opnieuw in zou werpen? (Hij zou nog een 
blikje krijgen en hij zou het dubbeltje waarschijnlijk wéér terugkrijgen.) 

Leg uit dat het probleem daardoor alleen maar groter zou worden. 

• Wat zou jij doen? 

Leg uit dat ouderling Sill besefte dat het dubbeltje niet van hem was. Hij had immers 
al een blikje frisdrank gekregen. Daarom ging hij op zoek naar de pompbediende en 
gaf hem het geld. 

• Wat denk je dat Jannet en Suzanne met hun kauwgomballen en geld deden? (Leg 
uit dat de meisjes in plaats van de kauwgomballen en het geld mee te nemen naar 
de eigenaar van de winkel gingen en hem uitlegden wat er was gebeurd.) 

Beklemtoon dat Jannet, Suzanne en ouderling Sill het goede kozen. Ze kozen ervoor 
het gebod van onze hemelse Vader en Jezus Christus en de landswetten te gehoor-
zamen - ze stalen niet. 

Wijs erop dat we niets mogen meenemen dat niet van ons is. 

We kunnen de bezittingen van anderen respecteren door ze terug te geven 

Bespreking • Als je iets hebt verloren, wat zou je dan graag willen dat degene die het vindt, 
ermee doet? 

Verhaal Vertel de kinderen het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Karin was op weg naar school toen ze iets glimmends in het gras zag liggen. Ze bukte 
zich en zag een gouden ketting liggen. Hij was prachtig. Toen ze hem opraapte, dacht 
ze bij zichzelf: 'Die ketting lijkt precies op de ketting die Maria voor haar verjaardag 
heeft gekregen'. Karin stopte de ketting in haar jaszak en rende naar school. 

Toen de les begon, was Maria er nog niet. Een tijd later kwam ze de klas binnen. Haar 
ogen waren helemaal rood en opgezwollen. Ze had gehuild. 

Tijdens de lunch vertelde ze Karin waarom ze zo laat op school was gekomen. Ze 
had haar ketting verloren in de buurt waar Karin een ketting had gevonden. Ze had 
er overal naar gezocht. Karin zei niets. Ze dacht: 'Ik vertel het haar niet. Ik heb hem 
gevonden en dus is hij van mij.' 

Die middag legde de juf uit wat er met Maria's ketting was gebeurd. Ze vroeg ieder-
een Maria na schooltijd te helpen zoeken. 

Karin was de laatste die die dag naar huis ging. Ze had een heel naar gevoel. Ze wist 
hoe verdrietig Maria was. Ze wist dat het Maria's ketting was, ook al had zij die gevon-
den. Karin dacht eraan hoe zij zich zou voelen als ze haar ketting had verloren. Als 
Maria hem had gevonden, zou ze graag willen dat ze hem teruggaf. Snel ging ze op 
zoek naar Maria om de ketting terug te geven. 

Bespreking • Wat ging Karin doen? 

• Hoe denk je dat Maria zich voelde toen Karin de ketting teruggaf? 

• Wat zou jij doen als je iets vond dat niet van jou was? 

219 



Bespreking 

Verhaal en 
bespreking 

Lied 

Bespreking 

Uitreikblad en bord 

Presentatie 
leerkracht 

We moeten andermans eigendom met respect behandelen 

• Hoe zou je je voelen als iemand iets dat van jou is, opzettelijk kapot zou maken of 
beschadigen? 

Leg uit dat, als we iets vinden, we altijd moeten proberen het aan de eigenaar terug 
te geven. We mogen niet met opzet de spullen van een ander beschadigen of mis-
bruiken. Pak een van de zoutdeegfiguurtjes op en laat zien hoe u er voorzichtig mee 
omgaat. Laat het rondgaan zodat de kinderen kunnen oefenen in het voorzichtig 
omgaan met andermans spullen. 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden na: 

Theo en Alex waren op een braakliggend stuk grond naast de schuur van meneer 
Groen aan het spelen. Theo begon stenen te gooien en daagde Alex uit om te kijken 
wie het verst kon gooien. Nadat ze een paar stenen hadden gegooid, gooide Theo er 
een tegen de zijkant van meneer Groens schuur. Hij plaagde Alex en zei: 'Ik durf te 
wedden dat jij de schuur niet kunt raken.' Alex pakte een steen op en stond klaar om 
te gaan gooien. 

• Wat vind je dat Alex moet doen? 

• Wat kan Alex tegen Theo zeggen? ('Laten we ergens anders tegenaan gooien.') 

Laat de kinderen een goed eind voor het verhaal verzinnen, waaruit blijkt wat Alex 
moet doen. Laat een paar kinderen het eind van het verhaal vertellen. 

Leg uit dat broeder Sill, Karin en Alex het goede hebben gekozen. 

Laat de kinderen staande het liedje 'Kies het goede' zingen of de tekst ervan 
opzeggen. 

Vraag de kinderen of zij nog meer manieren weten waarop ze de bezittingen van een 
ander kunnen respecteren. Ze kunnen antwoorden: 

1. Niet zonder toestemming over andermans gras lopen of in zijn tuin spelen. 

2. Niets doen waardoor andermans eigendom kapot gaat of wordt beschadigd, zoals 
op muren of hekken schrijven of tekenen. 

3. Voorzichtig met speelgoed van een ander spelen. 

4. Iets wat van een ander is niet gebruiken zonder toestemming. 

5. Niet opzettelijk eigendom kapotmaken of beschadigen. 

Samenvatting 

Benadruk dat Jezus Christus heeft gezegd dat we anderen moeten behandelen zoals 
we zelf behandeld willen worden. Als we de leringen van Jezus Christus volgen, zul-
len we niets meenemen dat van een ander is. Als we iets vinden, zullen we het aan de 
eigenaar teruggeven. We zullen voorzichtig omgaan met wat we hebben geleend en 
het niet beschadigen of kapotmaken. Herinner de kinderen aan het gebod dat Jezus 
Christus ons heeft gegeven en dat soms de Gulden Regel wordt genoemd. 

Vraag de kinderen of zij de woorden van de Gulden Regel nog kennen. Schrijf, als de 
kinderen kunnen lezen, de tekst op het bord of zeg de woorden langzaam op. Zeg ze 
dan gezamenlijk op. Geef de kinderen hun zoutdeegfiguurtje terug. 

Getuig tot de kinderen dat het belangrijk is om anderen te behandelen zoals Jezus 
Christus dat wil. U kunt een ervaring vertellen waarbij iemand heel vriendelijk tegen u 
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was. Vertel de kinderen hoe u zich daarbij voelde. Moedig de kinderen aan hun familie 
en vrienden te behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Laat de kinderen de volgende situaties naspelen: 

• Je vindt in de straat waar je woont een portemonnee met veel geld erin. Wat 
moet je ermee doen? (Laat de kinderen naspelen wat ze kunnen doen om de 
eigenaar te vinden.) 

• Je hebt bij een vriendinnetje gespeeld. Onderweg naar huis merk je dat je 
speelgoed van haar in je zak hebt zitten. Wat moet je doen? 

• Je bent met een vriendje aan het spelen. Je breekt per ongeluk een ruit bij de 
buren. Wat moet je doen? 

• Je bent met je moeder mee boodschappen doen. Je stoot per ongeluk een 
stapel blikken om. Wat moet je doen? 

• Je hebt buiten gespeeld met je vriendje en je schoenen zitten onder de modder. 
Als je thuiskomt, laat je een spoor van modder achter op de vloer. Wat moet je 
doen? 

2. Laat de kinderen van wol en gekleurd papier een KGW-ketting maken (zie voor-
beeld). Zeg dat de ketting hen eraan zal herinneren anderen te behandelen zoals 
ze zelf behandeld willen worden. 
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Les 27 Ik kan een goed voorbeeld 
voor mijn huisgenoten zijn 

Doel De kinderen duidelijk maken dat ze een goed voorbeeld voor hun huisgenoten 
kunnen zijn. 

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 2:1-4; 3:4-5, 7; en 3 Nephi 12:16 met een gebed in uw hart. 

2. Maak volgens onderstaand voorbeeld een grote zonneschijnposter: 

Ik kan een 
goed voorbeeld 

zijn voor mijn 
huisgenoten 

door , 

3. Maak zonnestralen met daarop de volgende woorden: 

Voor jongere kinderen die niet kunnen lezen, kunt u misschien plaatjes vinden die 
een symbool zijn van deze eigenschappen. Of plaatjes van kinderen die hulpvaar-
dig, gehoorzaam, vriendelijk enzovoort zijn. 

4. Trek voor ieder kind het huis aan het eind van de les over. 

2 2 2 

hulpvaardig gehoorzaam 

vriendelijk en liefdevol eerlijk 

(vergevensgezind^ onzelfzuchtig 
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5. Bereid u erop voor samen met de kinderen het liedje 'And'ren helpen' (Kinder-
liedjes, blz. 108) te zingen of de tekst ervan op te zeggen. De tekst staat achterin 
dit lesboek. 

6. Benodigdheden: 
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Voor ieder kind kleurpotloden. 
c. Het KGW-embleem en de KGW-ring. 

d. Afplakband. 
e. Plaat 3-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240). 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

Als wij een goed voorbeeld zijn, kunnen anderen meer te weten komen over 
Jezus Christus en Hem volgen 

Aandachtsactiviteit Hang ergens in de klas plaat 3-9, Jezus de Christus, op. 

Laat de kinderen gaan staan, hun ogen dichtdoen en eikaars hand vasthouden. 
Neem het eerste kind bij de hand. Leid de kinderen door de klas. Praat tegen ze om 
te voorkomen dat ze in de war raken of zich bezeren. Loop verscheidene keren de 
klas rond. Leid ze vervolgens naar de poster van Jezus Christus. Leg uit dat ze de 
weg naar de Heiland in veiligheid hebben gevonden omdat ze u zijn gevolgd. Laat 
de kinderen weer op hun plaats gaan zitten. 

• Waarom kan een leider ons op een donkere plaats goed helpen? 

• Wat betekent het om een goed voorbeeld te zijn? 

Leg uit dat een goed voorbeeld te vergelijken is met een leider die ons in veiligheid 
brengt. Door de stem van de leider te volgen, zijn ze veilig bij de poster van Jezus 
Christus aangekomen. Als we de stem van de profeet volgen, kunnen we eens naar 
onze hemelse Vader en Jezus Christus terugkeren. 

• Wiens goede voorbeeld heeft je dichter bij onze hemelse Vader en Jezus Christus 
gebracht? 

Tekstbespreking Leg uit dat Jezus Christus ons heeft gezegd dat we een goed voorbeeld voor ande-
ren moeten zijn. Lees en bespreek 3 Nephi 12:16. Wijs erop dat we als we anderen het 
goede voorbeeld geven, als een licht in de duisternis zijn. Een licht dat schijnt om 
anderen de juiste manier van leven te laten zien. 

Toon het KGW-embleem en de KGW-ring. Vraag de kinderen te luisteren hoe Jayant 
deed wat onze hemelse Vader en Jezus Christus wilden. Vertel het volgende verhaal: 

'Jayant hield al van de kerk voordat hij lid werd. Hij luisterde graag naar de evangelie-
verhalen die zijn oom hem vertelde. Zijn oom was de eerste persoon uit India die op 
de Fiji-eilanden lid was geworden van de kerk. 

'Nadat hij de zendelingenlessen had gehad, vroeg hij zijn ouders of hij zich mocht 
laten dopen. Zijn ouders vonden het goed. Jayant deed zijn best om een goed zende-

Aanbevolen 
lesschema 

KGW-embleem, 
KGW-ring 
en verhaal 
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ling te zijn voor zijn huisgenoten door de beginselen van het evangelie na te leven en 
een goed voorbeeld te zijn. 

'Het duurde niet lang of Jayants vader en broer lieten zich ook dopen. Zijn moeder 
aarzelde. Haar vader was een belangrijke Hindoe-priester geweest in India. Ze maakte 
zich zorgen wat haar familie ervan zou zeggen als ze heilige der laatste dagen werd. 
Dankzij het goede voorbeeld van haar zoon, werd ze uiteindelijk toch lid van de kerk. 

'Nu zijn alle huisgenoten van Jayant actief lid van de kerk. Ze behoren tot de 
gemeente Suva (Fiji). Ze kennen de liefde en vreugde die het dienen van onze 
hemelse Vader met zich meebrengt' ('A Good Example', Friend, mrt. 1974, blz. 48). 

• Waarin was Jayant een goed voorbeeld voor zijn huisgenoten? 

• Wat voor invloed had het goede voorbeeld van Jayant op zijn huisgenoten? 

Wijs op het KGW-embleem en de KGW-ring. Leg uit dat als we doen wat onze 
hemelse Vader en Jezus Christus van ons willen, we het goede doen en de geboden 
gehoorzamen. Als we dat doen, helpen we anderen om ook een rechtschapen leven 
te leiden. 

We kunnen een goed voorbeeld voor onze huisgenoten zijn 

Posteractiviteit Hang de zonneschijnposter daar op waar iedereen hem kan zien. Lees de zin in het 
midden voor. 

Leg de woordstroken of plaatjes op tafel of op de grond. Leg uit dat ze verschillende 
manieren tonen waarop we een goed voorbeeld voor onze huisgenoten kunnen zijn. 

De kinderen mogen om de beurt een woordstrook uitkiezen. Laat ze de strook zo op 
de poster plakken dat ze een zonnestraal vormen. Vertel bij iedere woordstrook het 
bijbehorende verhaal. 

Nadat de woordstrook is opgeplakt en het verhaal verteld, moeten de kinderen het 
volgende zinnetje herhalen: 'Ik kan een goed voorbeeld zijn voor mijn huisgenoten 
door te zijn'. Bijvoorbeeld: 'Ik kan een goed voorbeeld zijn voor mijn 
huisgenoten door een vredestichter te zijn.' 

Verhalen en Gehoorzaam 
bespreking w Vertel over het vertrek van Lehi en zijn gezin uit Jeruzalem (zie 1 Nephi 2:1-4). 
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Les 35 

• Hoe reageerden Lehi's zonen toen Lehi hun vroeg terug te gaan naar Jeruzalem 
om de koperen platen te halen? (Zie 1 Nephi 3:4-5.) 

Leg uit dat Nephi vertelde hoe hij zich voelde toen Laman en Lemuel klaagden en 
zeiden dat ze niet wilden teruggaan. Lees 1 Nephi 3:7. 

• In welk opzicht was Nephi een goed voorbeeld voor zijn broers? 

• Hoe kun jij een goed voorbeeld zijn door gehoorzaam te zijn? 

Hulpvaardig 

Bert zag dat zijn moeder druk bezig was om zijn zusje gereed te maken om naar de 
kerk te gaan. Hij wist dat ze zelf ook nog niet klaar was en de baby nog aan moest 
kleden. Bert besloot zijn moeder te helpen. Hij ging naar de babykamer en kleedde 
zijn broertje aan. Berts moeder was dankbaar voor zijn hulp. Ze glimlachte en gaf Bert 
een knuffel en een kus. 

• Waarin was Bert een goed voorbeeld voor zijn huisgenoten? 

• Hoe kun jij door hulpvaardig te zijn een goed voorbeeld voor je huisgenoten zijn? 

Lied Zing samen met de kinderen het liedje 'And'ren helpen' of zeg de tekst ervan op. 

Vriendelijk en liefdevol 

Karin was zo opgewonden toen haar moeder thuiskwam met haar kleine broertje Tim. 
Hij was anders dan andere baby's. Tim leed aan spastische verlamming, waardoor 
zijn lichaam vaak schudde en trilde. Maar dat maakte Karin niet uit. Ze hield met heel 
haar hart van Tim. Als haar moeder bezig was, wiegde zij Tim en zong liedjes voor 
hem. Tim lachte naar Karin als zij met hem bezig was. Toen Tim groter werd, ging 
Karin kleine stukjes met hem wandelen. Ze deed hem vaak zijn pyjama aan en las 
hem verhaaltjes voor tot hij in slaap viel. 

• In welk opzicht was Karin een goed voorbeeld? 

• Hoe kun jij thuis een voorbeeld van liefde en vriendelijkheid zijn? 

Een vredestichter 

Carla was in de tuin aan het schommelen toen haar broertje op haar afkwam en tegen 
haar begon te schreeuwen: 'Kom van de schommel af, Carla. Ik kan nooit schomme-
len. Jij zit er altijd op.' 

In plaats van ruzie te maken zei Carla: 'Oké. Laten we om de beurt elkaar omhoog-
duwen. Ik zal jou eerst duwen.' 

Omdat Carla geen ruziemaakte, hadden ze samen eeri leuke tijd. 

• In welk opzicht was Carla een goed voorbeeld voor haar broer? 

• Hoe kun jij thuis een goed voorbeeld zijn door een vredestichter te zijn? 

Vergevensgezind 

Terwijl Simon op school zat, speelde zijn broertje met zijn autootjes en raakte er een 
kwijt. Toen Simon erachter kwam wat er was gebeurd, werd hij niet kwaad. Hij hielp 
zijn broertje zoeken. Ze vonden het autootje onder het bed. 

• In welk opzicht was Simon een goed voorbeeld voor zijn huisgenoten? 

• Hoe kun jij door vergevensgezind te zijn een goed voorbeeld voor je huisgenoten 
zijn? 
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Begripvol 

Rian had griep en kon niet naar het kerstfeest op school toe. Haar zusje, Linda, wist 
dat Rian verdrietig was. Ze nam een zak snoep en noten voor haar mee van het feest. 
Ze vertelde Rian ook hoe het feest was geweest. 

• In welk opzicht was Linda een goed voorbeeld voor haar huisgenoten? 

• Hoe kun je door begrip te hebben een goed voorbeeld voor je huisgenoten zijn? 

Onzelfzuchtig 

Tom had wat geld verdiend met werken in de tuin van de buurman. Hij moest aan zijn 
huisgenoten denken en wilde iets leuks voor ze doen. Daarom nam hij een gedeelte 
van het geld en kocht iets lekkers voor het hele gezin. 

• In welk opzicht was Tom een goed voorbeeld voor zijn huisgenoten? 

• Hoe kun jij door onzelfzuchtig te zijn een goed voorbeeld voor je huisgenoten zijn? 

Eerlijk 

Nico en Jan waren in de hobbykamer van hun vader een speelgoedboot aan het 
bouwen. Jan stootte per ongeluk een pot verf om. Er droop wat verf op de grond. De 
jongens maakten de vloer schoon maar er bleven wat verfresten achter. Zodra hun 
vader thuiskwam, vertelde Jan wat er was gebeurd. 

Jan's vader vond het niet leuk dat er verf op de vloer zat, maar hij was trots dat Jan 
hem eerlijk had verteld wat er was gebeurd. Hij gaf Jan verfverdunner en samen 
maakten ze de vloer schoon. 

• In welk opzicht was Jan een goed voorbeeld voor zijn huisgenoten? 

• Hoe kun jij door eerlijk te zijn een goed voorbeeld zijn voor je huisgenoten? 

• Waar lijkt de poster nu op? (Op de zon die schijnt.) 

Leg uit dat goede voorbeelden net zonnestralen zijn. Ze geven anderen licht en laten 
hun de goede weg zien. 

Samenvatting 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat het belangrijk is om een goed voorbeeld te zijn voor je huis-
leerkracht genoten. U kunt over een persoonlijke ervaring vertellen waarbij het goede voorbeeld 

van een ander u heeft geholpen. 

Creatieve activiteit Laat de kinderen hun 'Ik kan een goed voorbeeld zijn'-huizen inkleuren en hun huis-
genoten erin tekenen. Vraag ze zichzelf erin te tekenen terwijl ze iets aan het doen zijn 
waarmee ze een goed voorbeeld voor hun huisgenoten zijn. 

Moedig de kinderen aan om iets te bedenken wat ze voor hun huisgenoten kunnen 
doen voor ze vanavond gaan slapen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 
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Les 36 

1. Maak eenvoudige poppen van papieren zakjes of van sokken. U kunt de tafel als 
toneel gebruiken. Laat de kinderen met behulp van de poppen uitbeelden hoe ze 
een goed voorbeeld voor hun huisgenoten kunnen zijn. Maak gebruik van de acht 
gebieden die u in de les besproken heeft. 

2. Zeg de tekst op van het volgende versje. Maak daarbij bewegingen die bij goede 
daden horen, zoals de vloer vegen, naar de kerk gaan of iemand van de bisschap 
een hand geven. 

Doe nu wat ik doe, 
volg mij, volg mij na! 
Doe nu wat ik doe, 
volg mij, volg mij na! 
Doe ik het ook hoog of laag, 
doe ik het ook snel of traag, 
Doe nu wat ik doe, 
volg mij, volg mij na! 
Doe nu wat ik doe, 
volg mij, volg mij na! 
(Naar © 1963 D. C. Heath and Company. 
Gebruikt met toestemming.) 

Vertel de kinderen dat als anderen zien dat we goed doen, zij vaak ons goede 
voorbeeld willen volgen. 

3. Zeg de kinderen dat ze hun ogen dicht moeten doen en dat u ze dan iets op hun 
schoot zult leggen. Vraag ze te kijken naar de plaat die u op hun schoot heeft 
gelegd. Laat ze om de beurt vertellen in welk opzicht de mensen op de plaat een 
goed voorbeeld zijn. U kunt de platen 3-13, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27 en 3-59 
gebruiken uit de envelop met platen die bij dit lesboek hoort. 
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Dankzij Jezus Christus kunnen 
we voor eeuwig leven (Pasen) 
Doel De kinderen duidelijk maken dat Jezus Christus het ons mogelijk heeft gemaakt om 

eeuwig te leven, omdat Hij zoveel van ons houdt. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Marcus 10:13-16, het verslag van de dood van Jezus Christus en zijn 
opstanding uit Lucas 23 en 24 en het verslag van Jezus Christus' bezoek aan de 
Nephieten uit 3 Nephi 11. 

2. Maak een woordstrook met het woord onsterfelijk erop. 

3. Schrijf de namen van de kinderen op aparte blaadjes. 

4. Bereid u erop voor de kinderen het liedje 'Hij is verrezen' (Kinderliedjes, blz. 44) te 
leren. 

5. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. Een zachte bal of bonenzakje. 
c. Plakband. 
d. Een handschoen. 
e. Plaat 3-71, De kruisiging (Evangelieplaten 230); plaat 3-15, De herrezen Jezus 

Christus (Evangelieplaten 239); plaat 3-72, Jezus Christus verschijnt aan de 
Nephieten (Evangelieplaten 315); plaat 3-56 Christus en de kinderen (Evangelie-
platen 216); plaat 3-17, Jezus onderwijst op het westelijke halfrond (Evangelie-
platen 316); plaat 3-73, Samuël de Lamaniet op de muur (Evangelieplaten 314); 
plaat 3-74, Jezus wordt begraven (Evangelieplaten 231); plaat 3-75, Vrouwen bij 
het graf. 

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

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

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. 

Jezus Christus helpt ons, omdat Hij van ons houdt 

Vertel de kinderen dat jezus Christus van kinderen houdt. Zeg hun hoe blij Hij vast is 
dat ze deze paasochtend in het jeugdwerk zijn. 

Hang plaat 3-15, De herrezen Jezus Christus, op de muur of bevestig hem aan het 
bord. 

Leg uit dat u de namen van de kinderen op aparte blaadjes hebt geschreven. Vraag 
hun een voor een naar voren te komen en hun naam zo dicht mogelijk bij de plaat van 
Jezus te bevestigen. Zeg tegen het kind dat aan de beurt is: 'Jezus Christus houdt 
van (naam van het kind).' 

229 

Les 27 



Schriftverhaal Vertel het volgende verhaal uit Marcus 10:13-16 in uw eigen woorden: 

Toen Jezus Christus op aarde leefde, brachten sommige moeders hun kleine kinde-
ren naar Hem toe. Zij hoopten dat Hij ze allemaal een zegen wilde geven. Jezus' 
vrienden vonden dat Hij rust nodig had. Ze vroegen de moeders hun kinderen mee te 
nemen en Hem niet lastig te vallen. 

Toen Jezus hoorde wat zijn vrienden zeiden, zei Hij: 'Laat de kinderen tot Mij komen, 
verhindert ze niet.' Of met andere woorden : 'Laat de kinderen maar bij Me komen. 
Jullie mogen ze niet wegsturen. Ik hou van kinderen.' Toen nam Hij de kinderen in zijn 
armen en zegende ze. 

Bespreking Houd plaat 3-56, Christus en de kinderen, omhoog. Houd de plaat zo dat de kinderen 
hem goed kunnen zien en de geest kunnen voelen die ervan uitgaat. Stel de vol-
gende vragen om de kinderen duidelijk te maken hoe ontzettend veel Jezus Christus 
van hen houdt. 

• Hoe denk je dat de kinderen zich voelden? 

• Als jij daarbij was, wat zou je dan willen dat Jezus Christus tegen je zou zeggen? 

• Als jij bij Jezus kon zijn, net als deze kinderen, wat zou je dan tegen Hem hebben 
gezegd? 

• Hoe vind je het dat Jezus net zoveel van jou houdt als van deze kinderen? 

Jezus Christus is voor ons gestorven 

Schriftverhaal Houd de Schriften omhoog. Leg uit dat we door in de Bijbel en het Boek van Mormon 
en platen te lezen, te weten kunnen komen wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Vertel het 

volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Jezus Christus leefde heel lang geleden. Onze hemelse Vader had Hem naar de 
aarde gestuurd om vaders en moeders en jongens en meisjes te leren het goede te 
doen. Hij woonde in een land dat tegenwoordig Israël wordt genoemd. 

Jezus hield van alle mensen. Sommige mensen waren slecht en hadden een hekel 
aan Jezus. Ze hebben Hem gekruisigd. 

Toon plaat 3-71, De kruisiging. 

Jezus leed en stierf. De mensen die van Hem hielden, waren erg verdrietig. Ze namen 
zijn lichaam van het kruis en wikkelden het in prachtige witte stof. Ze droegen zijn 
lichaam in een graftombe. Een tombe is een soort grot waar mensen in kunnen worden 
begraven. Voorzichtig legden ze Hem neer. 

Toon plaat 3-74, Jezus wordt begraven. 

De vrienden van Jezus Christus sloten de graftombe af door een grote steen voor de 
ingang te rollen. 

Jezus' vrienden begrepen niet dat Hij weer tot leven zou komen. Er kwamen soldaten 
om de graftombe te bewaken. Voor zonsopgang van de derde dag rolden engelen 
de steen voor de opening weg. Jezus' lichaam was verdwenen. De soldaten waren 
zo bang dat ze zich een tijdlang niet konden bewegen. Zodra ze konden, renden ze 
weg. 

Toon plaat 3-75, Vrouwen bij het graf. 

Diezelfde ochtend kwamen er een paar vrouwen naar het graf. Ze hielden veel van 
Jezus en wilden zijn lichaam insmeren met fijne kruiden, zoals ze deden in die tijd. Ze 
zagen dat de steen weggerold was. Ze gingen de graftombe in en zagen een engel. 
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Les 35 

Bordbespreking 

Demonstratie 
en bespreking 

Activiteit 

Schriftverhaal 
met platen 

Hij was in het wit gekleed. Ze waren bang. De engel zei: 'Weest gij niet bevreesd (...) 
Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt'. 

Wijs op de plaat van de herrezen Christus. 

• Hoe denk je dat Jezus Christus' vrienden zich voelden toen ze hoorden dat Hij was 
opgestaan? 

Leg uit dat toen Jezus opstond, zijn lichaam en zijn geest weer bij elkaar kwamen, 
maar dat zijn lichaam was veranderd. 

Hang de woordstrook Onsterfelijk op. 

• Wat betekent onsterfelijk? 

Leg uit dat het lichaam van de Heiland veranderde toen hij onsterfelijk werd. Zijn 
lichaam zou nooit meer sterven, maar voor eeuwig leven. 

Zeg de kinderen dat Jezus onsterfelijk werd toen hij opstond. Leg uit dat Hij het moge-
lijk heeft gemaakt voor ons om op te staan en onsterfelijk te worden. Dat betekent dat 
we niet meer zullen sterven als we zijn opgestaan. We kunnen voor eeuwig leven 
samen met onze gezinnen. 

Laat uw hand zien. Vertel de kinderen dat we voor onze geboorte bij onze hemelse 
Vader woonden. We werden geesten genoemd. We konden ons bewegen (beweeg 
de vingers van uw hand), denken en leren. 

Toen onze geest naar de aarde ging, kregen we een aards lichaam. (Doe de hand-
schoen aan.) We konden ons nog steeds bewegen, denken en leren. Maar onze 
hemelse Vader had ons een prachtig lichaam gegeven waar we voor moesten zorgen. 

Als we sterven, worden ons lichaam en onze geest van elkaar gescheiden (doe de 
handschoen uit). Het lichaam kan niet op zichzelf bewegen (wijs naar de handschoen), 
maar de geest leeft nog. 

Als we opstaan, krijgen we een volmaakt lichaam. Dat lichaam wordt herenigd met 
de geest (doe de handschoen opnieuw aan). Na de opstanding kunnen we nooit meer 
sterven. Dat betekent dat de geest en het lichaam nooit meer gescheiden kunnen 
worden. 

Beklemtoon dat Jezus Christus voor ons is gestorven omdat Hij zoveel van ons houdt. 
Jezus was de eerste persoon die opstond. Door wat Hij voor ons heeft gedaan, zullen 
we eens opstaan en weer bij onze hemelse Vader kunnen wonen. Als we aan Pasen 
denken, behoren we eigenlijk aan de eerste Pasen te denken. We moeten er dan aan 
denken dat Jezus Christus heel veel van ons houdt. Hij heeft zijn leven voor ons gege-
ven. Hij is opgestaan. Nu woont Hij in de hemel bij onze hemelse Vader. 

Wijs erop dat de opstanding van Jezus Christus zo geweldig is dat we dat ieder jaar 
met Pasen vieren. Zo laten we Hem zien hoe dankbaar we zijn voor wat Hij voor ons 
heeft gedaan. 

Werp de kinderen om de beurt een bonenzakje of zachte bal toe. Laat ze vertellen 
wat ze zich kunnen herinneren van de eerste Pasen. 

Jezus Christus bezocht de Nephieten na zijn opstanding 

Zeg de kinderen dat we weten dat Jezus Christus is opgestaan omdat we in de 
Schriften kunnen lezen dat veel van zijn discipelen en volgelingen Hem na zijn 
opstanding hebben gezien. 
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In het Boek van Mormon staat dat Jezus Christus de rechtvaardige Nephieten en 
Lamanieten, die in Amerika woonden, na zijn opstanding bezocht. Ze konden Jezus 
zien, horen en aanraken. 

Leg uit dat de profeten de Nephieten al jarenlang hadden verkondigd dat Hij ze zou 
bezoeken. 

Toon plaat 3-73, Samuël de Lamaniet op de muur. 

Samuël de Lamaniet was een profeet. Hij leefde een paar jaar voor Christus' 
geboorte. Samuël de Lamaniet leerde de mensen hoe ze konden weten wanneer 
Jezus gekruisigd en opgestaan was. Hij legde uit dat er een grote duisternis over het 
land zou komen nadat Christus gestorven was. De duisternis zou drie dagen duren, 
dan zou Christus opstaan. 

Vertel de kinderen dat al de profetieën van Samuël de Lamaniet zijn uitgekomen. 
Toen Jezus Christus in Jeruzalem stierf, kwam er een grote duisternis over het land 
in Amerika. De goddeloze mensen werden vernietigd. Veel rechtschapen mensen 
kwamen samen om te bespreken wat er was gebeurd en wat ze moesten doen. Ter-
wijl ze aan het praten waren, hoorden ze plotseling een stem die uit de hemel kwam. 
Het was een zachte liefdevolle stem. Vraag de kinderen te luisteren naar wat de stem 
zei. Laat een kind 3 Nephi 11:7 voorlezen. Help zo nodig. U kunt de tekst ook zelf 
voorlezen. 

• Wie sprak er? (Onze hemelse Vader.) 

Leg uit dat de mensen omhoog keken en een man uit de hemel naar beneden zagen 
komen. Hij was in het wit gekleed. Ze dachten dat Hij een engel was. 

Toon plaat 3-72, Jezus Christus verschijnt aan de Nephieten. 

• Wie kwam er werkelijk uit de hemel? (Jezus.) 

Lees 3 Nephi 11:9-10 voor. Leg uit dat Christus zei wie Hij was. De mensen herinner-
den zich dat de profeten hadden voorspeld dat Hij zou komen. Ze waren blij. Hij 
nodigde de mensen uit naar voren te komen en de tekens van de spijkers in zijn han-
den en voeten en de wonde in zijn zij te voelen. Dat deed Hij om duidelijk te maken 
dat Hij dezelfde Jezus was die was gekruisigd en was opgestaan. 

Toon plaat 3-17, Jezus onderwijst op het westelijke halfrond. 

• Hoe denk je dat de mensen zich voelden in de aanwezigheid van Jezus Christus? 

Leg uit dat de mensen vervuld waren van dankbaarheid en liefde voor de Heiland. Ze 
riepen uit: 'Hosanna! Gezegend zij de naam van de Allerhoogste God!'(3 Nephi 11:17). 
Ze vielen op hun knieën en aanbaden Hem. 

Leg uit dat Jezus Christus zoveel van die mensen hield dat Hij bij hen bleef en hun 
zieken genas, hun kinderen zegende en ze het evangelie leerde. In het Boek van 
Mormon staat dat er nog nooit zo'n gelukkig volk op aarde had geleefd als dat volk. 

Lied Zing samen met de kinderen het liedje 'Hij is verrezen' of zeg de tekst ervan op. 

Hij is verrezen, 
Jezus, mijn Heer. 
Zing halleluja! 
Zing Hem ter eer. 
't Paasfeest herinnert 
mij ieder jaar weer: 
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Hij is verrezen, 
Heiland en Heer! 
Hij is verrezen, 
Heiland en Heer! 

Samenvatting 

Getuigenis Vertel hoeveel u van Jezus Christus houdt en hoe dankbaar u bent dat Hij zoveel van 
leerkracht ons houdt. Zeg de kinderen hoe fijn u het vindt dat wij dankzij Jezus kunnen opstaan 

en een eeuwig lichaam kunnen krijgen. 

Moedig de kinderen aan om thuis te vertellen wat de Heiland heeft gedaan zodat wij 
ons lichaam voor eeuwig kunnen houden. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Maak voor ieder kind een kopie van het uitreikblad 'Jezus Christus' cirkel van 
liefde' aan het eind van de les. 

Geef ieder kind een kopie van het uitreikblad, een potlood en krijtjes. Laat ze hun 
naam rechtsboven op het blaadje schrijven. Help ze zo nodig. 

Lees samen met de kinderen de woorden in de cirkel. Laat ze in de cirkel een 
tekening van zichzelf maken. Schrijf 'Jezus Christus houdt van mij' op het bord. 
Laat de kinderen dat overschrijven onder de cirkel. 

2. Laat de kinderen staande het volgende versje met u doen. 

Hier is de plaats waar Jezus lag. (wijs) 
Zie, de steen is weg voor het graf! (wijs opnieuw) 
Buk. (buk) 
En kijk. (hand uw voor ogen alsof u tuurt) 
Hij is er niet! (ga staan) 
Jezus is opgestaan! 
Zoals je ziet! (klap zacht in de handen) 
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Jezus Christus is geboren 
(Kerstmis) 
Doel leder kind duidelijk maken hoe belangrijk de geboorte van Jezus Christus is. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Helaman 14:3; 3 Nephi 1 en Lucas 2 met een gebed in uw hart. Bereid u 
erop voor Helaman 14:5; 3 Nephi 1:13, 21 en Lucas 2:9-15 aan de kinderen voor te 
lezen. 

2. Maak voor ieder kind een kopie van de sterpuzzel aan het eind van de les. Knip 
voor de les de puzzel in stukjes en doe de puzzelstukjes in een envelop zodat 
ieder kind zijn eigen puzzel heeft. 

3. Bereid u erop voor de kinderen het liedje 'Sterren stralen' (Kinderliedjes, blz. 24) te 
leren en de lofzang 'Stille nacht' (lofzang 149) te laten zingen. 

4. Benodigdheden: 
a. Een Bijbel en een exemplaar van het Boek van Mormon. 
b. De volgende knipplaten: De geboorte van Jezus Christus (knipplaat 3-11), De 

herders (knipplaat 3-12), De engel (knipplaat 3-5) en De Nephieten en de ster 
(knipplaat 3-13). 

c. Voor ieder kind een blaadje gekleurd papier. 
d. Lijm. 
e. Plaat 3-73, Samuël de Lamaniet op de muur (Evangelieplaten 314). 

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 week een opdracht heeft gegeven, bespreek die dan nu 
met ze. 

De geboorte van Jezus Christus is door een engel aangekondigd 

• Heb je weieens zitten wachten op een bijzondere gebeurtenis? 

• Op welke gebeurtenis? (Mogelijke antwoorden zijn: de geboorte van een baby; 
dat opa en oma op visite kwamen; je verjaardag; je doop enzovoort.) 

• Duurde het wachten lang? 

• Hoe voelde je je toen het eindelijk zover was? 

Geef de kinderen de kans om te vertellen hoe het was om te wachten. Laat ze vertel-
len hoe opgewonden ze waren toen het eindelijk zover was. U kunt iets vertellen waar-
naar u zelf lang heeft uitgekeken. 

Leg uit dat onze hemelse Vader sinds de tijd dat Adam op aarde leefde, had beloofd 
dat er een bijzondere gebeurtenis zou plaatsvinden. Hij had beloofd zijn Zoon naar de 
aarde te sturen. Zijn zoon zou de Verlosser van de wereld worden. Rechtschapen 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 
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Tekst en verhaal 
met knipplaten 

Lied 

Plaat, tekst en 
verhaal 

mensen keken vol verlangen uit naar zijn geboorte. Ze wisten dat onze hemelse Vader 
zich aan zijn belofte zou houden. Ze wachtten op de geboorte van Jezus. 

Toon de knipplaat van Jezus' geboorte. Vraag de kinderen wat zij weten over de 
geboorte van Jezus. Laat ieder kind iets vertellen over het verhaal. 

• Wie lagen er die nacht in de velden bij Betlehem? (De herders, die over hun scha-
pen waakten.) 

Toon de knipplaat van de herders. 

Leg uit dat er in de nacht dat Jezus werd geboren, een engel aan deze nederige 
herders verscheen. Hij vertelde hun het belangrijke nieuws van Jezus' geboorte. 

Toon de knipplaat van de engel. 

• Hoe voelden de herders zich toen de engel aan hen verscheen? (De herders 
waren bang.) 

Zeg de kinderen dat de herders niet begrepen dat de engel zo'n belangrijke bood-
schap voor hen had. Lees de klas voor wat er gebeurde. Zie Lucas 2:9-15. 

• Hoe denk je dat de herders zich voelden toen ze het nieuws over Jezus' geboorte 
hoorden? 

• Wat gingen de herders doen om te laten zien dat ze blij waren dat Jezus was 
geboren? (Ze gingen op zoek naar de baby.) 

Leg uit dat de herders wisten dat Jezus de Zoon was onze hemelse Vader omdat de 
engel hun dat had verteld. Ze wisten dat Hij geboren was en dat zijn geboorte erg 
belangrijk was. 

Om de kinderen de vreugde en opwinding rond Jezus' geboorte te laten voelen, kunt 
u ze het liedje 'Sterren stralen' leren of de tekst ervan opzeggen. 

Sterren stralen 

Sterren stralen, eng'len dalen uit de hoge hemel neer. 
Herders slapen bij hun schapen, het is koud en donker weer. 
Ja, zij horen eng'lenkoren: Jezus Christus is geboren! 
Luister naar hun stemmen teer. 

Kijk hoe dichtbij en hoe licht hij hun verschijnt, die held're ster. 
Leidt de wijzen op hun reize uit het oosten, van zo ver. 
Door zijn gloed geeft hij ons moed en 't is zijn glans die ons behoedt; 
o, blijf ons leiden, trouwe ster. 

(Naar 'Stars Were Gleaming' van Nancy Byrd Turner 
uit Hymns for Primary Worship. 
Met toestemming van John Knox Press gebruikt.) 

Nadat u het liedje heeft gezongen of de tekst ervan heeft opgezegd, kunt u de kinde-
ren vertellen dat de herders niet de enigen waren die de belangrijke boodschap van 
Jezus' geboorte ontvingen. De Nephieten en Lamanieten in Amerika hoorden ook dat 
Jezus was geboren. 

De geboorte van Jezus Christus is in Amerika aangekondigd 

Leg uit dat door het hele Boek van Mormon de profeten hebben gesproken over 
Jezus Christus en uitkeken naar zijn geboorte. De leden van Christus' kerk keken er 
jarenlang naar uit. Ze baden er voortdurend om. Vertel het volgende verhaal in uw 
eigen woorden: 
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Vijf jaar voor Jezus' geboorte, riep God een profeet. Deze profeet heette Samuël. Hij 
moest de mensen voorbereiden op de geboorte van Jezus. Hij waarschuwde ze dat 
ze zich moesten bekeren en in de Heiland geloven. Samuël was een Lamaniet. De 
Nephieten waren goddeloos geworden en wilden niet luisteren. Ze werden zo boos 
op Samuël dat ze hem de stad uitgooiden. Maar de stem van de Heer zei tegen 
Samuël dat hij terug moest gaan naar de stad. Moedig klom hij op de muur van de 
stad. Hij zei de mensen dat ze zich moesten bekeren en zich moesten voorbereiden 
op de geboorte van Jezus Christus. 

Toon plaat 3-73, Samuël de Lamaniet op de muur. 

Leg uit dat Samuël de mensen zei dat Jezus Christus over vijf jaar geboren zou wor-
den. De gebeurtenis die al zolang voorspeld was, zou spoedig plaatsvinden. Samuël 
legde uit dat de mensen aan bepaalde tekens konden zien dat Jezus daadwerkelijk in 
Jeruzalem geboren was. De nacht voor zijn geboorte zouden er grote lichten aan de 
hemel zijn. 

Die lichten zouden zo helder zijn dat het die nacht niet donker zou zijn. De nacht zou 
als een dag zijn. 

Lees Helaman 14:5 voor aan de klas. 

• Waar moesten de Nephieten van Samuël op letten? (Een nieuwe ster.) 

Zeg de kinderen dat Samuël de Lamaniet de Nephieten vertelde dat ze een nieuwe 
ster aan de hemel zouden zien als Jezus was geboren. Samuël wist dat omdat een 
engel het hem had gezegd. 

• Waarom denk je dat onze hemelse Vader Samuël een engel had gestuurd om hem 
dat te vertellen? (Zodat hij het de mensen kon vertellen.) 

• Waarom denk je dat onze hemelse Vader wilde dat Samuël dat aan de Nephieten 
vertelde? (Om ze te laten weten dat Jezus geboren was en om ze duidelijk te 
maken dat ze zich moesten bekeren.) 

Leg uit dat onze hemelse Vader een engel stuurde om Samuël over de komende 
gebeurtenissen te vertellen. Hij wilde dat de mensen in Amerika naar de geboorte van 
Jezus Christus uitkeken. Onze hemelse Vader wilde dat ze wisten dat Jezus binnen-
kort geboren zou worden. 

Vijf jaar nadat Samuël de Nephieten had verteld dat Jezus geboren zou worden, 
wachtten de leden van de kerk op de tekenen waarover Samuël had verteld. Ze 
keken uit naar de nacht zonder duisternis, dat het teken van zijn geboorte was. De 
goddeloze mensen geloofden niet in Samuëls woorden. Ze zeiden de getrouwe 
mensen dat ze hen zouden doden als het teken niet voor een bepaalde dag gegeven 
zou worden. 

Nephi was in die tijd profeet. Hij maakte zich zorgen om wat de ongelovigen met de 
rechtschapen mensen zouden doen als de tekenen niet voor die dag zouden plaats-
vinden. Hij was heel erg verdrietig en bad tot onze hemelse Vader. Nephi bad de hele 
dag. Toen sprak de stem van de Heer tot hem. 

Tekstbespreking Lees 3 Nephi 1:13 voor. 

• Hoe denk je dat Nephi zich voelde toen hij Jezus Christus deze woorden hoorde 
spreken? 

Leg uit dat Nephi zich getroost voelde en wist dat Jezus de volgende dag geboren 
zou worden. Diezelfde avond ging Samuëls belofte in vervulling. 

• Wat gebeurde er die avond? 
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Laat de kinderen vertellen wat ze weten. Maak ze duidelijk dat het avond werd, maar 
dat het licht bleef. De mensen waren verbaasd dat het licht bleef. Ze waren zo ver-
baasd dat ze op de grond vielen. De rechtschapen mensen wisten dat de tijd was 
aangebroken waar ze al die jaren naar hadden uitgekeken. Ze wisten dat Jezus 
Christus was geboren. Toen gebeurde er nog iets. 

Tekst en knipplaat Lees 3 Nephi 1:21 voor om te zien wat er verder nog gebeurde. 

Toon de knipplaat van de Nephieten en de ster. (Hang hem tegenover de andere 
platen op.) 

Leg uit dat de Heiland was geboren. Het geloof dat ze zoveel jaar hadden gehad, 
werd beloond met een grote vreugde toen ze de nieuwe ster aan de hemel zagen. 
Ook al konden de Nephieten het kind niet zien, ze wisten dat zijn geboorte belangrijk 
voor hen was. 

• Waarom zorgde onze hemelse Vader ervoor dat de Nephieten de ster zagen? 
(Zodat ze zouden weten dat Jezus Christus was geboren.) 

• Hoe denk je dat de Nephieten zich voelden toen ze de ster zagen? 

Leg uit dat de mensen in Jeruzalem de ster ook zagen. Jezus Christus' geboorte 
was belangrijk voor iedereen. Het was iets waar de mensen jarenlang naar hadden 
uitgekeken. Nu was het echt in vervulling gegaan. 

Lied Zing de lofzang 'Stille nacht' 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. 

Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd, 
werd G'in stro en in doeken gelegd. 
Leer m'U danken daarvoor, 
leer m'U danken daarvoor. 

Stille nacht, heilige nacht, 
heil en vreê wordt gebracht 
aan een wereld verloren in schuld, 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij d'eer, 
amen, Gode zij d'eer. 

Samenvatting 

Presentatie Leg uit dat het niet nodig is dat we een engel of een ster zien met kerst om ons te 
leerkracht laten weten dat Jezus Christus is geboren. We weten dat het waar is. We weten dat 

het belangrijk voor ons is. We kunnen dezelfde blijdschap voelen als de herders 
en de Nephieten toen zij wisten dat Jezus was geboren. We kunnen die blijdschap 
voelen door de liefde en blijdschap van zijn geboorte aan anderen uit te stralen. 

• Hoe kun je de blijdschap van de geboorte van Jezus Christus met anderen delen? 
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Getuigenis 
leerkracht 

Activiteit 

Bespreking 

Geef uw getuigenis dat de geboorte van Jezus Christus heel belangrijk is en dat we 
de liefde en vreugde van die gebeurtenis met anderen kunnen delen. 

Geef ieder kind een puzzel. Laat ze hun puzzel leggen en vastplakken op een 
gekleurd blaadje. Nadat de kinderen klaar zijn, kunt u de boodschap op de ster voor-
lezen: 'U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van 
David'(Lucas 2:11). 

• Wie kregen een boodschap van de engel? (De herders in het veld.) 

• Wie zagen de ster als teken van de geboorte van Jezus Christus? (De Nephieten 
en de mensen in Jeruzalem.) 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Aanvullende 
activiteiten Kies uit 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 samen-
vatting gebruiken. Zie voor aanvullende ideeën onder 'De les' in 'Wenken voor de 
leerkracht'. 

1. Gebruik eenvoudige rekwisieten om het kerstverhaal na te spelen. 

2. Geef ieder kind een blaadje en potloden. Laat de kinderen het blaadje dubbel-
vouwen als een kaart. Help zo nodig. Schrijf voorop het woord kerstfeest Vraag de 
klas kerstkaarten te maken voor hun huisgenoten door in de kaart een tekening te 
maken van wat zij vandaag hebben geleerd. 
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Teksten van de liedjes 

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. 

Refrein: 
Strijd, strijd, strijd voor het recht, 
strijd, strijd, strijd voor het recht, 
strijd voor het recht, strijd voor het recht. 

Strijd voor het recht, word het nooit moe! 
Houd altijd vast aan de ijzeren roe; 
denk aan de Heer, Hij verwacht veel van jou; 
leef een rein leven, wees altijd getrouw. 

Refrein 

Ons gezin kan eeuwig zijn 
Ik kom hier uit een fijn gezin, zij houden veel 

van mij. 
Ik wil steeds met hun samen zijn tot in de 

eeuwigheid. 

Refrein: 
Ja, ons gezin kan altijd zo blijven door Vaders 

mooie plan. 
Het is toch o zo fijn om bij elkaar te zijn, 
en de Heer Iaat zien hoe ik dat kan, 
de Heer laat zien hoe ik dat kan. 

Ik zorg ervoor dat ik me nu al heel goed 
voorbereid, 

dat ik kan trouwen in Gods tempel voor de 
eeuwigheid. 

Refrein 

Een gelukkig gezin 
'k Hou van moeder*, zij van mij, 
'k hou van vader* ook daarbij; 

Refrein: 
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; 

Refrein 

* Vervang deze woorden ook door: oma, opa, 
namen van jongens en meisjes; denk ook aan 
zij/hij. 

(Tekst naar Renstrom © 1948, 1975 Pioneer 
Music Press, Inc. Met toestemming gebruikt. 
Bew. © 1989 HLD.) 

Help mij, o Vader 
Help mij, o Vader, barmhartig te zijn 
als iemand niet zo lief is voor mij. 

Refrein: 
Dat ik dan zo, iedere dag, 
Steeds dichter bij U leven mag. 
Help mij, o Vader, dat ik elke keer 
leer van mijn fouten en mij bekeer. 

Refrein. 

De Heilige Geest 
De Heiland heeft beloofd 
dat Hij 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 Hem. 

En als wij zijn gedoopt, 
bevestigd in Gods kerk, 
ontvangen wij de Heil'ge Geest, 
een Trooster die ons sterkt. 
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O, laat ik altijd luist'ren 
naar die zachte stem, 
dan kies ik steeds de goede weg 
en blijf ik dicht bij Hem. 

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 

Uw liefde geef ik door, 
door anderen te helpen. 
Dat doe ik altijd graag, 
want zo help ik ook U. 

Refrein 

Een zending hoop ik te volbrengen 
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. 

Joseph Smiths eerste gebed 
O, hoe lieflijk was de morgen, 
helder blauw de hemelboog, 
bijen gonsden, vogels zongen, 
lentebloesems streelden 't oog, 
toen in 't lommer van een bosje 
Joseph tot de Heer zich boog, 
toen in 't lommer van een bosje 
Joseph tot de Heer zich boog. 

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. 

(Tekst naar Luacine Clark Fox. © 1961 Origineel 
herschreven 1989 Luacine C. Fox. Met 
toestemming gebruikt.) 

Nefi's moed 
De Heer gebood dat Nefi de platen halen moest 
uit de stad Jeruzalem, die later werd ver woest. 
Laman en Lemuël waren angstig allebei. 
Nefi was gehoorzaam. Hoor maar wat hij zei: 

'Ik zal heengaan en doen wat de Heer mij heeft 
geboden. 

Ik weet dat Hij een weg bereidt; 'k zal doen wat 
Hij mij zegt. 

Ik zal heengaan en doen wat de Heer mij heeft 
geboden. 

Ik weet dat Hij een weg bereidt; 'k zal doen wat 
Hij mij zegt.' 

Hij moest een schip gaan bouwen, dat had hij 
nooit gedaan. 

Nefi's oudste broersdachten dat het niet zou 
gaan. 

Lachend en spottend keken zij naar dat karwei. 
Nefi was gehoorzaam. Hoor maar wat hij zei: 

De Heer geeft mij geboden, vraagt ons gehoor-
zaamheid, 

maar soms worden wij van het goede afgeleid. 
Als ik ontmoedigd ben en denk dat het niet kan, 
zal ik moedig wezen, dus wat zeg ik dan? 

Het priesterschap is hersteld 
De Heer gaf aan de mens zijn macht, 
die altijd geldt. 
Door zijn profeten is op aard' 
het priesterschap hersteld. 

And'ren helpen 
And'ren helpen maakt gelukkig 
en we zingen erbij; 
daarom helpen wij moeder*, 
want van haar houden wij. 

* Vervang 'moeder' ook door: vader, oma, opa; 
denk ook aan haar/hem. 
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