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‘De zending van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen is de Vader bij te staan in dat grote werk
door iedereen uit te nodigen tot Christus te komen en in Hem te
worden vervolmaakt. (Zie Moroni 10:32; zie ook LV 20:59.) (. . .)

‘Het godsdienstonderwijs bij de kerkelijke onderwijsinstel-
lingen heeft tot doel het individu, het gezin, en de priester-
schapsleiders in de gelegenheid te stellen de zending van de
kerk te volbrengen.’ (Evangelieonderricht: handboek voor leer-
krachten en leiders van CES [1994], p. 3). De primaire methode om
dit doel te bereiken, is de cursisten in het evangelie van Jezus
Christus te onderwijzen, zoals het in de standaardwerken en de
woorden van de profeten te vinden is. Dit boek moet voor u
daarbij een hulpmiddel zijn, hoeveel of hoe weinig onderwijser-
varing u ook hebt en in welke taal of welk land u uw onderwijs
ook geeft.

De tweede methode is te onderwijzen door voorschrift, met de
kracht van de Geest, en door een goed voorbeeld te zijn. Om
door voorschrift te onderwijzen, moet u eerst ‘door studie
en ook door geloof’ (LV 88:118) de beginselen van het evan-
gelie van Jezus Christus begrijpen. En om door voorbeeld te
onderwijzen, moet u zelf het evangelie naleven. Aangaande
onderwijzen door de Geest heeft ouderling Boyd K. Packer, lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen, gezegd: ‘Een leerkracht
onderwijst met macht als hij alles heeft gedaan wat hij kon
om zich voor te bereiden  –  het gaat niet alleen om de desbe-
treffende les, maar vereist ook een leven dat in overeenstem-
ming met de Geest is. Als hij leert om voor inspiratie op de
Geest te vertrouwen, kan hij voor de klas gaan staan (. . .) in de
wetenschap dat hij met inspiratie kan onderwijzen.’ (Teach Ye
Diligently [1975], p. 306.) De macht waar ouderling Packer het
over had, is vaak te voelen wanneer een leerkracht zijn getui-
genis geeft van het beginsel of de leer waarin hij onderwijst.

Het gebruik van dit boek
De Schriften zijn uw belangrijkste bron bij de voorbereiding van
uw lessen. Bij uw schriftstudie en de voorbereiding van uw
lessen behoort u bovendien te beschikken over de volgende
boeken:

• Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  boek voor de leerkracht
(dit lesboek, artikelnummer 34591 120)

• Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  lesmateriaal voor de
cursist (het lesmateriaal voor het seminarie-thuis, artikel-
nummer 34190 120)

• Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis (hulp-
middelen bij de video, artikelnummer 34811 120)

U dient ook de volgende instituutboeken tot uw beschikking
te hebben:

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (32493 120)

• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst
341–343 (32502 120)

• De Parel van grote waarde  –  lesboek: godsdienst 327 (35852 120)

Die boeken zijn geen vervanging van uw schriftstudie, noch zijn
zij een vervanging van de inspiratie en leiding van de Heilige
Geest bij uw voorbereiding op het onderwijs aan uw cursisten.
Ze zijn aanvullende bronnen en een extra steun bij de voor-
bereiding van uw lessen. Vooral dit boek verschaft inleidende
informatie voor elk tekstblok, geeft aan op welke belangrijke
evangeliebeginselen er gelet moet worden, en geeft ideeën om
die beginselen dusdanig over te brengen dat de cursisten ze
zullen begrijpen en toepassen.

‘De leiding van de kerkelijke onderwijsinstellingen heeft
bepaald dat tijdens doordeweekse lessen, waarbij meer tijd
beschikbaar is, de Schriften in volgorde behandeld behoren te
worden. Een van de beste manieren om in het evangelie van
Jezus Christus te onderrichten, is de Schriften in volgorde
te behandelen. Die vorm van onderwijzen houdt in dat de
Schriften behandeld worden in de volgorde waarin zij in de
standaardwerken voorkomen.’ (Evangelieonderricht: handboek,
p. 20; zie die bladzijde ook voor meer informatie over deze
onderwijsmethode.) In dit boek wordt de volgorde van de
Schriften aangehouden, maar staan niet voor elk vers in elk
tekstblok aanwijzingen voor het onderwijs. Aanvullend
materiaal vindt u in het instituutboek voor de cursist en het
seminarieboek voor de cursist.

Evangelieonderricht: handboek voor leerkrachten en leiders van CES
(catalogusnr. 34829 120) geeft gedetailleerde aanwijzingen
voor het lesgeven in de kerkelijke onderwijsinstellingen. Stel
uzelf op de hoogte van de inhoud van dat boek. De volgende
algemene aanwijzingen kunnen van nut zijn bij de voorberei-
ding van uw lessen.

Bereid u voor op het bestuderen van het evangelie 
en het onderwijzen erin
• Leef het evangelie na.

• Bid dat de Geest u zal leiden bij uw studie, voorbereiding
en onderwijs.

• Heb geloof in de Heer, in de macht van de Geest en in de
macht van de Schriften om in de behoeften van uw cursisten
te voorzien.
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Vaststellen wat u wilt behandelen
• Stel vast welk gedeelte van de Schriften u tijdens de les wilt

behandelen. Dit lesboek is in tekstblokken verdeeld, die in de
meeste gevallen met de afdelingen in de Leer en Verbonden
overeenkomen. Met de gids op de bladzijden 5 en 6 kunt
u bepalen hoeveel materiaal u elke dag of week wilt behan-
delen.

• Bestudeer het tekstblok grondig. Lees het verscheidene
malen door, noteer de leerstellingen, beginselen, gebeurte-
nissen en moeilijke woorden of zinsneden. Door dit lesboek,
de instituutlesboeken en het lesmateriaal voor de cursist zult
u het tekstblok begrijpen en kunnen vaststellen wat voor de
cursist van belang is. U zult doelmatiger kunnen lesgeven als
u zelf iets inspirerends in het tekstblok hebt ontdekt. Vervol-
gens kunt u de cursisten tot een soortgelijke ontdekking
leiden.

• Kies de leerstellingen, beginselen en gebeurtenissen die voor
uw cursisten het belangrijkst zijn. Laat u bij uw keuze van
de lesstof leiden door de influisteringen van de Geest en de
behoeften van uw cursisten.

NB: Zie ‘Bepaal het wat’, segment 19 van Evangelieonderricht  –
instructiefilms (56953 120) voor nuttige informatie over wat
u wilt behandelen.

Vaststellen hoe u gaat lesgeven
• Kies één of meer onderwijsmethoden voor iedere gebeur-

tenis, ieder beginsel en iedere leerstelling die u wilt behan-
delen. Gebruik uw eigen methoden, of de methoden in het
lesmateriaal.

• Kies methoden waardoor de bereidwilligheid en de mede-
werking van de cursisten worden aangemoedigd, zodat zij
hun inzichten willen toeapssen.

1. Motivatie (ontvankelijkheid) betekent dat de cursisten
geestelijk en intellectueel voorbereid zijn, dat ze alert en
geconcentreerd zijn, en dat ze bereid zijn om deel te
nemen aan de leerervaring. ‘Motivatie ofwel ontvankelijk-
heid is zowel een conditie van het hart als van het
verstand.’ (Evangelieonderricht: handboek, 13.) Het is geen
trucje om de les mee te beginnen, maar een voortdurende
inschatting van de mate van concentratie van uw
cursisten.

2. Deelname betekent dat de cursisten betrokken zijn bij het
leerproces. Hun betrokkenheid kan fysiek, emotioneel,
intellectueel en geestelijk zijn. Hoe meer de cursisten
bij het leerproces betrokken zijn, hoe meer zij zullen
begrijpen, onthouden en toepassen.

3. Toepassing betekent dat de cursisten de geleerde denk-
beelden aanvaarden, begrijpen hoe zij ze zelf kunnen
gebruiken, en er vervolgens naar streven om die begin-
selen na te leven.

NB: Zie ‘Bepaal het hoe’, segment 20 van Evangelieonderricht  –
instructiefilms (56953 120) voor nuttige informatie over hoe 
u les wilt geven. Zie ook de ‘Methoden voor onderwijs uit de
Schriften’, in het aanhangsel (p. 282).

De opzet van dit lesboek
Het materiaal voor de tekstblokken is verdeeld over vier
afdelingen.

Inleiding
In de ‘inleiding’ staan achtergrondmateriaal en andere infor-
matie om het tekstblok in het historische en schriftuurlijke
verband te begrijpen. Samen met de achtergrondinformatie
in het lesmateriaal voor de cursist en de instituutlesboeken
kunnen die onze studie en ons begrip van de Schriften
vergroten.

Met dit inleidend materiaal kunt u:

• Motiverende vragen stellen.

• Achtergrondinformatie geven, punten waarop cursisten
tijdens het lezen kunnen letten en andere aanwijzingen
voordat ze gaan lezen.

• Citaten ophangen of op het bord zetten, en notities aangeven
die de cursisten in hun Schriften kunnen zetten.

Belangrijke evangeliebeginselen
U zult in een tekstblok veel belangrijke leerstellingen en begin-
selen vinden. In de afdeling ‘Belangrijke evangeliebeginselen’
staan er enkele die u met de cursisten kunt behandelen. Hier-
onder staat een aantal manieren om ze in te passen:

• Gebruik ze als norm om ervoor te zorgen dat de juiste leer
wordt behandeld.

• Gebruik ze om vast te stellen wat uw cursisten moeten leren.

• Zet ze op het bord zodat de cursisten belangrijke beginselen
kunnen opzoeken als ze het tekstblok bestuderen.

• Moedig de cursisten aan om aanvullende verwijzingen op te
zoeken die de leer onderschrijven of uitleggen.

Inleiding tot Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  boek voor de leerkracht

2



Aanvullende bronnen
In de afdeling ‘Aanvullende bronnen’ staan de bladzijdenum-
mers in De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden en Leer
en Verbonden  –  instituutlesboek voor de cursist. In deze instituut-
lesboeken staat aanvullende historische informatie over de
afdelingen die u zult behandelen. President Joseph Fielding
Smith heeft als president van het Quorum der Twaalf Apostelen
gezegd hoe belangrijk het is om de leer en de geschiedenis
van de kerk gezamenlijk te bestuderen: ‘U zult (. . .) er niet alles
uithalen wat erin zit tenzij u dit boek afdeling voor afdeling
bestudeert en dan moet u bij elke afdeling ook de achtergrond
bestuderen, zoals te vinden in de geschiedenis van de kerk.’
(De leer tot zaligmaking, deel 3, p. 170.)

Af en toe staan er in de afdeling ‘Aanvullende bronnen’ ook
onderdelen uit het aanhangsel of ander materiaal.

Lesideeën
De afdeling ‘Lesideeën’ bevat lesideeën voor bepaalde evene-
menten, beginselen en leerstellingen uit het tekstblok die u kunt
overwegen in uw les op te nemen. U bent niet verplicht die
lesideeën te gebruiken. Ze zijn er alleen maar als hulpmiddel
bij uw overwegingen onder leiding van de Geest om in de
behoeften van uw cursisten te voorzien. U kunt ook nuttige
ideeën in het lesmateriaal voor de cursist vinden die aangepast
kunnen worden voor gebruik in de klas. (Zie ‘Inleiding voor
leerkrachten tot Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  gids voor
de cursist’, p. 4.)

De kopjes van de lesideeën omvatten de volgende informatie:

• Onderwerp. Bij elk lesidee staat in vet gedrukte tekst iets
over het tekstblok en het beginsel waarop het lesidee zich
concentreert. Dat correspondeert vaak met de beginselen die
te vinden zijn in de afdeling ‘Enkele belangrijke evangelie-
beginselen waar u op moet letten’ over het desbetreffende
tekstblok.

• Tekstenbeheersing. Lesideeën met tekstenbeheer-
singspassages worden aangegeven met dit pictogram.

President Howard W. Hunter, destijds president van het
Quorum der Twaalf, heeft gezegd: ‘Wij hopen dat niemand
onder uw cursisten het klaslokaal verlaat met een gevoel
van angst of schaamte dat ze de gewenste hulp niet kunnen
krijgen omdat ze de Schriften niet goed genoeg kennen om
de desbetreffende teksten te vinden.’ (The Teachings of Howard
W. Hunter, samengesteld oor Clyde J. Williams [1987], p. 187.)

‘Tekstenbeheersing’ is een methode om de cursisten te leren
hoe zij bepaalde schriftteksten kunnen vinden, ze kunnen
gaan begrijpen en toepassen. Er zijn honderd kernteksten  –
vijfentwintig voor elke schriftuurcursus  –  uitgekozen die in
het seminarie extra aandacht krijgen. Die tekstverwijzingen
zijn in de lesideeën aangegeven met ‘Tekstenbeheersing’.
U behoort de cursisten te assisteren om de tekstverwijzingen
onder de knie te krijgen door ze in de les door te nemen en
de cursisten aan te moedigen ze te leren. Zie voor suggesties
over het in uw lessen bevorderen van de tekstenbeheersing,
alsmede een lijst met alle kernteksten voor alle vier de
cursussen: ‘Tekstenbeheersing’, Methoden voor behandeling
van de kernteksten’, en ‘de kernteksten’ in het aanhangsel;
zie ook Evangelieonderricht: handboek, pp. 34–35.

• Weekpictogram. Dit pictogram geeft aan dat de
desbetreffende suggesties aanbevolen worden voor

gebruik door een leerkracht in een seminarie-thuispro-
gramma of iemand die assistentie nodig heeft bij het behan-
delen van grotere tekstblokken.

• Tijdindicatie. Aan het eind van het kopje staat de schatting
van de tijd die er nodig is om het desbetreffende lesidee te
gebruiken. Het staat er alleen maar bij als hulpmiddel bij het
plannen van de dagelijkse les, en het geeft niet aan hoeveel
tijd u aan dat lesidee mag besteden.

Andere leermiddelen
• Video’s. Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  video-

presentaties (56786 120) bevat presentaties die u kunt
gebruiken als u Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis
behandelt. Lesideeën voor deze videopresentaties zijn te
vinden in Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis
(34811 120). Tekstblokken waar een videopresentatie voor
beschikbaar is, staan aangegeven met dit symbool en met een
opmerking aan het begin van de afdeling lesideeën.

• Aanhangsel. Soms slaat een lesidee op een kaart, een uitreik-
blad in het aanhangsel of een ander leermiddel voor de les.
Van deze artikelen staat de titel en het paginanummer
vermeld.

• Evangelieplaten (34730 120). De 160 kleurenplaten in dit
pakket zijn afbeeldingen van verhalen uit de Schriften,
de kerkgeschiedenis en evangeliebeginselen. De meeste
platen in de lesideeën zijn uit de Evangelieplaten afkomstig.
De platen zijn in de mediatheek van de wijk of gemeente
verkrijgbaar. NB: Als u de Evangelieplaten vóór 1999 hebt
besteld, hebt u waarschijnlijk ook het supplement (34740 120)
nodig om over alle 160 platen te beschikken.

S  M  T  W  TH  F  S

Inleiding tot Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  boek voor de leerkracht
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• Persoonlijke studie van de Leer en Verbonden. Moedig de
cursisten aan om de gehele Leer en Verbonden en De
Geschiedenis van Joseph Smith 1 te bestuderen. President
Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Ik heb gemerkt dat als
mijn relatie met de Godheid oppervlakkig is en als het erop
lijkt dat God niet naar mij luistert, ik ver weg ben. Als ik me
in de Schriften verdiep, wordt de afstand kleiner en ben ik
geestelijker ingesteld.’ (The Teachings of Spencer W. Kimball,
Edward L. Kimball [1982], p. 135.)

Moedig de cursisten aan om de leestaken vermeld in het
schema in de gids voor de cursist te volbrengen. (Misschien
moet u het schema aan het schooljaar aanpassen.) Met
behulp van dat schema kunnen ze hun schriftstudie gelijk
laten lopen met de klassikale activiteiten.

Cursisten die sneller willen lezen, kunnen dat gerust doen,
maar moedig ze wel aan om het tekstblok voor elke week
nog eens extra door te nemen. Met behulp van het lees-
schema kunt u het jaar zo indelen dat u de hele cursus Leer
en Verbonden en kerkgeschiedenis kunt behandelen.

• Cursisten met bijzondere behoeften. Bijzondere behoeften is
een algemene term voor cursisten die onder bijzondere
omstandigheden leven. Het kan cursisten omvatten die lees-
of leermoeilijkheden hebben, een gedragsstoornis of een
mentale handicap. Het kan ook cursisten omvatten die
gevangen zitten, naar een alternatieve school gaan, aan een
rolstoel gekluisterd zijn, aan huis gebonden zijn, gehoorge-
stoord zijn, een beperkt gezichtsvermogen hebben enzovoort.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Het verstand en de
geest van ieder die God ooit de wereld in heeft gestuurd,
kan verruimd worden.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
Joseph Fielding Smith [1976], p. 354.) U behoort elke redelijke
poging te doen om te voorzien in de leerbehoeften van al uw
cursisten. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om
altijd in de behoeften van alle cursisten te voorzien. Maar u
kunt wel aandacht besteden aan de bijzondere behoeften van
uw cursisten en het reguliere lesmateriaal zo aanpassen dat
alle cursisten ten minste iets aan een gedeelte van elke les
hebben. Ook andere cursisten kan de kans gegeven worden
om de cursisten met bijzondere behoeften te helpen. Derge-
lijk onzelfzuchtig dienstbetoon is zowel de gever als de
ontvanger tot zegen.

Naast het reguliere lesmateriaal is er nog ander materiaal be-
schikbaar om u te assisteren bij het lesgeven aan cursisten
met bijzondere behoeften. In de catalogus staat ook het
zogenaamde Beginning Course-materiaal, wat uiterst visueel
gepresenteerd [Engelstalig] lesmateriaal is voor cursisten met
een leesniveau dat overeenkomt met groep drie en vier van
de basisschool. In de catalogus staan ook publicaties in
braille en op audio- en videocassette. (Zie ‘Aangepast leer-

plan’ in de index voor dit en desbetreffend materiaal.) Alle
nieuwe video’s van CES zijn ondertiteld. In de catalogus van
de kerkelijke onderwijsinstellingen en de catalogus van het
distributiecentrum staan hulpmiddelen voor cursisten met
bijzondere behoeften. De kerktijdschriften zijn ook een goede
bron van artikelen, afbeeldingen en ideeën die eventueel te
gebruiken zijn om te voorzien in de bijzondere behoeften van
uw cursisten. In de Evangelieplaten bevinden zich platen die u
bij uw lessen kunt gebruiken.

Inleiding voor leerkrachten tot Leer en Verbonden
en kerkgeschiedenis  –  gids voor de cursist
Het lesmateriaal voor de cursist is een hulpmiddel voor de
cursisten om de Leer en Verbonden te bestuderen en de lerin-
gen te overwegen en toe te passen. Het is nodig bij het pro-
gramma seminarie-thuis, maar de meeste leerkrachten die
dagelijks lesgeven zullen merken dat het ook voor hen nuttig
is bij de voorbereiding en het geven van de lessen.

Gebruik in het programma seminarie-thuis
Seminarie is een programma dat gedurende het schooljaar vijf
dagen per week wordt gehouden. Omdat seminarie-thuis-
klassen maar eens per week gehouden worden, gebruiken de
cursisten de overige dagen de gids voor de cursist. Hoewel alle
cursisten worden aangemoedigd om dagelijks in de Schriften
te lezen, moeten de seminarie-thuiscursisten goed begrijpen dat
er van hen verwacht wordt dat zij vier dagen per week dertig
tot veertig minuten besteden aan de activiteiten en opdrachten
in de gids.

De cursisten schrijven niet in hun gids. Gebruik voor
geschreven opdrachten een van de volgende mogelijkheden:

• Laat iedere cursist het geschreven werk in een losbladig noti-
tieblok maken en de desbetreffende bladzijden elke week
inleveren. Als u het werk teruggeeft kan de cursist die blad-
zijden weer in het notitieblok stoppen.

• Laat iedere cursist twee notitieblokken afwisselend gebrui-
ken. Gedurende de eerste week gebruikt de cursist het ene
notitieblok en levert hij dat in. De volgende week gebruikt hij
het andere notitieblok en levert dat in. Op dat moment krijgt
hij het eerste notitieblok weer terug enzovoorts.

Neem elke week het werk van de cursisten in, lees het door en
zet er opmerkingen bij. Op die manier leert u elke cursist goed
kennen en kunt u bepalen hoe goed hij of zij het bestudeerde
materiaal begrijpt. U kunt de cursisten motiveren door elke
week tijdens de les te vragen of iemand iets uit zijn notitieblok
wil voorlezen.

Inleiding tot Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  boek voor de leerkracht
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Cijfers geven
Er is geen antwoordblad om de activiteiten in de gids voor de
cursist te controleren. Sommige antwoorden zijn in de Schriften
te vinden en behoren u duidelijk te zijn als u iedere opdracht
bestudeert. Andere antwoorden zijn gebaseerd op de ideeën,
ervaringen, meningen en het getuigenis van de cursisten. In die
gevallen is er misschien meer dan één goed antwoord. Beoor-
deel de cursisten op hun inzet, gebaseerd op hun vaardigheden.
Als u opmerkingen bij hun werk plaatst, corrigeer dan moge-
lijke misverstanden of antwoorden die duidelijk fout zijn en
prijs de cursisten voor hun inzet.

Sta open voor cursisten met bijzondere behoeften en pas het
lesmateriaal zo mogelijk aan. Als een cursist bijvoorbeeld een
handicap heeft die hem het schrijven bemoeilijkt, dan zou u de
cursist in staat kunnen stellen om zijn of haar werk op een
bandje op te nemen, of zou u kunnen zorgen dat een vriend of
huisgenoot de antwoorden opschrijft. Het kan nodig zijn om het
aantal studie-opdrachten en -vragen voor sommige cursisten te
beperken vanwege hun bijzondere behoeften. Andere cursisten
zijn misschien verder en kunnen aangemoedigd worden om
meer te doen dan de minimumvereisten.

Gebruik in het dagelijks seminarieprogramma
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  lesmateriaal voor de cursist
wordt aanbevolen voor iedere cursist die aan het dagelijks
seminarieprogramma deelneemt. Iedere cursist dient een eigen
exemplaar te hebben of toegang tot een klassikaal exemplaar.
Dan kunt u de cursisten verwijzen naar de afdeling ‘De
Schriften begrijpen’ voor een verklaring van moeilijke woorden
en zinsneden, en voor citaten en uitleggingen. Daarnaast zijn
de lessen over de geschiedenis van de kerk, in het laatste deel
van dit lesboek, afhankelijk van de leesstof in het materiaal voor
de cursist.

Kijk bij het voorbereiden van uw lessen naar de inleiding van
elk tekstblok en naar de afdeling ‘De Schriften bestuderen’
om beter te kunnen bepalen wat u gaat behandelen en hoe.
In enkele inleidingen staan bijvoorbeeld discussievragen
waardoor de cursisten beter op de les worden voorbereid. Soms
kan het goed zijn om de cursisten tijdens de les een van de acti-
viteiten uit de afdeling ‘De Schriften bestuderen’ te laten doen,
en ze vervolgens te laten vertellen wat ze hebben opgeschreven
–  in groepjes of klassikaal. Zelfs als de activiteiten niet precies
volgens het boek worden gedaan, kunnen ze goede ideeën
bevatten die aan de klas kunnen worden aangepast.

Inleiding tot Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  boek voor de leerkracht
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UW LESTEMPO BIJ HET BEHANDELEN VAN LEER EN VERBONDEN
EN KERKGESCHIEDENIS

Net als met de andere standaardwerken is er niet voldoende
tijd in een schooljaar om iedere tekst in de Leer en Verbonden
en de bijbehorende geschiedenis te behandelen. Het is dus
moeilijk om een goed lestempo aan te houden. Als u te lang-
zaam gaat en teveel tijd aan Leer en Verbonden 45 of 76
besteedt, zult u de boodschappen van de latere afdelingen in de
Leer en Verbonden en de hedendaagse geschiedenis missen.
Als u te snel gaat, begrijpen de cursisten belangrijke onderdelen
van de Leer en Verbonden misschien niet. Gebruik deze aan-
wijzingen voor uw lestempo om te bepalen hoeveel u elke dag
en elke week wilt behandelen en welke hoofdstukken u uw
cursisten wilt laten lezen.

Omdat er over de hele wereld veel verschillende seminariepro-
gramma’s zijn, is het niet mogelijk om dit boek zo in te delen
dat elke voorkomende situatie erin behandeld wordt. U kunt

dit schema van 36 weken gebruiken en aan de behoeften van de
cursisten aanpassen. Seminarie wordt vijf dagen per week
gehouden, maar het lesmateriaal is in vier dagen per week
verdeeld om onderbrekingen op te vangen zoals activiteiten en
bijeenkomsten op school, bijzondere seminarie-activiteiten
en –voordrachten, tekstenbeheersing, examens en proefwerken.
U kunt eventueel besluiten meer dan één dag te nemen om een
tekstblok doeltreffend te behandelen. Die flexibiliteit is er om
u aan te moedigen ernaar te streven de leiding van de Geest te
krijgen om te voorzien in de concrete behoeften van uw
cursisten.

De jeugd van de kerk in het evangelie van Jezus Christus onder-
wijzen, is een heilige en heerlijke taak. Moge de Heer u en
uw cursisten dit jaar zegenen als u de Leer en Verbonden en de
kerkgeschiedenis bestudeert.

Overzicht lestempo voor een schooljaar met 36 weken

Week Te behandelen tekstblok

1 Dag 1–2: Overzicht heilsplan
Dag 3: Overzicht van de Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis
Dag 4: De grote afval en de geschiedenis van de kerk

2 Dag 1: Titelpagina van de Leer en Verbonden, verklarende inleiding tot 
de Leer en Verbonden, Chronologische inhoudsopgave

Dag 2–3: De Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–65
Dag 4: Leer en Verbonden 1

3 Dag 1: Afdeling 2
Dag 2–3: Afdeling 3, 10
Dag 4: Afdeling 4–5

4 Dag 1: Afdeling 6–7
Dag 2: Afdeling 8–9
Dag 3: Afdeling 11–12
Dag 4: Afdeling 13; De Geschiedenis van Joseph Smith 1:66–75

5 Dag 1: Afdeling 14–17
Dag 2: Afdeling 18
Dag 3: Afdeling 19
Dag 4: Afdeling 20

6 Dag 1: Afdeling 20 (vervolg)
Dag 2: Afdeling 21–22
Dag 3: Afdeling 23–24
Dag 4: Afdeling 25

7 Dag 1: Afdeling 26–27
Dag 2: Afdeling 28
Dag 3–4: Afdeling 29

8 Dag 1: Afdeling 30–31
Dag 2: Afdeling 32–34
Dag 3: Afdeling 35–36
Dag 4: Afdeling 37–38

9 Dag 1: Afdeling 37–38 (vervolg)
Dag 2: Afdeling 39–41
Dag 3–4: Afdeling 42

Week Te behandelen tekstblok

10 Dag 1: Afdeling 43
Dag 2–3: Afdeling 44–45
Dag 4: Afdeling 46

11 Dag 1–2: Afdeling 47–49
Dag 3–4: Afdeling 50–52

12 Dag 1: Afdeling 53–55
Dag 2: Afdeling 56
Dag 3–4: Afdeling 57–58

13 Dag 1–2: Afdeling 59
Dag 3: Afdeling 60–62
Dag 4: Afdeling 63

14 Dag 1–2: Afdeling 64
Dag 3: Afdeling 65
Dag 4: Afdeling 66–67

15 Dag 1: Afdeling 68
Dag 2: Afdeling 69–71
Dag 3: Afdeling 72–73
Dag 4: Afdeling 74–75

16 Dag 1–3: Afdeling 76
Dag 4: Afdeling 77

17 Dag 1: Afdeling 78–80
Dag 2: Afdeling 81–83
Dag 3–4: Afdeling 84

18 Dag 1: Afdeling 85–86
Dag 2: Afdeling 87
Dag 3–4: Afdeling 88

19 Dag 1: Afdeling 88 (vervolg)
Dag 2: Afdeling 89
Dag 3: Afdeling 90–92
Dag 4: Afdeling 93

20 Dag 1: Afdeling 93 (vervolg)
Dag 2: Afdeling 94–96
Dag 3: Afdeling 97
Dag 4: Afdeling 98



Uw lestempo bij het behandelen van Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis

7

Week Te behandelen tekstblok

21 Dag 1: Afdeling 99–100
Dag 2–3: Afdeling 101
Dag 4: Afdeling 102

22 Dag 1–2: Afdeling 103, 105
Dag 3: Afdeling 104
Dag 4: Afdeling 106–107

23 Dag 1: Afdeling 106–107 (vervolg)
Dag 2–4: Afdeling 108–110

24 Dag 1: Afdeling 111–112
Dag 2–3: Afdeling 113–116
Dag 4: Afdeling 117–118

25 Dag 1: Afdeling 119–120
Dag 2–4: Afdeling 121–123

26 Dag 1: Afdeling 121–123 (vervolg)
Dag 2–3: Afdeling 124–126
Dag 4: Afdeling 127–128

27 Dag 1: Afdeling 127–128 (vervolg)
Dag 2–3: Afdeling 129–130
Dag 4: Afdeling 131

28 Dag 1–2: Afdeling 132
Dag 3–4: Afdeling 133

29 Dag 1: Afdeling 134
Dag 2–3: Afdeling 135
Dag 4: Afdeling 137

Week Te behandelen tekstblok

30 Dag 1: Opvolging in het presidentschap
Dag 2–3: De tocht naar het westen
Dag 4: Afdeling 136

31 Dag 1–2: President Brigham Young
Dag 3–4: Het erfgoed van president Brigham Young

32 Dag 1: President John Taylor
Dag 2: President Wilford Woodruff
Dag 3: Officiële verklaring 1
Dag 4: President Lorenzo Snow

33 Dag 1: President Joseph F. Smith
Dag 2: Afdeling 138
Dag 3: President Heber J. Grant
Dag 4: President George Albert Smith

34 Dag 1: President David O. McKay
Dag 2: President Joseph F. Smith
Dag 3: President Harold B. Lee
Dag 4: President Spencer W. Kimball

35 Dag 1: Officiële verklaring 2
Dag 2: President Ezra Taft Benson
Dag 3: President Howard W. Hunter
Dag 4: President Gordon B. Hinckley

36 Dag 1: Het gezin: een proclamatie aan de wereld
Dag 2: De levende Christus: Het getuigenis van de apostelen
Dag 3: De geloofsartikelen
Dag 4: Onze plaats in de geschiedenis van de kerk



Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  videopresentaties,
segment 1, ‘Het heilsplan’ (10:13), kan gebruikt worden

om het heilsplan te behandelen. (Zie Videolessen: Leer en
Verbonden en kerkgeschiedenis voor lesideeën.)

Inleiding
In 1993 heeft ouderling Boyd K. Packer tegen leerkrachten gods-
dienstonderwijs gezegd dat zij aan het begin van ieder school-
jaar een overzicht van het heilsplan moeten geven. De volgende
lesideeën verwijzen geregeld naar de toespraak van ouderling
Packer, ‘The Great Plan of Happiness’, waarvan gedeelten met
andere hulpmiddelen in het aanhangsel staan. Verwijs daar
naar als u zich op de bespreking van het heilsplan voorbereidt.
(Zie ‘Het grote plan van geluk’, pp. 293–296.)

Belangrijke evangeliebeginselen
NB: Bestudeer dit inleidende materiaal met een gebed in uw
hart en overweeg de beginselen onder dit kopje voordat u uw
lessen voorbereidt.

• Onze hemelse Vader is een verheerlijkte, volmaakte,
celestiale Vader die een volheid van vreugde bezit. 
(Zie 3 Nephi 28:10.)

• Wij woonden bij onze hemelse Vader voordat we op aarde
kwamen. Wij zijn geestkinderen van Hem en Hij wil dat wij
dezelfde vreugde ontvangen die Hij heeft. (Zie Jeremia 1:5;
Hebreeën 12:9; LV 93:33–34; Abraham 3:26.)

• Om net als God te worden, moeten we een herrezen,
verheerlijkt lichaam hebben en goddelijke eigenschappen
ontwikkelen. (Zie Alma 11:43–44; Job 19:26; 3 Nephi 27:27;
LV 130:22.)

• Ons sterfelijk leven is een hulpmiddel om goddelijke eigen-
schappen te ontwikkelen. We krijgen de kans om een lichaam
te ontvangen en de lessen van de goddelijkheid te leren door
de vrijheid om tussen de raad van God en de verleidingen
van Satan te kiezen. (Zie Genesis 2:16–17; 2 Nephi 2:25–27;
Alma 34:32–34.)

• Door de schepping van de aarde en de val van Adam
kwamen de noodzakelijke omstandigheden van dit sterfelijk
leven tot stand, waaronder de geestelijke en lichamelijke
dood en een wereld vol listen, lagen, pijn en verdriet.
(Zie Genesis 2:17; 3:6–7; 2 Nephi 2:15–25.)

• Door de verzoening van Jezus Christus kwam de opstanding
tot stand waardoor iedereen een onsterfelijk lichaam
zal ontvangen. (Zie Job 19:25–27; Ezechiël 37:12–14;
Alma 11:42–45; 42:23.)

• Als wij ons bekeren kunnen we door de verzoening van onze
persoonlijke zonden gereinigd worden, het eeuwige leven
ontvangen en als God worden. (Zie Jesaja 1:18; 2 Nephi
10:24–25; Mosiah 3:19; Moroni 10:32–33.)

• In iedere bedeling heeft Jezus Christus profeten uitgestuurd
om zijn evangelie aan Gods kinderen op aarde te verkon-

digen. De Kerk van Jezus Christus is in deze laatste dagen
georganiseerd om iedereen uit te nodigen tot Christus te
komen en aan zijn plan van geluk deel te nemen. (Zie Amos
3:7; Alma 12:32–34; LV 1:1–14; 20:59.)

Aanvullende bronnen
• ‘Het grote plan van geluk’, pp. 293–296.

Lesideeën
NB: Maak een keus uit de ideeën onder dit kopje, of gebruik uw
eigen ideeën, als u zich op ieder onderwerp voorbereidt. De
vier lesideeën met betrekking tot het heilsplan zijn voor alle
vier cursussen hetzelfde. Het is aan te bevelen om ieder jaar een
ander lesidee te gebruiken.

Overzicht heilsplan: Idee 1. 
(90–120 minuten)

Maak het de cursisten makkelijker om zich het heilsplan (het
plan van geluk) voor te stellen door een touwtje van de ene
muur van het klaslokaal naar de andere muur te spannen.
Bevestig een paperclip dusdanig aan het touwtje dat het makke-
lijk langs het touw kan glijden. Maak twee identieke figuren,
een van doorzichtig plastic en een van wit papier, die aan de
paperclip bevestigd kunnen worden.

Zeg de cursisten dat het touwtje de tijdlijn van ons leven voor-
stelt en dat het ene eind van het touw ons verleden en het
andere eind onze toekomst voorstelt. De doorzichtige plastic
figuur stelt ons geestlichaam voor en de witte papieren figuur
stelt ons stoffelijke lichaam voor. Verschuif de paperclip langs
het touw en voeg de figuren toe tijdens uw bespreking van
onze vooruitgang van het voorsterfelijk leven naar het hierna-
maals. Bespreekt u de dood, haal dan de transparante figuur
van de witte figuur af. Stel vragen zoals u in de volgende afde-
lingen kunt vinden en gebruik naar behoefte de informatie in
het aanhangsel. Over het algemeen verdient het de voorkeur
om de cursisten zoveel mogelijk te laten ontdekken van de
antwoorden door hen zelf de gegeven tekstverwijzingen te
laten opzoeken.

Voorsterfelijk leven

• Waar begint en eindigt het leven? Leg uit dat de tijdlijn van
ons leven zich in feite uitstrekt tot buiten de muren van de
kamer en in beide richtingen oneindig doorgaat. Ons leven
had geen begin, en zal geen einde hebben. (Zie LV 93:29;
Abraham 3:18; ‘Geestelijke schepping’, p. 294.)

• Wat weet je over je Vader in de hemel en je leven bij Hem
voorafgaand aan je geboorte op aarde? (Zie ‘Voorsterfelijk
bestaan’, pp. 293–294.)

• Wat betekent het een geestkind van God te zijn? (Zie ‘Voor-
sterfelijk bestaan’, pp. 293–294; ‘Geestelijke schepping’,
p. 294.)

• In de voorsterfelijke wereld woonden we bij onze hemelse
Vader en waren we onsterfelijk, dus waarom bleven we daar
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niet? (Zie ‘Keuzevrijheid’, ‘De grote raadsvergadering en de
strijd in de hemel’, p. 294.)

• Wat weten wij over de verschillen tussen het plan van onze
hemelse Vader en het alternatief van Lucifer? (Zie Mozes
4:1–4; ‘De grote raadsvergadering en de strijd in de hemel’,
p. 294.)

• Waarom zou de Heer de vrijheid om zelf te kiezen zo hoog
schatten dat Hij zelfs toeliet dat Lucifer en zijn volgelingen
opstandig werden en een strijd begonnen in de hemel?
(Zie ‘Keuzevrijheid’, p. 294.)

Het sterfelijk leven

• Satan zal uiteindelijk in de buitenste duisternis worden
geworpen, dus waarom liet God hem en zijn volgelingen dan
naar de aarde gaan en ons verleiden? (Zie LV 29:39.)

• Waarom was het nodig dat wij naar een stoffelijke aarde
gingen en een stoffelijk lichaam kregen? (Zie LV 93:33–34;
Mozes 1:39; ‘De grote raadsvergadering en de strijd in de
hemel’, ‘De stoffelijke schepping’, p. 294.)

• Wat waren de gevolgen van de overtreding van Adam en
Eva? Waarom was de val van Adam en Eva nodig? (Zie
2 Nephi 2:19–25; ‘De val en het sterfelijk leven’, p. 295.)

• Waarom werd er al in het voorsterfelijk leven een Verlosser
gekozen? Wat zou het resultaat zijn geweest als er geen
verlosser was geweest? (Zie 2 Nephi 9:7–10; Mozes 41–4;
Abraham 3:27–28; ‘De grote raadsvergadering en de strijd in
de hemel’, p. 294; ‘De verzoening’, p. 296.)

• Waarom moest Jehova (Jezus Christus) naar de aarde gaan en
een sterfelijk lichaam op zich nemen? (Zie ‘De verzoening’,
p. 296.)

• Wat kunnen wij, nu wij tegenwoordig in de wereld met
zoveel verleiding worden geconfronteerd, samen met de
Heer doen om onze aarde te veranderen en het kwaad te
weerstaan? (Zie 1 Nephi 2:16; Mosiah 3:19; 4:1–3; 5:1–2;
Ether 12:27.)

Het hiernamaals

• Wat is het verschil tussen de lichamelijke en de geestelijke
dood? Hoe worden wij van elk verlost? Welk aandeel hebben
wij in het overwinnen van de geestelijke dood? (Zie 2 Nephi
9:6–23; Alma 40:11–14; LV 29:40–44; ‘De zending van de kerk
en de beginselen en verordeningen van het evangelie’,
‘De verzoening’, p. 296; ‘De geestenwereld’, p. 296.)

• Waar gaan wij na de dood naartoe? Welke belangrijke
werken waar wij al bekend mee zijn gaan wij in de geesten-
wereld verrichten? (Zie Alma 40:11–14; LV 138:11–37;
‘De geestenwereld’, p. 296.)

• Wie is de grote Rechter? Wanneer worden wij geoordeeld?
Is er meer dan één oordeel? (Zie Johannes 5:21–22, 30;
‘Het oordeel’, p. 296.)

• Op grond waarvan worden wij geoordeeld? Volgens welke
norm zullen wij worden geoordeeld? (Zie Mosiah 2:36–41;
Alma 41:3–7; LV 82:3; ‘Het oordeel’, p. 296.)

• Welke mogelijkheden zijn er voor hen die in dit leven niet
van het evangelie horen? (Zie LV 138:1–37; ‘Het oordeel’,
p. 296.)

• Hoe zullen we zijn na de opstanding? (Zie Alma 11:42–45;
‘Het oordeel’, ‘De opstanding’, p. 296.)

• Wat is onze uiteindelijke bestemming en wat kunnen wij
worden als wij ons houden aan ‘het grote plan van geluk’?
(Zie LV 76:50–70.)

Overweeg om het touwtje een tijdje te laten hangen en er zo
nodig naar te verwijzen om de cursisten te laten zien hoe de
waarheden die zij leren in het plan passen.

Vraag de cursisten hoe hun kennis van het plan hun een begrip
geeft van de reden waarom de Heer sommige zaken gebiedt of
verbiedt.

Geef uw getuigenis dat het een prachtig plan is en dat het
belangrijk is eraan te denken wie wij zijn en wat de Heer heeft
gedaan om ons in staat te stellen naar Hem terug te keren.

Overzicht heilsplan: Idee 2. 
(90–100 minuten)

U kunt een diagram zoals het onderstaande gebruiken om in
het heilsplan te onderwijzen. Die methode is geschikt om het
plan visueel te brengen, maar het geeft de chronologie niet zo
goed aan als in idee 1.

Stel tijdens het tekenen van het diagram op het bord vragen
zoals die onder idee 1 (of gebruik een uitreikblad) en bespreek
de elementen van het heilsplan. Teken pijlen om onze vooruit-
gang door de verschillende stadiums van het plan aan te geven.
Laat de cursisten waar mogelijk zelf de antwoorden op de
vragen ontdekken door de tekstverwijzingen op te zoeken.
Overweeg om het schema in de klas te laten hangen zodat u er
gedurende het cursusjaar naar kunt verwijzen.

Overzicht heilsplan: Idee 3. 
(60–70 minuten)

Een eenvoudige maar doeltreffende manier om het heilsplan
te behandelen en het belang van het sterfelijk leven te beklem-
tonen, is een plaatje van een brug te gebruiken. Teken het
bijgaande diagram op het bord of een poster. Laat de opschrif-
ten aanvankelijk weg en schrijf ze er pas bij als de cursisten
de elementen van het plan ontdekken tijdens uw gezamenlijke
schriftstudie.
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Toon de cursisten de brug en vraag: Wat kan men met een brug
dat men met een weg alleen niet kan? (Je steekt er een rivier,
een kloof of een ravijn mee over.) Lees Abraham 3:22 met de
cursisten en leg uit waar wij waren voordat we naar de aarde
gingen. Lees vervolgens Mozes 1:39 om ze te laten inzien wat
onze hemelse Vader tot stand wil brengen, wat de bestemming
is die Hij voor ons in gedachten heeft. (Onsterfelijkheid betekent
voor altijd leven als een herrezen persoon; eeuwig leven betekent
bij God wonen en zijn zoals Hij is; zie ‘Het voorsterfelijk
bestaan’, pp. 293–294; ‘De geestelijke schepping’, ‘Keuzevrij-
heid’, p. 294.) Schrijf De hele mensheid bij het onderste deel van
de brug en Eeuwig leven met de bijbehorende definitie bij het
andere deel.

Vraag:

• Waarom werden wij aangemoedigd om de voorsterfelijke
wereld te verlaten en naar de aarde te gaan?

• Welke ‘kloof’ (welk verschil) was er tussen onze hemelse
Vader en ons toen wij als geestkinderen bij Hem woonden?

Breng de cursisten tot de ontdekking dat wij in veel opzichten
niet op onze hemelse Vader leken, al woonden we bij Hem
en waren we zijn kinderen. (Zie 3 Nephi 12:48; LV 76:70; 88:41;
130:22; ‘Het voorsterfelijk bestaan’, pp. 293–294.)

Vertel dat de pilaren die de brug steunen, voorstellen wat onze
hemelse Vader heeft gedaan om ons de kans te geven te worden
zoals Hij, en dat de overspanning bovenop die pilaren voorstelt
wat wij moeten doen. Laat de cursisten Abraham 3:24–27 lezen
om erachter te komen wat onze hemelse Vader voor ons heeft
gedaan. Bespreek vervolgens waarom dat nodig was. (Zie
‘Keuzevrijheid’, ‘De grote raadsvergadering en de strijd in de
hemel’, ‘De stoffelijke schepping’, p. 294.) Schrijf De schepping op
de eerste pilaar.

Vraag de cursisten:

• Wat zou de tweede pilaar voorstellen?

• Wat hebben Adam en Eva na de stoffelijke schepping van de
aarde gedaan om de weg voor ons te bereiden waardoor
we meer kunnen gaan lijken op onze hemelse Vader? (Zie
2 Nephi 2:22–25; ‘De val en het sterfelijk leven’, p. 295.)

Schrijf De val op de tweede pilaar en bespreek in het kort hoe de
val tegenstelling, zonde en de dood in de wereld gebracht heeft.
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Vraag de cursisten: Wat zou er in lichamelijk en geestelijk
opzicht met ons gebeuren als alles in een gevallen staat zou
blijven? Lees 2 Nephi 9:6–10 en bespreek wat God heeft gedaan
om voor ons de gevolgen van de val te overwinnen. (Zie ‘De
verzoening’, p. 296.) Vraag wat de derde pilaar voorstelt en geef
die het opschrift De verzoening van Jezus Christus. Vraag:

• Waarom kan Jezus Christus beloven ons te verlossen van
onze zonden?

• Op welke voorwaarden kunnen wij vergeving van onze
zonden ontvangen en het verlossingsplan in ons leven acti-
veren? (Zie Alma 42:9–15.)

Laat de cursisten Helaman 14:15–17 lezen en vraag: welke zege-
ningen van de verzoening worden aan alle mensen gegeven, on-
geacht hun leefwijze. (De opstanding en het feit dat wij voor
God zullen komen om geoordeeld te worden.) Er zijn ook ande-
re zegeningen, die alleen gegeven worden aan hen die er op-
recht naar streven en naar zijn evangelie leven. Laat de cursisten
Geloofsartikelen 1:3–4 lezen en de eerste voorwaarden noemen
die God aan ons stelt om vergeving van onze zonden te ontvan-
gen en vervolmaakt te worden (zie ook ‘De zending van de kerk
en de verordeningen van het evangelie’, p. 295).

Zet de rest van de opschriften bij de onderdelen van het
diagram en vraag de cursisten hoe zij door een begrip van het
heilsplan tevens kunnen begrijpen waarom bepaalde zaken ons
geboden en andere ons verboden worden.

Lees ouderling Boyd K. Packers uitspraak over ‘Het oordeel’
(p. 296) voor en geef uw getuigenis van het ‘grote plan
van geluk’ dat onze hemelse Vader voor zijn kinderen heeft
opgesteld.

Overzicht heilsplan: Idee 4. 
(40–45 minuten)

Maak van het bijgaande diagram een uitreikblad voor elke
cursist, of zet het op een overheadtransparant. Bespreek met de
cursisten dat wij eens in de tegenwoordigheid van God hebben
gewoond (zie ‘Voorsterfelijk bestaan’, pp. 293–294) en bespreek
de omstandigheden die tot onze huidige gevallen toestand
hebben geleid. (Zie ‘De val en het sterfelijk leven’, p. 295.)
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Vraag de cursisten:

• Waar leidt het enge en nauwe pad naartoe?

• Wat heeft onze hemelse Vader ons gegeven om ervoor te
zorgen dat wij getrouw op het pad kunnen blijven?

Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen van ouderling
Orson F. Whitney (voormalig lid van het Quorum der Twaalf)
zodat de klas de ernst kan inzien van onze gevallen toestand,
en wat de enige manier is om daaruit verlost te worden.

Laat de cursisten individueel of in groepjes de volgende vragen
bestuderen om erachter te komen dat de verzoening van Jezus
Christus en de beginselen en verordeningen van het evangelie
de weg zijn naar het overwinnen van onze gevallen toestand.

• Wat is de weg die ons uit onze gevallen toestand brengt? Wat
zijn de eerste stappen die wij moeten doen om op die weg te
komen? (Zie 2 Nephi 31:17–19; ‘De zending van de kerk en
de beginselen en verordeningen van het evangelie’, p. 295.)

• Noem enkele manieren waarop de Heilige Geest ons terzijde
staat bij het overwinnen van onze gevallen toestand en het
voortgaan op de weg die daaruit leidt. (Zie Johannes 14:26;
15:26; 16:13; 3 Nephi 27:20; LV 45:56–57.)

‘Toen Adam viel, leek het alsof de mensheid in een kuil
gevallen was waar ze niet zelf uit kon klimmen omdat
ze niet wist hoe of waarmee ze eruit moest klimmen.
Maar een alwijze en almachtige Vriend kwam naar de
rand van de kuil. (. . .) en stelde voor om ze te redden
uit hun onfortuinlijke situatie. Hij maakte van zijn eigen
leven een ladder; Hij liet hem in de kuil zakken en zei:
„Klimmen!“ Zij die klimmen, komen uit de kuil. Zij die
weigeren te klimmen, blijven erin  –  en dat is hun eigen
schuld! (Conference Report, oktober 1927, p. 149.)

• Wie heeft ons die uitweg verschaft en gewezen? Wat moeten
we doen om die weg te blijven volgen? (Zie 2 Nephi
31:19–21; ‘De verzoening’, p. 296.)

• Welke andere verordeningen en verbonden heeft onze
hemelse Vader ons buiten de doop nog meer gegeven om ons
in staat te stellen uit te stijgen boven onze gevallen toestand?
(Zie LV 84:33–40; 131:1–4.)

• Wat zal onze toestand worden als wij terugkeren naar onze
hemelse Vader om bij hem te wonen, als wij getrouw zijn
geweest in het sluiten en naleven van onze heilige verbon-
den? (Zie 1 Johannes 3:1–4; Moroni 7:48.)

• Hoe kunnen wij door kennis van het heilsplan beter
begrijpen waarom ons geboden is te bidden? Of ons te laten
dopen? Of eerlijk te zijn? Of zedelijk rein te blijven?

• Hoe kunnen wij door kennis van het heilsplan beter
begrijpen waarom ons geboden is ons te onthouden van
verslavende middelen? Of tiende te betalen? Of naar de
tempel te gaan?

Als de cursisten de oefening hebben gedaan, vraag ze dan te
vertellen wat ze hebben geleerd. Geef uw getuigenis van de
betekenis van het heilsplan voor u. Moedig de cursisten aan om
vaak na te denken over het heilsplan en vast te stellen hoe zij er
dagelijks naar kunnen leven doordat zij het begrijpen. Besluit
met het lezen van de volgende uitspraak van president Hugh B.
Brown, voormalig raadgever van het Eerste Presidium:

‘De leiders van de kerk hebben al vanaf het begin geloof
in de Heer Jezus Christus gepredikt en wij erkennen Hem
als onze Heiland en Verlosser. Het is onze plicht om onze
kinderen dat ook te leren. (. . .) En, omdat zij kinderen
van God zijn, hun te leren trouw te zijn aan de koninklijke
geest die in hen huist.’ (Conference Report, september –
oktober 1966, p. 104.)

Overzicht heilsplan

11





Inleiding
Tijdens een toespraak tot leerkrachten van de kerkelijke onder-
wijsinstellingen heeft ouderling Boyd K. Packer als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen gezegd:

‘Een kort, zorgvuldig georganiseerd overzicht van de hele
cursus aan het begin is uiterst nuttig. (. . .)

‘Deze weinige beginperioden, die maar zo’n kleine investering
zijn, maken het de cursisten mogelijk om tijdens de cursus altijd
te weten waar ze zich bevinden. Dan voelen ze dat aan. Ze
onthouden veel beter als ze weten hoe de stukjes van de puzzel
in elkaar passen, en dan schijnt het licht van het onderwijs veel
helderder. De vooruitblik vormt een raamwerk en is de tijd
en het werk dat geïnvesteerd wordt dubbel en dwars waard.’
(The Great Plan of Happiness [toespraak tot leerkrachten gods-
dienstonderwijs, 10 augustus 1993], p. 2; of Charge to Religious
Educators, derde editie [1994], p. 113.)

Neem de tijd om een inleiding tot en een overzicht van de Leer
en Verbonden op te stellen en te behandelen. Daardoor zullen
de cursisten het belang van de Leer en Verbonden beter
begrijpen en vooruitkijken naar wat ze tijdens het schooljaar
zullen lezen en leren. Door een overzicht zal het begrip dat u en
de cursisten van de goddelijke zending van Jezus Christus
hebben, worden versterkt.

Wat is de Leer en Verbonden?
De Leer en Verbonden is (samen
met de Bijbel, het Boek van
Mormon en de Parel van grote
waarde) een van de vier
‘standaardwerken’ van de kerk.
Dat betekent dat deze vier
boeken door de kerk aanvaard
worden als door God geïnspi-
reerde Schriftuur die de leden
van de kerk beloven te volgen.

President Rudger Clawson heeft als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen de waarde van de Leer en Verbonden als
volgt uitgelegd:

‘Ik heb hier een prachtig boek in mijn handen, waarvan de
waarde niet in geld kan worden uitgedrukt. Het is een van de
heiligste boeken op aarde; er zijn waarschijnlijk geen belangrij-
kere boeken. Het is de Leer en Verbonden, een van de stan-
daardwerken van de kerk. Dit boek, broeders en zusters, is een
boek met openbaringen van God aan zijn volk, door middel van
de profeet Joseph Smith. (. . .) Ze bevatten het zuivere woord

Overzicht van 
de Leer en Verbonden

van God aan ons. We kunnen op de leringen van dit boek
vertrouwen, en u dient te weten dat een diepgaande en gron-
dige studie van dit boek meer waard is dan een universitaire
opleiding. U kunt zich afvragen waarom ik dit zeg, maar een
universitaire opleiding kan ons niet de verlossende beginselen
van het eeuwige leven verschaffen. Die informatie is recht-
streeks van onze hemelse Vader afkomstig.

‘De Leer en Verbonden omvat ieder onderdeel van het verlos-
send evangelie.’ (Conference Report, oktober 1939, p. 28.)

President Gordon B. Hinckley heeft daar, toen hij raadgever in
het Eerste Presidium was, het volgende aan toegevoegd:

‘De Leer en Verbonden is uniek onder de Schriften in de kerk.
Het is de grondwet van de kerk. Hoewel de Leer en Verbonden
geschriften en uitspraken uit verschillende bronnen bevat, is het
voornamelijk een boek met openbaringen die door middel van
de profeet aan deze bedeling zijn gegeven.

‘Deze openbaringen beginnen met een welluidende verklaring
over de omvattende doeleinden van God in de herstelling van
zijn grote werk in de laatste dagen. [Zie LV 1:1–2.] (. . .)

‘Vanuit die magistrale opening ontvouwt zich een prachtig,
leerstellig overzicht dat uit de bron van eeuwige waarheid
voortkomt. Sommige gedeelten zijn rechtstreekse openbaring,
waar de Heer zijn profeet dicteert. Andere gedeelten zijn door
Joseph Smith, onder leiding van de Heilige Geest, opgeschreven
of gesproken. Ook zijn verslagen van bepaalde gebeurtenissen
in verschillende omstandigheden staan opgenomen. Samen
vormen ze voor een groot deel de leerstellingen en gebruiken
van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen. (. . .)

‘De hoeveelheid zaken die in het boek staat beschreven is
verbazingwekkend. Er staan beginselen en werkwijzen over het
bestuur van de kerk in. Er staan unieke en opmerkelijke
gezondheidsregels in, met lichamelijke en geestelijke beloften.
Het verbond van het eeuwig priesterschap staat beschreven op
een manier die nergens anders in de Schriften te vinden is. De
voorrechten en zegeningen  –  en de beperkingen en mogelijk-
heden  –  van de drie graden van heerlijkheid staan beschreven,
gebaseerd op de woorden van Paulus over de heerlijkheid van
de zon, de maan en de sterren. Het beginsel bekering staat in
duidelijke en overtuigende taal beschreven. De juiste manier
van dopen wordt uitgelegd. De aard van de Godheid, waar
theologen eeuwenlang mee geworsteld hebben, staat in begrij-
pelijke taal beschreven. De wet van financiën van de Heer
wordt uitgelegd  –  hoe de gelden van de kerk verkregen en
besteed moeten worden. Het werk voor de doden is geopen-
baard om de zoons en dochters van God in alle bedelingen tot
zegen te zijn.

‘Uit de Leer en Verbonden blijkt duidelijk dat Joseph Smith
een allesomvattend begrip van de eeuwige doeleinden van
God had.’ (‘The Order and Will of God’, Ensign, januari 1989,
pp. 2, 4.)
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Waarom is een studie van de Leer en Verbonden
en de kerkgeschiedenis belangrijk?
President Ezra Taft Benson heeft gezegd:

‘De Leer en Verbonden is de schakel tussen het Boek van
Mormon en het voortgaande werk van de herstelling, verricht
door de profeet Joseph Smith en zijn opvolgers.

‘In de Leer en Verbonden lezen we over tempelwerk, eeuwige
gezinnen, de graden van heerlijkheid, de organisatie van de
kerk en veel andere prachtige waarheden van de herstelling.

‘“Onderzoekt deze geboden,“ zei de Heer over de Leer en
Verbonden, „want ze zijn waar en betrouwbaar, en de profe-
tieën en beloften die erin staan, zullen alle worden vervuld.

‘“Wat Ik, de Heer, heb gesproken, heb Ik gesproken, en Ik
verontschuldig Mijzelf niet; en al gaan de hemelen en de
aarde voorbij, mijn woord zal niet voorbijgaan, maar zal geheel
worden vervuld, hetzij door mijn eigen stem, hetzij door de
stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde“ (LV 1:37–38).

‘Het Boek van Mormon brengt mensen tot Christus. De Leer en
Verbonden brengt de mens tot Christus’ koninkrijk, De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, „de
enige ware en levende kerk op het oppervlak der gehele aarde”
(vers 30). Dat weet ik zeker.

‘Het Boek van Mormon is de ‘sluitsteen’ van onze godsdienst,
en de Leer en Verbonden, met zijn hedendaagse openbaringen,
de deksteen. De Heer heeft zijn goedkeurende zegel aan zowel
de sluitsteen als de deksteen gehecht.’ (Zie De Ster, juli 1987,
p. 77.)

Hoe hebben we de Leer en Verbonden gekregen?
‘1. In de zomer van 1830 begon Joseph Smith een aantal openba-
ringen die hij had ontvangen, te verzamelen en te rangschikken.

‘2. Tijdens de conferentie op 1 november 1831 werd besloten om
tienduizend exemplaren te drukken van het Boek der Geboden.
Later werd besloten om [slechts] drieduizend exemplaren te
drukken.

‘3. Oliver Cowdery en John Whitmer namen de verzamelde
openbaringen mee naar Jackson County (Missouri) om ze te
laten drukken.

‘4. Op 20 juli 1833 verwoestte een bende de drukkerij W. W.
Phelps & Co. en de meeste gedrukte openbaringen. Een aantal
exemplaren van de onvolledige 65 hoofdstukken overleefden
de actie van de bende.

‘5. Op 24 september 1834 besloot de hoge raad in Kirtland
(Ohio) dat er een ander boek met openbaringen gepubliceerd
zou worden.

‘6. Op 17 augustus 1835 accepteerde een algemene bijeenkomst
het te drukken manuscript van het comité dat bestond uit
Joseph Smith, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery en Frederick G.
Williams. Deze uitgave van [103] afdelingen, de Leer en
Verbonden genoemd, staat bekend als de uitgave van 1835.

‘7. Op 27 juni 1844 werd de profeet Joseph Smith vermoord. Na
zijn dood werd een uitgave met 111 afdelingen gepubliceerd.

‘8. De volgende uitgave bestond uit 136 afdelingen van de Leer
en Verbonden, en werd in 1876 gedrukt [door ouderling Orson
Pratt, onder leiding van president Brigham Young]. De openba-
ringen werden in deze uitgave in verzen onderverdeeld.

‘9 In 1921 werd er [een nieuwe] editie uitgegeven, waarin de
‘Lectures of Faith’, die in eerdere uitgaven waren opgenomen,
waren weggelaten. Er werden inleidingen tot de afdelingen
toegevoegd, bladzijden met twee kolommen en herziene voet-
noten en een index.’ (Roy W. Doxey, Latter-day Prophets and the
Doctrine and Covenants: Deel 1 [1978], pp. XIII–XIV.)

‘[In 1979] gaf de kerk voor het eerst haar eigen editie van de
King-Jamesbijbel uit. Dit gebeurde nadat een heel leger van vrij-
willigers er tien jaar lang heel hard aan had gewerkt. Hierna
[in 1981] kwamen er nieuwe uitgaven van het Boek van
Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde.
We hadden zeer oude manuscripten in ons bezit gekregen die
het ons mogelijk maakten veel drukfouten te corrigeren.

‘(. . .) Aan de Leer en Verbonden werden twee openbaringen
toegevoegd. Dat boek zal nooit eindigen.

‘(. . .) Er werd een nieuw systeem van verwijzingen aangebracht,
dat verwijst naar alle standaardwerken en tienduizenden
voetnoten bevat, die honderdduizenden mogelijke combinaties,
wat betreft informatie, mogelijk maken.

‘(. . .) Alle hoofdstukken kregen een nieuwe samenvatting aan
het begin. (. . .)

‘Aan de „Triple Combination“ werd een index van vierhonderd
bladzijden toegevoegd, samen met landkaarten over de geschie-
denis van de kerk. Het was voor het eerst in bijna honderd jaar
dat er aanzienlijke moeite werd gedaan om de inhoud van de
Schriften toegankelijker te maken voor de leden van de kerk.

‘De openbaring over het priesterschap kwam juist op tijd om
ook meegenomen te kunnen worden in de nieuwe uitgaven van
de Schriften.’ (Boyd K. Packer, zie De Ster, juli 1990, pp. 32–33.)

Overzicht van de Leer en Verbonden
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Belangrijke evangeliebeginselen
NB: Bestudeer dit inleidende materiaal met een gebed in uw
hart en overweeg de beginselen onder dit kopje voordat u uw
lessen voorbereidt.

• ‘De Leer en Verbonden is de schakel tussen het Boek van
Mormon en het voortgaande werk van de herstelling,
verricht door de profeet Joseph Smith en zijn opvolgers.
(Ezra Taft Benson, De Ster, juli 1987, p. 77.)

Lesideeën
NB: Ter voorbereding op het onderwerp kunt u een keus uit de
ideeën onder dit kopje maken of uw eigen ideeën gebruiken.

Overzicht Leer en Verbonden. De Leer en Verbonden
is de schakel tussen het Boek van Mormon en het
voortgaande werk van de herstelling, verricht door
de profeet Joseph Smith en zijn opvolgers. 
(30–35 minuten)

Doe een exemplaar van de Leer en Verbonden in een doos en
pak die in. Zet de doos op een tafel voorin de klas en zeg tegen
de cursisten dat het een waardevol geschenk is. Vraag:

• Noem eens enkele waardevolle geschenken die jullie hebben
gekregen.

• Waardoor is een geschenk waardevol?

• Hoe zou je je voelen als je iemand een waardevol geschenk
geeft en die persoon er geen interesse in toont?

Laat een cursist het geschenk openmaken en in de doos kijken
zonder het de anderen te laten zien. Vraag de cursist of het
geschenk inderdaad kostbaar is. Haal de Leer en Verbonden uit
de doos en laat die aan de klas zien. Vraag:

• Wie heeft ons dit geschenk gegeven?

• Waarom is dit geschenk waardevol?

• Waarom zou iemand niet bereid zijn om dit geschenk te
aanvaarden?

Nodig de cursisten uit om dit geschenk van de Heer te openen
en de waarde ervan te ontdekken. Vraag de cursisten naar een
aantal lievelingsleerstellingen uit de Leer en Verbonden of de
kerkgeschiedenis.

Lees de volgende uitspraak voor van president Ezra Taft
Benson, de dertiende president van de kerk:

Bespreek de betekenis van de woorden leer (de waarheden van
het evangelie van Jezus Christus) en verbonden (onze beloften
aan God en zijn beloften aan ons). Laat iedere cursist een afde-

‘Het Boek van Mormon brengt mensen tot Christus.
De Leer en Verbonden brengt de mens tot Christus’
koninkrijk, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen.’ (De Ster, juli 1987, p. 77.)

ling of bladzijde uit de Leer en Verbonden uitkiezen en voor-
beelden van leerstellingen, verbonden of geboden opzoeken.
Laat hen vertellen wat ze hebben gevonden. (Voorbeelden van
verbonden: zie LV 38:18–22; 66:2; 78:11–15; 82:16–21; 84:33–41;
97:8–9; 98:1–3, 13–16.)

Op verschillende plaatsen in de Leer en Verbonden heeft de
Heer gezegd: ‘Wat Ik tot één zeg, zeg Ik tot allen.’ (LV 61:18; zie
LV 25:16; 61:36; 82:5; 92:1; 93:49.) Zeg tegen de cursisten dat ze
tijdens hun studie van de Leer en Verbonden de teksten moeten
lezen alsof de Heer tot hen spreekt. (Zie LV 1:2; zie ook 1 Nephi
19:23.) Laat de cursisten instructies van de Heer aan personen
in de Leer en Verbonden opzoeken. (Bijvoorbeeld: LV 4:2–3;
8:1–2.) Laat hen uitleggen in hoeverre deze instructies op ons
van toepassing zijn.

Zeg tegen de cursisten dat de Leer en Verbonden, net als een
geschenk, alleen ontdekt en begrepen kan worden als we het
boek openslaan, aandachtig bestuderen en koesteren. Laat een
cursist de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson
voorlezen:

Vraag: Hoe wordt de uitspraak van president Benson door de
Leer en Verbonden vervuld? Moedig de cursisten aan om
de Leer en Verbonden oprecht en met een gebed in het hart te
bestuderen.

Inleiding

De grote afval (ongeveer 100–1820 n.Chr.)
Toen Jezus Christus in het vlees op aarde kwam, vervulde Hij
de wet van Mozes en vestigde Hij zijn kerk. (Zie 3 Nephi 15:2–9;
18:5.) Na zijn dood en opstanding bleef de Heer zijn kerk door
middel van de apostelen leiden. (Zie Matteüs 10:1–4; Efeziërs
2:20.) De apostelen bezaten de sleutels van het priesterschap die
nodig waren om het werk van de Heer voort te zetten. (Zie De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 1–3.)

De grote afval en 
de geschiedenis van de kerk

‘De Leer en Verbonden is de schakel tussen het Boek
van Mormon en het voortgaande werk van de her-
stelling, verricht door de profeet Joseph Smith en zijn
opvolgers. (. . .)

‘Het Boek van Mormon is de „sluitsteen“ van onze gods-
dienst, en de Leer en Verbonden, met zijn hedendaagse
openbaringen, de deksteen. De Heer heeft zijn goedkeu-
rende zegel aan zowel de sluitsteen als de deksteen
gehecht.’ (Zie De Ster, juli 1987, p. 77.)

Overzicht en inleiding
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De vervolging van de volgelingen van Christus werd ook na
zijn dood en opstanding voortgezet. De Romeinse keizer Nero,
die van 54–68 n.Chr. heerste, verhevigde deze vervolging,
waardoor het werk van de Heer werd belemmerd. Er stonden
valse leerkrachten op, en veel leden van de kerk verloren hun
geloof. Uiteindelijk werden de apostelen gedood en werden
het priesterschap en de Kerk van Jezus Christus van de aarde
weggenomen, waardoor de grote afval ontstond. (Zie 2 Tessalo-
nicenzen 2:1–3; 1 Timoteüs 4:1–3; De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden, pp. 3–6.)

Sommige leerstellingen van het evangelie bleven in een afge-
zwakte vorm bestaan. Zonder het gezag van het priesterschap
konden de godsdienstige leiders en de gelovigen alleen met het
licht van Christus en deze gedeeltelijke waarheden hun best
doen. De mensen die een ander geloof beleden dan de door de
regering aanvaarde godsdiensten in die tijd werden vaak
vervolgd. Ware godsdienstvrijheid bestond niet. (Zie De geschie-
denis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 6–9.)

Na de reis van Columbus naar Amerika waren er veel Europe-
anen die op zoek naar godsdienstvrijheid daarheen emigreer-
den. De eerste Bill of Rights werd op 15 december 1791 aanvaard
als onderdeel van de grondwet van de Verenigde Staten
aanvaard. In het eerste artikel van deze wet staat het persoon-
lijke recht omschreven om naar eigen geloof en verlangen
godsdienst te praktiseren. Hoewel er nog steeds godsdienstige
vervolging plaatsvond, was dit document de basis voor de
godsdienstvrijheid waardoor de kerk van Christus opnieuw
gevestigd kon worden. Slechts veertien jaar later, op 23 decem-
ber 1805, werd de profeet Joseph Smith in Sharon (Vermont), in
het noordoosten van de Verenigde Staten, geboren. (Zie LV
101:77–80; Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–5; De geschiedenis
van de kerk in de volheid der tijden, pp. 9–27.)

New York (1820–1831)
In 1816 verhuisde de familie van Joseph Smith naar Palmyra
(New York). Als jongeman wilde Joseph graag weten welke
kerk waar was. Hij dacht veel na en las veel over godsdienst.
Hij bezocht ook bijeenkomsten van verschillende kerken. In het
voorjaar van 1820 ging Joseph naar een bos om te bidden. In
antwoord op zijn gebed verschenen God de Vader en zijn Zoon,
Jezus Christus, aan hem. Christus zei tegen Joseph dat de ware
kerk niet meer op aarde was. (Zie Geschiedenis van Joseph
Smith 1:5–10, 15–20; De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden, pp. 29–36.)

Op 22 september 1823 verscheen de engel Moroni aan Joseph.
Hij zei dat Joseph van God een groot werk moest verrichten.
Vier jaar later, in 1827, overhandigde Moroni de gouden platen
aan Joseph, waarvan hij het Boek van Mormon vertaalde. In
april 1830 had Joseph het priesterschap van Johannes de Doper
en Petrus, Jakobus en Johannes ontvangen (zie Matteüs 10:1–4;
Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–73), het Boek van Mormon
gepubliceerd en de kerk van Jezus Christus georganiseerd
(zie LV 20:1). En in die tijd begon Joseph aan zijn geïnspireerde
vertaling van de Bijbel. (Zie De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden, pp. 37–66, 117–119.)

Ohio (1831–1838)
In februari 1831 verhuisde de kerk naar Kirtland (Ohio). Kirt-
land bleef tot 1838 het centrum van de kerk. In die tijd open-
baarde de Heer veel waarheden over de leer en de organisatie
van de kerk. (Zie bijvoorbeeld LV 42.) In Ohio zijn de meeste
afdelingen van de Leer en Verbonden geopenbaard. (Zie de
chronologische inhoudsopgave.) Het werk aan de Bijbelverta-
ling van Joseph Smith was op 2 juli 1833 bijna volledig voltooid.
In 1835 werd het Quorum der Twaalf Apostelen georganiseerd
en de Leer en Verbonden gepubliceerd. De eerste tempel werd
in 1836 in Kirtland ingewijd. Er werden in de Kirtlandtempel
belangrijke sleutels van het priesterschap aan de profeet
verleend, zoals in Leer en Verbonden 110 staat beschreven.
(Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 89–126,
153–168.)

Missouri (1831–1838)
In 1831 openbaarde de Heer dat de stad Zion in Independence
(Missouri) gebouwd zou worden. (Zie LV 57:1–3.) Veel leden
van de kerk verhuisden van Kirtland naar Independence
om zich in Zion te vestigen. Zowel Ohio als Missouri werden
vergaderplaatsen voor de heiligen. Er ontstonden echter
conflicten tussen de gevestigde niet-mormonen in Jackson
County en de nieuwe mormoonse kolonisten. De vervolging
van de heiligen was zo ernstig dat ze uiteindelijk Jackson
County moesten verlaten. De meeste heiligen in Missouri
vestigden zich in het noorden, in Caldwell en Daviess County.
Zij vestigden de steden Far West en Adam-ondi-Ahman. In
opdracht van de Heer leidde Joseph Smith een gewapend
burgerleger, dat bekend stond als Zionskamp, om de arme
heiligen te helpen en zo mogelijk hun land terug te krijgen.
Hoewel ze hun land niet terugkregen was Zionskamp een
waardevolle training. Toen het Quorum der Twaalf Apostelen
en de Zeventig werden ingesteld, waren de meeste broeders
veteranen uit het Zionskamp. (Zie De geschiedenis van de kerk in
de volheid der tijden, pp. 106–111, 127–152; 181–192.)

In de tijd dat de heiligen in Missouri veel last van de vervolging
hadden, vielen veel leden van de kerk in Ohio af. Kwaadspre-
kerij over de profeet Joseph Smith leidde al snel tot vervolging.
De afval spreidde zich zo snel uit dat zelfs verscheidene aposte-
len hun vertrouwen in Joseph Smith verloren en hem niet
meer steunden, hoewel sommigen zich later bekeerden. De
vervolging werd steeds heviger zodat de heiligen in Kirtland
gedwongen werden om te vertrekken. Ze verhuisden naar
Missouri. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
pp. 169–180.)

Kort nadat de heiligen vanuit Kirtland naar Far West waren
verhuisd, breidden de vervolgingen die in Jackson County
begonnen waren, zich uit tot andere gebieden in Missouri. De
gouverneur van Missouri geloofde de valse geruchten over de
mormonen en gaf de militie opdracht om ze uit de staat te
verdrijven. Er ontstonden gewapende conflicten. Sommige
leden werden gedood en velen werden onteerd, geslagen,
bestolen en in de winter van 1838–1839 uit hun huis verdreven.
Sommige leiders van de kerk werden in de gevangenis gegooid,
onder wie Joseph en Hyrum Smith en Sidney Rigdon, het

De grote afval en de geschiedenis van de kerk
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gehele Eerste Presidium. Dat waren duistere dagen in de
geschiedenis van de kerk. (Zie De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden, pp. 193–210.)

Illinois (1839–1840)
De bevolking van Illinois ontving de berooide heiligen met
open armen en gaf hun voedsel, kleding en andere benodigd-
heden. De profeet Joseph Smith voegde zich op 22 april 1839 bij
de heiligen in Quincy (Illinois) nadat hij vijf maanden in Liberty
Jail had gezeten. Joseph ging naar Washington, D. C. , en sprak
met Martin Van Buren, president van de Verenigde Staten, over
het onrecht dat de heiligen in Missouri was aangedaan. De
president was bang voor de politieke gevolgen als hij de onpo-
pulaire mormonen zou helpen. En hij weigerde. (Zie De geschie-
denis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 219–222.)

Voordat de profeet naar Washington vertrok, hadden de
heiligen een door muggen geteisterd moeras in Commerce
(Illinois) gekocht. Toen het land bouwrijp was gemaakt,
begonnen ze de stad Nauvoo te bouwen. Toen de heiligen in
Nauvoo woonden, werden de twaalf apostelen uitgestuurd om
het evangelie in Groot-Brittanië te prediken. Ouderling Orson
Hyde, een van de Twaalf, ontving een bijzondere oproep om het
Heilige Land aan de terugkeer van de Joden toe te wijden. Ook
introduceerde Joseph Smith in die tijd de doop voor de doden
en de begiftiging, en gaf hij leiding aan de bouw van de
Nauvoo-tempel. Joseph organiseerde de zustershulpvereniging,
publiceerde het boek Abraham en schreef Leer en Verbonden
132 op. (In deze afdeling openbaarde de Heer de beginselen van
het eeuwig huwelijk en gebood Hij sommige mannen in de kerk
om meer dan één vrouw te huwen. Later gebood de Heer de
mannen in de kerk om slechts één vrouw te hebben. Het eeuwig
huwelijk is ook nu beschikbaar voor goede heiligen in tempels
over de hele wereld.)

Duizenden bekeerlingen werden lid van de kerk en verhuisden
naar Nauvoo. Het inwonertal en de economie van Nauvoo
liepen enige tijd gelijk op met die van Chicago. Met ongeveer
vijftienduizend mensen in en rond Nauvoo werd Hancock
County een van de meest bevolkte gebieden in de staat. Dat
waren de gelukkigste jaren in de geschiedenis van de kerk.
Maar toen de heiligen voorspoedig werden en meer politieke
macht kregen, begonnen de angst, de jaloezie en de slechte
gevoelens van de andere bewoners toe te nemen. (Zie De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 211–266.)

De profeet Joseph schreef brieven aan de kandidaten voor het
presidentschap van de Verenigde Staten en vroeg wat zij
zouden doen om de heiligen te helpen bij het terugkrijgen van
hun bezittingen in Missouri. Geen van hen bood de nodige
hulp aan, dus in januari 1844 werd Joseph door de leden van de
kerk genomineerd als kandidaat voor het presidentschap. Hij
gaf een brochure uit en organiseerde de priesterschapsdragers
om het evangelie te verkondigen en campagne voor hem te
voeren. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
pp. 269–270.)

Zoals gebruikelijk in het leven van Joseph vielen de vijanden
van de kerk de profeet lastig met valse beschuldigingen en dat
leidde tot arrestatiebevelen. De oppositie tegen de kerk nam toe

in Illinois en de profeet moest geregeld onderduiken. In juni
1844 kwamen de profeet Joseph, burgemeester van Nauvoo, en
de gemeenteraad bijeen om de anti-mormoonse artikelen in de
media te bespreken en hun angst dat die geweld tegen de
heiligen in de hand zouden werken. Toen de raad besloot dat
die artikelen en de pers vernietigd moesten worden, gaf de
gouverneur van Illinois opdracht dat de profeet Joseph naar
Carthage moest komen om terecht te staan. De gouverneur
beloofde dat hij beschermd zou worden, maar, zoals in Leer en
Verbonden 135:1–7 staat beschreven, werden hij en zijn broer
Hyrum in de gevangenis in Carthage vermoord. (Zie De geschie-
denis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 266–285.)

Na de dood van Joseph en Hyrum vroegen veel leden zich af
wie de kerk zou gaan leiden. Op 8 augustus 1844 werd er een
openbare bijeenkomst over dit onderwerp gehouden. Sidney
Rigdon beweerde dat hij de nieuwe leider van de kerk moest
worden. Brigham Young sprak ook, en toen liet de Heer de
heiligen een geestelijke manifestatie zien. Veel aanwezigen
zagen Brigham Young van gedaante veranderen, zodat zijn
stem, zijn manier van doen en zijn uiterlijk op Joseph Smith
leken. De meeste heiligen accepteerden het leiderschap van
Brigham Young. Hij leidde de kerk drie jaar lang als president
van het Quorum der Twaalf Apostelen, totdat hij in december
1847 tot president van de kerk werd geordend. (Zie De geschie-
denis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 286–296, 334–336.)

Onder leiding van Brigham Young bleef de kerk in Nauvoo
groeien, ondanks de hevige vervolging. De quorums der
Zeventig werden uitgebreid, er werden meer zendelingen
geroepen en in december 1845 konden de eerste leden hun
begiftiging in de Nauvoo-tempel ontvangen. Slechts twee
maanden later, in februari 1846, begonnen de heiligen naar
Iowa te vertrekken, op weg naar de Rocky Mountains. (Zie De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 297–307.)

Winter Quarters (1846–1847)
In de winter en het voorjaar van 1846 trokken de heiligen door
de staat Iowa. Ze bouwden kampementen, zoals Garden Grove,
Mount Pisgah en Council Bluffs. De eerste groepen heiligen
bouwden op die plaatsen kleine blokhutten, zaaiden gewassen
en trokken verder. Andere groepen heiligen gebruikten later
die gebouwen, oogstten de gewassen, zaaiden opnieuw en
trokken verder. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden, pp. 308–321.)

In juli 1846 vroeg de regering van de Verenigde Staten om vijf-
honderd mormoonse vrijwilligers om in de oorlog met Mexico
te strijden. Voor veel leden van de kerk was dat een zware last,
omdat ze net over de Amerikaanse grens waren gejaagd.
Ondanks het feit dat de mannen hun gezin moesten verlaten,
gaf Brigham Young de heiligen het advies om te gaan, omdat
het zou bewijzen dat de heiligen trouw waren en omdat ze
er geld en kleding voor de uittocht mee konden verdienen.
Het Mormoons Bataljon trok naar Californië, meer dan 3.300
kilometer, voor zover bekend de langste mars in de militaire
geschiedenis van de Verenigde Staten. Ze hoefden gelukkig
nooit te vechten. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden, pp. 315–316, 322–326.)
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In de winter van 1846–1847 bereidden de heiligen zich in
Winter Quarters (Nebraska) voor op de tocht naar het westen.
Ze bouwden huifkarren, verzamelden voedsel en kochten
paarden en ossen. De eerste groep die naar de Rocky Moun-
tains trok bestond uit 143 mannen, drie vrouwen en twee
kinderen. In deze groep bevonden zich monteurs, voerlieden,
jagers, smeden en vertegenwoordigers van veel andere
ambachten. Na drie maanden en 1,600 kilometer door woest
gebied gereisd te hebben, arriveerden de pioniers van Brigham
Young op 24 juli 1847 in de Salt Lake Valley. (Zie De geschiedenis
van de kerk in de volheid der tijden, pp. 329–333.)

Utah (1847–heden)
De pioniers begonnen onmiddellijk gewassen te planten en een
stad te bouwen. Slechts drie dagen na aankomst wees Brigham
Young aan waar de tempel gebouwd zou worden. In 1847
kwamen er elf groepen heiligen, samen met een groep leden uit
Mississippi en een aantal soldaten van het Mormoons Bataljon,
in de vallei aan  –  totaal 2.095 mensen. Vorst, droogte en
krekels die de oogst opaten maakten het moeilijk om in de Salt
Lake Valley te overleven. (Zie De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden, pp. 328–329, 333–334; 337–351.)

Tussen 1847 en 1857 vestigde Brigham Young meer dan hon-
derd nederzettingen in het Westen. Er waren er veel tussen Salt
Lake City en San Bernardino (Californië) om een veilige tocht
vanaf de Grote Oceaan mogelijk te maken. (Zie De geschiedenis
van de kerk in de volheid der tijden, pp. 361–367.)

De heiligen kwamen uit Europa, gebieden in de Stille Oceaan
en de oostelijke staten van de Verenigde Staten naar Utah. In
1856 besloot president Young om op de reiskosten te bezuinigen
en de emigranten met handkarren te laten reizen in plaats van
met huifkarren. Tien handkarrenkonvooien met bijna driedui-
zend mensen arriveerden tussen 1856 en 1860 in de Salt Lake
Valley. De meeste van hen kwamen zonder al teveel problemen
aan. In 1856 gingen de handkarrenkonvooien Willie en Martin
laat weg. Ze kwamen in sneeuwstormen terecht waardoor veel
mensen om het leven kwamen. Meer dan tweehonderd mensen
uit deze groepen overleden door honger, vermoeidheid en kou,
waarschijnlijk meer dan enige andere groep emigranten in de
geschiedenis van de Verenigde Staten. De heiligen bleven met
handkarren of huifkarren over de vlakten trekken tot 1869, toen
de transcontinentale spoorlijn voltooid werd. (Zie De geschie-
denis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 326–328, 356–361;
388–395.)

De kerk had in die tijd veel last van slechte publiciteit door
kranten uit het oosten en door afvalligen. Andere tegenstand
kwam van het leger van de Verenigde Staten, en er waren alge-
mene moeilijkheden bij het opzetten van nederzettingen in zo’n
onherbergzame omgeving. (Zie De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden, pp. 368–391.) In 1867 werd Eliza R. Snow door
president Brigham Young geroepen om de zustershulpvereni-
ging op te zetten. In dat jaar werd de zondagsschool georgani-
seerd, de school der profeten gereorganiseerd en de Tabernakel
op Temple Square in Salt Lake City voltooid. De voorloper van
de jongevrouwen werd in 1869 opgericht, gevolgd door de
voorloper van de jongemannen in 1875. Het jeugdwerk werd in

1878 opgericht. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden, pp. 392–415.)

De St. George-tempel werd in 1877 ingewijd, de eerste tempel
in het westen. De heiligen hadden sinds 1855 hun begiftiging
in het Endowment House in Salt Lake City ontvangen, maar
de eerste begiftigingen voor de doden werden in St. George
verricht. In de daaropvolgende jaren werden er tempels
gebouwd in Logan (1884); Manti (1888) en Salt Lake City (1893).
De kerk richtte in die periode de Utah Genealogical Society op
waardoor het werk voor de doden toenam. (Zie De geschiedenis
van de kerk in de volheid der tijden, pp. 415–417, 435–437, 444–450.)

Op 29 augustus 1877 overleed president Brigham Young. Hij
was meer dan 33 jaar als leider van de kerk werkzaam geweest,
langer dan enige andere profeet in deze bedeling. (Zie De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 419–421.) John
Taylor werd de volgende president van de kerk, totdat hij in
1887 overleed. Dit decennium in de geschiedenis van de kerk
werd door grote vervolging gekenmerkt. Voornamelijk door
een anti-mormoonse mediacampagne over het meervoudig
huwelijk vaardigde het congres van de Verenigde Staten een
aantal wetten uit die een eind aan het meervoudig huwelijk
maakten. Meer dan duizend heiligen, voornamelijk mannen en
enkele vrouwen, werden in de gevangenis geworpen. Veel
anderen, waaronder enkele kerkleiders, moesten onderduiken.
In 1889 werd president Wilford Woodruff de vierde president
van de kerk. Een jaar later, in 1890, trok de Heer het meer-
voudig huwelijk in. (Zie Officiële verklaring 1; De geschiedenis
van de kerk in de volheid der tijden, pp. 422–442.)

Een wereldwijde groei van de kerk (1890–heden)
Vanaf ongeveer 1890 moedigden de leiders van de kerk de
heiligen aan om in hun eigen land te blijven en daar de kerk op
te bouwen. Deze richtlijn werd in 1906 bekrachtigd toen presi-
dent Joseph F. Smith de eerste profeet was die Europa bezocht.
De kerk vestigde kolonies in Mexico (1885) en Canada (1887). In
1901 opende Heber J. Grant Japan voor het zendingswerk. In
1920 maakte ouderling David O. McKay, als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen, een wereldreis om de omstandigheden
van de leden over de hele wereld beter te begrijpen. (Zie De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 432, 460–462,
489–491, 499–502.)

In het begin van de twintigste eeuw werd de kerk in de Vere-
nigde Staten steeds meer getolereerd. Onder leiding van presi-
dent Joseph F. Smith (1901–1918) legde de kerk opnieuw nadruk
op onderwijs. President Smith gaf het voorbeeld, en samen met
anderen, zoals de ouderlingen James E. Talmage en John A.
Widtsoe, publiceerde hij boeken waarmee de heiligen de leer-
stellingen van het koninkrijk beter konden begrijpen. (Zie De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 486–494.) In
1912 werd in Salt Lake City het eerste schooltijdseminarie geor-
ganiseerd. Het eerste instituut voor godsdienstonderwijs werd
in 1926 in Moscow (Idaho) georganiseerd. Het ochtendsemi-
narie begon in 1950 en het seminarie-thuis in 1966. (Zie De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 495–508, 550,
557–561.)
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In 1947, toen George Albert Smith president was, werd voor het
eerst het ledental van een miljoen leden bereikt. Toen David O.
McKay president was (1951–1970) werden er voor het eerst
tempels buiten de Verenigde Staten en Canada gebouwd. Om
aan de behoeften van de groeiende kerk tegemoet te komen,
organiseerde president Spencer W. Kimball (1973–1985) in 1975
het Eerste Quorum der Zeventig als het derde bestuursquorum
van de kerk. In 1976 werden er twee openbaringen aan de Parel
van grote waarde toegevoegd (later LV 137–138). In 1978
ontving president Kimball de openbaring dat alle goede broe-
ders in de kerk, ongeacht ras of huidskleur, het priesterschap
mochten ontvangen. (Zie Officiële verklaring 2.)

In 1979 publiceerde de kerk een nieuwe Engelstalige uitgave
van de Bijbel, met nieuwe, nuttige hulpmiddelen bij de studie
ervan. Twee jaar later publiceerde de kerk een nieuwe Engels-
talige uitgave van de Tripelcombinatie met soortgelijke hulp-
middelen. Toen werden ook de afdelingen 137 en 138 vanuit de
Parel van grote waarde aan de Leer en Verbonden toegevoegd.
(Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 493,
580–589.) Later werd die ook in andere talen uitgegeven. Toen
president Kimball in 1985 overleed, was het Boek van Mormon
in meer dan zeventig talen vertaald. In 1989, toen president
Ezra Taft Benson profeet was, bereikte het ledental van de kerk
zeven miljoen. Om de groei bij te houden werd het Tweede
Quorum der Zeventig georganiseerd. (Zie De Ster, juli 1989,
p. 15.) Tijdens de bediening van president Gordon B. Hinckley
(1995–) heeft de kerk meer positieve aandacht van de media
ontvangen dan ooit tevoren. In 1997 kondigde president Hinck-
ley de bouw van veel kleine tempels over de hele wereld aan.
(Zie De Ster, januari 1998, p. 50.)

De boodschap van de herstelling luidt dat de Heer door middel
van de profeet Joseph Smith zijn priesterschap en kerk op aarde
heeft teruggebracht. Deze macht van het priesterschap is van
profeet tot profeet overgedragen en is momenteel nog steeds op
aarde. De kerk zal blijven groeien ‘totdat het evangelie in elk
werelddeel is doordrongen, elke streek heeft bezocht, elk land
heeft overspoeld en in elk oor heeft geklonken, totdat Gods
oogmerken zijn bereikt en de grote Jehova zegt dat het werk is
volbracht.’ (History of the Church, deel 4, p. 540.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij de afdelingen van de Leer en Verbonden in hun histo-

risch verband bestuderen, kunnen we ze beter begrijpen.

• Als we het verleden van de kerk begrijpen kunnen we
ons beter op de richting van de kerk in de toekomst voor-
bereiden.

• Als we onze plaats in de geschiedenis kennen, kunnen we
onze rol als lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen beter vervullen.

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. V–13.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 1–2.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  videopresentaties,
segment 2, ‘De grote afval’ (16:46), en segment 3,

‘Overzicht van de geschiedenis van de kerk’, kunnen gebruikt
worden om een overzicht van de kerkgeschiedenis te geven.
(Zie Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor
lesideeën.)

Overzicht van de geschiedenis van de kerk. Als we
het verleden van de kerk begrijpen kunnen we
ons beter op de richting van de kerk in de toekomst
voorbereiden. (25–30 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je in een groot donker
bos bent en dat je niet verder dan ongeveer tien meter kunt
kijken. Stel je voor dat je je duizend meter kunt verplaatsen in
wat voor richting dan ook. Dat mag je echter maar één keer
doen, en dan moet je weer naar de oude plaats terug. Welke
richting zou je nemen? Waarom? Als niemand die mogelijkheid
noemt, wijs dan op de voordelen als je duizend meter recht
omhoog gaat. Bespreek het belang van het grote overzicht. Zeg
dat de cursisten vandaag het grote overzicht van de geschie-
denis van de kerk zullen zien.

Overweeg om de cursisten eerst een aantal vragen te stellen.
Zet de vijf belangrijkste gebieden van de vroege geschiedenis
van de kerk op het bord (of laat de cursisten ze op een vel
papier zetten): New York, Ohio, Missouri, Illinois en Utah. Stel
vragen over de gebeurtenissen die u in de les wilt bespreken,
zoals:

• Waar ontving Joseph Smith het eerste visioen?

• Waar werd de eerste tempel gebouwd?

• Waar en wanneer werd de kerk georganiseerd?

Als u wilt kunt u uw eigen gebied als ‘zesde’ gebied van de
geschiedenis van de kerk bespreken en vragen stellen over de
geschiedenis van de kerk in uw omgeving.

Laat de cursisten die vragen bij de hand houden en hun
antwoorden eventueel tijdens de les veranderen. Bestudeer het
materiaal in de inleiding tot de kerkgeschiedenis (pp. 16–20),
en de details die u over de geschiedenis van de kerk in uw
omgeving wilt bespreken.

U kunt ook een schema opstellen als hulpmiddel voor de
cursisten om het materiaal te organiseren. Maak een tijdlijn op
een poster met de jaartallen van de belangrijke gebeurtenissen
uit de inleiding tot de geschiedenis van de kerk, zoals in het
onderstaande voorbeeld. (U kunt de tijdlijn ook als uitreikblad
aan de cursisten geven.)

Bespreek het materiaal in de inleiding tot de kerkgeschiedenis
en laat de cursisten de gebeurtenissen invullen die met de jaar-
tallen op de tijdlijn overeenkomen. Bewaar de poster (of laat de
cursisten het uitreikblad bewaren), en verwijs er gedurende het
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jaar naar om de cursisten eraan te herinneren hoe de gebeurte-
nissen of openbaringen in het grote overzicht van de geschie-
denis van de kerk passen.

Veel plaatsen die in deze les genoemd worden zullen onbekend
voorkomen.

Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat zo’n overzicht een
hulpmiddel voor de context van de Leer en Verbonden kan zijn.
Behandel de laatste alinea van de inleiding tot de geschiedenis
van de kerk. Leg uit dat als wij het verleden van de kerk begrij-
pen we ons beter op de richting van de kerk in de toekomst
kunnen voorbereiden. Daardoor kunnen we ook onze rol en
plaats in de kerk beter begrijpen.

Inleiding
‘Zoals de naam [Leer en Verbonden] veronderstelt, (. . .) omvat
dit boek leer en verbonden. ‘Leer’ betekent ‘onderricht’ en
‘instructie’. Vooral wat als waarheid wordt verkondigd, wat wij
moeten geloven, afzonderlijk van geboden, waardoor regels
(. . .) worden gegeven. ‘Leer’ verwijst naar geloof; [‘voorschrift’]
naar gedrag.

‘In de Leer en Verbonden zegt de Heer wat wij moeten geloven
over de Godheid, de kerk, het priesterschap, het millennium,
de opstanding, de toestand van de mens na de dood in de
eeuwige heerlijkheid, of het tegenovergestelde, en veel andere
onderwerpen waarover we juiste informatie moeten hebben.

‘Het woord „verbond“ is een term waarmee God de overeen-
komst tussen Hem en zijn volk aangeeft. (. . .)

‘(. . .) De aard van zijn verbond wordt geopenbaard in dit kost-
bare boek vol woorden van God. Er blijkt uit wat voor plichten
we bij de doop op ons nemen en welke zegeningen we kunnen
ontvangen; welke verbonden we tijdens het avondmaal

Titelpagina van 
de Leer en Verbonden

hernieuwen en welke beloften bij die verordening horen.
Kortom, we leren hoe we God in geest en waarheid kunnen
aanbidden, en het is een openbaring over de weg terug naar
de tegenwoordigheid van God.’ (Hyrum Smith en Janne M.
Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, herziene editie
(1972), pp. XII–XV.)

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat de Leer en Verbonden
‘de fundering van de kerk in deze laatste dagen is, een aanwinst
voor de wereld, waaruit blijkt dat de sleutels van de verborgen-
heden van het koninkrijk van onze Heiland opnieuw aan de
mens zijn toevertrouwd; (. . .) daarom is tijdens de conferentie
besloten dat de openbaringen voor de kerk meer waard zijn dan
de rijkdommen van de hele aarde.’ (History of the Church, deel 1,
p. 235; zie ook de inleiding tot LV 70.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Leer en Verbonden bevat openbaringen, geboden, leer-

stellingen en verbonden van God die noodzakelijk zijn voor
de herstelde kerk van Jezus Christus.

Lesideeën
Titelpagina van de Leer en Verbonden. De Leer en
Verbonden bevat openbaringen, geboden, leer-
stellingen en verbonden van God die noodzakelijk zijn
voor de herstelde kerk van Jezus Christus. 
(10–15 minuten)

Neem verschillende boeken mee naar de klas die de cursisten
waarschijnlijk niet kennen. Laat hen de titels van de boeken
lezen en vraag waar die boeken volgens hen over gaan. Zet Leer
en Verbonden op het bord en vraag:

• Wat zegt deze titel over dit boek?

• Wat is leer?

• Wat zijn verbonden?

Zorg ervoor dat de cursisten de woorden leer en verbonden
kunnen definiëren, met gebruikmaking van de bovenstaande
inleiding. Laat hen het titelblad van de Leer en Verbonden lezen
en vraag: Wie ontving de openbaringen in dit boek? Lees de
inleiding tot Leer en Verbonden 1 en bespreek de volgende
vragen:

• Wat staat er naast leringen en verbonden nog meer in dit
boek? (Geboden.)

• Waarom is het belangrijk om de ware leer te begrijpen?

• Hoeveel waarde hebben verbonden in ons leven?

• Hoe kunnen we gezegend worden als we de geboden van
God goed begrijpen?

Als u nog tijd hebt kunt u een aantal afdelingen uit de Leer en
Verbonden (zoals 20, 38, 82 en 131) uitkiezen. Laat de cursisten
in deze afdelingen voorbeelden van leerstellingen, verbonden
of geboden opzoeken. Laat een aantal cursisten vertellen wat zij
hebben gevonden.
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Inleiding
De verklarende inleiding tot de Leer en Verbonden is geschre-
ven om de lezer de inhoud, de doelstellingen en de oorsprong
van de Leer en Verbonden te helpen begrijpen. President Joseph
Fielding Smith heeft als president van het Quorum der Twaalf
Apostelen het volgende geschreven: ‘Kort na de stichting van
de kerk wensten de leden afschriften te ontvangen van de tot
die tijd gegeven openbaringen. In de zomer van 1830 begon de
profeet op goddelijk bevel de openbaringen over te schrijven en
voor te bereiden, zonder twijfel met het doel ze uit te geven.’
(De leer tot zaligmaking, Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956],
deel 3, p. 164.) Op 1 november 1831, tijdens een conferentie in
Hiram (Ohio), besloten de leiders van de kerk veel van de open-
baringen van de profeet Joseph Smith te verzamelen en uit te
geven. Door deze openbaringen in boekvorm te publiceren, kon
de kerk ze beter verspreiden. De Heer gaf goedkeuring aan dit
plan en gaf de profeet een openbaring om aan het begin van het
boek te zetten. (Zie de inleiding tot LV 1; zie ook LV 1:6.)

De eerste editie van de verzamelde openbaringen, toen het
Boek der Geboden genoemd, werd in 1833 in Missouri gedrukt.
Een bende vernietigde de drukpers voordat het werk klaar was,
en alleen een aantal ongesneden en ongebonden bladzijden
werd gered. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden, pp. 133–134.) In 1835 drukte de kerk een nieuwe editie
met aanvullende openbaringen, met als titel de Leer en
Verbonden. Deze editie bevatte 103 afdelingen en een aantal
leerstellige uiteenzettingen die ‘Lectures on Faith’ genoemd
werden. Sinds die tijd zijn er veel meer openbaringen door
presidenten van de kerk ontvangen. Veel van deze zijn aan de
Leer en Verbonden toegevoegd.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Leer en Verbonden is een getuigenis dat God tot de mens

blijft spreken en dat Hij zijn kerk door middel van heden-
daagse profeten leidt.

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 119–120, 159–160.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 1–2.

Verklarende inleiding tot 
de Leer en Verbonden

Lesideeën
Verklarende inleiding tot de Leer en Verbonden. De
Leer en Verbonden is een getuigenis dat God tot de
mens blijft spreken en dat Hij zijn kerk door middel
van hedendaagse profeten leidt. (20–25 minuten)

Laat de cursisten aan de stem van iemand denken die zij graag
horen, of laat een opname horen van iemands stem die veel
cursisten zullen herkennen. Bespreek de volgende vragen:

• Hoe gemakkelijk is het om deze stem te herkennen?
Waarom?

• Waarom luister je zo graag naar die stem?

• Hoe zou je die stem beschrijven?

Laat de cursisten de eerste drie alinea’s in de verklarende
inleiding tot de Leer en Verbonden lezen. Bespreek de volgende
vragen:

• Naar wiens stem behoren wij te luisteren?

• Hoe kunnen we de stem van de Heiland horen?
(Door middel van zijn openbaringen; zie LV 18:34–36.)

• Wat zei God om zijn Zoon te introduceren?

• Wat komen we daaruit over de Heiland te weten?

• Waarom zou de Heer in deze laatste dagen tot ons spreken?

• Door middel van wie spreekt de Heer tot ons?

• Leer en Verbonden 1:37–38. Wat staat er in deze teksten over
de stem van de Heiland?

Vertel over een ervaring waarin u de stem van de Heer
herkende en gehoorzaamde. Moedig de cursisten aan om
tijdens hun studie van de Leer en Verbonden dit jaar naar de
stem van de Heer te luisteren. Lees de volgende uitspraak van
president Ezra Taft Benson voor:

Laat de cursisten het getuigenis van de twaalf apostelen in de
verklarende inleiding lezen. Geef ook uw getuigenis van de
waarheid van dit boek.

‘Het Boek van Mormon brengt mensen tot Christus.
De Leer en Verbonden brengt de mens tot Christus’
koninkrijk. (. . .)

‘Het Boek van Mormon is de „sluitsteen“ van onze gods-
dienst, en de Leer en Verbonden, met zijn hedendaagse
openbaringen, de deksteen.’ (De Ster, juli 1987, p. 77.)

Overzicht en inleiding
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Inleiding
De Leer en Verbonden bevat verschillende soorten informatie.
Het boek bevat openbaringen over de organisatie van de kerk
(zie LV 20; 42) en aanwijzingen aan personen (zie LV 4; 14–16).
Verschillende afdelingen bevatten een waarschuwing aan de
wereld (zie LV 1), visoenen (zie LV 76; 110), profetieën (zie
LV 87; 121), brieven (zie LV 127–128), gebeden (zie LV 65; 109),
antwoorden op schriftuurlijke vragen (zie LV 77; 113), verkla-
ringen van geloof (zie LV 134; Officiële verklaring 1), en notulen
van een vergadering (zie LV 102). Daarnaast staan er drie open-
baringen in van profeten die na Joseph Smith president van de
kerk zijn geweest. (Zie LV 135–136; 138.) Uit de chronologische
inhoudsopgave blijkt waar en wanneer iedere afdeling van de
Leer en Verbonden is ontvangen.

Ouderling John A. Widtsoe heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen uitgelegd:

‘Ten eerste moeten we onthouden dat de openbaringen in de
Leer en Verbonden in antwoord op vragen gegeven zijn. Als we
dat niet vergeten kan dat ons begrip vergroten. (. . .)

‘(. . .) In de geschiedenis van de kerk staat dat de profeet zei:
‘Ik had mij tot de Heer gewend.’ De openbaring volgde. Het
antwoord op een vraag is een belangrijk onderdeel van de
openbaring. (. . .) Dat verklaart de ietwat onsamenhangende
aard van de Leer en Verbonden. Omdat iedere openbaring een
antwoord op een specifieke vraag is, was een opeenvolgende
behandeling van ieder onderwerp onmogelijk. Als de vraag
bekend is, kan dit aanvullende materiaal beter begrepen
worden. (. . .) De Persoon die de openbaring gaf, kent het volle-
dige plan. Maar alles werd mondjesmaat aan de kerk gegeven.’
(The Message of the Doctrine and Covenants [1969], pp. 4–6.)

Chronologische
inhoudsopgave

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Leer en Verbonden is een aanvullend getuigenis van

Jezus Christus en bevat openbaringen van Hem.

Lesideeën
Chronologische inhoudsopgave. De Leer en Verbonden
is een aanvullend getuigenis van Jezus Christus en
bevat openbaringen van Hem. (10–15 minuten)

Laat de cursisten de Chronologische inhoudsopgave opslaan.
Vraag:

• Welke afdeling van de Leer en Verbonden wordt het eerst
genoemd?

• Waarom wordt Leer en Verbonden 2 het eerst genoemd?
(Het is een chronologische opsomming.)

• Wanneer en waar is Leer en Verbonden 1 ontvangen?

• Wanneer kan deze chronologische opsomming nuttig zijn?

Zeg dat de openbaringen in de Leer en Verbonden ook aan de
hand van locaties gegroepeerd kunnen worden. Laat de
cursisten de staten in de Verenigde Staten opzoeken waar de
openbaringen in de Leer en Verbonden zijn ontvangen. Laat de
cursisten op een kaart de staten New York, Ohio, Missouri en
Illinois opzoeken. Leg uit dat de hoofdzetel van de kerk zich op
verschillende tijden in de geschiedenis van de kerk op die
plaatsen bevond.

Behandel de informatie in de bovenstaande inleiding. Getuig
dat er ook tegenwoordig openbaringen gegeven worden,
hoewel die misschien niet in de Leer en Verbonden worden
opgenomen. Vraag de cursisten naar geïnspireerde woorden
van profeten die niet in de standaardwerken staan. (Mogelijke
antwoorden: de conferentieverslagen, de brochure Voor de
kracht van de jeugd, artikelen in de Liahona.)

Chronologische inhoudsopgave
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Inleiding
In 1838 begon Joseph Smith aan zijn officiële geschiedenis, die
in 1842 in de krant Times and Seasons werd gepubliceerd en later
deel uitmaakte van de zevendelige History of the Church. De
Geschiedenis van Joseph Smith is een samenvatting uit zijn
geschiedenis en is in 1851 als onderdeel van de Parel van grote
waarde opgenomen. De Parel van grote waarde is tijdens
de algemene conferentie in 1880 door de kerk als Schriftuur
aanvaard.

Belangrijke evangeliebeginselen
NB: Bestudeer ieder tekstblok met een gebed in uw hart en
overweeg de beginselen onder dit kopje voordat u uw les voor-
bereidt.

• Door gebed, overpeinzing en schriftstudie kunnen we open-
baring van God ontvangen. (Zie Geschiedenis van Joseph
Smith 1:11–17; zie ook Jakobus 1:5.)

• Satan wil het werk van God en de ziel van alle mensen
vernietigen. (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:15–16,
21–25, 60–61; zie ook 2 Nephi 28:19–23; LV 76:25–29;
Mozes 4:3.)

• God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, leven. Ze zijn
afzonderlijke, verheerlijkte en verhoogde personen die over
alles en iedereen macht hebben, ook over Satan. (Zie
Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–18; zie ook LV 130:22.)

• God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, verschenen aan
Joseph Smith en spraken met hem. (Zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:14–20, 25.)

• Toen Joseph Smith zijn eerste visioen ontving (1820), was de
ware kerk van Jezus Christus niet op aarde. (Zie Geschie-
denis van Joseph Smith 1:18–20; zie ook 2 Tessalonicenzen
2:1–3.)

• Joseph Smith ontving gouden platen van een hemelse bood-
schapper en vertaalde ze door de gave en macht van God.
Die vertaling, het Boek van Mormon, bevat de volheid van
het evangelie van Jezus Christus, zoals dat aan de oude
inwoners van Amerika is gegeven, en is een belangrijk
onderdeel van de herstelling. (Zie Geschiedenis van Joseph
Smith 1:30–35, 50–52, 62; zie ook LV 20:8–10.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 29–66.

• De Parel van grote waarde  –  lesboek: godsdienst 327, pp. 52–63.

De Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:1–65

Lesideeën
NB: Ter voorbereiding op de behandeling van dit tekstblok
maakt u een keus uit de ideeën onder dit kopje of gebruikt
u uw eigen ideeën.

Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–6. Geschiedenis
van Joseph Smith bevat achtergrondinformatie over de
profeet Joseph Smith. (20–25 minuten)

Laat een dagboek of een boek met familiegeschiedenis zien en
vertel er een verhaal uit. Vraag:

• Wie van jullie houdt een dagboek of een levensgeschiedenis
bij?

• Waarom houden we een verslag van ons leven bij?

• Wat voor zegeningen kunnen wij ontvangen als we een
dagboek of een familiegeschiedenis bijhouden?

Leg uit dat de Parel van grote waarde een van de belangrijkste
verslagen van de eerste ervaringen van de profeet Joseph Smith
bevat. Laat de cursisten Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–2
lezen en vraag:

• In welk jaar is dat verslag begonnen?

• Waarom hield Joseph Smith volgens deze teksten zijn
geschiedenis bij?

Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:3 en zoek informatie op
over de geboorteplaats van Joseph Smith en over de verhuizing
naar New York. Vertel een aantal verhalen uit zijn jeugd. (Zie
De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 19–26.)
Vraag:

• Wat voor bewijzen zijn er dat de Heer de familie Smith naar
New York leidde?

• Hoe beschermde de Heer de jonge Joseph?

Lees de volgende uitspraak voor van George A. Smith, de neef
van Joseph Smith, over Asael Smith, de grootvader van de
profeet: ‘De oude heer zei dat hij altijd had geweten dat God
uit een of andere tak van zijn familie iemand zou laten komen
die iets voor de mensheid zou betekenen.’ (Richard Lloyd
Anderson, Joseph Smith•s New England Heritage [1971], p. 112;
zie ook History of the Church, deel 2, p. 443.)

Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:4 en zoek op hoeveel
kinderen de ouders van Joseph Smith hadden. Laat de cursisten
het schema met de kinderen van Joseph Smith Sr. en Lucy Mack
Smith zien, in De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden
(p. 21). Merk op dat Joseph Smith de derde zoon in het gezin
was. Hij kreeg de naam Joseph. Lees 2 Nephi 3:14–15 en vraag:
Wat is er bijzonder aan de naam van Joseph Smith? Lees
Geschiedenis van Joseph Smith 1:33 en vraag: Door wie was
Joseph Smith uitverkoren om het werk van de herstelling te
verrichten?

Lees Leer en Verbonden 138:53–56 en vraag wat daar over
Joseph Smith in staat. Lees de volgende uitspraak van president
Brigham Young voor:
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Geef uw getuigenis dat de Heer Joseph Smith als profeet van de
herstelling had geroepen.

Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–26
(Tekstenbeheersing, Geschiedenis van
Joseph Smith 1:15–20). God de Vader en

zijn Zoon, Jezus Christus, verschenen aan Joseph Smith
en spraken met hem. (35–40 minuten)

Neem een telefoonboek mee naar de klas. Laat de cursisten
onder ‘kerken’ kijken en een aantal verschillende kerken
opzoeken. (Als er bij u in de buurt niet veel kerken zijn, kunt
u de cursisten verschillende kerken of godsdiensten in de
wereld laten opnoemen.) Lees Geschiedenis van Joseph Smith
1:5–7 en vraag:

• Wat heeft de grote hoeveelheid kerken met het probleem van
Joseph Smith te maken?

• Waarom zouden er zoveel verschillende kerken zijn?

• Lees 1 Nephi 13:24–29. In hoeverre draagt de beschrijving in
deze profetie aan het probleem bij?

• Waarom kunnen deze veranderingen in de Schriften verwar-
rend zijn voor iemand die naar de waarheid op zoek is?

Vraag de cursisten of iemand van hen wel eens in de war is
geweest over iets belangrijks. Vraag: Hoe heb je dat opgelost?
Herinner de cursisten eraan dat Joseph Smith even oud als veel
seminariecursisten was toen hij zijn eerste visioen ontving.
Leg uit dat het visioen van Joseph wel ongebruikelijk was, maar
dat de gebeurtenissen die eraan voorafgingen een voorbeeld
voor ons zijn om hulp en antwoord van God te ontvangen.

Laat de cursisten Geschiedenis van Joseph Smith 1:8–17 lezen
en twee lijstjes maken: woorden en zinsneden die beschrijven
hoe Joseph zich voelde, en woorden en zinsneden die
beschrijven wat Joseph deed. Als ze daarmee klaar zijn, laat u
hen vertellen wat ze gevonden hebben. Bespreek hoe de gevoe-
lens en daden van Joseph een hulpmiddel waren om zijn
verwarring te overwinnen. Wijs erop dat Joseph het probleem
herkende en erover nadacht (zie vers 8, 12), vragen stelde (zie
vers 10), de Schriften bestudeerde (zie vers 11), aan de influiste-
ringen gehoor gaf (zie vers 13) en bad (zie vers 14).

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling David B.
Haight, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Openbaring

S  M  T  W  TH  F  S

‘In de raden van de eeuwigheid was het, lang voordat de
fundamenten van de aarde waren gelegd, al besloten dat
hij, Joseph Smith, in de laatste bedeling van deze wereld
de man zou zijn die het woord van God bij de mensen
zou brengen en alle sleutels en macht van het priester-
schap van de Zoon van God zou ontvangen. De Heer had
zijn blik gevestigd op hem, zijn vader en zijn grootvader,
en op hun voorzaten tot aan Abraham, en van Abraham
tot de zondvloed, van de zondvloed tot aan Henoch, en
van Henoch tot Adam. Hij heeft die familie aanschouwd
en het bloed dat vanaf de bron gestroomd heeft tot aan de
geboorte van die man.’ (Discourses of Brigham Young,
samengesteld door John A. Widtsoe [1941], p. 108.)

komt in antwoord op ons verlangen en streven.’ (Conference
Report, april 1992, p. 21; of Ensign, mei 1992, p. 16.)

Lees de verzen 17–19 voor. Vraag de cursisten wat in deze tekst
de meeste indruk op hen maakt. Geef uw getuigenis van de
realiteit van het eerste visioen. Lees of zing met de klas ‘Joseph
Smiths eerste gebed’ (lofzang 26). Lees het volgende getuigenis
voor van president Ezra Taft Benson, destijds president van het
Quorum der Twaalf Apostelen:

Naast de instructie dat Joseph zich niet bij een van de kerken
moest aansluiten, verschafte het eerste visioen antwoord op
andere belangrijke, leerstellige vragen. Laat de cursisten een
aantal waarheden noemen die hersteld werden toen de Vader
en de Zoon aan Joseph Smith verschenen. (Zie de bovenstaande
‘Belangrijke evangeliebeginselen’ voor ideeën [p. 24].)

Laat de cursisten in Geschiedenis van Joseph Smith 1:20–24
opzoeken hoe Joseph werd behandeld toen hij over zijn visioen
vertelde. Bespreek de volgende vragen:

• Wie was de bron van de tegenwerking en vervolging die
Joseph moest doorstaan? (De tegenstander, zie vers 20.)

• Hoe behandelden sommige predikanten hem?

• Hoe zouden jullie reageren als anderen jullie vervolgden
omdat je een andere geloofsovertuiging of andere normen
had?

• Waarom is het belangrijk om van tevoren te beslissen hoe je
zult reageren?

Lees de verzen 25–26 en vraag: Wat kunnen we uit deze verzen
leren over de manier waarop we met tegenstand van anderen
moeten omgaan?

Geschiedenis van Joseph Smith 1:27–54. Het Boek
van Mormon bevat de volheid van het evangelie van
Jezus Christus, zoals dat aan de oude inwoners van
Amerika is gegeven, en is een belangrijk onderdeel
van de herstelling. (35–40 minuten)

Laat de cursisten Geschiedenis van Joseph Smith 1:3 lezen en de
verjaardag van Joseph Smith opzoeken. Hoe oud was hij op
21 september 1823? (Bijna achttien jaar.) Hoe lang daarvoor had
het eerste visioen plaatsgevonden? (Zie vers 14.) Lees de verzen
27–29 en bespreek de volgende vragen:

• Wat voor leven had Joseph Smith volgens eigen zeggen in
die drie jaar?

• Wat vond Joseph van wat hij gedaan had?

• Wat deed hij naar aanleiding van deze gevoelens?

• Wat belooft de Heer ons als wij ons bekeren? 
(Zie Mosiah 26:30.)

‘Deze boodschap is de kern en de fundering van de kerk.
Als het getuigenis van Joseph Smith over de Vader en
zijn Zoon, Jezus Christus, niet waar is, dan is het mormo-
nisme een valse geloofsrichting. Maar als dit visioen
waar is (. . .) dan is de kerk van Jezus Christus op aarde
hersteld.’ (Come unto Christ [1983], p. 74.)

Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–65
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Naar aanleiding van zijn gebeden kreeg Joseph bezoek van de
engel Moroni. Laat de cursisten een plaat zien van de engel
Moroni die aan Joseph Smith verschijnt. (Evangelieplaten, 404.)

• Van welke teksten in Geschiedenis van Joseph Smith is deze
plaat een voorstelling? (De verzen 30–46.)

• Hoe zou het volgens jullie zijn om zo’n bezoek te ontvangen?

Leg uit dat Moroni in deze 24 uur vijf keer aan Joseph Smith
verscheen. Laat de cursisten de verzen 30–43 (eerste bezoek),
44–45 (tweede bezoek), 46 (derde bezoek), 48–49 (vierde
bezoek) en 51–53 (vijfde bezoek) lezen. Vraag:

• Welke overeenkomsten waren er tussen wat Moroni zei
tijdens die vijf bezoeken?

• Waarom zou Moroni zo vaak aan de profeet Joseph Smith
zijn verschenen?

• Waarom was de boodschap van Moroni zo belangrijk?

Laat een cursist Openbaring 14:6 lezen en vraag welke engel
Johannes bedoelde. Leg uit dat er in deze tekst naar Moroni en
andere engelen wordt verwezen, die de macht en de sleutels
van het priesterschap op aarde herstelden. Lees de volgende
uitspraak voor van ouderling Bruce R. McConkie, destijds lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Getuig dat Moroni in de volgende vier jaar geregeld aan Joseph
Smith verscheen om hem te onderrichten en te instrueren.
Moroni was de bewaarder van de gouden platen (zie Woorden
van Mormon 1:1–2) en hij kon instructies geven om Joseph
Smith op de vertaling van de platen voor te bereiden.

Geschiedenis van Joseph Smith 1:53–62. Joseph
Smith moest geestelijk voorbereid worden voordat hij
de gouden platen in ontvangst kon nemen.  
(15–20 minuten)

Lees de volgende uitspraak van ouderling David B. Haight
voor:

‘Wie heeft het eeuwig evangelie hersteld? Eén engel of
meerdere?

‘We zijn gewend (en het is juist!) om te antwoorden:
“Moroni, zoon van Mormon, de herrezen Nephitische
profeet, die de sleutels van ‘het hout van Efraïm’ (LV 27:5)
bezit.” (. . .)

‘(. . .) Maar er kwamen ook andere engelen  –  Mozes,
Elias, Elia, Gabriël, Raphaël en “verschillende engelen
(. . .) die allen hun bedeling, hun rechten, hun sleutels,
hun eer, hun majesteit en heerlijkheid, en de macht van
hun priesterschap bekendmaakten; zij gaven regel op
regel, en gebod op gebod; hier een weinig en daar een
weinig” (LV 128:21).

‘De engel Moroni bracht de boodschap, het woord; maar
andere engelen brachten de sleutels, het priesterschap en
de macht.’ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen
[1966–1973], deel 3, pp. 528–530.)

Laat de cursisten de uitspraak van ouderling Haight samen-
vatten. Vraag:

• Waarom is het belangrijk dat we de kans krijgen om ons voor
te bereiden als we een belangrijke opdracht van de Heer
krijgen?

• Wat voor voorbereidingen treffen jullie om aan het werk van
de Heer bij te kunnen dragen?

Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:53–54 en zoek op hoe
lang het duurde voordat Joseph na het eerste bezoek van
Moroni de gouden platen kreeg. Vertel verscheidene verhalen
uit De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden waaruit blijkt
dat Joseph Smith door de Heer werd voorbereid op de ont-
vangst van de gouden platen (zie pp. 40–44). Laat de cursisten
Geschiedenis van Joseph Smith 1:55–59 lezen en opschrijven
wat er in die tijd in het leven van Joseph gebeurde. Hoe werd
Joseph door die ervaringen op zijn zending voorbereid?

Moedig de cursisten aan om een dagboek en een levensgeschie-
denis bij te houden en op te schrijven hoe de Heer hen op hun
zending voorbereid.

Geschiedenis van Joseph Smith 1:60–65. Satan wil
het werk van God en de ziel van alle mensen
vernietigen. (10–15 minuten)

Zeg dat Joseph Smith heeft opgeschreven dat de gouden platen
‘vijftien centimeter breed en acht centimeter lang waren en niet
zo dik waren als tin. (. . .) Het geheel was ongeveer vijftien centi-
meter dik, en een deel was verzegeld.’ (History of the Church,
deel 4, p. 537.)

Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:60–65. Bespreek een
aantal verslagen over de pogingen van mensen om Joseph de
gouden platen afhandig te maken. (Zie De geschiedenis van de
kerk in de volheid der tijden, pp. 44–47.) Behandel de volgende
vragen:

• Waarom was het volgens jullie moeilijk om de platen te
beschermen? (Mogelijke antwoorden: de omvang, het
gewicht en de waarde.)

• Welke middelen gebruikte Satan in zijn pogingen om de
publicatie van het Boek van Mormon te verhinderen?

• Lees Jesaja 29:11–12. Denken jullie dat in deze verzen
dezelfde gebeurtenissen worden beschreven als in Geschie-
denis van Joseph Smith 1:63–65? Waarom?

• Hoe zorgde Joseph Smith ervoor dat de gouden platen
beschermd waren en dat hij zijn vertaling kon afmaken?

• Hoe kun je door het voorbeeld van Joseph beter verleidingen
weerstaan en het werk van de Heer te verrichten?

‘De jaren die je doorbrengt als Aäronisch-priesterschaps-
drager zijn jaren van voorbereiding. Ze zijn bedoeld om
gevuld te worden met zinvolle, onvergetelijke geestelijke
ervaringen.’ (De Ster, januari 1992, p. 34.)
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Inleiding
Afdeling 1 van de Leer en Verbonden is door de Heer geopen-
baard en bestemd als voorwoord van het Boek der Geboden.
(Zie LV 1:6; zie ook de historische achtergrond voor afdeling 1
in De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, p. 3.)
President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Afdeling 1 van de
Leer en Verbonden is het voorwoord des Heren van het boek.
De Leer en Verbonden is het enige boek in de wereld dat een
voorwoord heeft dat door de Heer zelf is geschreven. In dat
voorwoord verklaart Hij aan de wereld dat zijn stem gericht is
tot alle mensen (zie vers 2), dat de komst des Heren nabij is
(zie vers 12), en dat de waarheden die in de Leer en Verbonden
staan alle vervuld zullen worden (zie de verzen 37–38).’ 
(Zie De Ster, januari 1987, p. 75.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De openbaringen in de Leer en Verbonden zijn gegeven om

alle mensen op de komst van de Heer voor te bereiden
en hen te waarschuwen voor de oordelen die God over de
goddelozen zal uitstorten. (Zie LV 1:1–12.)

• Wij moeten de leringen van de apostelen en profeten accep-
teren, omdat zij het woord van de Heer bevatten. Als wij niet
naar hun woorden luisteren, zullen we niet tot het volk van
de Heer gerekend worden. (Zie LV 1:4–6, 8–9, 14, 30, 38.)

• De Heer riep Joseph Smith als profeet. Door middel van
hem bracht de Heer het Boek van Mormon tevoorschijn
en herstelde Hij de ware kerk van Jezus Christus. (Zie
LV 1:15–23, 29–30.)

• De Heer kan onze zonden alleen vergeven als wij ons
bekeren en zijn geboden onderhouden. (Zie LV 1:31–32.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 119.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 3–6,
365–368.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  videopresentaties,
segment 4, ‘De Heer zoeken’ (9:17), kan gebruikt worden

om Leer en Verbonden 1 te behandelen. (Zie Videolessen: Leer en
Verbonden en kerkgeschiedenis voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 1

Leer en Verbonden 1:1–23, 29–30. De Heer,
die weet hoeveel goddeloosheid en rampen de
aarde in de laatste dagen zullen treffen, riep

Joseph Smith en andere leden van de kerk om de
wereld te waarschuwen. (25–30 minuten)

Geef iedere cursist een van de volgende vragen. (U kunt ze op
zelfklevende etiketten zetten en die op de cursisten plakken als
ze binnenkomen.)

• Wie gaf de waarschuwing?

• Aan wie werd de waarschuwing gegeven?

• Wat was de waarschuwing?

• Waarom werd de waarschuwing gegeven?

• Wat zal er gebeuren als de mensen naar die waarschuwing
luisteren?

• Wat zal er gebeuren als de mensen niet naar die waarschu-
wing luisteren?

Zet de volgende woorden op het bord: autotoeter, etiket op
medicijnen, advies van ouders, verkeersbord en raad van de profeet.
Bespreek de volgende vragen:

• Wat is de overeenkomst tussen de woorden op het bord?
(Ze kunnen ons waarschuwen.)

• Waarom krijgen we waarschuwingen? (Om ons te
beschermen of voor te bereiden.)

• Wanneer hebben mensen, omdat ze een waarschuwing ter
harte namen, bescherming ontvangen?

• Waarom negeren mensen soms waarschuwingen?

Behandel de informatie in de bovenstaande inleiding. Laat de
cursisten Leer en Verbonden 1:1, 4 lezen en op de woorden
luistert en waarschuwende letten. Leg uit dat luistert het volgende
betekent: ‘aandachtig luisteren en gehoor geven’. Leer en
Verbonden 1 dient als waarschuwende boodschap in de laatste
dagen.

Herinner de cursisten aan de vragen die ze aan het begin van
dit lesidee hebben gekregen. Laat hen Leer en Verbonden 1
zorgvuldig lezen en antwoorden op hun vraag opzoeken. Zet
de vragen als kopjes op het bord en laat de cursisten hun bevin-
dingen onder het desbetreffende kopje zetten. Bespreek de
volgende vragen:

• Wat hebben jullie van Leer en Verbonden 1 geleerd?

• Waarom is het belangrijk om deze waarschuwingen te
begrijpen?

• Waarom is het belangrijk om er gehoor aan te geven?

• Waarom zouden deze waarschuwingen als voorwoord van
de Leer en Verbonden zijn gegeven?

• Hoe zouden jullie deze leringen kunnen gebruiken om
andere mensen op school, in de wijk of in de samenleving te
helpen?

Maak de cursisten aan de hand van Leer en Verbonden 60:2–3;
88:81 duidelijk dat ze anderen moeten ‘waarschuwen’. Lees
Leer en Verbonden 35:13–16 en vraag: Wat wordt er in deze
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tekst gezegd tegen de mensen die het gevoel hebben dat ze niet
goed genoeg zijn om een dienstknecht van de Heer te zijn?

Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat de hedendaagse
profeten, apostelen en leiders van de kerk net als Joseph Smith
zijn voorbereid om de mensheid te waarschuwen. Gebruik de
brochure Voor de kracht van de jeugd om een aantal hedendaagse
waarschuwingen van onze huidige leiders te bespreken. Lees
de volgende uitspraak voor van president Gordon B. Hinckley,
destijds raadgever in het Eerste Presidium:

Leer en Verbonden 1:37–38 (Tekstenbeheersing). Wij
moeten de leringen van de apostelen en profeten
aanvaarden, omdat zij het woord van de Heer
bevatten. Als wij niet naar hun woorden luisteren,
zullen we niet tot het volk van de Heer gerekend
worden. (15–20 minuten)

Bespreek de volgende vragen:

• Als de leiders van de kerk tot ons spreken, van wie is de
boodschap dan afkomstig?

• Waarom is het belangrijk om de raad van de leiders van de
kerk op te volgen, ook als het moeilijk is of als je het er niet
mee eens bent?

Lees Leer en Verbonden 1:14 en vraag: Wat voegt deze tekst aan
ons begrip van dit beginsel toe?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 1:37– 38 lezen en bespreek
de betekenis van de woorden: ‘hetzij door mijn eigen stem,
hetzij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde.’
Moedig de cursisten aan om die teksten uit het hoofd te leren.

Inleiding
Toen Moroni in het voorjaar van 1823 aan Joseph Smith
verscheen, citeerde hij onder andere Maleachi 4:5–6, hoewel er
een aantal verschillen met de bijbeltekst zijn. (Zie Geschiedenis
van Joseph Smith 1:29–33, 36–39.) In afdeling 2 staat die
profetie zoals Moroni die uitsprak. In opdracht van president

Leer en Verbonden 2

‘Er zijn mensen die kritiek hebben als we raadgeven of
waarschuwen. Bedenk dat onze raadgevingen niet zijn
ingegeven door zelfzuchtige verlangens. Bedenk dat onze
raadgevingen niet ongegrond zijn. De beslissing om ons
uit te spreken over verschillende zaken wordt niet zonder
overleg en gebed genomen. Onze enige wens is u te
helpen met uw problemen, uw strijd, uw gezin en uw
leven.’ (De Ster, januari 1993, p. 53.)

Brigham Young werd deze afdeling in 1876 in de Leer en
Verbonden opgenomen. Het is de oudste openbaring in de Leer
en Verbonden. De boodschap van Maleachi is zo belangrijk
dat die in alle standaardwerken wordt herhaald. (Zie Maleachi
4:5–6; Lucas 1:16–17; 3 Nephi 25:5–6; LV 2; 27:9; 98:16–17;
110:13–16; 128:17–18; Geschiedenis van Joseph Smith 1:37–39.)
Zie de historische achtergrond bij afdeling 2 in Leer en Verbonden
–  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 6) voor meer informatie.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De sleutels van Elia moesten hersteld worden, anders zou de

aarde bij de wederkomst van Christus worden verwoest.
(Zie LV 2; zie ook Maleachi 4:5–6; LV 128:17–18.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 37–39.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 6–8.

Lesideeën
Leer en Verbonden 2:1–3. De sleutels van Elia
moesten hersteld worden, anders zou de aarde bij
de wederkomst van Christus worden verwoest.
(25–30 minuten)

Teken een sluitsteen zoals
in het voorbeeld. Vraag
welke leerstelling van het
evangelie met een sluit-
steen vergeleken kan
worden. Lees na enige
discussie de volgende
uitspraak voor van ouder-
ling John A. Widtsoe, voor-
malig lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen:

Zet het bijgaande schema op het bord. Zet alleen de teksten in
de linkerkolom. Laat de cursisten Maleachi 4:5–6 en Leer en
Verbonden 2 lezen en vergelijken. Vul het schema in en let op de
verschillen tussen de twee versies van deze profetie.

‘Het begin en het eind van het evangelie staat in afdeling
2 van de Leer en Verbonden. Het is de sluitsteen van de
prachtige boog van het evangelie; en als die middelste
steen zou verzwakken en eruit zou vallen, valt de hele
structuur van het evangelie in ongeorganiseerde blokken
leerstellingen in elkaar.’ (ElRay L. Christiansen, Confe-
rence Report, april 1960, p. 48.)

Sluitsteen

Periode in New York en Pennsylvania

28



Lees de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie:

Geef iedere cursist een van de volgende vragen, en laat ze de
antwoorden met behulp van de bijbehorende verwijzingen
opzoeken. Als ze daarmee klaar zijn, leest u elke vraag voor en
laat u de cursisten iets over hun bevindingen vertellen.

• Wie is Elia?

• Wanneer zou Elia terugkeren? (Zie LV 2:1; 110:13–16.)

• Wat herstelde Elia toen hij terugkwam? (Zie LV 2:1;
110:13–16.)

• Wat zijn ‘de aan de vaderen gedane beloften’? (LV 2:2.)
(Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven: ‘Wie zijn
de vaderen? Abraham, Isaak en Jakob, die de beloften
ontvingen. Wat zijn de beloften? Ze zijn de beloften van een
eeuwig gezin, van nakomelingen als het zand der aarde of
de sterren der hemel; van eeuwig nakomelingschap; en van
voortdurende heerlijkheid, eer en verhoging, een eeuwig
leven in een eeuwige omgeving.’ [Millennial Messiah, p. 267].)

• Hoe worden de beloften in ons hart geplant? (Zie LV 2:2;
de toelichting bij LV 2:2 in De Leer en Verbonden  –  lesboek:
godsdienst 324–325, pp. 7–8.)

• Hoe kan de wederkomst van de Heer zowel ‘groot’ als
‘geducht’ zijn? (Zie LV 2:1; de toelichting bij LV 2:1 in De Leer
en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, p. 7.)

• Waarom zou de aarde ‘volkomen worden verwoest’ als Elia
niet zou zijn gekomen? (Zie LV 128:17–18.)

‘Beide vertalingen zijn juist; in beide komt de wil van de
Heer naar voren; en in beide staat duidelijke en ware
leer. Samen geven ze ons uitvoerige informatie over de
zending van Elia, die we niet van hen afzonderlijk
zouden ontvangen.’ (The Millennial Messiah: The Second
Coming of the Son of Man [1982], p. 266.)

Zie, Ik zend
u de profeet
Elia

Zie, Ik zal u
het priester-
schap open-
baren door
de hand van
de profeet
Elia,

voordat de
grote en
geduchte
dag des
Heren komt.

voordat de
grote en
geduchte
dag des
Heren komt.

Hij zal het
hart der
vaderen
terugvoeren
tot de kinde-
ren en het
hart der
kinderen tot
hun vaderen,

En hij zal in
het hart der
kinderen
de aan de
vaderen
gedane
beloften
planten, en
het hart der
kinderen
zal zich tot
hun vaderen
wenden.

opdat Ik niet
kome en het
land treffe
met de ban.

Indien het
niet zo ware,
zou de
gehele aarde
bij zijn
komst vol-
komen wor-
den ver-
woest.

Maleachi
4:5–6

LV 2

Vraag de cursisten wat voor invloed de komst van Elia op
hen heeft. Geef uw getuigenis van het belang van de zending
van Elia.

Inleiding
Ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft geschreven:

‘De werken, en de plannen en de doeleinden van God kunnen
niet worden verijdeld, noch kunnen ze mislukken. (. . .) Bedenk,
bedenk dat het niet het werk van God is dat wordt verijdeld,
maar het werk van mensen’ (LV 3:1, 3). (. . .)

‘Zij die in God geloven zullen het niet moeilijk vinden om deze
voorstellen te aanvaarden  –  dat zijn gedachten verhevener
zijn dan onze gedachten, dat Hij zaken begrijpt die wij niet
begrijpen, dat zijn wegen verhevener zijn dan onze wegen, en
dat zijn werk “in zijn tijd [zal] geschieden, en op zijn wijze”.
Maar in de praktijk zijn dit blijkbaar moeilijke concessies om te
doen en moeilijke beginselen om toe te passen.

‘Veel mensen hebben een kortzichtige zienswijze ten opzichte
van de macht en positie van God. De broeder van Jared heeft
gezegd dat zelfs de grote macht van God “klein lijkt voor het
begrip van de mens” (Ether 3:5). Veel stervelingen  –  zelfs
enkele leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen  –  zijn zo kortzichtig dat zij veronderstellen
dat zij de zaken van God aan de hand van hun aardse verstand
kunnen beoordelen. Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd:
“Ja, we erkennen zijn grote plan, maar kritiseren zijn stijl,
omdat Hij alles op zijn eigen wijze doet. (. . .) We willen graag
alles op onze manier doen, ondanks het feit dat onze wijze veel
minderwaardiger is dan de zijne.” [A Wonderful Flood of Light
(1990), p. 67.]’ (The Lord’s Way [1991], p. 3.)

Zie de historische achtergrond bij afdeling 3 in Leer en Verbonden
–  lesboek: godsdienst 324–325 (pp. 9–10) voor meer informatie.

Belangrijke evangeliebeginselen
• God is alwetend en almachtig. Zijn plannen falen niet. (Zie

LV 3:1–3; zie ook Openbaring 19:6; 2 Nephi 9:20; Alma 26:35.)

• Als wij Gods geboden onderhouden en op Hem vertrouwen
in plaats van op de mens, zal Satan geen macht hebben
om ons te verdelgen. (Zie LV 3:7–8; zie ook LV 5:21–22; 21:6.)

• Wij mogen niet lichtvaardig met heilige zaken omspringen.
(Zie LV 3:5, 12; zie ook LV 63:64.)

• Wij behoren niet om dingen te vragen die niet goed voor ons
zijn. (Zie LV 3:4–7, 13; zie ook Jakobus 4:1–3; 2 Nephi 4:35;
Alma 29:1–4; Helaman 10:5–6.)

• Als we zondigen, raken we heilige zegeningen en voor-
rechten kwijt. (Zie LV 3:9–15.)

Leer en Verbonden 3

Leer en Verbonden 3
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Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 47–49.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 9–11,
22–24.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  videopresentaties,
segment 5, ‘De werken van God’ (14:15), kan gebruikt
worden om Leer en Verbonden 3 en 10 te behandelen.

(Zie Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor
lesideeën.)

Leer en Verbonden 3. Gods plannen falen niet.
Als we zijn geboden onderhouden en op Hem
vertrouwen, zal Satan geen macht hebben om

ons te verdelgen. (20–25 minuten)

NB: Dit lesidee kan ook gebruikt worden om afdeling 10 te
behandelen. Aangezien de afdelingen 3 en 10 over dezelfde
gebeurtenissen gaan, kunt u ze gezamenlijk behandelen.

Om ervoor te zorgen dat de cursisten de historische achter-
grond van de afdelingen 3 en 10 begrijpen, behandelt u het
materiaal in de aanvullende bronnen.

Laat een exemplaar van het Boek van Mormon zien en vraag
waarom de Heer ons dit boek heeft gegeven. Lees Leer en
Verbonden 20:8–9 en vraag wat er in deze teksten over dat doel
staat. (Het Boek van Mormon bevat de volheid van het evan-
gelie.) Joseph Smith heeft gezegd ‘dat het Boek van Mormon het
nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze gods-
dienst is, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de
leringen erin te houden, dan door welk ander boek ook.’
(History of the Church, deel 4, p. 461; zie ook de inleiding tot het
Boek van Mormon.) Vraag: Waarom denken jullie dat Satan dit
boek al vóór de publicatie ervan wilde vernietigen?

Lees Leer en Verbonden 10:12–19, 29–33 en zoek op hoe
Satan het Boek van Mormon wilde vernietigen. Bespreek dit
klassikaal.

Laat de cursisten 1 Nephi 9; Woorden van Mormon 1:1–7; Leer
en Verbonden 10:38–45 lezen. Vraag: Hoe zorgde de Heer er al
meer dan duizend jaar geleden voor dat Satans plan om het
Boek van Mormon te vernietigen werd verijdeld?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Neal A.
Maxwell, destijds lid van het Presidium der Zeventig:

‘Naast het bestaan van God zijn er maar weinig leerstel-
lingen die fundamenteler zijn dan de waarheid dat God
alwetend is. “O, hoe groot is de heiligheid van onze God!
Want Hij weet alle dingen, en er is niets of Hij weet het”
(2 Nephi 9:20). Helaas wordt deze waarheid soms alleen
passief aanvaard door mensen die onderzoek vermijden
en de gevolgen niet begrijpen. Later hebben dergelijke 
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Leg uit dat Joseph Smith veel had geleerd van zijn ervaring met
de 116 verloren bladzijden. Deel de klas op in twee groepen.
Laat de ene groep Leer en Verbonden 3:1–10 lezen en de andere
groep de verzen 11–20. Laat beide groepen verzen opzoeken
waarin de beginselen staan die Joseph Smith van deze ervaring
had geleerd. Laat hen die beginselen markeren. Bespreek hun
bevindingen en zet ze op het bord. U kunt tijdens de bespreking
de volgende ideeën en vragen gebruiken.

1. Het werk van God kan niet worden verijdeld. (Zie LV 3:1, 3.)

• Waarom zou het werk van God niet verijdeld kunnen
worden?

• Wat staat er in de Schriften over God waardoor wij
kunnen begrijpen hoe Hij Zich op toekomstige gebeurte-
nissen voorbereidt?

• Hoe kunnen we meer op Hem vertrouwen als we weten
dat zijn werk niet verijdeld kan worden?

2. We mogen nooit de openbaringen van God negeren. (Zie LV 3:4–7.)

• Hoe vaak heeft de profeet Joseph Smith gebeden of hij de
platen aan Martin Harris kon meegeven? (Drie keer; zie
De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, p. 9.)

• Waarom zou de profeet het eerste antwoord van de Heer
niet geaccepteerd hebben?

• In hoeverre achten de mensen tegenwoordig ‘de raadge-
vingen van God als niets’ (vers 7)? Waarom zouden ze dat
doen?

3. We moeten op God vertrouwen en zijn raad boven die van de mens
aanvaarden. (Zie LV 3:6–8.)

• In welk opzicht waren de zorgen van de profeet om
Martin Harris een belemmering om zijn plicht ten opzichte
van God te vervullen?

• Martin Harris was veel ouder dan de profeet en hij had
veel aan de vertaling bijgedragen. Wat zou een goede
reactie zijn als iemand die je respecteert iets van je
verwacht dat tegen de wil van God ingaat?

4. Wij moeten voorzichtig met de heilige waarheden omgaan die aan
ons zijn toevertrouwd. (Zie LV 3:5, 12.)

• Wat was er aan Joseph Smith toevertrouwd?

• Welke heilige waarheden en bezittingen zijn zoal aan ons
toevertrouwd die we zorgvuldig moeten beschermen?

gelovigen soms moeite met de gevolgen van deze funda-
mentele leer  –  die met andere machtige leerstellingen te
maken hebben, zoals de voorkennis van God, de voorsterfe-
lijke ordening en opdrachten in de voorsterfelijke wereld. De
liefdevolle God die onze persoonlijke groei vormt en onze
ervaringen heiligt  –  en ons erbij helpt  –  zou dat niet
kunnen doen als Hij niet alwetend was.’ (All These Things
Shall Give Thee Experience [1979], p. 6.)
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5. We moeten allemaal voorzichtig zijn, anders vallen we ten prooi
aan Satans verleidingen. (Zie LV 3:4, 9.)

• Hoe is het mogelijk dat zo’n groot persoon als de profeet
Joseph Smith niet naar de Heer luisterde?

• In hoeverre hebben wij met soortgelijke verleidingen te
maken?

• Hoe kunnen we de kracht krijgen om de verleidingen van
de duivel te weerstaan?

• Wat staat er in Leer en Verbonden 3:9–10 over de barmhar-
tigheid van God?

6. Aan zonden zijn altijd gevolgen verbonden. (Zie LV 3:14.)

• Wat waren de gevolgen voor Joseph Smith toen het manu-
script weg was?

• Wat zijn de gevolgen als wij zondigen?

• Worden we altijd onmiddellijk met de gevolgen gecon-
fronteerd?

Leg uit dat de jonge profeet veel leerde van deze ervaring,
onder andere het belang van vertrouwen op de Heer in plaats
van angst voor de mens. Joseph Smith zei dat hij de volgende
regel had aanvaard: ‘Als de Heer iets gebiedt, doe het dan!’
(History of The Church, deel 2, p. 170.)

Inleiding
President Joseph Fielding Smith heeft gezegd:

‘[Leer en Verbonden 4] is bijzonder kort, slechts zeven verzen,
maar deze afdeling bevat voldoende raad en instructie voor een
levenslange studie. Niemand heeft die afdeling nog volledig
begrepen. Het was geen persoonlijke openbaring aan Joseph
Smith, maar aan iedereen die zich in de dienst van God wil
begeven. Het is een openbaring voor alle leden van de kerk,
vooral voor de leden die het priesterschap dragen. Er staat
misschien geen enkele andere openbaring in onze Schriften met
zoveel instructies over de kwalificatie van de leden van de kerk
voor de dienst van God in zo’n korte vorm dan deze. Hij is zo
breed, hoog en diep als de eeuwigheid. Geen ouderling in de
kerk is bevoegd om in de kerk te onderwijzen, of de boodschap
van het eeuwig heil in de wereld te verkondigen, totdat hij, in
ieder geval gedeeltelijk, deze instructies uit de hemel tot zich
heeft genomen.’ (Church History and Modern Revelation, 2 delen
[1953], deel 1, p. 35.)

Zie de historische achtergrond bij afdeling 4 in Leer en Verbonden
–  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 11) voor meer informatie over
deze openbaring.

Leer en Verbonden 4

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer zegt welke eigenschappen nodig zijn om recht-

schapen dienstbetoon in zijn koninkrijk te verrichten. 
(Zie LV 4.)

• Zij die eraan werken om anderen in het koninkrijk te
brengen, zullen ook zelf verlost worden. (Zie LV 4:2, 4;
zie ook Ezechiël 3:17–21; Jakob 1:19.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 74, 82, 125.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 11–12.

Lesideeën
Leer en Verbonden 4. Aan de mensen die
ernaar streven, belooft de Heer de eigen-
schappen die nodig zijn om rechtschapen

dienstbetoon in zijn koninkrijk te verrichten.
(15–20 minuten)

Neem een koffer mee naar de klas met witte overhemden,
stropdassen, de Schriften en andere spullen die een zendeling
nodig heeft. Laat de koffer zien en laat hen zich voorstellen
dat die is gepakt voor een zendeling die op weg naar het zen-
dingsveld is. Vraag: Wat zou er in de koffer zitten? Doe de
koffer open en laat de inhoud aan de cursisten zien.

Leg uit dat een zendeling ook andere dingen nodig heeft, die
niet noodzakelijkerwijs in een koffer passen. Laat hen die in
Leer en verbonden 4 opzoeken. (U kunt de eigenschappen in
afdeling 4 op aparte vellen papier zetten en die uit de koffer
halen als de cursisten ze in hun Schriften vinden.) Bespreek
iedere eigenschap. Als u wilt kunt u nog anderen teksten over
iedere eigenschap opzoeken. Of laat de cursisten vertellen hoe
zij deze eigenschappen in het leven van de leiders van de kerk
hebben gezien.

Laat de cursisten met behulp van de index in hun Leer en
Verbonden en Parel van grote waarde een tekst over het werk
van God opzoeken. (Zie, bijvoorbeeld, Mozes 1:39.) Laat hen
opzoeken hoe we geroepen kunnen worden om God te dienen.
(Als quorumpresident leraren, jeugdwerkleerkracht, moeder of
vader, zendeling enzovoorts.) Lees afdeling 4 en bespreek de
volgende vragen:

• Wat is volgens de verzen 2 en 4 een voordeel van God dienen
en zijn werk doen?

• Hoe behoren wij Hem te dienen? (Zie vers 2.)

• Wat voor eigenschappen moeten we van de Heer ontwik-
kelen om Hem beter te kunnen dienen?

• Hoe kunnen we die eigenschappen verkrijgen? (Zie vers 7.)

Hoewel deze afdeling vaak gebruikt wordt om over zendings-
werk te praten, kunt u ook de volgende uitspraak van president
Harold B. Lee overwegen: ‘Het belangrijkste werk van de Heer
dat u ooit zult doen, ligt binnen de muren van uw eigen huis.’
(Strengthening the Home [brochure, 1973], p. 7.) Vraag de
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cursisten hoe zij de beginselen in afdeling 4 in alle aspecten van
hun leven kunnen toepassen.

Leer en Verbonden 4. De Heer zegt wat nodig is om
zijn werk te verrichten. (10–15 minuten)

Het zou goed zijn als alle seminariecursisten op een dag afde-
ling 4 uit hun hoofd kennen. Velen van hen zullen dat moeten
doen als zij op zending gaan. Nu is misschien de juiste tijd om
daarmee te beginnen. Zet de hele openbaring op het bord. Laat
de cursisten die herhaaldelijk opzeggen. Wis steeds een aantal
woorden uit, totdat de hele afdeling is uitgewist. Moedig de
cursisten aan om deze afdeling geregeld te bestuderen. (Zie ook
‘Tekstenbeheersing’ en ‘Methoden voor onderwijs uit de
Schriften’ in het aanhangsel [pp. 292–296] voor meer informatie
over teksten uit het hoofd leren.)

Inleiding
President Joseph Fielding Smith heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen het volgende over Leer en
Verbonden 5 gezegd:

‘Toen hij zich nederig had bekeerd van de dwaasheid die de
Heer ertoe bracht hem van goddeloosheid te beschuldigen, ging
Martin Harris opnieuw naar de profeet Joseph Smith en
smeekte of hij een van de drie getuigen mocht worden waar-
over in het Boek van Mormon wordt gesproken. ([Zie LV 3:12;
10:1;] 2 Nephi 27:12–14.) In de zomer van 1828 raakte hij het
manuscript kwijt, en in maart 1829 pleitte Martin met de profeet
voor dit grote voorrecht een van de getuigen te zijn. De Heer
gaf gehoor aan zijn verzoek en gaf de openbaring die nu
bekend staat als afdeling 5 van de Leer en Verbonden. (. . .) De
Heer gaf in deze prachtige openbaring ook een aanmoediging
en zei dat Joseph Smith als getuige was geroepen en een
verbond met de Heer had gesloten dat hij de platen aan
niemand mocht laten zien dan alleen in opdracht van de Heer.
Hij kreeg verder te horen dat hij de gave had ontvangen om de
platen te vertalen en dat hij niet naar andere gaven mocht
dingen totdat zijn taak volbracht was, want hij zou geen andere
gave ontvangen totdat zijn werk af was. Daarna zou hij worden
geroepen om tot de hele wereld te getuigen.’ (Church History
and Modern Revelation, deel 1, pp. 38–39.)

Zie de historische achtergrond bij afdeling 5 in Leer en Verbonden
–  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 12) voor meer informatie over
deze openbaring.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Heilige ervaringen mogen alleen met anderen besproken

worden als de Geest ons daartoe aanzet. (Zie LV 5:1–14; zie
ook 3 Nephi 14:6; 26:14–18; 28:12–14; LV 6:12; 10:34–37; 63:64.)

Leer en Verbonden 5

• Wij zullen geoordeeld worden aan de hand van ons geloof in
het getuigenis van de getuigen die God uitkiest om zijn werk
te verrichten. (Zie LV 5:1–20; zie ook 2 Nephi 33:10–11; Ether
12:38–39; Moroni 10:34; LV 20:13–15.)

• Om openbaringen te kunnen ontvangen, moeten we de
geboden onderhouden. (Zie LV 5:21–35; zie ook LV 42:61;
76:5–10; 93:1.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 47–52, 273.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 12–14.

Lesideeën
Leer en Verbonden 5:1–14. Heilige ervaringen mogen
alleen met anderen besproken worden als de Geest
ons daartoe aanzet. (25–30 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je een instructiebijeen-
komst voor jongeren bijwoont en dat een priesterschapsleider
geïnspireerd wordt om over een heilige ervaring te vertellen.
Hij vraagt jullie om er niet met anderen over te praten en die
ervaring heilig te houden. Na de bijeenkomst hoor je een vriend
anderen over die heilige ervaring vertellen. Bespreek aan de
hand van de volgende vragen met de cursisten wat zij in deze
situatie zouden doen:

• Wat is er zo verkeerd aan om een vriend over die ervaring
te vertellen?

• Waardoor zou je in de verleiding kunnen komen om iets te
vertellen wat vertrouwelijk is?

• Zou het iets uitmaken als je je vriend zou laten beloven om
het niet door te vertellen?

• Waarom is het belangrijk om heilige zaken vertrouwelijk
te houden?

Lees Leer en Verbonden 5:1–3 en vraag:

• Hoe is deze situatie met de instructiebijeenkomst voor
jongeren te vergelijken?

• Waarom mocht Joseph Smith de platen aan niemand laten
zien, tenzij de Heer daar opdracht voor gaf?

• Wat had de profeet Joseph onlangs ervaren waardoor hij had
geleerd dat hij de Heer nauwgezet moest gehoorzamen?

Lees de verzen 4–9 en stel enkele of alle van de volgende
vragen:

• Waarom zou de Heer de profeet Joseph Smith hebben
gewaarschuwd om naast de gave van vertalen niet naar
andere gaven te streven? (Zie vers 4.)

• Waarom zou de Heer ons niet alle goede gaven tegelijk
geven? (Zie vers 4; 2 Nephi 28:30.)

• Wat moet de wereld volgens Leer en Verbonden 5:5 doen?

• Wat houdt luisteren nog meer in? (Gehoorzamen.)

• Wat is volgens de verzen 6–8 een groot probleem in deze
bedeling?
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• Zou het de profeet Joseph hebben geholpen als hij de platen
en andere voorwerpen van de Heer aan de wereld had laten
zien? Waarom of waarom niet? (Zie vers 7.)

• Waarom was het belangrijk dat de jonge profeet dat wist?

• Waarom beschermde de Heer volgens vers 9 de platen en de
andere voorwerpen?

• Waarom zijn sommige waarheden te heilig om lukraak met
sceptici en ongelovigen te bespreken? (Zie 3 Nephi 14:6;
LV 63:64.)

Lees Leer en Verbonden 5:10 en stel enkele of alle van de
volgende vragen:

• Wat zijn voorbeelden van Gods woord aan onze bedeling,
door middel van de profeet Joseph Smith? (De meeste open-
baringen in de Leer en Verbonden.)

• Wat zijn voorbeelden van openbaringen van weleer die door
middel van de profeet Joseph Smith zijn geopenbaard?
(Het Boek van Mormon, het boek Mozes, het boek Abraham,
de Bijbelvertaling van Joseph Smith.)

• Waarom is het zo belangrijk om in deze tijd profeten te
hebben? (Zie LV 1:37–38.)

Lees Leer en Verbonden 5:11–14 om erachter te komen hoe de
Heer aan getuigen van het Boek van Mormon zou komen.
Vraag:

• Waarom waren de drie getuigen zo belangrijk voor het
tevoorschijn brengen van het Boek van Mormon?

• Door welke macht zouden zij in staat zijn om de platen en de
engel te zien?

• Hoe zou Martin Harris zich gevoeld hebben toen hij zich
realiseerde dat de Heer die getuigen zou uitkiezen?

Martin Harris kreeg de belofte dat hij de platen zou mogen zien
als hij zich voor God vernederde en zijn fouten toegaf. (Zie vers
24, 28.) Zelfs toen hij de 116 bladzijden was kwijtgeraakt, vond
broeder Harris het moeilijk om zich te vernederen. Uiteindelijk
lukte het hem en zag hij de engel en de platen. Overweeg de
volgende vragen te stellen:

• Wat zegt deze openbaring jullie over heilige waarheden die
ons worden toevertrouwd?

• Hoe kunnen we dat vertrouwen verdienen?

• Wat voor zegeningen zullen we ontvangen als ons heilige
waarheden toevertrouwd worden?

Leer en Verbonden 5:1–20. Wij zullen geoordeeld
worden aan de hand van ons geloof in het getuigenis
van de getuigen die God uitkiest om zijn werk te
verrichten. (15–20 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat een wetenschapper
ontdekt dat het water bij jullie in de buurt besmet is. Met
behulp van een microscoop ontdekt de wetenschapper dat het
water zo vervuild is dat je dood kunt gaan als je het drinkt.
De wetenschapper maakt in de hele omgeving bekend dat
niemand het water mag drinken. Vraag:

• Zouden jullie het water drinken?

• Zou je erop staan om zelf door de microscoop te kijken?

• Zouden jullie het advies negeren omdat je de dodelijke
bacteriën niet zelf had gezien?

• Wat zouden de gevolgen zijn als je het water zou drinken?

Leg uit dat de wetenschapper in dit voorbeeld een getuige is
van iets dat anderen niet hebben gezien. Lees Leer en
Verbonden 5:1–2, 6–20 en zoek op wat de Heer heeft gezegd
over de mensen die zijn getuigen geloven en de mensen 
die niet geloven.

Vraag of het belangrijker is om een getuige te zijn of om een
getuige te geloven. Wijs erop dat als de wetenschapper in het
voorbeeld van het water drinkt, hij net zo ziek zal worden als
de andere mensen. Vraag:

• Wat kan jullie besluit om het water niet te drinken
versterken? (Zorg ervoor dat de cursisten de waarde van
meerdere getuigen inzien.)

• Wie zijn tegenwoordig de getuigen in de kerk die we moeten
geloven en volgen? (Zie LV 107:23, 25 voor belangrijke
voorbeelden.)

Lees Ether 12:6 met de klas en bespreek hoe ons geloof door
beproevingen groeit.

Leer en Verbonden 5:21–35. Om openbaringen
te kunnen ontvangen, moeten we de geboden
onderhouden. (5–10 minuten)

Laat een gloeilamp zien en vraag: Wat moet ik doen om die te
laten branden? (In een fitting stoppen, op een stopcontact
aansluiten.) Leg uit dat er voor het ontvangen van openbaring
net zo goed vereisten zijn als om een lamp te laten branden.

Lees Leer en Verbonden 5:21–35 en zoek op wat Joseph Smith
en Martin Harris van de Heer moesten doen en wat Hij hun
beloofde. U kunt de cursisten het woord indien in deze verzen
laten opzoeken om erachter te komen hoe iedere zegen of vloek
van iemands gedrag afhankelijk is. Bespreek hoe deze beloften
op ons van toepassing zijn. Aan de hand van de volgende vraag
kunt u bijvoorbeeld het verlangen van Martin Harris om de
platen te zien vergelijken met ons verlangen naar geestelijke
kennis: Wat is er volgens vers 24 nodig om van de dingen van
God ‘een aanblik’ te krijgen? (Zie ook vers 28.)

Moedig de cursisten aan om te overwegen hoe zij steeds
gehoorzamer aan de geboden kunnen zijn.

Inleiding
Onze hemelse Vader wil dat wij Hem om hulp vragen. Hij heeft
ons in feite geboden om onze behoeften en verlangens aan Hem
voor te leggen. Ouderling Boyd K. Packer heeft als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Er is geen enkele bood-

Leer en Verbonden 6
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schap die vaker en op meer manieren in de Schriften voorkomt
dan: “Vraag, en gij zult ontvangen.”’ (De Ster, januari 1992,
p. 19.) Wij ontvangen zijn antwoorden meestal op rustige, niet-
spectaculaire wijze. Toen Oliver Cowdery bijvoorbeeld navraag
bij de Heer deed over de waarheid van het werk van Joseph
Smith, zei de Heiland tegen hem: ‘Heb Ik u daarover geen
vrede in uw gemoed geschonken? Welk groter getuigenis kunt
u hebben dan van God?’ (LV 6:23.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer beantwoordt onze gebeden volgens de verlangens

van ons hart. (Zie LV 6:5–8, 14–15, 20–24; zie ook Marcus
11:24; Jakobus 1:5–6.)

• Alleen de Heer kent onze gedachten en de voornemens van
ons hart. (Zie LV 6:16, 22–24.)

• Wie de geboden onderhouden en ernaar streven de zaak
van de Heer voort te brengen, doorstaan hun beproevingen,
overwinnen het kwaad en beërven het eeuwige leven.
(Zie LV 6:6–9, 33–37.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 52–54.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 14–16.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  videopresentaties,
segment 6, ‘Dit is de Geest van openbaring’ (10:15), kan
gebruikt worden om Leer en Verbonden 6; 8–9 te behan-

delen. (Zie Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor
lesideeën.)

Leer en Verbonden 6:5–8, 14–15, 20–24. De Heer
beantwoordt onze gebeden naar de verlangens van
ons hart. (15–20 minuten)

Lees één voor één de volgende aanwijzingen. Laat de cursisten
met zo min mogelijk aanwijzingen vaststellen wie de persoon is
die wordt beschreven:

• Na Joseph Smith wordt hij het meest genoemd in de Leer en
Verbonden.

• Hij is als assistent-president van de kerk werkzaam geweest.

• Hij was jurist.

• Hij gaf les op school.

• Hij ontving het Aäronisch priesterschap van Johannes de
Doper en het Melchizedeks priesterschap van Petrus,
Jakobus en Johannes.

• Hij was de belangrijkste schrijver van het Boek van Mormon.

• Hij was een van de drie bijzondere getuigen van de gouden
platen.

Zodra de cursisten hebben vastgesteld dat Oliver Cowdery
wordt bedoeld, vertelt u hoe hij Joseph Smith ontmoette.

(Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:66–67; ‘De aankomst van
Oliver Cowdery’ in De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden, pp. 52–53.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 5:30–34 lezen en vraag:
Wat moest Joseph Smith van de Heer doen? Lees de vierde
alinea van de historische achtergrond bij afdeling 6 in Leer en
Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 14). Vraag:

• Waarom was de profeet Joseph niet verbaasd toen Oliver
Cowdery arriveerde?

• Hoe wist de profeet dat de Heer hulp zou sturen?

• Wat zegt dat over het vertrouwen van de profeet in het
gebed?

Laat de cursisten overwegen hoe we dat met de antwoorden
op onze gebeden kunnen vergelijken. Vraag: Hoe kunnen wij de
communicatie met onze hemelse Vader verbeteren?

Leg uit dat Oliver Cowdery opnieuw vertrouwen in het gebed
moest krijgen. Lees Leer en Verbonden 6:5–6, 8, 14 en vraag:
Wat zegt de Heer hier over streven naar zijn hulp? Lees de
uitspraak voor van ouderling Packer in de bovenstaande inlei-
ding tot afdeling 6. Vraag: Waarom zou er in de Schriften zoveel
aandacht aan het gebed worden besteed?

Lees de verzen 20–24 en zoek op hoe onze hemelse Vader het
gebed van Oliver Cowdery verhoorde toen hij om een sterker
getuigenis van het werk van Joseph Smith vroeg. Laat de
cursisten in vers 24 de woorden markeren waaruit blijkt hoe het
gebed van Oliver verhoord werd. Lees de volgende uitspraken
voor. Ouderling Rex D. Pinegar heeft als lid van het Presidium
der Zeventig gezegd:

Ouderling Gene R. Cook, lid van het Quorum der Zeventig,
heeft gezegd:

‘In de loop der jaren hebben de profeten verkondigd dat
we minimaal twee keer per dag, ’s morgens en ’s avonds,
moeten neerknielen en ons hart aan onze hemelse Vader
moeten uitstorten. De rest van de dag kunnen we ernaar
streven om een gebed in ons hart te hebben. Als we dat
doen, als ons hart op de juiste plaats zit, zullen we
merken dat onze macht en doelgerichtheid is toegenomen
en dat we beter in staat zijn om antwoord te ontvangen.’
(Receiving Answers to Our Prayers [1996], p. 46; zie ook
Alma 37:37.)

‘De gemoedsrust die de Heer ons schenkt laat ons weten
dat de beslissingen die wij genomen hebben, juist zijn, dat
onze koers juist is. Het is de inspiratie en leiding waar-
door wij in ons gezin en in ons werk worden bijgestaan.
Het verschaft ons de moed en de hoop om de problemen
van het leven onder ogen te zien. Voor mij is het wonder-
baarlijke element van het gebed dat God in de verborgen
en stille kamers van ons gemoed en hart gebeden zowel
hoort als verhoort.’ (De Ster, juli 1993, p. 63.)
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Geef uw getuigenis dat wij, als we gehoorzaam zijn, net als
Oliver Cowdery antwoord op onze gebeden kunnen
ontvangen.

Inleiding
Na de opstanding van de Heer, toen Petrus de toekomst van
Johannes ter sprake bracht, antwoordde de Heer: ‘Indien Ik wil,
dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan?’ (Johannes 21:22;
zie vers 20–23.) Voor de tijd van Joseph Smith bestond er onze-
kerheid of Johannes was gestorven of dat hij op aarde was
gebleven tot de wederkomst van de Heiland. Joseph Smith en
Oliver Cowdery stelden de Heer deze vraag en kregen Leer en
Verbonden 7 als antwoord. Hun ervaring kan een voorbeeld
voor ons zijn. Als wij de Schriften bestuderen, moeten we ook
de hulp van de Heer inroepen om zijn woorden te begrijpen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Johannes de Geliefde onderging een lichamelijke verande-

ring en zal de rechtschapenen op aarde tot aan de weder-
komst bedienen. (Zie LV 7; zie ook 3 Nephi 28.)

• God geeft de getrouwen volgens hun rechtschapen verlan-
gens. (Zie LV 7; zie ook Alma 29:4–5.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 17–18.

Lesideeën
Leer en Verbonden 7:1–3, 6. Johannes de Geliefde
onderging een lichamelijke verandering en zal de
rechtschapenen op aarde tot aan de wederkomst
bedienen. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten: Wat weten we over mensen die een licha-
melijke verandering hebben ondergaan? Laat een afbeelding
van een menigte zien en vraag: Als er zich in een menigte
iemand zou bevinden die een lichamelijke verandering heeft
ondergaan, zouden jullie die persoon er dan uit kunnen halen?

Leg uit dat de Heiland na zijn opstanding over de toekomst
van Johannes de Geliefde op aarde sprak. Laat de cursisten
Johannes 21:20–23 lezen en een van de volgende uitleggingen
van de woorden van de Heiland uitkiezen:

1. Johannes zou net als iedereen sterven.

2. Johannes zou tot de wederkomst van Christus op aarde
leven.

Tijdens de vertaling van het Boek van Mormon hadden de pro-
feet Joseph Smith en Oliver Cowdery een meningsverschil over
dit onderwerp. (Zie de historische achtergrond bij afdeling 7

Leer en Verbonden 7

in Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, p. 17.) Lees
Leer en Verbonden 7:1–3, 6 en zoek op wat de Heiland over
Johannes zei. Vraag: Wat zou Johannes tijdens zijn verblijf op
aarde doen? Tijdens een conferentie in juni 1831 in Kirtland
(Ohio) gaf de profeet Joseph Smith aanvullende informatie.
John Whitmer heeft toen opgeschreven:

Laat de cursisten 3 Nephi 28:7–9, 19–22, 30, 37–40 lezen om
meer te weten te komen over mensen die een lichamelijke
verandering hebben ondergaan. U kunt het bijgaande schema
op het bord zetten en de antwoorden in de rechterkolom
weglaten. Laat de cursisten de teksten in de linkerkolom
opzoeken en het schema verder invullen.

Zie de toelichting bij 3 Nephi 28 in Het Boek van Mormon  –
materiaal voor de cursist: godsdienst 121 en 122 (1996, p. 127) voor
meer informatie.

Inleiding
Na de doop ontvangen de leden van de kerk de gave van de
Heilige Geest en hebben ze recht op persoonlijke openbaring.
De gave van openbaring wil nog niet zeggen dat we ook open-

Leer en Verbonden 8–9

Vers 7 Zij zullen de dood niet smaken.

Vers 8 Zij zullen ten tijde van de wederkomst van de
Heiland in een oogwenk onsterfelijk worden.

vers 9 en 38 Zij voelen geen pijn of verdriet, behalve voor de
zonden van de wereld.

vers 19–22 Vervolging zal hen niet schaden.

Vers 30 Zij zijn als de engelen van God. Als zij tot de
Vader bidden, kunnen zij zich aan iedereen laten
zien.

Vers 37 Er vindt een verandering in hen plaats waardoor
zij langer leven en deze macht ontvangen.

Vers 39 Zij ondergaan een lichamelijke verandering die
niet hetzelfde is als de opstanding. Satan kan
hen niet verleiden. Zij zijn geheiligd. De macht
van de aarde kan hen niet vasthouden.

Vers 40 Zij blijven in hun veranderde staat tot aan de dag
des oordeels. Dan zullen ze herrijzen en voor
eeuwig bij God wonen.

3 Nephi 28 Beschrijvingen van mensen die een lichamelijke
verandering hebben ondergaan.

‘De Geest van de Heer daalde op ongebruikelijke wijze op
Joseph neer, en hij profeteerde dat Johannes de Open-
baarder zich onder de tien stammen bevond, die waren
weggevoerd.’ (History of the Church, deel 1, p. 176.)
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baring zullen ontvangen. President Brigham Young heeft
gezegd:

‘Iemand die volgens de openbaringen van God leeft, kan
zonder twijfel de Geest van de Heer bij zich hebben om zijn wil
te kennen en in zijn taken door Hem geleid te worden, zowel op
wereldlijk als geestelijk gebied. Ik ben er echter van overtuigd
dat we in dit opzicht ver beneden ons potentieel leven.’
(Discourses of Brigham Young, p. 32; zie ook 2 Nephi 32:5; Moroni
10:5; LV 88:33.)

In Leer en Verbonden 6 staat dat de Heer onze gebeden zal
beantwoorden. In de afdelingen 8 en 9 wordt uitgelegd hoe
we vragen moeten stellen en hoe we antwoorden ontvangen.
Deze afdelingen zijn belangrijke teksten over de Heilige Geest.
Ze zijn openbaringen over openbaringen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De meeste openbaringen van God komen door de macht van

de Heilige Geest in ons hart en ons verstand. (Zie LV 8:1–3;
9:8–9; zie ook LV 6:15, 22–23.)

• Het vereist studie, een rechtschapen levenswijze, conse-
quente beslissingen en geduld om openbaringen van God te
ontvangen en te begrijpen. (Zie LV 9:1–11.)

• Wij moeten tevreden zijn met de roepingen die we van de
Heer ontvangen. (Zie LV 9:3–6, 11–14; zie ook Filippenzen
4:11; Alma 29:1–3.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 54.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 18–21.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  videopresentaties,
segment 6, ‘Dit is de Geest van openbaring’ (10:15), kan
gebruikt worden om Leer en Verbonden 6:8–9 te behan-

delen. (Zie Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor
lesideeën.)

Leer en Verbonden 8:2–3 (Tekstenbeheersing).
Openbaringen van God komen door de
macht van de Heilige Geest in ons hart en ons

verstand. (5–10 minuten)

Laat de plaat van de tocht door de Schelfzee in de gids voor de
cursist zien. (Zie de afdeling ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 8.)
Vraag de cursisten: Hoe zou God aan Mozes geopenbaard
hebben dat hij de Schelfzee moest scheiden? Laat hen in Leer en
Verbonden 8:1–3 het antwoord opzoeken. Vraag: Hoe is dat te
vergelijken met de manier waarop wij openbaring ontvangen?

Veel jonge mensen denken misschien dat openbaring alleen
door bisschoppen of algemene autoriteiten worden ontvangen.
Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat alle mensen die dat
waardig zijn, openbaringen kunnen ontvangen. Lees de

volgende uitspraak voor van president Boyd K. Packer, waarne-
mend president van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Om ervoor te zorgen dat de cursisten de aard van persoonlijke
openbaring begrijpen, leest u de volgende uitspraak voor
van president Spencer W. Kimball, destijds president van het
Quorum der Twaalf Apostelen:

Lees ook de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer
voor:

Leer en Verbonden 8–9. Wij kunnen de Geest leren
herkennen en er gehoor aan geven. (15–25 minuten)

Vraag de cursisten die een talent hebben ontwikkeld (in kunst,
muziek of een vreemde taal) om aan de klas te vertellen hoe
lang ze aan de ontwikkeling van dat talent hebben gewerkt.
Vraag hoeveel jaar ze eraan gewerkt hebben en hoeveel uur per
dag ze geoefend of getraind hebben. Of laat een aantal cursisten
getalenteerde leden uit de wijk, gemeente of samenleving inter-
viewen en aan de klas vertellen hoe lang deze mensen aan hun
vaardigheden hebben gewerkt. Bespreek de volgende vragen:

‘De Geest vraagt niet om onze aandacht door te schreeu-
wen of ons hard door elkaar te schudden. Maar Hij fluis-
tert. Hij raakt ons zo zacht aan dat als we teveel door
andere dingen in beslag worden genomen, we Hem
misschien helemaal niet voelen.’ (‘The Candle of the
Lord’, Ensign, januari 1983, p. 53; zie ook 1 Koningen
19:11–12; Helaman 5:30.)

‘De brandende struiken, de rokende bergen, de lakens
met viervoetige dieren, de Cumorahs en de Kirtlands
waren wel realiteit, maar de uitzonderingen op de regel.
De meeste openbaringen die Mozes en Joseph ontvingen,
en die de hedendaagse profeet ontvangt, komen op
minder spectaculaire wijze  –  door diepe indrukken,
zonder spectaculaire of dramatische gebeurtenissen.

‘Als we altijd spectaculaire gebeurtenissen verwachten,
zullen we de voortdurende stroom van openbaring
volledig missen.’ (Conference Report, Munich Germany
Area Conference 1973, p. 77.)

‘Het huis van God is een huis van orde. De profeet Joseph
Smith heeft gezegd dat “het in tegenstrijd met Gods
bestuur is dat een lid van de kerk of iemand anders
aanwijzingen ontvangt voor hen die in gezag boven hem
staan”. [Teachings of the Prophet Joseph Smith, samengesteld
door Joseph Fielding Smith (1976), p. 21.]

‘Je kunt wel openbaring voor jezelf ontvangen, of als
ouder voor je gezin, of als leider of leerkracht voor
degenen voor wie je verantwoordelijk bent.’ (De Ster,
januari 1995, p. 56.)
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• Wie van jullie zijn gedoopt en bevestigd?

• Wat moet iemand doen om de gave van de Heilige Geest te
ontvangen? (Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat ze
tijdens hun bevestiging weliswaar de gave van de Heilige
Geest hebben ontvangen, maar dat ze die gave ook waardig
moeten zijn.)

• Hoe kan het herkennen en opvolgen van de influisteringen
van de Heilige Geest vergeleken worden met de ontwikke-
ling van een talent? Wat zijn de verschillen?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling M. Russell
Ballard, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

President Brigham Young heeft over een droom of visioen
verteld waarin de profeet Joseph Smith het volgende tegen
hem zei:

Leg uit dat we veel over openbaring te weten kunnen komen
als we openbaringen bestuderen. De Leer en Verbonden is een
boek over openbaringen met veel informatie over dit belang-
rijke beginsel. Eén voorbeeld kwam uit het verlangen van
Oliver Cowdery voort om aan de vertaling van het Boek van
Mormon mee te werken. Bespreek met de cursisten de eerste
twee alinea’s van de historische achtergrond bij afdeling 8 in
Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 20). Vraag:
Waarom moest Oliver Cowdery het beginsel openbaring
begrijpen om de gouden platen te kunnen vertalen?

Zet het bijgaande schema op het bord of geef het de cursisten
als uitreikblad. Laat de antwoorden in de rechterkolom weg.
Laat de cursisten de teksten lezen en invullen wat er over open-
baring staat. U kunt de klas in twee groepen opdelen en iedere
groep een van de vragen laten beantwoorden, of u kunt alle

‘Zeg tegen de broeders dat ze hun hart open moeten
stellen, zodat ze in staat zullen zijn om de Heilige Geest te
ontvangen. Ze kunnen de Geest van de Heer van alle
andere geesten onderscheiden; Hij zal gemoedsrust en
vreugde in hun ziel fluisteren; Hij zal kwaadaardigheid,
haat en twist uit hun hart bannen. Dan zullen zij alleen
nog maar het verlangen hebben om goed te doen, om
rechtschapenheid voort te brengen en het koninkrijk van
God op te bouwen. Zeg tegen de broeders dat als zij naar
de Geest van de Heer luisteren, ze op het goede pad
zullen blijven. Zeg tegen de mensen dat ze de Geest van
de Heer bij zich moeten hebben.’ (Manuscript History of
Brigham Young 1846–1847, Elden J. Watson [1971],
pp. 529–530.)

‘Naar de influisteringen van de Heilige Geest leren luis-
teren is in mijn leven niet van de ene op de andere dag
gebeurd, maar “regel op regel (. . .) voorschrift op voor-
schrift, hier een weinig en daar een weinig” (2 Nephi
28:30).’ (Respond to the Prompting of the Spirit [toespraak tot
leerkrachten godsdienstonderwijs, 8 januari 1988], p. 2.)

cursisten beide vragen laten beantwoorden. Bespreek hun
bevindingen. (NB: Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat
dit niet de enige manier is om openbaring te ontvangen. In de
Schriften worden veel manieren beschreven.)

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling S. Dilworth
Young, destijds lid van de Zeventig:

Leer en Verbonden 9:1–11. Het vereist studie, een
rechtschapen levenswijze, consequente beslissingen
en geduld om openbaringen van God te ontvangen
en te begrijpen. (15–20 minuten)

Zet de volgende uitspraak op het bord en laat de cursisten
bespreken of die juist of onjuist is: Toen Oliver Cowdery het Boek
van Mormon probeerde te vertalen, lukte hem dat niet.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 9:3–11 lezen en minimaal
vier redenen opzoeken waarom Oliver niet in staat was om te
vertalen. Zet ze op het bord. (Mogelijke antwoorden: gebrek
aan geduld [zie vers 3, 5], de Heer had ander werk voor hem
[zie vers 2, 4], hij had zich niet voldoende ingespannen om alles
uit te vorsen [zie vers 7–9], de tijd was nu voorbij [zie vers
10–11], hij was bang [zie vers 11].)

Bespreek de volgende beginselen die u belangrijk vindt. U kunt
de bijgaande uitspraken en citaten gebruiken en andere aanvul-
lende ideeën die hier staan genoemd.

‘Als we dat brandende gevoel, die gemoedsrust, herken-
nen, hoeven we in het dagelijks leven nooit meer af te
dwalen.’ (Conference Report, april 1976, p. 34; of Ensign,
mei 1976, p. 23.)

Hoe moeten we naar openbaring streven?

LV 8:1, 11 Bid in geloof.

LV 8:1 Bid met een oprecht hart.

LV 8:1 Geloof dat je een antwoord zult ontvangen.

LV 9:3 Wees geduldig.

LV 9:7–8 Denk over het probleem na en bedenk 
een oplossing.

LV 9:8 Vraag of die oplossing juist is.

Hoe ontvangen we openbaring?

LV 8:2; 9:8 De Geest komt bij ons en spreekt in ons hart en
ons verstand.

LV 6:15, 23; De Geest verlicht ons verstand en geeft ons
8:2; 9:8 gemoedsrust, of een brandend gevoel in ons hart,

zodat we weten dat het goed is.

LV 9:9 Als onze beslissing verkeerd is, zullen we een
verdoving van gedachten hebben, zodat we het
verkeerde vergeten.

Leer en Verbonden 8–9
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Openbaring vereist geduld en volharding met geloof.

• Leer en Verbonden 9:3, 5, 11.

• President Joseph Fielding Smith heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen het volgende geschreven:

Openbaring vereist inspanning.

• Leer en Verbonden 9:7–9.

• Bisschop Henry B. Eyring heeft als lid van de Presiderende
Bisschap verteld over een opdracht die hij jaren eerder van
de algemene autoriteiten had gekregen:

‘Na in mijn ogen maanden van nutteloze inspanning,
voelde ik me wanhopig, alsof de hemel geen hulp
verleende met een belangrijke taak die te veel voor
me was.

‘Op de een of andere manier kon ik een gesprek met
president Harold B. Lee regelen. Hij ontving me vriende-
lijk. Al snel stelde ik de vraag die mij zo bezig hield:
“President Lee, hoe kan ik openbaring ontvangen?”

‘Hij glimlachte. Ik was blij dat hij niet lachte, want het
was een vreemde vraag. Maar hij beantwoordde mijn
vraag met een verhaal. En dat kwam op het volgende
neer. Hij vertelde dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog
lid was geweest van een groep die de volgende vraag
bestudeerde: “Wat moet de kerk voor de leden in mili-
taire dienst doen?” Hij zei dat hij door het hele land heen
met militairen gesproken had. Zij hadden informatie
verzameld. Ze hadden de informatie geanalyseerd. Ze
gingen terug om meer gesprekken te houden. Maar ze
konden geen plan bedenken.

‘Toen leerde hij me een les, die ik u nu ook zal leren, met
de volgende woorden: “Hal, toen we alles hadden
gedaan wat we konden, toen we met onze rug tegen de
muur stonden, gaf God ons de openbaring. Hal, als je
openbaring wilt ontvangen, moet je je huiswerk doen.”’
(‘Waiting upon the Lord’, Brigham Young University
1990–1991 Devotional and Fireside Speeches [1991],
pp. 16–17.)

‘De uitleg werd gegeven dat Oliver faalde omdat hij niet
doorging zoals hij was begonnen; en omdat het werk
moeilijk was, liet zijn geloof hem in de steek. De les die hij
leerde was uitermate belangrijk, want hem werd getoond
dat hij als schrijver voor Joseph Smith werkzaam moest
zijn en dat Joseph door de Heer was geroepen om te
vertalen. Oliver Cowdery moet het verlangen hebben
gehad om gelijkwaardig aan de profeet te zijn, en hij was
waarschijnlijk te ongeduldig om als schrijver werkzaam
te zijn. Maar toen hij de gave van vertalen niet kon
gebruiken, was hij gewillig om de wil van de Heer te
aanvaarden.’ (Church History and Modern Revelation,
deel 1, p. 51.)

De tijdsrekening van de Heer beïnvloedt de antwoorden die
wij ontvangen.

• Leer en Verbonden 9:10–11.

• Soms is de Heer bereid om gehoor te geven aan onze recht-
schapen verlangens. Het kan echter zijn dat Hij ons door zijn
wijsheid en zijn verlangen om ons te onderrichten het
volgende antwoord geeft: ‘Ja, maar niet nu.’ Joseph Smith
kreeg zo’n openbaring in Liberty Jail. Ouderling Neal A.
Maxwell, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft
uitgelegd:

• Soms laat de Heer ons zelf beslissingen nemen. President
Brigham Young heeft gezegd:

Angst kan de oorzaak zijn dat we niet voldoende geloof
hebben om openbaring te ontvangen.

• Leer en Verbonden 9:11; toelichting bij Leer en Verbonden
9:10–11 in Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325
(p. 21).

• President Gordon B. Hinckley heeft als raadgever in het
Eerste Presidium het volgende gezegd:

‘Wie van ons kan zeggen dat hij of zij nog nooit bang is
geweest? (. . .) Wij zijn bang om uitgelachen te worden,
te falen, eenzaam te zijn of onwetend te zijn. Sommige
mensen zijn bang voor het heden, anderen voor de
toekomst. Sommige mensen dragen de last van zonde en
zouden er bijna alles voor over hebben om van die last af
te komen, maar ze zijn te bang om hun leven te veran-
deren. We mogen niet vergeten dat angst niet van God
afkomstig is, maar dat het een kwellend, vernietigend
middel van de tegenstander is. Angst is de tegenhanger
van geloof. De gevolgen zijn ondermijnend, zelfs dode-
lijk.’ (‘God Hath Not Given Us the Spirit of Fear’, Ensign,
okt. 1984, p. 2.)

‘Als ik Hem om wijsheid vraag om aan de eisen van dit
leven te voldoen, voor mijzelf, mijn vrienden, mijn
familie, mijn kinderen of mensen waar ik verantwoorde-
lijk voor ben, en geen antwoord krijg, maar dan zelf mijn
uiterste best doe, is Hij gebonden om mij daarvoor te
zegenen, en dat zal Hij ook doen.’ (Discourses of Brigham
Young, p. 43.)

‘Het gebed is een verzoek, maar het omvat ook onder-
richt. In de gevangenis vroeg Joseph aan God: “Laat uw
toorn ontbranden tegen onze vijanden” (LV 121:5). Maar
God zei dat hij geduldig moest zijn, en zei in feite: “Nog
niet.”’ (But for a Small Moment [1986], p. 43–44.)
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Inleiding
Aan de hand van Leer en Verbonden 10, de afdeling die vlak na
afdeling 3 werd ontvangen, kunnen we begrijpen wat de motie-
ven en methoden van Satan zijn om Gods werk en de ziel van
de mens te ondermijnen. Uit afdeling 10 blijkt ook waarom
Satan nooit in staat zal zijn om het werk van de Heer te verij-
delen. Zie de historische achtergrond bij afdeling 10 in Leer en
Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 22) voor meer infor-
matie.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Satan tracht het werk van de Heer en de ziel van de mens te

ondermijnen, maar door de grote wijsheid, voorkennis en
macht van de Heer zal zijn werk niet worden verijdeld.
(Zie LV 10:1–45; zie ook 1 Petrus 5:8; 1 Nephi 9:5–6; 2 Nephi
28:20–23; Woorden van Mormon 1:6–7; LV 3:1–3; 93:39;
Mozes 4:4.)

• Door middel van het gebed kunnen we Satan en zijn dienst-
knechten overwinnen. (Zie LV 10:5; zie ook 2 Nephi 32:8–9;
Alma 34:17–27.)

• Het Boek van Mormon brengt het evangelie van Jezus
Christus tot leven. (Zie LV 10:53–63; zie ook 3 Nephi
27:13–21; LV 20:8–12; 42:12.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 47–49.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 9–10,
22–24.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis  –  videopresentaties,
segment 5, ‘De werken van God’ (14:15), kan gebruikt
worden om Leer en Verbonden 3 en 10 te behandelen.

(Zie Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor
lesideeën.)

NB: Het lesidee voor Leer en Verbonden 3 kan ook gebruikt
worden om afdeling 10 te introduceren.

Leer en Verbonden 10:1–45. Satan tracht het werk
van de Heer te ondermijnen, maar zal daar niet
in slagen omdat Gods wijsheid, kennis en macht
ongeëvenaard zijn. (20–25 minuten)

NB: Bespreek geen ervaringen over Satan of boze geesten en
laat de bespreking niet ontaarden in het vertellen van sensatio-
nele verhalen.

Leer en Verbonden 10

Zet op het bord of op een uitreikblad de volgende uitspraak
van ouderling Marion G. Romney, destijds lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen was, en lees die met de cursisten:

Vraag de cursisten wat voor aanvallen Satan in het begin van
deze bedeling op het herstelde evangelie uitvoerde. (Bijvoor-
beeld: zijn poging om Joseph Smith ervan te weerhouden om
hardop te bidden, voordat hij het eerste visioen ontving.) Als de
cursisten dit voorbeeld niet noemen, leg dan uit dat Satan ook
het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon probeerde te
verhinderen. Laat hen Leer en Verbonden 10:6–19 lezen en
de verschillende stappen in Satans plan opzoeken. Bespreek de
bevindingen van de cursisten, zo nodig met behulp van de
volgende samenvattingen en vragen.

1. Gebruikte Martin Harris om vertaald materiaal in zijn bezit te
krijgen waarmee hij de gave van vertalen van Joseph Smith onge-
daan wilde maken. (Zie vers 6–9.) 

• Waarom werd Martin Harris door de Heer als goddeloze
man aangeduid?

• Hoe kunnen wij onszelf tegen de invloed van Satan
beschermen?

2. Liet goddeloze mannen de woorden van de 116 bladzijden veran-
deren, in ‘tegenspraak met hetgeen [Joseph Smith heeft] vertaald
en laten opschrijven’. (Vers 11; zie vers 10–12.)

• Hoe is Satan in staat om mensen zijn wil te laten doen?
(Zie ook vers 19.)

3. Wachtte op Joseph Smith om het materiaal opnieuw te vertalen,
vergelijk het met de gewijzigde tekst en beweer dat Joseph Smith
een bedrieger is. (Zie vers 13–19.)

• Waarom zouden mensen liegen om een ander te
benadelen?

• Waarom is het Boek van Mormon zo belangrijk voor het
werk van de Heer in de laatste dagen?

Laat de cursisten de verzen 20–25 lezen en vraag: Wat staat er
in deze teksten over de manier waarop Satan de mens overhaalt

‘Satan is goddeloos: volledig en altijd. Hij streeft er altijd
naar om het plan van het evangelie en de ziel van de
mens te verderven. (Zie LV 10:27.) (. . .)

‘Satan is bijzonder gemotiveerd om de invloed van de
Geest van Christus tegen te werken en te boven te
komen. (. . .)

‘Satans methoden zijn verscheiden, onbetrouwbaar en
talloos.

‘”(. . .) op allerlei manieren probeert hij het verstand van
de mens te verduisteren en biedt hij hem valsheden en
misleidingen die op de waarheid lijken. Satan is een vaar-
dig imitator. (. . .)” (Joseph F.Smith in Daniel H.Ludlow,
Latter-day Prophets Speak [Bookcraft, 1948], pp. 20–21.)

‘Aan het begin van iedere bedeling heeft hij de komst van
de waarheid frontaal aangevallen.’ (Conference Report,
april 1971, p. 24; of Ensign, juni 1971, p. 36.)

Leer en Verbonden 10
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om zijn wil te doen? Lees de verzen 26–27, en vraag: Wat zal er
gebeuren met de mensen die een dienstknecht van Satan
worden? Laat een cursist Alma 30:60 voorlezen. Vraag: Wat
voor steun biedt Satan zijn volgelingen uiteindelijk?

Lees Leer en Verbonden 10:38–45 en zoek op hoe de Heer
het plan van Satan verijdelde om het Boek van Mormon te
vernietigen.

Laat een cursist het plan van de Heer samenvatten. Stel alle of
een paar van de volgende vragen:

• Lees 1 Nephi 9:2–6. Wat staat er in deze teksten over de
poging van Satan om het Boek van Mormon te vernietigen?

• Hoe kan de Heer dat al zo lang geleden geweten hebben en
daar voorbereidingen voor hebben getroffen? (Zie LV 10:43;
1 Nephi 9:5–6; Woorden van Mormon 1:7.)

• In hoeverre zijn de platen van Nephi (1 Nephi tot en met
Omni) met de verloren 116 bladzijden te vergelijken? 
(Zie LV 10:40, 45.)

• Lees Leer en Verbonden 3:3; 10:43. Waarom is het altijd
belangrijk om op de Heer en zijn dienstknechten te
vertrouwen?

Leer en Verbonden 10:5 (Tekstenbeheersing).
Het gebed is een hulpmiddel om Satan en zijn
volgelingen te overwinnen. (15–20 minuten)

Zet overwinnen op het bord. Laat een aantal cursisten een zin
met dat woord bedenken. Lees Leer en Verbonden 10:5 en vraag
wat overwinnen in deze tekst betekent. Leg uit dat overwinnen
‘door middel van kracht of geweld verslaan’ kan betekenen,
maar ook ‘door mentale of morele inspanning’.

Vraag: Hoe kan het gebed een hulpmiddel zijn om Satan te
overwinnen? Wijs erop dat we Satans inspanningen over-
winnen als we verleidingen weerstaan. Herinner de cursisten
eraan hoe de tegenstander er door het gebed van werd weer-
houden om Joseph Smith ten tijde van het eerste visioen te
verdelgen. (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:16.) Laat de
cursisten Leer en Verbonden 10:5 lezen, markeren en kruisver-
wijzen naar 2 Nephi 32:8–9 en Alma 34:17–27. Vraag: Wat
kunnen we door middel van het gebed nog meer overwinnen?
(Beproevingen en tegenslagen.) Geef uw getuigenis van de
macht van het gebed.

Inleiding
Kort na 15 mei 1829 kwam Hyrum Smith vanuit zijn huis in
Palmyra (New York) de profeet Joseph in Harmony (Pennsyl-
vania) bezoeken. Door Hyrums oprechte verzoek om te weten
te komen wat de Heer van hem verwachtte, riep de profeet de
Heer aan en ontving de openbaring in Leer en Verbonden 11.
(History of the Church, 1:44–45.) Deze afdeling is een openbaring

Leer en Verbonden 11

over de manier waarop de Heilige Geest ons leven beïnvloedt
en ons voorbereidt om met anderen over het evangelie te
praten.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij kunnen de invloed van de Geest van de Heer herkennen

aan het feit dat die ons aanzet het goede te doen, recht-
schapen nederig te zijn, en rechtvaardig te oordelen. Ons
verstand wordt door zijn invloed verlicht en we worden met
vreugde vervuld. (Zie LV 11:12–14; zie ook Micha 6:8;
Galaten 5:22–23.)

• Voordat we het evangelie kunnen verkondigen, moeten we
de Schriften bestuderen, het evangelie begrijpen, een getui-
genis van de waarheid ontvangen en de geboden onder-
houden. (Zie LV 11:15–26.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 55–56.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 24–26.

Lesideeën
Leer en Verbonden 11:12–14. Wij kunnen de invloed
van de Geest van de Heer herkennen aan het heit
dat die ons aanzet het goede te doen, rechtschapen
en nederig te zijn, en rechtvaardig te oordelen.
Ons verstand wordt door zijn invloed verlicht en we
worden met vreugde vervuld. (10–15 minuten)

De Geest

Het goede doen

Rechtschapen 
leven

Nederig zijn

Rechtvaardig oordelen

Verstand 
verlichten

Met vreugde 
vervuld worden

De zaken van God
leren kennen
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Teken het volgende op het bord zonder de boom of de vruchten
te benoemen. Laat de cursisten Leer en Verbonden 11:12–14
lezen en vaststellen wat het belangrijkste onderwerp in deze
teksten is. Noem de boom De Geest. Vraag:

• Hoe kunnen we volgens deze teksten te weten komen of we
door de Geest worden beïnvloed?

• Wat voor ‘vruchten’ of resultaten kunnen we verwachten als
we door de Geest beïnvloed worden? (Goede werken, recht-
schapen en nederige levenswandel, rechtvaardig oordelen,
een verlicht verstand, met vreugde vervuld en kennis van
Gods zaken.)

Benoem de vruchten aan de boom als de cursisten ze in de
Schriften vinden. Laat enkele cursisten iets vertellen over een
moment dat hun verstand verlicht werd, dat zij met vreugde
werden vervuld of dat ze werden gezegend met kennis van de
zaken Gods. Getuig van de zegeningen die wij ontvangen als
wij zo leven dat we ontvankelijk voor de influisteringen van de
Heilige Geest zijn.

Leer en Verbonden 11:15–26. Voordat we het evangelie
kunnen verkondigen, moeten we de Schriften bestu-
deren, het evangelie begrijpen, een getuigenis van de
waarheid ontvangen en de geboden onderhouden.
(25–30 minuten)

Zet de volgende plaatsen op het bord: Bogotá (Colombia);
Buenos Aires (Argentinië); São Paulo (Brazilië); Guatemala-Stad
(Guatemala); Hamilton (Nieuw-Zeeland); Londen (Engeland);
Lima (Peru); Nuku’alofa (Tonga); Manila (Filippijnen); Mexico-
Stad (Mexico); Provo (Utah); Santiago (Chili); Santo Domingo
(Dominicaanse Republiek); Seoul (Korea); Tokio (Japan); Apia
(West-Samoa).

Vraag de cursisten door maximaal twintig vragen te stellen die
met ja of nee beantwoord kunnen worden, erachter te komen
wat deze plaatsen met elkaar gemeen hebben. (In al deze
plaatsen bevindt zich een opleidingscentrum voor zende-
lingen.) Vraag de cursisten hoe toekomstige zendelingen zich
op een zending kunnen voorbereiden.

In Leer en Verbonden 11 spreekt de Heer tot Hyrum Smith over
een zending. Laat de cursisten de verzen 4, 15 lezen en bespreek
waarom deze teksten in dezelfde afdeling staan. Lees de verzen
16, 18, 21 en zoek op wat Hyrum van de Heer moest doen voor-
dat hij het evangelie mocht prediken. Bespreek de volgende
vragen:

• Hoe zou het verkrijgen van het woord van invloed zijn
geweest op de vaardigheid van Hyrum Smith om het evan-
gelie te prediken?

• Waarom zou de Heer willen dat wij eerst al het mogelijke
leren voordat Hij zijn Geest verleent ‘om mensen te over-
tuigen’? (Vers 21.)

• Lees Leer en Verbonden 9:7–8. Hoe kan het beginsel in deze
teksten met Leer en Verbonden 11:21 vergeleken worden?

Lees Leer en Verbonden 11:22 met de cursisten. Herinner de
cursisten eraan dat de Bijbel in mei 1829 beschikbaar was, maar
dat de profeet Joseph nog met de vertaling van het Boek van
Mormon bezig was. Vraag wat voor andere Schriftuur wij

hebben ontvangen. (De Leer en Verbonden en de Parel van
grote waarde.)

Zet op het bord de kopjes Wat Hyrum Smith moest doen en Wat
Hyrum niet mocht doen. Laat de cursisten de verzen 17–20, 23–26
lezen, en noteer de desbetreffende punten onder ieder kopje.
Bespreek een aantal minuten wat Hyrum Smith niet mocht
verloochenen. (Zie vers 25.) Vraag: Waarom mogen we de geest
van openbaring en profetie niet verloochenen? Wijs erop dat de
geest van profetie het getuigenis van Jezus is. (Zie Openbaring
19:10.) De geest van openbaring staat in Leer en Verbonden
8:2–3 beschreven.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 11:26 lezen en opzoeken
wat Hyrum Smith in zijn hart moest bewaren. Laat hen Leer en
Verbonden 84:85 lezen en kruisverwijzen naar het woord bewaar
in Leer en Verbonden 11:26. Vraag de cursisten of zij door
schriftstudie beter in staat zijn om met anderen over het evan-
gelie te praten. Lees Leer en Verbonden 38:30 en vraag:

• Als jullie geroepen zouden worden om het evangelie te
verkondigen, zou dit vers jullie dan een zeker gevoel geven?

• Wat heeft dit vers met Leer en Verbonden 11:15–26 te maken?

Inleiding
Sommige cursisten hebben misschien het gevoel dat hun
bijdrage in de kerk onbeduidend is. Ze voelen zich misschien
onbelangrijk omdat ze nooit in een klas- of quorumpresidium
werkzaam zijn geweest. Joseph Knight sr. is bij de meeste leden
van de kerk niet zo bekend. Toch waren zijn eenvoudige
bijdragen bijzonder belangrijk voor de profeet Joseph Smith.
Broeder Knight was 33 jaar ouder dan Joseph Smith, maar hij
had veel respect voor de jonge profeet. Broeder Knight voorzag
de profeet verscheidene malen van voedsel, waardoor hij in
staat was om aan de vertaling van het Boek van Mormon
verder te werken. Joseph Knight heeft geschreven: ‘Ik geef
[Joseph Smith] wat eten en wat andere spullen uit de winkel,
een paar schoenen en drie dollar om hem een beetje te helpen.
(. . .) [Later] heb ik (. . .) Joseph wat geld gegeven om papier te
kopen voor zijn vertaling.’ (Dean Jessee, ‘Joseph Knight’s
Recollection of Early Mormon History’, Brigham Young Univer-
sity Studies, herfst 1976, p. 36.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Zij die zich inzetten voor de zaak van de Heer, doen zichzelf

en anderen daarmee een goede dienst. (Zie LV 12:3; zie ook
Marcus 8:35; Jakobus 5:20; LV 62:3.)

• De Heer heeft de leden van de kerk gevraagd ernaar te
streven ‘de zaak van Zion voort te brengen en te vestigen’.
(LV 12:6; zie vers 6–8; zie ook LV 6:6; 11:6; 14:6.)

Leer en Verbonden 12

Leer en Verbonden 12
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Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 43–44, 54–55, 71.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 26–27.

Lesideeën
Leer en Verbonden 12:6. De Heer heeft de leden van de
kerk gevraagd ernaar te streven ‘de zaak van Zion
voort te brengen en te vestigen’. (10–15 minuten)

Laat een cursist aan de hand van de inleiding en de Aanvul-
lende bronnen een voordracht van twee minuten over Joseph
Knight sr. voorbereiden. Wijs er na het verslag op dat veel leden
van de kerk weinig weten over Joseph Knight sr. en de hulp die
hij verleende. Vraag:

• Waarom was hij een belangrijk persoon in de herstelling?

• Waarom is ieder lid van de kerk een belangrijk onderdeel
van de opbouw van Gods koninkrijk, ongeacht zijn of haar
roeping?

Laat een cursist Leer en Verbonden 12:6 lezen en vraag de klas:
Waartoe werd Joseph Knight uitgenodigd? Zet Zion op het bord
en zet daaronder locatie en gesteldheid. Vraag de cursisten in
welke opzichten Zion zowel een locatie als een gesteldheid is.
Zet hun antwoorden op het bord.

Zet het woord oorzaak op het bord, onder het woord gesteldheid.
Laat de cursisten de verzen 7–8 lezen en opzoeken wat de Heer
over hulp aan de zaak van Zion zegt. Zet hun bevindingen op
het bord. Vraag:

• In welke opzichten droeg Joseph Knight bij tot de zaak
van Zion?

• Wat kunnen jullie doen om thuis de zaak van Zion te
bevorderen?

Inleiding
Ongeveer een maand na de aanvang van de vertaling van het
Boek van Mormon kwamen Joseph Smith en zijn schrijver,
Oliver Cowdery, een gedeelte tegen over de noodzaak van de
doop voor de vergeving van zonden. Ze gingen naar de oever
van de Susquehanna bij Harmony (Pennsylvania) om aan de
Heer meer informatie over de doop te vragen. In antwoord op
hun gebed stuurde de Heer Johannes de Doper om het Aäro-
nisch priesterschap te herstellen.

President Gordon B. Hinckley heeft als raadgever in het Eerste
Presidium het belang van deze gebeurtenis onderstreept:

Leer en Verbonden 13; Geschiedenis
van Joseph Smith 1:66–75

‘Ik wil er de nadruk op leggen dat het dragen van het Aäro-
nisch priesterschap, en het uitoefenen van het gezag daarvan,
geen kleinigheid is. Het verlenen van die sleutels in deze bede-
ling was een van de grootste en belangrijkste gebeurtenissen in
verband met de herstelling.’ (De Ster, juli 1988, p. 46.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij de geboden van de Heer onderhouden, zegent Hij

ons met de Heilige Geest, waardoor ons begrip van de
Schriften toeneemt. (Zie Geschiedenis van Joseph Smith
1:66–74; zie ook 1 Nephi 10:19; Mosiah 18:10; LV 18:34–36.)

• Het Aäronisch priesterschap omvat de sleutels ‘van de bedie-
ning van engelen en van het evangelie van bekering en van
de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden’
(LV 13:1; zie ook LV 107:20.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 55.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 28–29.

• De Parel van grote waarde  –  lesboek: godsdienst 327, pp. 52–63.

Lesideeën
Geschiedenis van Joseph Smith 1:66–75. Als
wij de geboden van de Heer onderhouden,
zegent Hij ons met de Heilige Geest, waardoor

ons begrip van de Schriften toeneemt. (20–25 minuten)

Laat de cursisten de toets over het Aäronisch priesterschap in
het aanhangsel doen (p. 302). Als ze daarmee klaar zijn, laat
u hen de antwoorden in Geschiedenis van Joseph Smith 1:66–74
opzoeken. Bespreek ze klassikaal.

Antwoorden: 1. b (zie vers 68); 2. d, c, g, b, e, f, a (zie vers 68–71);
3. c; 4. b (zie vers 72); 5. a (zie vers 72); 6. c (zie vers 73); 
7. b (zie vers 74); 8. c (zie vers 74); 9. a.

Laat de cursisten vers 73 opnieuw lezen. Bespreek waarom
Joseph Smith en Oliver Cowdery met de Heilige Geest vervuld
werden. Lees Mosiah 18:10 en Moroni 4:3 om erachter te komen
welke zegen de Heer belooft als wij ons verbinden om zijn
geboden te onderhouden. Laat de cursisten deze teksten
markeren om de relatie tussen de geboden en de Heilige Geest
duidelijk te maken. Vraag: Welk specifiek gebod onderhielden
Joseph Smith en Oliver Cowdery?

Lees de eerste zin van Geschiedenis van Joseph Smith 1:74 en
bespreek hoe de Heilige Geest Joseph en Oliver beïnvloedde.
Laat de cursisten vers 74 met 1 Nephi 10:19 en Leer en
Verbonden 18:34–36 vergelijken. Vraag: Wat voor invloed heeft
de Heilige Geest op het vermogen van iemand om de Schriften
te begrijpen? Getuig dat de Heilige Geest een belangrijk onder-
deel van onze studie van het heilige woord is.

S  M  T  W  TH  F  S
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Leer en Verbonden 13. Het Aäronisch priester-
schap omvat de sleutels ‘van de bediening van
engelen en van het evangelie van bekering en

van de doop door onderdompeling tot vergeving van
zonden.’ (20–25 minuten)

Teken op het bord een illustratie van een
deur met een sleutelgat. Vraag de
cursisten wat een deur kan voorstellen.
Wijs erop dat een deur de toegang tot
een plaats of mogelijkheid is, en dat de
deur ons buiten kan houden of binnen
kan laten. Laat de cursisten een sleutel-
bos zien en leg in het kort uit waar
iedere sleutel voor is. Vraag welke
sleutel volgens hen het belangrijkst is.
Bespreek wat een sleutel met de
symboliek van de deur te maken heeft.
Laat de cursisten in Leer en Verbonden
13 de sleutels van het Aäronisch
priesterschap opzoeken. Laat ze die in
hun Schriften markeren en zet ze naast
de tekening van de deur.

Zet de volgende uitspraak van ouderling Dallin H. Oaks op het
bord: ‘Daarom maken de Aäronisch-priesterschapsdragers het
alle goede kerkleden die van het avondmaal nemen mogelijk
om (. . .)’ (De Ster, januari 1999, p. 45.)

Laat de cursisten in afdeling 13 de drie sleutels van het Aäro-
nisch priesterschap opzoeken. Laat ze over deze drie sleutels
praten. Bestudeer de passages uit ‘De Aäronische priesterschap
en het avondmaal’ van ouderling Dallin H. Oaks in het
aanhangsel (p. 303). (Overweeg om er kopieën van aan de
cursisten te geven.) Bespreek de volgende vragen als u de
verschillende onderdelen van de toespraak van ouderling Oaks
behandelt.

De sleutel van het evangelie van bekering

• In hoeverre behoort onze voorbereiding op het avondmaal
hetzelfde als onze voorbereiding op de doop te zijn?

• Wat voor invloed heeft onze voorbereiding op het avond-
maal in ons dagelijks leven?

• In hoeverre kan een roeping als huisonderwijzer een hulp-
middel voor een Aäronisch-priesterschapsdrager zijn om
bekering te prediken?

De sleutel van doop door onderdompeling tot vergeving
van zonden

• Waarom is het gezelschap van de Heilige Geest ons kost-
baarste bezit in het sterfelijk leven?

• Welk onderdeel van de uitspraken van ouderling Oaks kun
je met een vriend(in) bespreken die heeft gezegd: ‘Ik wil me
graag laten dopen als ik oud ben, dan kan ik vlak voor mijn
dood vergeving van mijn zonden ontvangen.’?

S  M  T  W  TH  F  S De sleutel van de bediening van engelen

• Aangezien ‘de communicatie met engelen [. . .] vaker voel-
baar of hoorbaar dan zichtbaar’ is, aan welke gave doet
de gave van de bediening van engelen jullie denken? 
(Zie LV 8:2.)

• Hoe zouden jullie de uitspraak van ouderling Oaks op het
bord afmaken? (Zie de een na laatste alinea van de samen-
vatting van de toespraak van ouderling Oaks.)

• Hoe kunnen de leden van de kerk door de verordeningen
van de doop en het avondmaal de gave van de bediening
van engelen ontvangen?

• Wat voor verschil maakt het voor een Aäronisch-priester-
schapsdrager als hij zich afvraagt of hij aan de vereisten
voldoet om iemand te dopen of het avondmaal te bedienen?

• Wat voor verschil maakt het als hij zijn gedrag en zijn uiter-
lijk onder de loep neemt terwijl hij zich voorbereidt om het
avondmaal te bedienen?

Inleiding
Afdeling 14, aan David Whitmer gericht, is een van verschei-
dene openbaringen die gegeven zijn aan mensen die waren
geroepen om in de dienst van de Heer werkzaam te zijn. (Afde-
ling 4 werd aan Joseph Smith sr. gegeven, afdeling 11 aan
Hyrum Smith, afdeling 12 aan Joseph Knight sr. , afdeling 15
aan John Whitmer en afdeling 16 aan Peter Whitmer jr.) Het
was niet ongebruikelijk dat de mensen die de profeet Joseph
Smith kenden hem om een openbaring voor hun persoonlijke
leven vroegen. Dit is de eerste openbaring in de Leer en Verbon-
den die in Fayette (New York) is ontvangen. Joseph Smith
ontving de afdelingen 14–16 hier kort na zijn verhuizing naar
de boerderij van de familie Whitmer. (Zie de historische achter-
grond bij afdeling 14 in Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst
324–325, pp. 29–30.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het eeuwige leven is een gave van God voor iedereen die

zijn geboden onderhoudt en tot het einde toe volhardt.
(Zie LV 14:6–7, 11; zie ook Romeinen 2:7; Mosiah 18:13.)

• Als wij in geloof bidden, kunnen we de Heilige Geest
ontvangen en als getuige van de waarheid optreden 
(Zie LV 14:8; zie ook Mosiah 18:8–10; Moroni 10:3–5.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 56–58.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 29–30.

Leer en Verbonden 14

Leer en Verbonden 14

43



Lesideeën
Leer en Verbonden 14 (Tekstenbeheersing,
Leer en Verbonden 14:7). Het eeuwige leven is
een gave van God voor iedereen die zijn

geboden onderhoudt en tot het einde toe volhardt.
(15–20 minuten)

Laat een doos zien die in cadeauverpakking is ingepakt:

• Wat is het beste cadeau dat jullie ooit hebben ontvangen?

• Waarom was dat cadeau zo bijzonder?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 14:7 lezen en de grootste
gave opzoeken die wij kunnen ontvangen. Lees de volgende
uitspraken voor. Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van
de Zeventig het volgende geschreven:

Ouderling Neal A. Maxwell heeft geschreven:

Bespreek waarom het eeuwige leven de grootste gave is.

Wijs erop dat het eeuwige leven een gave van God is. De Heer
heeft eisen gesteld waaraan we moeten voldoen om deze gave
te kunnen ontvangen. Zoek in Leer en Verbonden 14 op wat
voor geboden de Heer aan David Whitmer had gegeven. Zet ze
op het bord. Bespreek de volgende vragen:

• Welk gebod is op ons van toepassing? Waarom?

• Hoe kunnen we door gehoorzaamheid aan deze geboden het
eeuwige leven ontvangen?

• Wat voor zegeningen beloofde de Heer de mensen die in
geloof bidden? (Zie vers 8.)

Bespreek met de klas de gebeurtenissen rond de reis van de
profeet Joseph Smith van Harmony naar Fayette. (Zie De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 56–58.) Laat de
cursisten erop letten hoe deze mensen op de weg naar het
eeuwige leven bleven volharden.

‘Door onze vreugde in deze twee grote en royale gaven
[onsterfelijkheid en eeuwig leven] moet verdriet worden
verdronken, leed worden verzacht, gemoedstoestanden
worden overwonnen, wanhoop worden beëindigd en
ellende worden bedwongen.’ (Wherefore, Ye Must Press
Forward [1977], p. 132.)

‘Het eeuwige leven is (. . .) het leven dat onze hemelse Vader
leidt. (. . .)

‘(. . .) Zij die het eeuwige leven ontvangen, ontvangen de
verhoging; zij zijn zoons van God, mede-erfgenamen van
Christus, leden van de kerk van de Eerstgeborene; zij
overwinnen alles, hebben alle macht en ontvangen van de
Vader een volheid. Zij zijn goden.’ (Mormon Doctrine,
2e editie [1966], p. 237.)

Inleiding
Zie de inleiding tot afdeling 14 (p. 43).

Belangrijke evangeliebeginselen
• Door bekering kunnen de kinderen van God bij Hem

terugkeren. (Zie LV 15:4–6; 16:4–6; zie ook Alma 29:1–2,
9–10; LV 11:9.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 56–58.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, p. 31.

Lesideeën
Leer en Verbonden 15:4–6; 16:4–6. Door bekering
kunnen de kinderen van God bij Hem terugkeren.
(10–15 minuten)

Zet de volgende zin op het bord. Laat het eerste woord weg.
‘Bekering is een grote zegen, maar je maakt jezelf toch ook niet
ziek alleen om het medicijn uit te kunnen proberen?’ (De Ster,
januari 1991, p. 35.) Laat de cursisten het ontbrekende woord
invullen. Vraag: Waarom is deze boodschap belangrijk voor de
mens?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 15:6 lezen en opzoeken
wat volgens de Heer het meest waardevol is. Lees de volgende
uitspraak voor van ouderling Orson F. Whitney, destijds lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 15–16 lezen en de
volgende vragen bespreken:

• Waarom is het zo belangrijk om bekering te prediken?

• Wie behoort bekering te prediken?

• Wat zegt ons deze openbaring door het feit dat de Heer
dezelfde woorden twee keer gebruikte?

‘De plicht om zielen te redden berust bij iedere man en
vrouw in deze kerk (. . .) en zij kunnen niet onder hun
verantwoordelijkheid uitkomen door te zeggen dat
iemand anders het maar moet doen. Heeft de Heer niet
gezegd (. . .): “Want dit is een dag van waarschuwing en
niet een dag van veel woorden. En het betaamt eenieder
die gewaarschuwd is zijn naaste te waarschuwen” (LV
63:58; 88:81).’ (Conference Report, oktober 1913, p. 99.)

Leer en Verbonden 15–16

Periode in New York en Pennsylvania

44



• Welke zegen is beloofd aan de mensen die bekering
prediken? (Vers 6.)

• Lees Alma 29:1–2, 9–10. Welke aanvullende zegeningen
kunnen we krijgen als we bekering prediken?

Inleiding
Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven: ‘De Heer
stuurt zijn woord altijd uit door mensen die van zijn waarheid
en goddelijkheid getuigen; (. . .) twee of meer getuigen
verenigen altijd hun stem om het getuigenis van God op aarde
te binden en voor eeuwig in de hemel te verzegelen.’ (The
Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 delen [1979–1981],
deel 2, p. 76.) Zie de historische achtergrond bij afdeling 17
in Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 32)
voor meer informatie over de drie getuigen van het Boek van
Mormon.

Belangrijke evangeliebeginselen
• God roept getuigen om alle waarheid te vestigen. (Zie LV 17;

zie ook Deuteronomium 19:15; Matteüs 18:16.)

• Jezus Christus heeft getuigd dat het Boek van Mormon waar
is. (Zie LV 17:5–6; zie ook LV 19:26; 20:8–11.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 58–61.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 32–34.

Lesideeën
Leer en Verbonden 17. God roept getuigen om alle
waarheid te vestigen. (30–35 minuten)

Laat iemand met een klein voorwerp de klas inkomen en
meteen weer vertrekken. Vraag de cursisten:

• Hoe lang was die persoon?

• Wat had de persoon aan?

• Wat voor kleur haar had de persoon?

• Wat had de persoon bij zich?

• Wat is het nut van meerdere getuigen?

Lees Matteüs 18:16 en vraag: Wat staat er in deze tekst over de
wet van getuigen?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 17 bestuderen en de
volgende vragen beantwoorden. (Ze kunnen voor de les op het
bord worden gezet.)

Leer en Verbonden 17

• Wat zouden de drie getuigen naast de platen nog meer zien?
(Zie vers 1.)

• Wat moesten ze doen voordat ze hun getuigenis zouden
ontvangen? (Zie vers 1–2.)

• Wat verwachtte de Heer van de drie getuigen na het visioen?
(Zie vers 3–5.)

• Wie gaf zijn getuigenis van de waarheid van het Boek van
Mormon? (Zie vers 6.)

• Wat zijn volgens deze afdeling een aantal van de redenen dat
de Heer meerdere getuigen van het Boek van Mormon wilde
hebben? (Zie vers 4, 9.)

• Wat beloofde de Heer aan de drie getuigen als zij getrouw
zouden blijven? (Zie vers 8.)

Teken het volgende diagram op het bord zonder woorden,
alleen Het Boek van Mormon. Laat de cursisten de teksten en de
bijbehorende uitspraken lezen, zoveel mogelijk getuigen van
het Boek van Mormon opzoeken en het diagram invullen als ze
de antwoorden vinden.

• Het getuigenis van de drie getuigen en het getuigenis van de
acht getuigen in de inleiding tot het Boek van Mormon.

• Ezechiël 37:15–17

• Leer en Verbonden 1:29

• Moroni 10:3–4

• ‘Ik getuig dat het Boek van Mormon het woord van God is.’
(Ezra Taft Benson, Conference Report, april 1986, p. 100; of
Ensign, mei 1986, p. 78.)

• ‘Ik bid dat we (. . .) ons aan de grote waarheden van het Boek
van Mormon zullen vasthouden. Ik getuig dat [deze] sluit-
steen van onze godsdienst goed op z’n plaats zit, en het
gewicht van de waarheid draagt als hij zich over de gehele
aarde beweegt.’ (James E. Faust, Conference Report, oktober
1983, p. 12; of Ensign, november 1983, p. 11.)

Hoewel de drie getuigen een engel en de platen mochten zien,
kregen ze de werkelijke kracht van hun getuigenis, net als wij,
door de Heilige Geest. Lees de volgende uitspraak voor van
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president Joseph Fielding Smith, destijds president van het
Quorum der Twaalf Apostelen:

Laat de cursisten 2 Nephi 32:5 en Moroni 10:5 lezen en met
elkaar vergelijken. Bespreek wat deze teksten met de boven-
staande uitspraak te maken hebben. Vraag:

• Hoe kan ons getuigenis door zoveel getuigen van het Boek
van Mormon versterkt worden?

• Wat voor invloed heeft de kennis van de waarheid van het
Boek van Mormon in ons dagelijks leven?

• Herhaal Moroni 10:4 en lees Johannes 7:17. Wat kunnen wij
volgens deze teksten doen om ons getuigenis te versterken?

Laat de cursisten de eerste bladzijde van hun Boek van
Mormon opslaan. Vraag: Waar getuigt het Boek van Mormon
van? Vul het diagram verder in door Een getuige van en Jezus
Christus op de desbetreffende plaatsen te zetten. Vraag:
In hoeverre zijn de getuigen van het Boek van Mormon ook
getuigen van Jezus Christus?

Behandel gedeelten uit het verslag van de drie en de acht
getuigen. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
pp. 59–61.) Vraag:

• Waarom kwam volgens jullie het visioen niet toen Martin
Harris bij Oliver Cowdery, David Whitmer en de profeet
Joseph Smith was?

• Hoe kan die les op ons van toepassing zijn?

Inleiding
Op 15 mei 1829 legde Johannes de Doper zijn handen op het
hoofd van de profeet Joseph Smith en vervolgens op dat van
Oliver Cowdery en verleende hun het Aäronisch priesterschap.
Vervolgens gebood hij hen om elkaar te dopen en elkaar door
handoplegging tot het Aäronisch priesterschap te ordenen. Hij
beloofde dat zij bij getrouwheid ook het Melchizedeks priester-

Leer en Verbonden 18

‘Christus heeft zelf verklaard dat de openbaringen (. . .)
die wij tijdens het bezoek van een engel  –  een tastbaar
herrezen wezen  –  zouden kunnen ontvangen, niet die
indruk zouden achterlaten en ons niet zo zouden over-
tuigen als de openbaringen van de Heilige Geest. [Zie
Lucas 16:27–31; LV 5:7–10.] Verschijningen kunnen ondui-
delijk worden naarmate de tijd verstrijkt, maar deze
leiding van de Heilige Geest wordt vernieuwd en voort-
gezet, dag na dag, jaar na jaar, als we zo leven dat we
deze Geest waardig zijn.’ (De leer tot zaligmaking, 3 delen
[1954–1956], deel 1, p. 44.)

schap zouden ontvangen. (Zie de inleiding tot LV 13.) Tegen de
tijd dat Joseph Smith afdeling 18 ontving, hadden hij en Oliver
Cowdery het Melchizedeks priesterschap van Petrus, Jakobus
en Johannes ontvangen. Uit de historische verslagen en het
getuigenis van andere leden blijkt dat het Melchizedeks pries-
terschap waarschijnlijk tussen 16 en 28 mei 1829 werd hersteld.
(Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 55–56;
Larry C. Porter, ‘The Restoration of the Aaronic and Melchi-
zedek Priesthoods’, Ensign, december 1996, pp. 30–47.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De kerk is gebaseerd op het fundament van het evangelie,

zoals dat in de Schriften staat, en zal bestand zijn tegen
de macht van Satan. (Zie LV 18:1–5; zie ook Geloofsartikelen
1:6.)

• Het Melchizedeks priesterschap is door Petrus, Jakobus en
Johannes aan de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery
gegeven. (Zie LV 18:9; zie ook LV 27:12; 128:20.)

• De twaalf apostelen zijn geroepen om rechtschapen te leven,
de verordeningen van het priesterschap te bedienen en door
de macht van de Heilige Geest het evangelie te verkondigen.
(Zie LV 18:9, 26–38; zie ook Handelingen 4:33; 10:39–43;
LV 107:23, 33–35.)

• De waarde van iedere ziel is zo groot dat Jezus Christus
geleden heeft en gestorven is, zodat wij ons kunnen bekeren
en bij Hem kunnen terugkeren. Als wij met anderen over
deze boodschap praten, kan dat hun leven veranderen en
ons vreugde geven. (Zie LV 18:10–16; zie ook Johannes 3:16;
LV 34:3.)

• Als wij ons bekeren en ons laten dopen, nemen we de naam
van Jezus Christus op ons. Zij die zijn naam kennen en
zijn stem herkennen, zullen gered worden. (Zie LV 18:21–25,
40–43; zie ook Mosiah 5:8–13.)

• In de Schriften staan de woorden van Christus. Wij kunnen
de stem van Jezus Christus horen als wij door de macht
van de Geest de Schriften bestuderen. (Zie LV 18:33–36;
zie ook LV 68:3–4.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 55–56.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 34–36.

Lesideeën
Leer en Verbonden 18:1–5, 22, 29, 32. De kerk is
gebaseerd op het fundament van het evangelie,
zoals dat in de Schriften staat, en zal bestand zijn
tegen de macht van Satan. (15–20 minuten)

Vertel het volgende verhaal: Op 17 oktober 1989 was er om vijf
uur ’s morgens een aardbeving van 6,9 op de schaal van
Richter in het gebied van San Francisco (Californië). Duizenden
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gebouwen werden beschadigd of verwoest. De schade werd
geschat op twee miljard euro. Een aantal huizen in Watsonville
(Californië) leken aan de buitenkant niet beschadigd te zijn,
maar werden toch afgekeurd omdat de fundering gescheurd of
beschadigd was.

Lees Matteüs 7:24–27 en bespreek met de cursisten hoe belang-
rijk een sterke fundering is.

Teken het bijgaande diagram op het bord:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 18:1–5 lezen en vraag:

• Wat had Oliver Cowdery (vers 2) geschreven? (Het Boek
van Mormon.)

• Wat zei de Heer over deze Schriften tegen Oliver?

• Wat moest Oliver van de Heer met deze Schriften doen?
(Zie vers 3.)

Wijs naar het diagram op het bord en vraag:

• Wat is de grondslag van de kerk? (Zie vers 5.)

• Wat voor macht zal de kerk hebben als ze op deze grondslag
is gebouwd? (Zie vers 5.)

• Waarom wachtte de Heer volgens deze verzen met de
herstelling van de kerk totdat het Boek van Mormon was
gepubliceerd?

Lees 2 Nephi 32:3–6. Bespreek de overeenkomsten tussen de
fundering van de kerk en de fundering van ons leven.

Leer en Verbonden 18:9. Het Melchizedeks priester-
schap werd door Petrus, Jakobus en Johannes aan
de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery gegeven.
(10–15 minuten)

Zet de volgende vragen op het bord, of geef ze de cursisten als
uitreikblad.

De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen

der Laatste Dagen

Grondslag

• Wanneer is het Aäronisch priesterschap hersteld? (Zie de
inleiding tot LV 13.)

• Waar is het Aäronisch priesterschap hersteld?

• Door wie is het Aäronisch priesterschap hersteld?

• In opdracht van wie deed hij dat? (Zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:72.)

• Wat beloofde hij over het Melchizedeks priesterschap?

• Door wie is het Melchizedeks priesterschap hersteld? 
(Zie LV 27:12.)

• Waar is het Melchizedeks priesterschap hersteld? 
(Zie LV 128:20.)

• Wanneer is het Melchizedeks priesterschap hersteld?

Als de cursisten de vragen beantwoord hebben, laat hen dan in
Leer en Verbonden 18:9 een ambt in het Melchizedeks priester-
schap opzoeken. (Apostel.) Leg uit dat de datum van de herstel-
ling van het Melchizedeks priesterschap niet exact bekend is,
maar dat uit de historische verslagen en het getuigenis van de
leden blijkt dat het waarschijnlijk tussen 16 en 28 mei 1829
plaatsvond. (Zie de inleiding tot afdeling 18, p. 46.) De verwij-
zing in vers 9 naar het ambt van apostel is de eerste indicatie in
de Leer en Verbonden dat het Melchizedeks priesterschap was
hersteld. Lees de volgende uitspraak voor van David Whitmer
over wat Oliver Cowdery vlak voor zijn dood had gezegd.

Leer en Verbonden 18 is kort na de herstelling van het Melchi-
zedeks priesterschap gegeven, en de beginselen in deze afde-
ling hebben met dat priesterschap te maken. Deel de klas op
in drie groepen. Geef iedere groep een van de volgende schrif-
tuurplaatsen en laat hen bespreken in hoeverre die met het
Melchizedeks priesterschap te maken hebben:

• De verzen 1–5. De Schriften zijn waar en bevatten de volheid
van het evangelie, waaronder informatie over de verorde-
ningen van het Melchizedeks priesterschap.

• De verzen 9–25, 40–47. Er is veel goddeloosheid in de
wereld. Om die goddeloosheid te overwinnen hebben we de
Heiland, zijn verzoening en de verordeningen van het pries-
terschap nodig.

• De verzen 26–39. Om deze verordeningen te kunnen
verrichten, hebben we het Melchizedeks priesterschap nodig
en de apostelen die er de leiding over hebben.

‘[Oliver Cowdery sprak tot] de mensen in zijn kamer, hij
legde zijn handen (. . .) op zijn hoofd, en zei: “Ik weet
dat het evangelie waar is, en op dit hoofd hebben Petrus,
Jakobus en Johannes hun handen gelegd om het heilig
Melchizedeks priesterschap te herstellen.”’ (‘The Testi-
mony of Oliver Cowdery’, Ensign, december 1996, 
p. 40.)

Leer en Verbonden 18
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Leer en Verbonden 18:9, 27–38. De twaalf apostelen
zijn geroepen om rechtschapen te leven, de veror-
deningen van het priesterschap te bedienen en door
de macht van de Heilige Geest het evangelie te
verkondigen. (20–25 minuten)

Laat een foto van een apostel zien. Vraag wie hij is en wat voor
positie hij in de kerk heeft. Lees het volgende verhaal van
ouderling Boyd K. Packer voor:

Vraag de cursisten in hoeverre de stokken in de sneeuw de
apostelen van de Heer voorstellen. Zet Taak van een apostel op
het bord. Laat de cursisten Handelingen 4:33; 10:39–43; Leer en
Verbonden 18:9, 26–32; 107:23, 33–35 bestuderen. Zet op het
bord alles wat zij over de taak van een apostel kunnen vinden.
Vraag:

• Aan welke gevaren stellen we ons bloot als we de profeten
en apostelen niet volgen?

• Wat voor zegeningen krijgen de mensen die hun raad
opvolgen?

Lees de volgende uitspraak voor van president Brigham Young,
Heber C. Kimball en Willard Richards, destijds lid van het
Eerste Presidium waren:

Lees Leer en Verbonden 18:37 en zoek de twee mannen op die
de Heer aanwees om de twaalf apostelen uit te zoeken. Later
riep de Heer Martin Harris om hen te helpen. In februari 1835
kozen deze drie mannen het eerste Quorum der Twaalf Apos-
telen in onze bedeling. (De geschiedenis van de kerk in de volheid
der tijden, pp. 153–154.) Lees de volgende uitspraak voor van
ouderling B. H. Roberts, destijds lid van de Zeventig:

‘Als alle heiligen ijverig gehoor geven aan de raad van
hen die door de Heer boven hen gesteld zijn, hen door
hun gelovige gebed steun verlenen, en zelf rein en
nederig blijven, zullen ze altijd wijsheid uit de hemel
ontvangen.’ (James R. Clark, Messages of the First Presi-
dency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
6 delen [1965–1975], deel 2, p. 48.)

‘Op een keer leidde Karl G. Maeser een gezelschap jonge
zendelingen op een tocht door de Alpen. Toen zij de top
van de berg hadden bereikt en omkeken, zagen zij een rij
stokken die in de sneeuw waren gestoken om het enige
veilige pad over de gevaarlijke gletsjer aan te geven.

Broeder Maeser wees ernaar en zei: “Broeders, ziedaar de
priesterschap Gods. Het zijn heel gewone stokken, zoals
wij allemaal (. . .) Maar de positie die zij innemen maakt
hen voor ons wat zij zijn. Als wij ons afwenden van het
door hen aangegeven pad, zijn wij verloren.” [Alma P.
Burton, Karl G. Maeser: Mormon Educator (1953), p. 22.]’
(Conference Report, april 1985, p. 45; of Ensign, mei 1985,
p. 35.)

Leer en Verbonden 18:10–16 (Tekstenbeheersing,
Leer en Verbonden 18:10, 15–16). De waarde
van iedere ziel is zo groot dat Jezus Christus

geleden heeft en gestorven is, zodat wij ons kunnen
bekeren en bij Hem kunnen terugkeren. Als wij met
anderen over deze boodschap praten, kan dat hun
leven veranderen en ons vreugde geven. (5–10 minuten)

Laat iets kostbaars zien en vraag hoeveel dat voorwerp volgens
hen waard is. Bespreek de volgende vragen:

• Wat voor kostbare bezittingen hebben jullie?

• Waardoor wordt de waarde van een voorwerp bepaald?

Lees Leer en Verbonden 18:10–12 en vraag:

• Wat is de waarde van een ziel?

• Wat voor prijs wilde de Heer voor alle mensen betalen?
(Zie ook Johannes 3:16; LV 34:3.)

Getuig dat het bloed van een God vergoten moest worden om
de mensheid te redden. (Zie 1 Korintiërs 6:19–20; 1 Petrus
1:18–19.) Vraag de cursisten wat ze van dat offer van de Heer
vinden. Lees of zing ‘’k Sta spraak’loos’ (lofzang 129). Lees Leer
en Verbonden 18:13 en vraag de cursisten waarom de Heer
volgens hen blij is met een ziel die zich bekeert.

Lees de verzen 14–16 en vraag:

• Wat heeft de Heer ons geboden?

• Hoe is dit gebod te vergelijken met de doelstelling van de
Heer in vers 11?

• Hoe zullen we ons voelen als we dit gebod onderhouden?

Lees Alma 26:30–31; 29:8–10 en laat de cursisten iets over een
zendingservaring vertellen waardoor zij vreugde hebben
ontvangen. Of laat een teruggekeerde zendeling iets vertellen
over de vreugde die hij of zij in het zendingswerk heeft ervaren.
Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson
voor:

‘Geliefde medewerkers, u hebt de gelukkigste jaren van
uw leven voor de boeg. Ik weet waar ik het over heb.
Ik heb die ervaring ook gehad. Ik heb van de vreugde van
het zendingswerk mogen proeven. Er is geen enkel werk
in de hele wereld dat meer vreugde en geluk kan
voortbrengen.’ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p.
213.)

‘Het schijnt dat het een bijzondere roeping van de Twaalf is
om in de wereld van de Heer, Jezus Christus, te getuigen.
Daarom was het zeer gepast dat deze twaalf getuigen
door de drie bijzondere getuigen gekozen werden  –  de
getuigen van het Boek van Mormon, en van Gods gewel-
dige werk in het algemeen.’ (History of the Church, deel 2,
p. 187.)
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Bespreek met de cursisten wat zij nu en later kunnen doen om
anderen tot bekering te roepen. (Zie LV 18:14.)

Leer en Verbonden 18:21–25, 40–43. Als wij ons
bekeren en ons laten dopen, nemen we de naam
van Jezus Christus op ons. Zij die zijn naam kennen
en zijn stem herkennen, zullen gered worden.
(15–20 minuten)

Laat een of twee cursisten hun achternaam op het bord zetten.
Laat hen uitleggen hoe zij die naam gekregen hebben en wat
voor voorrechten en plichten er aan die naam verbonden zijn.
(Voorrechten kunnen onderdak, voedsel, liefde, veiligheid en
een opvoeding in het evangelie zijn. Mogelijke plichten: de
huissleutel goed beschermen, gezinsleden met liefde en respect
behandelen, huishoudelijke taken uitvoeren en de familienaam
eren.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 18:21–25, 40–43 lezen
en vraag:

• Welke naam nemen we als lid van de kerk op ons?

• Lees Leer en Verbonden 20:37. Wanneer nemen we volgens
dit vers deze naam op ons?

• Wat heeft deze naam met ons eeuwig heil te maken?

• Welke voorrechten horen bij die naam? Welke plichten?

President Joseph Fielding Smith heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

Laat de cursisten opschrijven hoe zij de naam van Christus
doelmatiger op zich kunnen nemen.

Leer en Verbonden 18:34–36. In de Schriften staan
de woorden van Christus. Wij kunnen de stem van
Jezus Christus horen als wij door de macht van de
Geest de Schriften bestuderen. (5–10 minuten)

NB: Dit lesidee kan gecombineerd worden met het lesidee bij de
verklarende inleiding tot de Leer en Verbonden (p. 22).

Speel een opname van drie of vier stemmen die de cursisten
kennen. Laat de cursisten om de beurt raden van wie de
stemmen zijn. U kunt ook een of twee cursisten blinddoeken.
Laat verscheidene andere cursisten om de beurt iets zeggen
zonder hun stem te verdraaien. Laat de geblinddoekte cursisten
raden wie de spreker is. Vraag de klas:

• Waarom zijn sommige stemmen gemakkelijker te herkennen
dan andere?

• Op wat voor verschillende manieren kan de mens de stem
van de Heer horen?

‘Wij gaan het verbond aan, dat wij gewillig zullen zijn de
naam van de Zoon op ons te nemen en Hem ‘altijd
indachtig’ te zijn. Met dit verbond beloven wij dat wij zijn
naam zullen aannemen en nooit iets zullen doen dat die
naam te schande maakt.’ (De leer tot zaligmaking, deel 2,
p. 299.)

Wijs erop dat hoe vaker we een stem horen, hoe beter we die
kunnen herkennen. Lees Leer en Verbonden 18:34–36 en vraag:

• Hoe kunnen we volgens deze teksten de stem van de Heer
horen?

• Hoe kan dit onze mening over de Schriften veranderen?

Zet op het bord: Als je met de Heer wilt praten, moet je bidden.
Als je wilt dat God tegen jou praat, lees dan de Schriften. Vraag
in hoeverre deze uitspraken op de verzen 34–36 van toepassing
zijn.

Inleiding
President Joseph Fielding Smith heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen gezegd dat Leer en Verbonden
19, met de leerstellingen over de verzoening, ‘een van de grote
openbaringen in deze bedeling is; er zijn er maar weinig die
belangrijker zijn.’ (Church History and Modern Revelation, deel 1,
p. 85.) Joseph Smith nam de uitgever Egbert B. Grandin aan,
met de boerderij van Martin Harris als onderpand, om het Boek
van Mormon te drukken. Voordat de publicatie voltooid was,
hielden wat inwoners van het stadje een bijeenkomst waarin
besloten werd om het Boek van Mormon niet te kopen. Volgens
Joseph Knight sr. ging Martin Harris, die bang was dat hij zijn
boerderij zou kwijtraken, naar de profeet en zei: ‘De boeken
zullen niet verkocht worden, want niemand heeft interesse.’
Joseph zei: ‘Ik denk dat ze goed verkocht zullen worden.’ Hij
zei: ‘Ik wil een gebod [openbaring].’ Joseph zei: ‘Waarom?
Vervul wat je al hebt.’ Hij zei: ‘Maar ik heb een gebod nodig.’
(. . .) Hij herhaalde drie of vier keer dat hij een gebod nodig had.
(Jessee, ‘Joseph Knight’s Recollection’, p. 37.) De volgende dag
ontving Joseph afdeling 19. De volgende maand verkocht
Martin Harris een deel van zijn boerderij en betaalde de schuld
aan Grandin af.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Jezus Christus steunt het plan van de Vader door zijn wil te

doen. (Zie LV 19:1–5, 16–24; zie ook Mozes 4:1–2.)

• De straf die de ongehoorzame mensen in het volgende leven
ontvangen is niet eindeloos. (Zie LV 19:6–12.)

• Om de prijs van de verzoening te betalen, heeft Jezus
Christus meer geleden dan enig ander mens kan doorstaan
of zelfs maar begrijpen. (Zie LV 19:15–20; zie ook Mosiah 3:7.)

• Het zoenbloed van Jezus Christus is de prijs voor de zonden
van alle mensen die zich bekeren. De mensen die zich niet
bekeren, zullen voor hun eigen zonden moeten boeten.
(Zie LV 19:4, 13–20; zie ook Mosiah 4:1–3.)

Leer en Verbonden 19
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Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 62–66.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 36–39.

Lesideeën
Leer en Verbonden 19:4, 13–21 (Teksten-
beheersing, Leer en Verbonden 19:16–19).
Het zoenbloed van Jezus Christus is de

prijs voor de zonden van alle mensen die zich bekeren.
De mensen die zich niet bekeren, zullen voor hun
eigen zonden moeten boeten. (20–25 minuten)

Geef de cursisten het bijgaande schema als uitreikblad. Laat de
antwoorden in de rechterkolom weg. Laat de cursisten de
antwoorden in de teksten opzoeken.

Zet op het bord: Door zijn lijden heeft Jezus Christus de prijs voor
onze zonden voldaan. Vraag: Wat voor prijs heeft de Heiland
betaald om ons de gave van bekering te geven? Lees Mosiah 3:7
en de citaten in de toelichting bij Leer en Verbonden 19:13–20 in
Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (pp. 37–38).
Vraag: Voor wie heeft de Heiland geleden? (Zie LV 18:11; 19:16.)

Zet op het bord: Als we ons bekeren, ervaren we leed en verdriet.

Lees 1 Johannes 1:8; Alma 40:26 en vraag:

• Waarom is bekering volgens deze teksten zo belangrijk?

• Wat is de relatie tussen leed en bekering? (Zie LV 19:4,
13–21.)

• Waarom zou leed een belangrijk onderdeel van het beke-
ringsproces zijn?

Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball
voor:

‘Iemand is nog niet aan het bekeringsproces begonnen als
hij niet intens voor zijn zonden heeft geleden. (. . .)

‘We mogen niet vergeten dat bekering meer is dan de
woorden ‘het spijt me’, meer dan tranen in de ogen.

‘Bekering is meer dan een aantal gebeden. Bekering bete-
kent leed. Als iemand niet heeft geleden, heeft hij zich
niet bekeerd.’ (The Teachings of Spencer W. Kimball, Edward
L. Kimball [1982], blz. 88, 99.)

Vraag Teksten Antwoord
Waarom geeft de
Heer ons geboden?

Johannes 13:17;
Mosiah 2:41; 
4 Nephi 1:15–17

Zodat wij gezegend
kunnen worden
en gelukkig kunnen
zijn.

Wat zijn de gevolgen
van zonde en
goddeloosheid?

Matteüs 25:31–34, 41;
LV 19:5

Ongeluk, verdriet
en leed.

Waarin heeft de Heer
voorzien om de
gevolgen van zonde
te overwinnen?

LV 19:4, 13–21 De verzoening,
bekering
en vergeving.

S  M  T  W  TH  F  S

Zet op het bord: Als we ons niet bekeren, zullen we voor onze eigen
zonden moeten boeten.

Lees Leer en Verbonden 19:17 en vraag: Als leed een belangrijk
onderdeel van het bekeringsproces is, wat zou de Heiland dan
in dit vers bedoelen? Leg uit dat het leed dat onderdeel van het
bekeringsproces is, niet hetzelfde is als het leed dat de Heiland
tijdens de verzoening moest doorstaan. Zijn leed was voor het
voldoen van alle zonden en was veel moeilijker. Lees de
volgende uitspraak van president Joseph Fielding Smith voor:

Lees Matteüs 11:28–30; Mosiah 26:30 en vraag: Wat voor zege-
ningen van bekering staan er in deze teksten? Lees of zing ‘Er is
een heuvel ver van hier’ (lofzang 130). Laat de cursisten iets
over hun gevoelens ten opzichte van de Heiland opschrijven.
Geef cursisten de kans die iets over hun gevoelens willen
zeggen. Getuig van de Heiland en het belang van zijn verzoe-
ning in ons leven.

Leer en Verbonden 19:13–38. De Heer gaf Martin
Harris geboden. (10–15 minuten)

Bespreek met de cursisten de inleiding tot afdeling 19 (p. 49).
Laat hen in Leer en Verbonden 19:13–28 de zinsneden gebied Ik
u en Ik gebied u onderstrepen. Zet de versnummers verticaal in
het bijgaande schema op het bord. Laat de cursisten de geboden
van de Heer aan Martin naast de versnummers zetten.

LV 19 Geboden

Vers 13 Bekering.

Vers 21 Bekering prediken.

Vers 23 Naar de woorden van de Heer luisteren. 
Nederig zijn.

Vers 25 Niet begeren of doden.

Vers 26 Niet aan eigen goederen hechten. De publicatie
van het Boek van Mormon financieel steunen.

Vers 28 Hardop en in stilte bidden, zowel in het 
openbaar als in het verborgene.

Vers 30 Op God vertrouwen; niet met verachting spreken.

Vers 31 Geloof, bekering, doop en de Heilige Geest
verkondigen.

Vers 37 Prediken, vermanen en de waarheid verkondigen.

‘Alle zonden, ongeacht de aard ervan, zijn een overtre-
ding van een wet of gebod en daarom onderhevig aan
straf, tenzij de prijs is betaald. Die prijs kan lichamelijk of
geestelijk leed zijn of een andere afbetaling van de schuld.
In de Schriften staat dat iedere zonde betaald moet
worden, hetzij door bekering, hetzij door straf.’ (Seek Ye
Earnestly [1970], blz. 151.)
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Lees de verzen 26, 34–35 en vraag:

• Hoe is het mogelijk om je eigen bezittingen te begeren?
(Zie LV 104:14, 55–56.)

• Wat zijn een aantal offers die jullie of iemand die je kent voor
de Heer gebracht hebben?

• Wat voor offers moeten jullie bereid zijn te brengen?
(Zie Omni 1:26.)

Inleiding
Ongeveer zestig mensen woonden op 6 april 1830 de organi-
satie van de kerk in Fayette (New York) bij. Sommige mensen
kwamen helemaal uit Colesville, 160 kilometer naar het zuiden.
Joseph Smith en Oliver Cowdery werden gesteund, waarna zij
elkaar tot leider van de kerk ordenden. Zij bedienden het
avondmaal, bevestigden pasgedoopten, en verleenden hun de
gave van de Heilige Geest. Later op de dag doopten zij elkaar.
In afdeling 20, die op of vóór die datum werd gegeven, kreeg
de Heer de opdracht om de kerk te organiseren. Ouderling
Bruce R. McConkie heeft geschreven: ‘Wij noemen afdeling 20
in de Leer en Verbonden de grondwet van de kerk. Het is een
document waarin de fundamentele leerstellingen, de organi-
satie en de werkwijze van de kerk staan.’ (Doctrines of the
Restoration: Sermons and Writings of Bruce R. McConkie, Mark L.
McConkie [1989], p. 271.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het gezag van Jezus Christus was noodzakelijk om zijn kerk

te herstellen. Priesterschapsdragers worden door God
geroepen, en gesteund en geordend door iemand met het
juiste gezag van het priesterschap. (Zie LV 20:1–4; zie ook
LV 26:1–2; Geloofsartikelen 1:5.)

• Het Boek van Mormon bevat de volheid van het evangelie,
het getuigt van de waarheid van de Bijbel en het bevat leer-
stellingen over Jezus Christus en zijn zending. (Zie LV
20:8–16; zie ook het titelblad van het Boek van Mormon.)

• De schepping, de val en de verzoening van Jezus Christus
zijn drie fundamentele beginselen van het evangelie. 
(Zie LV 20:17–24; zie ook Alma 18:36–39; Mormon 9:11–12.)

• Zij die nederig zijn, geloof hebben, zich willen laten dopen,
zich bekeren en gewillig zijn om de naam van Christus
op zich te nemen en Hem te dienen, zijn de doop waardig.
(Zie LV 20:25–26, 37, 72–74; zie ook Moroni 6:1–4.)

• Door de verzoening van Jezus Christus kunnen we de zege-
ningen van bekering, rechtvaardiging, heiliging en eeuwig
heil in het koninkrijk van God ontvangen. (Zie LV 20:29–31;
zie ook Moroni 10:32–33.)

Leer en Verbonden 20

• Er zijn verschillende ambten in het priesterschap en ieder
ambt omvat specifieke taken. (Zie LV 20:38–71; zie ook
Geloofsartikelen 1:5.)

• Het is het doel van het avondmaal om het offer van de
Heiland te gedenken en ons doopverbond te hernieuwen.
(Zie LV 20:75–80; zie ook 3 Nephi 18:1–12, 28–29.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 67–69.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 39–43.

Lesideeën
Leer en Verbonden 20. De Heer heeft de organisatie
van zijn kerk geopenbaard. (5 minuten)

Laat de cursisten zo mogelijk een foto zien van de gerestau-
reerde woning van Peter Whitmer sr. Vraag welke belangrijke
gebeurtenis in de geschiedenis van de kerk daar heeft plaatsge-
vonden. Lees de inleiding en het materiaal over de organisatie
van de kerk in de Aanvullende bronnen hierboven. Vraag:

• Waarom zijn jullie dankbaar dat de kerk is hersteld en
georganiseerd?

• In welke opzichten zijn onze bijeenkomsten anders dan die
eerste bijeenkomst van de kerk?

• In welke opzichten zijn onze bijeenkomsten hetzelfde?

Maak twee illustraties zoals in het bijgaande diagram. Zeg dat u
twee dingen zult laten zien en dat de cursisten die moeten nate-
kenen. Leg uit dat u ze maar één seconde zult laten zien, zodat
ze goed op moeten letten. Laat de eerste illustratie zien en geef
de cursisten de tijd om die na te tekenen. Laat dan de tweede
illustratie zien. Als ze die ook nagetekend hebben, vraagt u:

• Welke was het gemakkelijkst na te tekenen? Waarom? (Wijs
erop dat beide illustraties uit evenveel lijnen bestonden, maar
dat ze in de ene georganiseerd waren en in de andere niet.)

• Waarom is het belangrijk dat er orde in Gods koninkrijk is?
(Zie 1 Korintiërs 14:33; LV 132:8.)

Leg uit dat toen de Heer zijn kerk herstelde, Hij openbaringen
over de organisatie gaf. Afdeling 20 kan als een ‘grondwet’
worden beschouwd. Vraag:

• Wat is een grondwet? (Een document met werkwijzen en
regels aan de hand waarvan een organisatie wordt bestuurd.)

• Hoe wordt door een grondwet orde bevorderd?

Leer en Verbonden 20
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• Wat voor zegeningen ontvangt de kerk als gevolg van die
grondwet?

Moedig de cursisten aan om op te zoeken hoe Leer en
Verbonden 20 orde bevordert.

Leer en Verbonden 20:1–4. Het gezag van Jezus
Christus was noodzakelijk om zijn kerk te her-
stellen. Priesterschapsdragers worden door God

geroepen, en gesteund en geordend door iemand met
het juiste gezag van het priesterschap. (5–10 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je de scooter van een
vriend leent en door de politie wordt aangehouden. De agent
vraagt naar het kentekenbewijs van de scooter en ziet dat de
scooter niet van jou is.

• Onder welke omstandigheden zou de agent je met de scooter
laten wegrijden?

• Onder welke omstandigheden zou hij je voor diefstal
arresteren?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 20:1–4 lezen en vertellen
wat er in vers 1 gebeurt. Vraag:

• Wat hadden Joseph en Oliver al ontvangen voordat de kerk
werd georganiseerd? (Het priesterschap.)

• Waarom was het belangrijk om eerst het priesterschap
te hebben?

• Hoe kunnen we dat vergelijken met het voorbeeld van de
scooter van je vriend?

• Wie heeft de bevoegdheid om leiding aan het werk van de
Heer te geven?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Russell M.
Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Leer en Verbonden 20:8–28. Het Boek van Mormon
bevat de volheid van het evangelie, het getuigt van
de waarheid van de Bijbel en het bevat leerstellingen
over Jezus Christus en zijn zending. (10–15 minuten)

Zet de volgende zin op het bord, maar laat de gecursiveerde
woorden weg: ‘Geen enkel lid van deze kerk kan in de tegen-
woordigheid van God verkeren als hij niet zorgvuldig het Boek
van Mormon heeft gelezen.’ (Joseph Fielding Smith, Conference
Report, september – oktober 1961, p. 18; cursivering toege-
voegd.) Laat de cursisten twintig vragen stellen die met ja of
nee beantwoord kunnen worden om achter de ontbrekende
woorden te komen. Laat hen overwegen of zij het Boek van
Mormon ernstig en zorgvuldig hebben gelezen.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 20:8–28 lezen en alles
opschrijven wat ze over het Boek van Mormon kunnen vinden.

‘De profeet Joseph Smith was uitverkoren om de kerk te
herstellen, het gezag van het priesterschap te ontvangen
en te bedienen, en duidelijke en kostbare waarheden
te herstellen die voor de mens verloren waren gegaan.’
(De Ster, januari 1995, p. 78.)

S  M  T  W  TH  F  S

Laat een aantal cursisten vertellen wat ze hebben opgeschreven.
Vraag: Als je weet dat het Boek van Mormon waar is, wat weet
je dan ook over:

• Joseph Smith?

• De herstelling van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen?

• De herstelling van het Aäronisch en Melchizedeks
priesterschap?

• De beginselen van het evangelie?

Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson
voor:

Leer en Verbonden 20:25–26, 37, 72–74. Zij die
nederig zijn, geloof hebben, zich willen laten dopen,
zich bekeren en gewillig zijn om de naam van
Christus op zich te nemen en Hem te dienen, zijn de
doop waardig. (5–10 minuten)

Zet op het bord: LV 20:25–26; LV 20:37; LV 20:72–74. Laat de
cursisten zich voorstellen dat een vriend(in) die geen lid is,
interesse in het evangelie heeft en vraagt wat er in de Schriften
over de doop staat. Laat drie cursisten de drie schriftuurplaat-
sen op het bord lezen en klassikaal bespreken wat daar in staat.

Leer en Verbonden 20:17–34. Door de verzoening
van Jezus Christus kunnen we de zegeningen van
bekering, rechtvaardiging, heiliging en eeuwig heil
in het koninkrijk van God ontvangen. (15–20 minuten)

Laat de cursisten de bijbehorende illustraties zien. (Gebruik
de grotere versies op p. 312 van het aanhangsel.) Vraag:

1. 2. 3. 4.

‘Het Boek van Mormon is de sluitsteen van ons getui-
genis. Net zo goed als een gewelf instort wanneer de
sluitsteen weggehaald wordt, zo staat of valt de kerk bij
de waarheid van het Boek van Mormon. De vijanden
van de kerk begrijpen dit maar al te goed. Daarom doen
zij zo enorm veel moeite om te bewijzen dat het Boek van
Mormon onjuist is, want als het Boek van Mormon in
diskrediet kan worden gebracht, dan gebeurt hetzelfde
met de profeet Joseph Smith. Evenzo de aanspraak op de
sleutels van het priesterschap, en op openbaring, en op
een herstelde kerk. Omgekeerd echter, als het Boek van
Mormon wel waar is  –  en miljoenen hebben getuigd
dat zij een getuigenis van de Geest ontvangen hebben dat
het inderdaad waar is  –  dan moet men de aanspraken op
de herstelling en alles wat daarbij hoort ook aanvaarden.’
(De Ster, januari 1987, p. 4.)
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• Hoe is de eerste illustratie met ons te vergelijken als we
geboren worden? (Zie LV 93:38.)

• Waarom wordt ons schilderij vies, zoals in de tweede
illustratie? (Zie LV 20:17–20.)

Lees Leer en Verbonden 20:21–24 en vraag:

• Wat heeft de Heer gedaan zodat wij weer rein kunnen
worden, zoals op de derde illustratie?

• Wat moeten wij doen om rein te worden? (Zie vers 29.)

• Lees vers 30. Welk woord gebruikt de Heer om deze reine
staat te beschrijven?

• Hoe is de eerste illustratie met ons te vergelijken als we
ons hebben bekeerd en zijn gedoopt? (Vergelijk de derde
illustratie met de eerste.)

• Hoe zijn deze illustraties met de vierde te vergelijken?

Leg uit dat rechtvaardiging betekent dat we gereinigd en
vergeven worden. Lees de volgende uitspraak van ouderling
Bruce R. McConkie voor:

Leg uit dat heiliging betekent dat wij heilig, rechtschapen en
christelijk worden. President Brigham Young heeft gezegd:

• Lees Leer en Verbonden 20:31. Wat moeten we volgens dit
vers doen om geheiligd te worden?

• Lees Matteüs 22:36–38. Hoe zijn deze teksten met de vereiste
in Leer en Verbonden 20:31 te vergelijken?

• Lees Moroni 10:32–33. Welke overeenkomsten bestaan er
tussen deze teksten en Leer en Verbonden 20:30–31?

• Lees Leer en Verbonden 20:32–34. Welke waarschuwing en
instructie geeft de Heer in deze teksten?

Leer en Verbonden 20:38–71. Er zijn verschillende
ambten in het priesterschap en ieder ambt omvat
specifieke taken. (15–20 minuten)

Geef de cursisten het volgende vragenspel over het
priesterschap.

‘Als de wil, de behoeften en de gevoelens van iemand
volledig aan God en zijn vereisten onderworpen zijn,
wordt die persoon geheiligd. Het is mijn wil om volledig
in de wil van God te worden opgenomen.’ (Journal of
Discourses, deel 2, p. 123.)

‘Een daad die door de Geest wordt gerechtvaardigd is er
een die (. . .) door de Heilige Geest wordt geratificeerd en
goedgekeurd. (. . .)

‘Net als met alle andere leringen tot heil, is rechtvaardi-
ging beschikbaar door het zoenoffer van Christus. Maar
dat zoenoffer is alleen van kracht in iemands leven als hij
aan de voorwaarden van persoonlijke rechtschapenheid
voldoet.’ (Mormon Doctrine, p. 408.)

1. Welk ambt in het priesterschap is nodig om het avondmaal te
zegenen? (Priester; zie LV 20:46.)

2. Welk ambt is nodig om iemand te dopen? (Priester; zie
vers 46.)

3. Welk ambt is nodig om iemand tot diaken te ordenen?
(Priester; zie vers 48.)

4. Welk ambt is nodig om iemand de gave van de Heilige Geest
te verlenen? (Ouderling; zie vers 41, 43.)

5. Welk ambt is nodig om iemand tot ouderling te ordenen?
(Ouderling; zie vers 39.)

6. Welk ambt is nodig om uit te leggen, te vermanen, te
onderwijzen en alle mensen uit te nodigen tot Christus
te komen? (Diaken, leraar, priester of ouderling; zie vers 42,
47, 50–51, 59.)

Geef de cursisten een aantal minuten de tijd om Leer en
Verbonden 20:38–59 te bestuderen en de antwoorden op de
vragen te corrigeren.

Zet de volgende kopjes op het bord: ouderling (zie vers 38–45,
70), priester (zie ver 46–52), leraar (zie vers 53–59), diaken (zie vers
57–59). Deel de klas op in vier groepjes en geef iedere groep
een van de ambten van het priesterschap op het bord. Laat de
groepjes de bijbehorende teksten lezen en onder het kopje
zetten wat er in die teksten over dat ambt staat. Bespreek hun
bevindingen.

Lees de verzen 60–65; Geloofsartikelen 1:5 en vraag: Wat moet
er gebeuren voordat iemand het priesterschap kan ontvangen?
Vraag de Aäronisch-priesterschapsdragers in de klas: Hoe
maken jullie je taken in het priesterschap groot? Vraag de jonge-
vrouwen: Wat kunnen jullie nu en later doen om het priester-
schap te steunen? Vraag de jongemannen: Hoe kunnen jullie je
nu voorbereiden om het priesterschap of een hoger ambt daarin
te ontvangen?

Lees de volgende uitspraak voor van president James E. Faust,
raadgever in het Eerste Presidium:

‘Het priesterschap is de grootste macht op aarde. Met het
priesterschap zijn er werelden geschapen. (. . .) De macht
van het priesterschap, de macht en het gezag die God ons
heeft gegeven om in zijn naam te handelen voor de zalig-
heid van zijn kinderen. Zorg voor anderen is de kern van
de priesterschapstaak. Het is de macht om te zegenen, om
te genezen en om de heilbrengende verordeningen van
het evangelie te bedienen. Rechtvaardig priesterschaps-
gezag hebben we het meest nodig binnen de muren van
ons eigen huis. Het moet met grote liefde uitgeoefend
worden. Dit geldt voor alle priesterschapsdragers  –
diakenen, leraren, priesters, ouderlingen, hogepriesters,
patriarchen, zeventigen en apostelen.’ (De Ster, juli 1997,
p. 41.)

Leer en Verbonden 20
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Leer en Verbonden 20:75–79. Het is het doel
van het avondmaal is dat wij het offer van
de Heiland gedenken en ons doopverbond

vernieuwen. (20–25 minuten)

Vraag de cursisten: Aan welke verordening kunnen we voor
meerdere malen deelnemen? Als zij het avondmaal noemen,
lees dan Leer en Verbonden 20:75–79 en vraag:

• Wat is volgens de Heer ‘raadzaam’? (Vers 75.)

• Waarom nemen we volgens vers 75 aan het avondmaal deel?

• Wie heeft de bevoegdheid om het avondmaal te bedienen?
(Zie vers 76.)

• Hoe behoren zij het te bedienen?

• Welke verbonden hernieuwen we als we aan het avondmaal
deelnemen? (Zie vers 37, 77.)

• Wat belooft de Heer ons als we aan het avondmaal deel-
nemen? (Zie vers 77, 79.)

• Lees vers 80; 3 Nephi 18:28–29. Wat hebben die teksten met
elkaar te maken?

• Waarom is het volgens jullie belangrijk om geregeld aan het
avondmaal deel te nemen?

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd:

Zet deze combinatie-oefening op het bord of geef die als
uitreikblad aan de cursisten. Laat hen opzoeken welke defini-
ties aan de rechterkant bij de woorden aan de linkerkant horen.

(Antwoorden: 1–H, 2–B, 3–G, 4–F, 5–A, 6–C, 7–E, 8–D)

Als de cursisten klaar zijn, laat hen dan de verzen 77 en 79
herlezen en de sleutelwoorden door de definities vervangen.
Vraag: Wat leren jullie ervan als je de gebeden op die manier
leest? Lees de volgende uitspraak voor van president David O.
McKay, destijds raadgever in het Eerste Presidium: ‘Er is geen
verordening in de kerk van Christus die heiliger is dan het (. . .)
avondmaal.’ (Conference Report, april 1946, p. 112.)

_____1. Altijd A. Heiligen

_____2. Zegenen B. Tot zegen zijn

_____3. Onderhouden C. De geest en het lichaam

_____4. Indachtig zijn D. Bevestigen of getuigen

_____5. Rechtvaardigen E. Verlangen of
vastbeslotenheid

_____6. Ziel F. Opnieuw aan denken

_____7. Gewillig zijn G. Gehoorzamen

_____8. Getuige H. Te allen tijde

‘[De doop] is zo belangrijk in de ogen van de Heer dat Hij
in een middel heeft voorzien om dat verbond vaak te her-
nieuwen. De verordening om dit verbond te hernieuwen
is het avondmaal.’ (Conference Report, september –
oktober 1950, p. 14.)

S  M  T  W  TH  F  S Laat de cursisten opschrijven hoe ze het avondmaal een belang-
rijkere plaats in hun leven kunnen geven.

Inleiding
We leven in een verwarrende tijd, die zelfs voor de getrouwste
discipelen van Jezus Christus moeilijk kan zijn. Maar de Heer
geeft leiding door middel van zijn profeten. Ouderling L. Tom
Perry, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd:

‘Nooit tevoren is er uit zoveel bronnen informatie tot ons
gekomen. We zien hoe in de media de analisten worden geana-
lyseerd door andere analisten, waardoor wij overspoeld wor-
den met verschillende meningen en opvattingen.

‘Wat is het een troost om te weten dat de Heer het communica-
tiekanaal voor zijn kinderen openhoudt door middel van zijn
profeet. Wat is het een zegen om te weten dat er een stem is
waarop we kunnen vertrouwen voor de verkondiging van de
wil van de Heer.’ (De Ster, januari 1995, p. 16.)

In afdeling 21, die op de dag van de stichting van de kerk werd
gegeven, noemt de Heer veel van de gaven waardoor profeten
zo waardevol voor heiligen der laatste dagen zijn. Zie de histo-
rische achtergrond bij afdeling 21 in Leer en Verbonden  –  lesboek:
godsdienst 324–325 (p. 43) voor meer informatie.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Profeten krijgen bijzondere gaven om de Heer te helpen bij

de opbouw van de kerk en het zegenen van de heiligen.
(Zie LV 21:1–3.)

• De Heer spreekt tot ons door middel van zijn profeten.
(Zie LV 21:4–7; zie ook LV 1:38; 68:3–4.)

• Als we gehoor geven aan de stem van de Heer, zal Satan niet
over ons kunnen zegevieren. (Zie LV 21:6; zie ook LV 1:37–38;
43:1–7.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 67–69.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 43–46.

Lesideeën
Leer en Verbonden 21:1–3. Profeten krijgen bijzondere
gaven om de Heer te helpen bij de opbouw van
de kerk en het zegenen van de heiligen. (5–10 minuten)

Laat in willekeurige volgorde de platen van alle profeten in
deze bedeling zien. (Zie Evangelieplaten, 400, 507–520.) Zet ze

Leer en Verbonden 21
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met de cursisten in de juiste volgorde. Vraag: Waarom is een
profeet zo belangrijk voor de kerk van de Heer?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 21:1 lezen en de verschil-
lende titels voor de president van de kerk markeren. Zet ze op
het bord, bespreek de definities zonodig en geef een aantal
voorbeelden uit de Schriften of uit de geschiedenis van de kerk.
(Zie de toelichting bij LV 21:1 in De Leer en Verbonden  –  lesboek:
godsdienst 324–325, p. 44, voor hulp bij de definities.) Laat de
cursisten vertellen in welke opzichten de geestelijke gaven van
de profeet een hulpmiddel voor hen en de kerk zijn.

Leer en Verbonden 21:1–9. Als we gehoor
geven aan de stem van de Heer, zal Satan niet
over ons kunnen zegevieren. (20–25 minuten)

Lees het volgende nieuwsbericht voor:

Laat de cursisten in Spreuken 29:18; 1 Nephi 8:23; 12:17
overeenkomsten met het nieuwsbericht opzoeken. Bespreek ze
klassikaal.

Zet op het bord: Hoe leidt de Heer de leden van de kerk door de
duistere mist? Lees Leer en Verbonden 21:1–9 en zoek naar
antwoorden op die vraag. Laat een aantal cursisten hun getui-
genis geven over hoe belangrijk een profeet is om hen en de
kerk te leiden.

Leer en Verbonden 21:4–7. De Heer spreekt tot
ons door middel van zijn profeten. (15–20 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je een zendeling bent.
Je hebt net aan een onderzoeker je getuigenis gegeven dat er
een waar profeet op aarde is die uit naam van God spreekt. De
onderzoeker zegt: ‘Dat is een belangrijke boodschap. Vertel me
eens wat de Heer onlangs door middel van zijn profeet heeft
gezegd.’ Vraag: Hoe zouden jullie deze vraag beantwoorden?

Bespreek de volgende vragen:

• Waar kunnen we vinden wat de profeet onlangs heeft
gezegd? (Mogelijke antwoorden: de conferentieverslagen, de
Liahona, Voor de kracht van de jeugd, ‘Het gezin: een procla-
matie aan de wereld’ en ‘De levende Christus: het getuigenis
van de apostelen’.)

S  M  T  W  TH  F  S

‘GREEN RIVER (Wyoming)  –  Ongeveer honderdvijftig
antilopen, ogenschijnlijk gedesoriënteerd door de dichte
mist, zijn een voor een van een steile rots van dertig meter
afgesprongen. (. . .)

‘Uit de sporen in de sneeuw blijkt dat er eerst één anti-
lope van de door mist omgeven rots is gesprongen en
vervolgens de rest één voor één. (. . .)

‘De kadavers lagen in een gebied van ongeveer vierhon-
derd vierkante meter.’ (‘Antelope Herd Falls from Foggy
Cliff’, Salt Lake Tribune, 9 november 1991, p. A6.)

S  M  T  W  TH  F  S

• Waarom is het belangrijk dat wij weten wat de hedendaagse
profeet zegt?

Lees Leer en Verbonden 21:4–7 en zoek op waarom we naar de
profeet moeten luisteren. Laat de cursisten de redenen
markeren die indruk op hen maken. Laat hen vertellen wat zij
gemarkeerd hebben. Bespreek de volgende vragen:

• Wat houdt het in om het woord van de profeet ‘in geduld en
geloof’ te aanvaarden? (Vers 5.)

• Welke belofte kan ons het nodige vertrouwen geven om de
geestelijke strijd met de tegenstander aan te gaan?

• Waarom kunnen we vol vertrouwen de raad van de profeet
opvolgen?

Inleiding
Tijdens de grote afval werden de zuivere leerstellingen en veror-
deningen van Christus’ kerk verontreinigd. In afdeling 22 noemt
de Heer deze verontreinigde verordeningen ‘dode werken’
(vers 2). De Heer openbaarde door middel van de profeet Joseph
Smith dat verordeningen alleen geldig zijn als ze verricht wor-
den door iemand met gezag van God (zie LV 20:72–74) en als ze
door de Heilige Geest verzegeld worden (zie LV 132:7). Toen de
Heer zijn kerk organiseerde, deed Hij alle ‘oude verbonden’ weg
en gaf Hij ‘een nieuw en eeuwigdurend verbond, namelijk het-
geen sinds den beginne was’ (LV 22:1). De leerstellingen en ver-
ordeningen die door middel van Joseph Smith geopenbaard
werden, waren hetzelfde als in voorgaande bedelingen, terug
tot de tijd van Adam en de schepping van de wereld.

Zie de historische achtergrond bij afdeling 22 in Leer en
Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 46) voor meer infor-
matie.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Om door God aanvaard te worden, moet de doop worden

verricht door iemand die het juiste gezag van het
priesterschap bezit. (Zie LV 22; zie ook 3 Nephi 11:19–25;
LV 20:72–74.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 67–69.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 46–47.

Leer en Verbonden 22

Leer en Verbonden 22
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Lesideeën
Leer en Verbonden 22. Om door God aanvaard te
worden, moet de doop worden verricht door iemand
die het juiste gezag van het priesterschap bezit.
(10–15 minuten)

Laat drie cursisten aan een rollenspel deelnemen. Laat een van
hen de rol spelen van een onderzoeker die gelooft dat de kerk
waar is. Deze onderzoeker is in een andere kerk door onder-
dompeling gedoopt en begrijpt niet waarom hij of zij opnieuw
gedoopt moet worden. Laat de andere twee cursisten de rol van
zendeling spelen en de vraag van de onderzoeker beant-
woorden. Behandel na enige discussie de historische achter-
grond bij afdeling 22 in Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst
324–325 (p. 46) en bespreek de overeenkomsten met het rollen-
spel. Laat de cursisten afdeling 22 lezen en opzoeken hoe de
Heer deze vraag beantwoordde. Bespreek de volgende vragen:

• Wat zou de Heer met ‘dode werken’ bedoeld hebben?
(Vers 2.)

• Wat deed de Heer naar aanleiding van deze dode werken?
(Zie vers 3.)

• Lees 2 Nephi 31:17. Wat zou het betekenen om ‘de enge
poort’ in te gaan? (LV 22:2.)

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een verordening
geldig is?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 20:72–74; 132:7 lezen en
minimaal twee dingen opzoeken die nodig zijn om ervoor te
zorgen dat de doop geldig is. Bespreek waarom de doop door
het gezag van Gods priesterschap verricht en door de Heilige
Geest verzegeld moet worden. Laat de cursisten bespreken hoe
het avondmaal, ordeningen, en zegens tot troost en genezing,
een kracht in hun leven kunnen zijn als ze met het priesterschap
bediend en door de Geest verzegeld worden.

Inleiding
Minder dan een week na de stichting van de kerk gingen Oliver
Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith, Joseph Smith sr. , and
Joseph Knight sr. naar de profeet Joseph Smith toe om de wil
van de Heer te weten te komen. ‘Het is volkomen duidelijk dat
deze goede vrienden van de profeet er volledig van overtuigd
waren dat God door middel van hem sprak. Als dat niet het
geval was, zouden ze hem niet gevraagd hebben om voor hen
informatie bij de Heer in te winnen.’ (Hyrum M. Smith en Janne
M. Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, herziene
editie [1972], p. 119.) Zie de historische achtergrond bij afdeling
23 in Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 47) voor
meer informatie.

Leer en Verbonden 23

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij de Heer nederig zoeken, zal Hij ons voor onze zwak-

heden waarschuwen en ons kracht in onze roepingen geven.
(Zie LV 23; zie ook Ether 12:27.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 47–48.

Lesideeën
Leer en Verbonden 23. Als wij de Heer nederig zoeken,
zal Hij ons voor onze zwakheden waarschuwen en ons
kracht in onze roepingen geven. (15–20 minuten)

Lees Leer en Verbonden 23. Zoek op tegen wie de Heer spreekt
en noteer de zegeningen, waarschuwingen of raadgevingen die
zij ontvingen. Vraag:

• Wat houdt het in om onder een oordeel te zijn? (‘Door schuld
onderhevig aan straf.’)

• Wat voor waarschuwing staat er in vers 1? Tot wie was die
gericht?

• Wat kan er gebeuren als iemand zo’n waarschuwing van de
Heer negeert?

Lees de volgende uitspraak van president Wilford Woodruff
voor:

Leg uit dat Oliver Cowdery later tot de kerk terugkeerde, maar
dat hij zijn oude positie nooit terug heeft gekregen. Vraag:

• Waarom zou de Heer Joseph Knight hebben geboden om
in het openbaar en in het geheim te bidden? (Zie vers 6;
zie ook de opmerking over Joseph Knight in de toelichting
bij LV 23:1–6 in De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst
324–325, pp. 47–48.)

• Wat had er met Joseph Knight kunnen gebeuren als hij had
geweigerd om te bidden?

• Wat is het verband tussen het gebed en lid worden van de
kerk? (Zie vers 7.)

Laat de cursisten vertellen hoe de Heer hen tegenwoordig
waarschuwt en hoe zij door het gebed kracht krijgen om aan die
waarschuwingen gehoor te geven.

‘Ik heb van Joseph Smith gehoord dat Oliver Cowdery,
de tweede apostel in deze kerk, tegen hem had gezegd:
“Als ik deze kerk verlaat, zal die uiteenvallen.” [De
profeet] had toen gezegd: “Oliver, dat moet je dan maar
proberen.” En dat deed Oliver. Hij viel; maar het konink-
rijk van God bleef overeind.’ (Brian H. Stuy, Collected
Discourses Delivered by President Wilford Woodruff, His Two
Counselors, the Twelve Apostles, and Others, 5 delen
[1987–1992], deel 2, p. 45.)
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Inleiding
De eerste leden van de kerk hadden met vervolging te kampen,
vooral de leden in Colesville (New York). ‘Iedere keer als de
kerk vooruitgang maakt, lijkt het wel of de tegenstander van
alle rechtschapenheid zijn uiterste best doet om de groei van het
koninkrijk Gods te belemmeren. Maar de toegewijde heiligen
van God overwinnen de problemen en worden sterker, net als
de heiligen in Colesville, die uitgroeiden tot een sterke, vere-
nigde gemeente.’ (Our Heritage: A Brief History of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints [1996], p. 17.) In deze tijden van
vervolging moedigde de Heer de profeet Joseph Smith en de
heiligen aan door Leer en Verbonden 24 en Mozes 1 te open-
baren. Zie de historische achtergrond bij afdeling 24 in Leer en
Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (pp. 48–49) voor
aanvullende informatie.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Zij die hun beproevingen getrouw doorstaan, hebben de

belofte dat de Heer bij hen zal zijn en hen uiteindelijk van
hun beproevingen zal verlossen. (Zie LV 24:1, 8; zie ook
2 Korintiërs 4:17; Jakobus 1:2–4.)

• Mensen die de Heer dienen, krijgen bescherming tegen hun
vijanden, inspiratie uit de hemel en kracht om hun roepingen
te vervullen. (Zie LV 24.)

• Leden van de kerk behoren de profeet van de Heer te
steunen. (Zie LV 24:18; zie ook LV 41:7; 43:12–13.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 70–73.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 48–50.

Lesideeën
Leer en Verbonden 24:1, 8. Zij die hun beproevingen
getrouw doorstaan, hebben de belofte dat de Heer
bij hen zal zijn. (10–15 minuten)

Zet de volgende zin op het bord: ‘Laat uw tegenslagen niet
het enige zijn waar u aan denkt.’ (Richard G. Scott, De Ster,
januari 1996, p. 16.) U kunt een spons laten zien die helemaal
vol met water zit. Vraag:

• Wat houdt het in om ergens helemaal vol van te zijn?

• Hoe kunnen we soms volledig door onze beproevingen in
beslag worden genomen?

Geef in het kort voorbeelden van de beproevingen van Joseph
Smith en de heiligen in Colesville. (Zie De Geschiedenis van de

Leer en Verbonden 24

kerk in de volheid der tijden, pp. 71–73.) Bespreek in hoeverre hun
beproevingen een negatieve invloed op hun geloof hadden
kunnen hebben waardoor ze niet in staat zouden zijn geweest
om aan de doeleinden van de Heer te voldoen.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 24:1, 7–8 lezen en de raad
en de beloften van de Heer opzoeken. Zet hun bevindingen
op het bord. Bespreek hoe deze beloften een hulpmiddel voor
Joseph Smith kunnen zijn geweest en hoe ze ons in onze
beproevingen kunnen aanmoedigen. Laat een cursist het
volgende getuigenis voorlezen van ouderling Richard G. Scott,
een van de apostelen van de Heer:

‘Mocht de Heer een belangrijke deur in uw leven dichtdoen,
dan zal Hij u, als u uw geloof oefent, zijn constante liefde
en medeleven tonen door als compensatie vele andere deuren
te openen. Hij legt op uw pad pakketjes geestelijk zonlicht om
u op te beuren. Die komen als de beproeving het ergst is
geweest, als blijk van het medeleven en de liefde van een alwe-
tende Vader. Ze wijzen de weg naar groter geluk, meer inzicht,
en ze sterken uw vastbeslotenheid om zijn wil te aanvaarden en
te gehoorzamen.’ (De Ster, januari 1996, p. 16.)

Leer en Verbonden 24. Mensen die de Heer dienen,
krijgen bescherming tegen hun vijanden, inspiratie
uit de hemel en kracht om hun roepingen te vervullen.
(25–30 minuten)

Laat een bal van een hellend vlak afrollen. Vraag de cursisten:

• Op welk punt is er de minste kracht nodig om de bal te tegen
te houden? Waarom?

• Als jullie iets willen laten mislukken, waarom is het dan
belangrijk om het tegen te houden voordat het een behoor-
lijke snelheid heeft?

Bespreek in het kort voorbeelden van de beproevingen die
Joseph Smith en de heiligen in Colesville in de zomer van 1830
moesten doorstaan. (Zie De Geschiedenis van de kerk in de volheid
der tijden, pp. 71–73.) Lees Leer en Verbonden 24:1 en zoek de
machten op die de groei van de kerk wilden tegenhouden.
Vraag:

• In hoeverre waren ‘de machten van Satan’ in deze voor-
beelden aanwezig?

• Hoe konden de woorden van de Heer een troost voor Joseph
Smith zijn?

• Hoe kunnen de woorden van de Heer een troost voor ons in
tijden van beproeving zijn?

• Wat voor voorbeelden kunnen jullie geven van de manier
waarop de Heer jullie, of iemand die je kent, heeft geholpen
om ‘de machten van Satan’ te overwinnen?

Zet versterking, aanmoediging en instructie op het bord. Deel de
klas op in drie groepjes en geef iedere groep een van die drie
woorden. Laat hen in afdeling 24 beginselen opzoeken die met
hun woord te maken hebben. Zet ze op het bord. Vraag:

• Hoe kunnen deze ideeën een zegen voor de profeet Joseph
Smith en Oliver Cowdery zijn geweest?

Leer en Verbonden 24
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• Hoe kunnen deze ideeën een zegen voor de heiligen in deze
tijd zijn?

Leg uit dat ‘de machten van Satan en van duisternis’ in ieder
land en onder ieder volk te vinden zijn. Getuig dat de Heer de
macht heeft om al zijn kinderen tegen deze gezamenlijke vijand
te beschermen. Wijs erop dat de Heer in deze zelfde periode
Mozes 1 openbaarde. Lees de ervaring van Mozes met ‘de
machten van Satan’ in Mozes 1:9–23 en zoek op hoe dit verslag
de heiligen in 1830 kan hebben versterkt, aangemoedigd en
geïnstrueerd. Bespreek manieren waarop het de heiligen in
onze tijd kan versterken, aanmoedigen en instrueren.

Inleiding
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Als ik de geschie-
denis van ons volk lees, ben ik onder de indruk van al de
namen van de mannen die herinnerd en geëerd worden. Er
wordt te weinig eer aan de vrouw gegeven.’ (Teachings of
Gordon B. Hinckley [1997], p. 698.) Afdeling 25, tot Emma Smith
gericht, is een uitstekende gelegenheid om een van de grote
vrouwen in de geschiedenis van de kerk te bestuderen. Zie de
historische achtergrond bij afdeling 25 in Leer en Verbonden  –
lesboek: godsdienst 324–325 (p. 50) voor meer informatie, en het
biografische overzicht onder ‘Mensen en tijdperken in de Leer
en Verbonden’ in het lesmateriaal voor de cursist.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij het evangelie van Jezus Christus aanvaarden en

naleven, worden we zijn kinderen. (Zie LV 25:1; zie ook
Johannes 1:12; Romeinen 8:14–17; Mosiah 5:7.)

• Als man en vrouw elkaar steunen in hun goddelijke rol en
roeping, kunnen ze door de Heilige Geest geleid worden
en uiteindelijk de verhoging ontvangen. (Zie LV 25:5–6, 9,
13–16; zie ook Efeziërs 5:22–33.)

• De Heer heeft de vrouw bijzondere gaven en talenten
gegeven om zijn kinderen tot zegen te zijn. (Zie LV 25.)

• Het gezang des harten is een gebed tot de Heer. 
(Zie LV 25:11–12.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 71–74.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 50–53.

Leer en Verbonden 25

Lesideeën
Leer en Verbonden 25:1. Als wij het evangelie van
Jezus Christus aanvaarden en naleven, worden we
zijn kinderen. (5–10 minuten)

Laat de cursisten aan hun vader denken of aan iemand die als
een vader voor hen is. Laat een aantal cursisten iets vertellen
over de eigenschappen van die vader of die vaderfiguur. Leg
uit dat er nog iemand anders is die hun vader kan zijn. Laat hen
in Leer en Verbonden 25:1 die persoon opzoeken. Om hen te
helpen, vraagt u:

• Wie spreekt er in dit vers?

• Tot wie spreekt Hij?

• Hoe noemt Hij haar?

• In welke opzichten is Jezus Christus een vader voor ons?

• Lees Mosiah 5:7. Hoe kunnen wij zoons en dochters in het
koninkrijk van Christus worden?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Russell M.
Nelson, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Leer en Verbonden 25. Als man en vrouw elkaar
steunen in hun rol en roeping, kunnen ze door
de Heilige Geest geleid worden en de verhoging
ontvangen. (20–25 minuten)

Lees de historische achtergrond bij afdeling 25 in Leer en
Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (p. 50) aan de cursisten
voor of vat die samen. Richt u op de beproevingen van Emma
Smith en hoe zij reageerde. Vraag:

• Waarom zouden sommige mensen beproevingen beter
doorstaan dan anderen?

• Hoe kunnen jullie beproevingen in het leven doorstaan?

Zet op het bord de kopjes Raad en Zegeningen. Deel de klas op in
twee groepen. Laat de ene groep in afdeling 25 de raad van de
Heer aan Emma opzoeken. Laat de andere groep in die afdeling
de zegeningen opzoeken die zij ontving. Zet hun bevindingen
onder de twee kopjes. Bespreek de volgende vragen:

• Hoe zou de raad die Emma ontving haar leven hebben
beïnvloed?

• Hoe zouden de beloofde zegeningen haar hebben getroost?

‘Wanneer wij bij onze doop het evangelie aanvaarden,
worden wij herboren en nemen wij de heilige naam
van Jezus Christus op ons [zie LV 20:37]. Wij worden
geadopteerd als zijn zoons en dochters en kennen elkaar
als broeders en zusters. Hij is de Vader van ons nieuwe
leven. Wij worden mede-erfgenamen van de beloften
die de Heer gegeven heeft aan Abraham, Isaak en Jakob,
en aan hun nageslacht [zie Galaten 3:29; LV 86:8–11].’
(De Ster, juli 1995, p. 31.)
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Laat de cursisten vers 16 opnieuw lezen en opzoeken wie iets
aan deze openbaring kan hebben. Bespreek in hoeverre de raad
aan Emma ons leven kan beïnvloeden. Bespreek ook hoe de
zegeningen die haar beloofd werden ons vertrouwen en troost
in tijden van beproeving kunnen geven.

NB: Leer en Verbonden 25 is vooral belangrijk voor vrouwen in
de kerk, terwijl Leer en Verbonden 121:41–46, over de uitoefe-
ning van het priesterschap, vooral voor mannen belangrijk is.
U kunt de raad van de Heer in deze twee openbaringen vergelij-
ken en de beginselen bespreken die overeenkomsten vertonen.

Leer en Verbonden 25. De Heer heeft de vrouw
bijzondere gaven en talenten gegeven om zijn
kinderen tot zegen te zijn. (25–30 minuten)

Lees de volgende woorden voor van president Gordon B.
Hinckley, die hij uitgesproken heeft toen hij raadgever in het
Eerste Presidium was, tijdens een algemene bijeenkomst van
de zustershulpvereniging:

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat een reiziger die nog
nooit in ons land is geweest en niets over onze levenswijze
weet, op bezoek komt. Hij komt ’s avonds laat aan en ziet niets
van het land voordat hij in zijn hotel aankomt. Voordat hij gaat
slapen kijkt hij nog twee uur televisie of leest hij een populair
tijdschrift. Vraag:

• Hoe zou de reiziger de rol van de vrouw in ons land
beschrijven na wat hij op de televisie heeft gezien?

• Denken jullie dat de mening over de rol van de vrouw in de
wereld afwijkt van wat de Heer heeft gezegd? Zo ja, hoe?

Er is veel verwarring in de wereld over de rol van de vrouw.
De Heer heeft de vrouw bijzondere gaven en talenten gegeven
om zijn kinderen tot zegen te zijn. Laat de cursisten Leer en
Verbonden 25:1–3 bestuderen en opzoeken waarom de Heer
Emma ‘een uitverkoren vrouw’ noemt. Zet hun reacties op het
bord. (Deze kunnen omvatten dat ze het evangelie had
aanvaard, dat ze een dochter van God was, dat ze een erfgoed
zou krijgen als ze getrouw bleef, dat haar zonden haar waren
vergeven.) Laat hen Leer en Verbonden 25:4–15 lezen en
opzoeken hoe een uitverkoren vrouw leeft. Zie de opsomming
in de toelichting bij Leer en Verbonden 25:16 in Leer en
Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325 (pp. 52–53) voor hulp
bij het vinden van de antwoorden. U kunt gedeelten voorlezen
uit de toespraak van ouderling Neal A. Maxwell uit hetzelfde
gedeelte van De Leer en Verbonden  –  lesboek (p. 53), en ze als klas
bespreken.

‘Ik ben ertoe geïnspireerd om afdeling 25 van de Leer en
Verbonden weer te lezen. (. . .) Voor zover ik weet is dit de
enige openbaring die specifiek aan een vrouw is gegeven.
En aan het eind zegt de Heer “dat dit mijn stem is tot
allen” (vers 16). Daarom is de raad van de Heer in dit
geval op een ieder van ons van toepassing.’ (‘If Thou Art
Faithful’, Ensign, november 1984, p. 90.)

Lees en bespreek de volgende uitspraken van president Gordon
B. Hinckley:

Leer en Verbonden 25:11–12 (Tekstenbeheersing,
Leer en Verbonden 25:12). Het gezang des
harten is een gebed tot de Heer. (20–25 minuten)

Laat de cursisten naar verschillende soorten muziek luisteren
(bijvoorbeeld: klassiek, lofzangen, alternatieve muziek, achter-
grondmuziek, heavy metal, country, rap). Laat hen beschrijven
hoe ze zich voelen als ze naar die muziek luisteren (rustig,
onrustig, geïrriteerd, verward, vaderlandslievend, liefdevol,
zorgeloos, bang, geestelijk). Vraag wat voor muziek volgens hen
goed of slecht is. (Zie Moroni 7:14–16.)

Lees de volgende raad van president Boyd K. Packer voor:

Laat een cursist Leer en Verbonden 25:11 voorlezen. Wijs erop
dat de Heer dit gebod in juli 1830 aan Emma Smith gaf, slechts
drie maanden na de stichting van de kerk. De lofzangenbundel
die zij samengesteld had werd in 1835 gepubliceerd. Net als de
lofzangenbundels sindsdien, stonden er sommige lofzangen
van andere kerken in en sommige van heiligen der laatste

‘Sommige muziek is vernietigend voor de geest. Jullie,
jongemensen, weten welke muziek dat is. Het tempo, het
geluid, en de levensstijl van hen die die muziek opvoeren,
verdrijven de Geest. Die muziek is veel gevaarlijker dan
jullie wellicht denken, want ze kan je geestelijke gevoe-
lens verstikken.’ (De Ster, januari 1995, p. 55.)

‘Ik wil mijn dankbaarheid uitspreken voor alle getrouwe
vrouwen in de kerk, het zijn er al miljoenen over de
hele wereld. Uw macht ten goede is groot. Uw talenten
en toewijding zijn geweldig. Uw geloof en uw liefde voor
God, zijn werk en zijn zoons en dochters, is enorm.
Blijf het evangelie naleven. Verspreid het onder iedereen
met wie u in aanraking komt. Uw goede werken zullen
veel meer gewicht in de schaal leggen dan uw woorden.
Ga voort in deugdzaamheid, waarheid, geloof en
getrouwheid. U bent een onderdeel van het eeuwige plan
van God, onze eeuwige Vader. Iedere dag is een onder-
deel van die eeuwigheid.’ (‘Dochters van God’, De Ster,
januari 1992, p. 94.)

‘Ik wil graag alle vrouwen aanmoedigen om hun enorme
latente capaciteiten te verwezenlijken. Ik vraag u niet
om boven uw macht te presteren. Ik hoop dat u zich niet
pijnigt met de gedachte dat u hebt gefaald. Ik hoop dat
u zich geen doelen stelt die uw capaciteiten ver te boven
gaan. Ik hoop dat u gewoon doet wat u kunt doen en
wel zo goed mogelijk. Als u dat doet, zult u wonderen
zien plaatsvinden.’ (Motherhood: A Heritage of Faith [1995],
p. 9.)

Leer en Verbonden 25
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dagen. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
pp. 161–162.) Laat de cursisten vers 12 lezen en opzoeken wat
de Heer van heilige muziek vindt. Bespreek de volgende
vragen:

• Waarom zou de Heer Emma gevraagd hebben om een
lofzangenbundel samen te stellen?

• Waarin wijkt een lofzang van andere soorten muziek af?
(Zie de uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie in
de toelichting bij LV 25:12 in Leer en Verbonden  –  lesboek:
godsdienst 324–325, p. 52.)

Vraag de cursisten naar voorbeelden dat een lofzang een
‘gezang des harten’ of ‘een gebed tot’ de Heer is. Vraag:
Hoe kunnen wij door een lofzang gesterkt en aangemoedigd
worden?

Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Boyd K.
Packer voorlezen:

Bespreek hoe we met behulp van lofzangen verleidingen
kunnen weerstaan en laat de cursisten voorbeelden uit hun
eigen leven geven.

Zing of speel een aantal lievelingslofzangen of jeugdwerklie-
deren van de cursisten. Bespreek de gevoelens die bij geïnspi-
reerde muziek horen. Bespreek een aantal uitspraken over de
kracht van goede muziek van het Eerste Presidium in het voor-
woord van de lofzangenbundel. (Zie Lofzangen, pp. IX–X.)

Inleiding
In de kerk steken we geregeld onze hand op om mensen steun
te verlenen die een roeping of ordening ontvangen. Dit gebruik
wordt de wet van algemene instemming genoemd. In Leer en

Leer en Verbonden 26

‘Kies uit de heilige muziek van de kerk een lievelingslof-
zang uit, een met woorden die opbouwend zijn en met
muziek die eerbiedig is, een lofzang die inspireert. Bestu-
deer hem zorgvuldig. Leer hem uit het hoofd. Ook als
u geen muzikale opleiding hebt gehad, kunt u over een
lofzang nadenken.

‘Gebruik nu deze lofzang als de plek waar u met uw
gedachten heen kunt. Maak er een noodkanaal van. Als er
[ongepaste gedachten] op het toneel van uw gedachten
verschijnen, zet dan als het ware die muziek op. Als de
muziek begint te spelen en de woorden zich in uw
gedachten vormen, zullen de ongepaste gedachten
verdwijnen. De hele sfeer op het toneel van uw verstand
zal erdoor veranderen. Omdat die opbouwend en zuiver
is, zullen de slechte gedachten verdwijnen.’ (Conference
Report, oktober 1976, p. 100.)

Verbonden 26, die in dezelfde tijd als de afdelingen 24 en 25
werd gegeven, gebiedt de Heer: ‘Alle dingen zullen met alge-
mene instemming worden gedaan in de kerk’ (vers 2). Alge-
mene instemming was al het gebruik toen de kerk georgani-
seerd werd. Over die eerste bijeenkomst heeft de profeet
Joseph Smith geschreven:

‘We gingen volgens het vorige gebod verder, en vroegen onze
broeders of zij ons als leerkrachten in het koninkrijk van God
accepteerden, en of zij konden instemmen met de opdracht die
wij hadden ontvangen om de kerk te organiseren. Iedereen
stemde er eenparig mee in.’ (History of the Church, deel 1, p. 77;
zie ook LV 20:65.)

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘De wet van alge-
mene instemming is in iedere bedeling van kracht geweest.’
(Common Consent [brochure, 1973], p. 3; zie ook Exodus 24:3;
Handelingen 15:25.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• In de kerk verlenen we steun aan mensen die een roeping

ontvangen en die in het priesterschap geordend worden, en
in sommige gevallen aan het beleid van de kerk. (Zie LV 26;
zie ook LV 20:65; 28:10, 13; 38:34.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 73–74.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, p. 54.

Lesideeën
Leer en Verbonden 26. In de kerk verlenen we steun
aan mensen die een roeping ontvangen en die in het
priesterschap geordend worden, en in sommige
gevallen aan het beleid van de kerk. (20–25 minuten)

Laat een cursist voor de klas komen en een aantal gewichten
zolang mogelijk omhooghouden. Als de cursisten ze omhoog-
houden, bespreek dan met de klas de betekenis van het woord
steunen. Laat een andere cursist steun verlenen om de armen
omhoog te houden. Vraag aan de eerste cursist:

• Hoe moeilijk was het om je armen omhoog te houden?

• Hoe voelde je je toen je hulp of steun van een ander ontving?

Laat een cursist Leer en Verbonden 26:2 voorlezen en vraag:
Wat betekent algemene instemming volgens jullie? Leg uit dat we
in de kerk steun verlenen aan mensen die een roeping
ontvangen en die in het priesterschap geordend worden, en in
sommige gevallen aan het beleid van de kerk.

• Wat voor zegeningen krijgen leden van de kerk die hun
leiders steun verlenen?

• Hoe worden de leiders van de kerk gezegend door de steun-
verlening van de leden?
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• Wat kunnen we naast het opsteken van onze hand nog meer
doen om onze leiders te steunen?

• In welke opzichten is steunverlening aan een leider van de
kerk anders dan stemmen tijdens de verkiezingen?

Leg uit dat we, als we onze leiders steunen, niet kiezen wie ons
zal leiden. De leiders in de kerk worden door God geroepen.
(Zie Geloofsartikelen 1:5.) Als we onze hand opsteken, laten we
zien dat we de leiders die God gekozen heeft accepteren en
steunen. Laat de cursisten Leer en Verbonden 26:1 lezen en de
opdrachten opzoeken die de Heer aan Joseph Smith, Oliver
Cowdery en John Whitmer gaf. Vraag:

• Waarom was het belangrijk voor de leden van de kerk om
deze broeders steun te verlenen?

• Lees Leer en Verbonden 1:37–38. Welke instructies hebben
wij van onze leiders ontvangen?

• Hoe kunnen we laten zien dat we onze steun verlenen aan
deze leerstellingen?

Laat de cursisten overwegen hoe goed zij de profeet en andere
leiders van de kerk steun verlenen. Lees Leer en Verbonden
21:1, 5–7 en bespreek de volgende uitspraken. President Gordon
B. Hinckley heeft gezegd:

President Harold B. Lee heeft toen hij raadgever in het Eerste
Presidium was het volgende gezegd:

Inleiding
Deelname aan het avondmaal is een voorrecht. President James
E. Faust heeft uitgelegd:

‘Hernieuwing van ons doopverbond bij het nemen van het
avondmaal beschermt ons tegen “allerlei kwaad”. Nemen wij
als goed lid van het gewijde brood en water ter gedachtenis aan
het offer van de Heiland, dan betuigen we voor God, de Vader,
dat we gewillig zijn de naam van zijn Zoon op ons te nemen,

Leer en Verbonden 27

‘Als we onze hand ter steunverlening opsteken, sluiten
we een plechtig verbond met de Heer dat we de desbe-
treffende persoon steun zullen verlenen, dat betekent
onze volledige trouw en steun, zonder dubbelzinnigheid
of voorbehoud.’ (Conference Report, april 1970, p. 103.)

‘Deze steunverlening is veel meer dan een ritueel van
handen opsteken. Ze is een belofte om degenen die
gekozen zijn te steunen en te helpen.’ (De Ster, juli 1995,
p. 46.)

Hem altijd indachtig te zijn en de geboden die Hij ons heeft
gegeven, te bewaren. Als we dat doen, zullen we zijn Geest
altijd bij ons hebben. [Zie LV 20:77, 79.] Als we regelmatig van
het avondmaal nemen en trouw zijn aan die verbonden, zal de
wet in ons binnenste en in ons hart geschreven zijn.’ (De Ster,
juli 1998, p. 20.)

Leer en Verbonden 27 omvat belangrijke leringen over het
avondmaal.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wat we tijdens het avondmaal eten en drinken, is niet zo

belangrijk als het zoenoffer van de Heiland dat we gedenken
en de gedragsnormen die we daarvoor naleven. (Zie
LV 27:1–4; zie ook 3 Nephi 18:6–11, 28–29; LV 20:75–79.)

• Als onderdeel van de wederkomst zal de Heiland in de vallei
van Adam-ondi-Ahman verschijnen en met de rechtscha-
penen aan het avondmaal deelnemen. (Zie LV 27:5–14; zie
ook Daniël 7:9–27; Matteüs 26:26–29; LV 107:53–57; 116.)

• De Heer beschermt ons tegen de verleidingen en het kwaad
van Satan (Zie LV 27:15–18; zie ook 1 Korintiërs 10:13;
Efeziërs 6:10–18.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 74.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 55–56.

Lesideeën
Leer en Verbonden 27:1–4. Wat we tijdens het
avondmaal eten en drinken, is niet zo belangrijk
als het zoenoffer van de Heiland dat we gedenken
en de gedragsnormen die we daarvoor naleven.
(15–20 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel dat je aanstaande zondag tijdens
het avondmaal merkt dat er in plaats van brood ander voedsel
wordt gebruikt.

• Hoe zou je reageren?

• Zou je ervan nemen?

• Wanneer zou het gepast zijn om iets anders dan brood en
water te nemen? (Als er geen water of brood beschikbaar is.)

President Ezra Taft Benson heeft als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen iets over zijn bezoek aan Europa rond de
Tweede Wereldoorlog verteld: ‘Ik kan de Franse heiligen niet
vergeten. Toen ze geen brood hadden voor het avondmaal,
gebruikten ze aardappelschillen.’ (Conference Report,
oktober 1980, p. 48; of Ensign, november 1980, pp. 33–34.)

Lees Leer en Verbonden 27:1–4 en zoek op wat volgens de Heer
al dan niet belangrijk is als we aan het avondmaal deelnemen.
Bespreek de volgende vragen:

• Wat staat er in deze tekst over onze hemelse Vader?

Leer en Verbonden 27
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• Hoe kunnen we tijdens het avondmaal dankbaarheid ten
opzichte van onze hemelse Vader tonen?

• Waarom is het zo belangrijk dat wij tijdens het avondmaal
aan de Heiland denken? (Zie vers 2.)

• Wat moeten we over de Heiland onthouden?

• In hoeverre is het avondmaal meer voor jullie gaan bete-
kenen toen je over de Heiland ging nadenken?

• Noem eens andere manieren waarop we meer aan het
avondmaal kunnen hebben.

Lees de volgende uitspraak van ouderling Dallin H. Oaks voor:

Leer en Verbonden 27:5–14. Als onderdeel van de
wederkomst zal de Heiland in de vallei van 
Adam-ondi-Ahman verschijnen en met de recht-
schapenen aan het avondmaal deelnemen. 
(15–20 minuten)

Laat de cursisten zo mogelijk een foto van de vallei van Adam-
ondi-Ahman zien. Bespreek wat ze over deze plaats weten en
zet dat op het bord.

Zeg tegen de cursisten dat Leer en Verbonden 27:5–14 een
profetie over een belangrijke gebeurtenis bevat die ten tijde van
de wederkomst in Adam-ondi-Ahman zal plaatsvinden. Lees
Matteüs 26:26–29 en bespreek de volgende vragen:

• Wat beloofde de Heiland in vers 29?

• Lees Leer en Verbonden 27:5. Wat heeft dit vers met de
belofte van de Heiland te maken?

‘Ik smeek alle leden van de kerk, jong of oud, om elke
sabbat naar de avondmaalsdienst te gaan en deel te
nemen aan het avondmaal met de bekeerlijke houding
die beschreven wordt als “een gebroken hart en een
verslagen geest” (3 Nephi 9:20). Ik bid dat wij dat zullen
doen met eerbied en aanbidding tegenover onze Heiland,
wat een aanduiding is van een ernstig verbond om
“Zijner altijd indachtig te zijn” (LV 20:77). De Heiland zelf
heeft gezegd dat wij dienen deel te nemen “met het oog
alleen op mijn eer gericht en voor de Vader mijn lichaam
[indachtig moeten zijn], dat voor u is afgelegd, en mijn
bloed, dat is vergoten tot vergeving van uw zonden”
(LV 27:2).

‘Ik bid dat wij tevens zullen deelnemen aan het avond-
maal met de onderworpen houding die ertoe zal
bijdragen dat wij kerkroepingen zullen aanvaarden om
ons verbond na te komen om zijn naam en zijn werk op
ons te nemen. Ik smeek u ook om u te houden aan het
heilige verbond om zijn geboden te onderhouden. (. . .)

‘(. . .) Laten wij zorgen dat wij in aanmerking komen voor
de belofte van de Heiland dat wij door deelname aan het
avondmaal “verzadigd” (3 Nephi 20:8; zie ook 3 Nephi
18:9) zullen worden, wat betekent “vervuld met de
Geest” (3 Nephi 20:9).’ (De Ster, januari 1997, pp. 58–59.)

Lees de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie
voor:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 27:5–13 lezen en opzoeken
wie in Adam-ondi-Ahman met de Heiland aan het avondmaal
zullen deelnemen. (Leg uit dat Michael Adam is.) Bespreek wie
deze profeten zijn en wat voor rol zij in de herstelling van het
evangelie hebben gespeeld. Lees vers 14 en vraag:

• Wie zal er nog meer voor deze bijzondere bijeenkomst
worden uitgenodigd?

• Zouden jullie willen horen bij de mensen ‘die mijn Vader Mij
uit de wereld heeft gegeven’? Waarom?

• Wat is er volgens jullie voor nodig om bij de mensen te horen
die de Vader aan de Heer heeft gegeven?

Lees de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie
over Adam-ondi-Ahman voor:

‘Alle getrouwen in de hele geschiedenis van de wereld, allen die
zo geleefd hebben dat zij het eeuwige leven in het koninkrijk
van de Vader kunnen beërven, zullen daar aanwezig zijn en met
de Heer aan het avondmaal deelnemen.’ (The Promised Messiah:
The First Coming of Christ [1978], p. 595.)

Leer en Verbonden 27:15–18. De Heer beschermt ons
tegen de verleidingen en het kwaad van Satan. (15–20
minuten)

Bespreek de volgende vragen:

• Waar zouden jullie je zorgen over maken als je werd opge-
roepen om tijdens een oorlog in militaire dienst te gaan?

• Wat voor wapens zou je met je mee willen nemen?

• Wat voor beschermende uitrusting zou je willen hebben?

Laat de cursisten Openbaring 12:9, 11–12, 17; Leer en Verbonden
76:28–29 lezen. Lees vervolgens Efeziërs 6:10–12 en vraag:

• Wat is hier op aarde gaande dat in het voorsterfelijk bestaan
is begonnen?

• In hoeverre is deze oorlog erger dan een oorlog met wapens?
(Onze ziel staat op het spel.)

• Wat voor wapens gebruikt Satan?

• Wat voor wapens kunnen wij gebruiken? (De verzoening, de
Schriften, ons getuigenis, de woorden van de profeten.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 27:15–18 lezen en teken op
een vel papier de wapenrusting die we nodig hebben om deze
oorlog met Satan te winnen. Bespreek wat ieder onderdeel van
de wapenrusting voorstelt en wat voor geestelijke bescherming
die biedt om ervoor te zorgen dat wij ‘weerstand [kunnen]

‘Het avondmaal zal in de toekomst op aarde bediend
worden, als de Heer op aarde is en als alle rechtscha-
penen uit alle bedelingen aanwezig zijn. Dat zal uiteraard
een onderdeel van de grote raadsvergadering in Adam-
ondi-Ahman zijn.’ (The Millennial Messiah, p. 587.)
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bieden aan de boze dag’ (vers 15). (Zie de toelichting bij deze
teksten in De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325,
p. 56, voor hulp bij deze antwoorden.)

Inleiding
Nadat de profeet Joseph Smith afdeling 25 had ontvangen,
sprak Oliver Cowdery hem aan en zei dat er een fout in een van
de openbaringen stond die veranderd moest worden. Met
moeite kon de profeet hem overtuigen dat hij zich niet in een
positie bevond ‘om mij te gebieden een openbaring van de Heer
te veranderen of uit te wissen, iets toe te voegen of te verwij-
deren.’ (History of the Church, deel 1, p. 105.) Niet lang daarna
ontdekte de profeet dat Hiram Page beweerde via een steen
openbaringen voor de kerk te ontvangen. Veel mensen, onder
wie Oliver Cowdery, geloofden deze openbaringen. Newel
Knight heeft opgeschreven dat ‘Joseph geschokt was en niet
goed wist wat hij daarmee aan moest. Die nacht sliep ik in
dezelfde kamer als hij en het grootste deel van de nacht bracht
hij in gebed door. Na veel werk met deze broeders begrepen ze
hun vergissing, en dat beleden ze ook. (. . .) Naar aanleiding
daarvan bad Joseph tot de Heer (. . .) en ontving [afdeling 28].’
(‘Newel Knight’s Journal’, Scraps of Biography: Tenth Book of the
Faith-Promoting Series [1883], p. 65.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De president van de kerk is de woordvoerder van de Heer en

de enige die kan aangeven dat leerstellingen of openbaringen
voor de hele kerk geldig zijn. (Zie LV 28:1–8; zie ook Amos
3:7; LV 43:1–7.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 77–79.

• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 57–59.

Lesideeën
Leer en Verbonden 28. De president van de kerk is
de woordvoerder van de Heer en de enige die kan
aangeven dat leerstellingen of openbaringen voor de
hele kerk geldig zijn. (35–40 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat een gerespecteerd lid uit
de wijk of gemeente zegt dat hij een openbaring heeft ontvan-
gen over veranderingen die de kerk moet aanbrengen. Als
iemand aan hem vraagt: ‘Waarom hebben we daar niets over
gehoord van de algemene autoriteiten van de kerk?’ zegt hij:
‘De Heer heeft gezegd dat iedereen die vraagt, zal ontvangen.

Leer en Verbonden 28

Ik heb een bijzondere gave om deze openbaringen te ontvan-
gen. Ik weet zeker dat de algemene autoriteiten dit ook geloven
–  ze hebben er alleen niet openlijk over gesproken.’ Behandel
de volgende vragen:

• Hoe zouden jullie op dergelijke beweringen reageren?

• Hoe kunnen jullie erachter komen of zijn openbaring van
God afkomstig is of uit een andere bron?

• Wie is de enige die openbaring voor de hele kerk kan
ontvangen?

• Wie kan openbaring ontvangen voor een gezin? Een
gemeente of wijk? Een zendingsgebied of ring?

Vertel het verhaal van Hiram Page uit De geschiedenis van de kerk
in de volheid der tijden, pp. 77–78. Zeg tegen de cursisten dat
afdeling 28 ware beginselen over openbaring bevat. In deze
afdeling staat beschreven wie openbaring voor de hele kerk kan
ontvangen. Het is een hulpmiddel voor ons om ware openba-
ring van God te onderscheiden van valse openbaringen van de
tegenstander.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 28 lezen en de beginselen
noteren die ze over openbaringen kunnen vinden. Bespreek de
volgende punten en vergelijk ze met de notities van de
cursisten.

• Alleen de profeet ontvangt openbaring die voor de hele kerk
van kracht is. (Zie vers 2.)

• Andere leiders van de kerk mogen de heiligen waar zij
verantwoordelijk voor zijn raad en onderricht geven, maar zij
mogen geen leerstellingen voor de kerk vaststellen en zij
kunnen geen openbaringen voor de hele kerk ontvangen.
(Zie vers 4–5.)

• Leden kunnen openbaring voor zichzelf ontvangen, maar zij
ontvangen geen openbaringen voor mensen die boven hen
gesteld zijn. (Zie vers 6–12.)

• Satan probeert ons door middel van valse openbaringen te
misleiden. (Zie vers 11.) (NB: Als cursisten niet weten hoe
ze onderscheid kunnen maken tussen ware en valse open-
baringen, kunt u ze naar de beginselen in LV 6; 8–9; 11
verwijzen.)

• Openbaringen voor de hele kerk zullen ter steunverlening
aan de kerk worden voorgesteld of door de leiders van de
kerk worden bekendgemaakt. (Zie vers 12–13.)

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

‘Het is in tegenstrijd met Gods bestuur dat een lid van de
kerk of iemand anders aanwijzingen ontvangt voor hen
die in gezag boven hem staan. Daarom kunt u wel inzien
dat het niet juist is aan dergelijke openbaringen aandacht
te besteden. Maar als iemand een visioen ontvangt of
door een hemelse boodschapper bezocht wordt, dan is
dat voor zijn eigen welzijn en onderricht, want de grond-
beginselen, het bestuur en de leerstellingen van de kerk
zijn in de sleutels van het koninkrijk gevestigd’ (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, p. 21.)

Leer en Verbonden 28
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Leg uit dat Lorenzo Snow, die later president van de kerk werd,
in 1840 een openbaring voor zichzelf in de vorm van een
gedicht ontving:

Hij sprak met niemand over deze openbaring, behalve met zijn
zus Eliza en Brigham Young.

Inleiding
Joseph Smith ontving de afdelingen 28–29 vlak voor de confe-
rentie van de kerk op 26 september 1830. De zes ouderlingen
die in de inleiding tot Leer en Verbonden 29 genoemd worden,
waren: Oliver Cowdery, Thomas B. Marsh, Samuel H. Smith,
David Whitmer, John Whitmer en Peter Whitmer. 

Belangrijke evangeliebeginselen
• Zij die de stem van de Heer horen en gehoorzamen, zijn de

uitverkorenen van God. De Heer vergadert hen, beschermt
hen en bereidt hen voor om eeuwig bij Hem te wonen.
(Zie LV 29:1–8, 26–27.)

• Ten tijde van de wederkomst van Jezus Christus zullen de
goddelozen worden verdelgd, zullen de rechtschapenen
herrijzen en zal Christus duizend jaar lang op aarde regeren.
(Zie LV 29:9–13; zie ook Maleachi 4:1.)

• Aan het eind van het millennium zal er een korte periode zijn
dat de mens God opnieuw zal verloochenen. (Zie LV 29:22.)
De aarde zal veranderen en een celestiaal koninkrijk worden.
De goddelozen zullen uiteindelijk herrijzen, er zal een laatste
oordeel zijn en iedereen zal een eeuwige beloning ontvan-
gen. (Zie LV 29:22–29; zie ook LV 88:17–20; 130:8–11.)

Leer en Verbonden 29

‘President Young luisterde geïnteresseerd naar zijn erva-
ring, en zei toen: “Broeder Snow, dat is nieuwe leer; als
het waar is, is het ter informatie aan u geopenbaard, en
zal het later door de profeet aan de kerk worden verkon-
digd. Tot die tijd kunt u het beter voor u houden.” Ouder-
ling Snow heeft die raad ter harte genomen en [verschei-
dene jaren later] kwam Brigham Young naar hem toe
en zei tegen hem dat hetgeen aan hem geopenbaard was,
waar was, want de profeet had het zojuist aan de leden
bekendgemaakt.’ (Orson F. Whitney, ‘Lives of Our
Leaders  –  The Apostles: Lorenzo Snow’, Juvenile
Instructor, 1 januari 1900, pp. 3–4.)

Zoals de mens nu is, is God eens geweest;

zoals God nu is, kan de mens eens worden.

• Sommige geboden van de Heer lijken wereldlijk (alleen voor
dit leven), maar in de ogen van de Heer is alles geestelijk.
(Zie LV 29:34–35.)

• Keuzevrijheid en tegenstelling waren een onderdeel van het
voorsterfelijk leven en zijn ook in dit leven van kracht. Wij
worden beloond of gestraft voor de manier waarop we onze
keuzevrijheid gebruiken. (Zie LV 29:35–40, 43–45; zie ook
2 Nephi 2:11.)

• Satan krijgt macht over ons als wij Gods wetten overtreden.
Wij kunnen de geestelijke dood door bekering en geloof in
Jezus Christus overwinnen. (Zie LV 29:41–43; zie ook
Alma 7:14.)

• De gevolgen van de val, waaronder de lichamelijke en
geestelijke dood, zijn door de verzoening overwonnen.
(Zie LV 29:40–45.)

• Kleine kinderen kunnen niet zondigen. Satan kan hen
niet verleiden en zij zijn door de verzoening verlost. 
(Zie LV 29:46–50; zie ook Mosiah 3:16; Moroni 8:22.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst 324–325, pp. 59–63.

Lesideeën
Leer en Verbonden 29. Keuzevrijheid en
tegenstelling waren een onderdeel van het
voorsterfelijk leven en zijn ook in dit leven

van kracht. Wij worden beloond of gestraft voor de
manier waarop we onze keuzevrijheid gebruiken.
(50–60 minuten)

Lees 2 Nephi 2:11. Vraag de cursisten: Waarom moet er een
tegenstelling in alle dingen zijn? Lees de verzen 10, 15 en de
volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson voor:
‘Tegenstelling voert tot keuzen, en keuzen hebben gevolgen  –
goede of kwade.’ (De Ster, juli 1988, p. 4.) Vraag: In hoeverre
zijn de wetten een hulpmiddel om het eeuwige leven te
ontvangen? Lees vers 13 en leg uit dat we geen vooruitgang
kunnen maken of rechtschapen kunnen zijn als er geen wet is.
Vraag:

• Wat voor rol speelt Satan in onze keuzevrijheid? 
(Zie vers 16–18.)

• Hoe hebben we onze keuzevrijheid gekregen? 
(Zie vers 16, 26.)

• Hoe kunnen goede keuzen tot vrijheid leiden? Hoe kunnen
slechte keuzen tot gevangenschap leiden? (Zie vers 26–30.)

Zeg dat Leer en Verbonden 29 over veel gedeelten van Gods
plan voor zijn kinderen en deze aarde gaat. Als wij dit plan
begrijpen kunnen we beslissingen nemen die op een eeuwig
beginsel gebaseerd zijn.

Zet een tijdlijn op het bord of op een poster met de volgende
onderdelen: Voorsterfelijk leven (zie vers 36–38; zie ook Abraham
3:21–28), De val (zie vers 39–42), Het heden (zie vers 1–8), Vlak voor
de wederkomst (zie vers 14–21), De wederkomst (zie vers 9–13), Het
millennium (zie vers 11), en Na het millennium (zie vers 22–29).

S  M  T  W  TH  F  S
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Laat de cursisten de verzen over het Voorsterfelijk leven lezen om
meer informatie over de eerste periode van de tijdlijn te vinden.
Laat hen vooral letten op teksten die over de rechtschapen en
de goddeloze mensen gaan. Bespreek hun bevindingen en zet
ze op het bord. Herhaal dit proces voor de andere onderdelen
van de tijdlijn. Vraag:

• Waarom is het volgens deze teksten belangrijk om recht-
schapen te zijn?

• Waarom is het voor sommige mensen zo moeilijk om het
goede te doen?

• Hoe kunnen wij door deze teksten geïnspireerd worden om
in een goddeloze wereld getrouw te blijven?

Verduidelijk eventuele vragen van de cursisten, met gebruik
van de informatie in Leer en Verbonden  –  lesboek: godsdienst
324–325 (pp. 59–63).

Teken op het bord of een poster een grote bankcheque die uitge-
schreven is aan de cursisten. Het bedrag is: ‘Alles wat ik heb.’
Vraag:

• Als jullie iemand die cheque konden laten tekenen, wie zou
dat dan zijn?

• Lees Leer en Verbonden 29:45; 84:38. Hoe kan het loon van
de Heer met dat van Satan vergeleken worden?

• Lees Jesaja 64:4; Alma 12:12–17; 30:60. Wat voegen deze
teksten toe aan ons begrip van deze leerstelling?

• Hoe kunnen we erachter komen of we voor de Heer of voor
Satan werken?

Getuig dat we gezegend worden als we de geboden van God
onderhouden, maar dat veel van zijn zegeningen groter zijn dan
we in dit leven kunnen ontvangen. Die eeuwige beloning is alle
inspanningen en offers waard.

Leer en Verbonden 29:1–29. Ten tijde van de weder-
komst van Jezus Christus zullen de goddelozen
worden verdelgd en zullen de rechtschapenen
herrijzen. (15–20 minuten)

Laat een beker water zien die bijna vol is en wat steentjes. Zeg
dat de steentjes zonden voorstellen. Laat de cursisten een aantal
zonden noemen die in de wereld veel voorkomen. Gooi voor
iedere zonde een steentje in de beker, totdat de beker overloopt.
Laat de cursisten Leer en Verbonden 29:17 lezen en bespreken
hoe deze demonstratie de gevolgen van goddeloosheid weer-
geeft. Lees vers 9 en vraag:

• Waarmee wordt in dit vers de goddeloosheid in de wereld
vergeleken?

• Wat betekent de aarde is rijp?

Laat de cursisten de verzen 1–8, 11, 13 lezen en opzoeken hoe
de Heer zijn kinderen helpt bij het overwinnen van goddeloos-
heid. Lees de verzen 9, 14–21, 27–29 en bespreek wat er met de
goddelozen zal gebeuren. Als u wilt kunt u ‘Strijd voor het
recht’ (lofzang 161) lezen of zingen, om te onderstrepen dat
goede gevolgen uit een rechtschapen levenswijze voortkomen.
De Heer zal de mensen zegenen die zijn geboden onderhouden,
nu en in de eeuwigheid. Als wij niet voor het recht strijden,

zullen daar gevolgen aan vastzitten. Zowel de rechtschapen als
de goddeloze mensen hebben goede en slechte ervaringen.
Maar sommige rampen in de wereld zijn het gevolg van slechte
keuzen en ongehoorzaamheid aan de geboden van de Heer.

Leer en Verbonden 29:34–35. Sommige geboden van
de Heer lijken wereldlijk (alleen voor dit leven),
maar in de ogen van de Heer is alles geestelijk.
(15–20 minuten)

Help de cursisten bij het definiëren van de woorden wereldlijk
en geestelijk. Laat de cursisten Leer en Verbonden 29:34–35 lezen
en in hun eigen woorden vertellen wat de Heer over zijn
geboden heeft gezegd. Vraag: Hoe kunnen alle geboden geeste-
lijk zijn? Laat de cursisten een aantal geboden van de Heer
opnoemen. Bespreek enkele geboden en de zegeningen die uit
gehoorzaamheid voortkomen, zowel in dit leven als in de
eeuwigheid. (U kunt kuisheid, eerlijkheid, het woord van wijs-
heid, tiende, de sabbat en andere geboden bespreken waar
volgens u nadruk op moet worden gelegd.)

Leer en Verbonden 29:46–50. Kleine kinderen en wie
het verschil tussen goed en kwaad niet kennen,
kunnen niet zondigen. Satan kan hen niet verleiden
en zij worden door middel van de verzoening verlost.
(15–20 minuten)

Zeg dat er in de Liahona vaak een rubriek ‘Vraag en antwoord’
staat. Laat de cursisten zich voorstellen dat zij die rubriek moe-
ten schrijven en de volgende vragen moeten beantwoorden:

• Kunnen kinderen die sterven voordat zij gedoopt zijn, het
eeuwig heil ontvangen?

• En hoe zit dat met mensen die verstandelijk gehandicapt
zijn?

Laat de cursisten de volgende teksten en uitspraak lezen en de
antwoorden op de vragen opschrijven:

• 2 Nephi 9:25–26

• Mosiah 3:16–18

• Moroni 8:22

• Leer en Verbonden 29:46–50

• Leer en Verbonden 137:7–9

• Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd:

‘Nadat Hij had geopenbaard dat kleine kinderen vanaf
de grondlegging der wereld verlost zijn door het zoen-
offer van Hem die is gedood om ons allen te redden, en
had aangegeven dat Satan geen macht heeft om kleine
kinderen te verleiden totdat zij de leeftijd van verant-
woordelijkheid bereiken, paste de Heer dezelfde begin-
selen toe op de mensen die geestelijk gehandicapt zijn:
“En verder zeg Ik u: Heb Ik niet allen, die kennis bezitten,
geboden zich te bekeren? En het blijft aan Mij om met
hem, die geen begrip heeft, te handelen, zoals er staat
geschreven” (LV 29:49–50).’ (‘The Salvation of Little
Children’, Ensign, april 1977, pp. 6–7.)

Leer en Verbonden 29

65



Bespreek wat zij hebben opgeschreven en behandel de toelich-
ting bij Leer en Verbonden 29:46–48 in Leer en Verbonden  –
lesboek: godsdienst 324–325 (p. 63).

Inleiding
Een van de belangrijkste lessen die iemand kan leren is dat we
beter op de Heer en zijn dienstknechten dan op de wijsheid van
de mens kunnen vertrouwen. De mensen die deze les leren en
de geboden van de Heer onderhouden, zullen het eeuwige
leven ontvangen. Uit afdeling 30 leren we dat ‘we niet passief in
ons verbond met de Heiland kunnen zijn. We moeten actief
bezig zijn om geestelijk te groeien. Schriftstudie, naar de kerk
gaan, naastenliefde, dienstverlening, gebed en vasten, enzo-
voorts hebben allemaal hetzelfde doel – ervoor zorgen dat wij
gehoorzamer aan de Heiland zijn.’ (Leaun G. Otten en C. Max
Caldwell, Sacred Truths of the Doctrine and Covenants, 2 delen
[1982–1983], deel 1, p. 147.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het evangelie door middel van zendingswerk verkondigen is

een van de belangrijkste doelen van de kerk. (Zie LV 30–36.)

• Wij moeten op de Heer en zijn dienstknechten vertrouwen
en niet op de raad van mensen of op wereldse zaken. 
(Zie LV 30:1–2, 5, 11; zie ook LV 3:6–11.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 79–80.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 64.

Lesideeën
Leer en Verbonden 30–36. Het evangelie door
middel van zendingswerk verkondigen is
een van de belangrijkste doelen van de kerk.

(25–30 minuten)

Zet een rij dominostenen neer zodat ze allemaal omvallen als er
een wordt omgegooid. Wijs op het ‘domino-effect’ en bespreek
hoe we dat met zendingswerk kunnen vergelijken. Vraag wat er
moet gebeuren voordat alle dominostenen omvallen. (Er moet
eerst één steen omvallen.) Leg uit dat als we met anderen over
het evangelie praten, we een kettingreactie beginnen die het
leven van veel mensen zal beïnvloeden.

Leg uit dat in de afdelingen 30–36 raad en beloften voor zende-
lingen staan die tegenwoordig van toepassing zijn. Lees Leer en
Verbonden 33:2–6, 10–13 en bespreek waarom het zo belangrijk
is dat iedereen het herstelde evangelie hoort. (Zie ook 2 Nephi
2:8; LV 1:1–14.)

S  M  T  W  TH  F  S

Leer en Verbonden 30

Zet het bijgaande schema op het bord, zonder de antwoorden in
de twee rechterkolommen. Laat groepjes cursisten de teksten in
de linkerkolom bestuderen en de andere kolommen invullen.

Bespreek met de cursisten hoe de geboden en beloften van de
Heer aan deze trouwe dienstknechten op ons van toepassing
zijn.

Vraag: Wat kan er gebeuren als wij niet met de andere kinderen
van onze hemelse Vader over het evangelie praten? (Zie LV
88:81–82.) Bespreek hoe uw cursisten, naast een voltijdzending,
zendingswerk kunnen verrichten. Lees of zing ‘Luister,
o volk’ren’ (lofzang 173).

Leer en Verbonden 30. Wij moeten op de Heer en zijn
dienstknechten vertrouwen en niet op de raad van
mensen of op wereldse zaken. (15–20 minuten)

Zet op het bord: Een formule tot falen. Laat de cursisten in Leer
en Verbonden 30:1–2 zo’n formule opzoeken. Vraag: Wat deed
David Whitmer volgens de Heer verkeerd? Zet hun bevin-
dingen op het bord onder: Een formule tot falen. Vraag:

Teksten Geboden Beloften
of raadgevingen of zegeningen

LV 30:1–2, Vertrouw op God, vrees Dan zul je het eeuwige
5–11 de mens niet, verkondig leven ontvangen.

het evangelie.

LV 31:1–8, Verkondig blij het Dan zal je tong worden 
11–13 evangelie, sla je sikkel in, losgemaakt; je zonden 

bid altijd, wees getrouw. zullen vergeven worden;
je zult veel mensen tot
bekering roepen; je gezin
zal later gezegend worden;
de Trooster zal je leiden.

LV 32 Verkondig het evangelie, De Heer zal met je 
wees zachtmoedig en meegaan en in jullie
nederig van hart, luister midden zijn.
naar het woord van God.

LV 33:1–2, Verkondig het evangelie, Open je mond en hij zal
6–17 vergader de gelovigen, gevuld worden; je zult

gehoorzaam de veel bekeerlingen hebben;
openbaringen van God. zij die zich laten dopen,

zullen de gave van de
Heilige Geest ontvangen.

LV 34:4–11 Verkondig het evangelie, De Heer zal bij je zijn 
bereid het volk op de totdat Hij komt.
wederkomst voor, 
profeteer door de macht 
van de Heilige Geest.

LV 35:6–14, Doop bekeerlingen, Wie zich laten dopen, 
24–27 kastijd de natiën door de zullen de Heilige Geest

macht  van de Geest, ontvangen; gelovigen
omgord je lendenen en zullen wonderen en 
strijd voor de Heer, leef de tekens zien; de Heer zal
geboden en verbonden na, hen beschermen; de hemel
hef je hart op en wees zal schudden; Satan zal
verheugd. beven; en Israël zal verlost

worden.

LV 36:1–3, Predik het evangelie, Je zult de Heilige Geest
6–8 verricht zendingswerk met ontvangen en door Hem

eenvoudigheid des harten, onderricht worden; de 
omgord je lendenen. Heer zal plotseling in zijn

tempel verschijnen.
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• Waarom is dit een formule tot falen?

• In welke opzichten zijn sommige jonge mensen soms banger
voor de mens dan voor God? (Mogelijke antwoorden:
kleding- en uitgaansnormen, eerlijkheid, sabbatheiliging.)

• Waarom behoren we liever God dan de wereld te behagen?
(Zie LV 29:43–45.)

Lees Leer en Verbonden 3:7–11 en stel enkele of alle van de
volgende vragen:

• Hoe kunnen we de vergissing van David Whitmer verge-
lijken met die van Joseph Smith, toen hij 116 bladzijden van
het Boek van Mormon aan Martin Harris gaf?

• Wat kan iemand doen als hij of zij zo’n fout heeft gemaakt?
(Zie vers 10.)

• Wat gebeurt er met iemand die zich niet van deze zonde wil
bekeren? (Zie vers 11.)

• Welke gave ontvangen we na de doop die verloren gaat als
we ons niet van onze zonden bekeren?

Lees Leer en Verbonden 30:5, 9, 11 en zoek op welke twee
mannen ook voor hun angst gewaarschuwd werden. Vraag:
Hoe kunnen deze waarschuwingen ook tegenwoordig op
zendingswerk van toepassing zijn? Lees de verzen 6–8 en
vraag:

• Wat staat er in deze verzen als hulpmiddel voor zendelingen
om de zonde van angst te vermijden?

• Hoe kunnen we angst voor de mens overwinnen door de
leiders van de kerk te volgen? (Zie vers 7.)

• Wat voor belofte krijgen de mensen die naar de Heer luis-
teren en getrouw zijn geboden onderhouden? (Zie vers 8.)

Vertel een ervaring waaruit het belang van deze beginselen in
het zendingswerk blijkt.

Inleiding
De Geest bereidt de mensen voor die naar de waarheid op zoek
zijn en wijst hen de weg naar het evangelie. Thomas B. Marsh
kwam naar Palmyra (New York) omdat hij in een krant iets over
de publicatie van een ‘gouden Bijbel’ had gelezen. Hij sprak
met Martin Harris en Oliver Cowdery en kreeg een proefdruk
van de eerste zestien bladzijden van het Boek van Mormon
mee. Die nam hij mee naar zijn gezin in Massachusetts. Hij en
zijn vrouw geloofden de boodschap en verhuisden naar New
York om zich bij de heiligen te voegen. Thomas B. Marsh liet
zich op 3 september 1830 door David Whitmer dopen. Hij werd
een aantal dagen later door Oliver Cowdery tot ouderling geor-
dend. Afdeling 31, aan Thomas B. Marsh gericht, werd eind
september van dat jaar ontvangen. Hij werd in 1835 geroepen
als een van de eerste leden van het Quorum der Twaalf
Apostelen en was werkzaam als de eerste president van dat

Leer en Verbonden 31

quorum. Hij viel helaas af en werd in 1839 geëxcommuniceerd.
In 1857, na achttien jaar, zocht hij de kerk weer op. Hij liet zich
opnieuw dopen en verhuisde naar Utah om bij de heiligen te
zijn. Hoewel hij daarna een goed lid van de kerk was, heeft hij
nooit zijn positie als apostel teruggekregen. (Zie De geschiedenis
van de kerk in de volheid der tijden, pp. 74–75, 199.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij getrouw in Gods koninkrijk werkzaam zijn, zal Hij

ons en ons ouderlijk gezin zegenen. (Zie LV 31:1–10).

• De Heer kent ons persoonlijk en kan ons specifieke raad
geven, zodat wij gelukkig kunnen zijn en spijt kunnen
vermijden. (Zie LV 31:1–2, 5–13; zie ook Mosiah 2:41;
Alma 41:10.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 74–75, 199.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 65.

Lesideeën
Leer en Verbonden 31:1–10. Als wij getrouw in Gods
koninkrijk werkzaam zijn, zal Hij ons en ons gezin
zegenen. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten die een broer of zus op zending hebben,
waar die werkzaam is. Laat de cursisten zich voorstellen dat zij
ver weg op zending zijn. Laat hen afdeling 31 bestuderen en
teksten markeren die een aanmoediging voor hen zouden zijn.
Laat een aantal cursisten vertellen welke teksten zij gemarkeerd
hebben en uitleggen waarom.

Lees vers 3, en leg nadruk op de woorden verheug en vreugde.
Vraag: In welke opzichten is zendingswerk vreugdevol? Lees
Alma 29:1–9; Leer en Verbonden 18:10, 15–16 met de cursisten
en bespreek waarom wij vreugde ontvangen als wij de Heer
dienen. Moedig de cursisten aan om deze teksten en Leer en
Verbonden 31:3 naar elkaar te laten verwijzen. Getuig van de
vreugde die u hebt ervaren door in de kerk van de Heer werk-
zaam te zijn. Lees of zing ‘Uitgekozen Hem altijd te dienen’
(lofzang 167).

Leer en Verbonden 31. De Heer kent ons persoonlijk
en kan ons specifieke raad geven, zodat wij
gelukkig kunnen zijn en spijt kunnen vermijden.
(10–15 minuten)

Zet de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley op
het bord:

‘De Schepper en Bestuurder van het heelal kent mij, 
u en al zijn kinderen. Hij kent u, Hij heeft u lief en Hij is
in u geïnteresseerd.’ (‘Excerpts from Recent Addresses
of President Gordon B. Hinckley’, Ensign, augustus 1996,
p. 61.)

Leer en Verbonden 31
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Laat de cursisten over die uitspraak nadenken. Vraag:

• Hoe worden onze gebeden beïnvloed door de kennis dat Hij
ons kent en in ons geïnteresseerd is?

• Wat voor invloed heeft dat op onze gewilligheid om zijn
advies en waarschuwingen te aanvaarden?

• Hoe geeft de Heer ons raad en waarschuwingen?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 31:9–13 lezen en de raad
van de Heer aan Thomas B. Marsh opzoeken. Zet hun bevin-
dingen op het bord. De volgende vragen kunnen nuttig zijn:

• Hoe kunnen jullie persoonlijke openbaring van onze hemelse
Vader ontvangen?

• Wat voor invloed hebben persoonlijk gebed, schriftstudie,
een vaderlijke zegen en een patriarchale zegen op persoon-
lijke openbaringen?

• Wat is het gevaar als wij geen gehoor aan de raad van de
Heer geven?

Inleiding
In september 1830 werden Oliver Cowdery en Peter Whitmer jr.
geroepen om onder de Lamanieten op zending te gaan. (Zie
LV 28:8; 30:5–6.) Het zendingswerk onder de Lamanieten
veroorzaakte nogal wat opwinding in de kerk omdat er veel
openbaringen over de Lamanieten in het Boek van Mormon
staan. (Zie het titelblad van het Boek van Mormon; 1 Nephi
15:13–18; Enos 1:11–17.) In oktober vroeg Joseph meer infor-
matie aan de Heer en ontving hij afdeling 32.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer belooft dat Hij de zendelingen zal steunen en

zegenen die nederig het evangelie verkondigen, en met een
gebed in hun hart de Schriften bestuderen en gehoorzamen.
(Zie LV 32.)

• De Heer heeft geboden dat het evangelie aan de Lamanieten
gepredikt moet worden, zoals in het Boek van Mormon is
beloofd. (Zie de inleiding tot LV 32, vers 1–3; zie ook Enos
1:13–16; LV 28:8–9; 30:5–6.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 79–88.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 66–67.

Leer en Verbonden 32

Lesideeën
Leer en Verbonden 32:1–3. De Heer heeft geboden
dat het evangelie aan de Lamanieten gepredikt moet
worden, zoals in het Boek van Mormon is beloofd.
(10–15 minuten)

Zet Lamanieten op het bord en vraag:

• Wie waren de Lamanieten?

• Waar bevinden de nakomelingen van Lehi zich nu?

• Waarom zou de Heer de kerk geboden hebben om het evan-
gelie aan hen te prediken? (Zie het titelblad van het Boek van
Mormon; Enos 1:11–17.)

Lees Leer en Verbonden 28:1–8; 30:5–6; 32:1–3 en zoek de
namen op van de mensen die geroepen werden om zendings-
werk onder de Lamanieten te verrichten. Noteer de raad die
iedere persoon van de Heer ontving. Bespreek hoe die raad op
de hedendaagse zendelingen van toepassing is.

Laat de cursisten de kaart van de zending onder de Lamanieten
in de gids voor de cursist zien. (Zie de afdeling ‘De Schriften
begrijpen’ voor LV 32:2–3.) Vraag hoe ver deze zendelingen
moesten reizen. (Ongeveer 2.500 kilometer, voornamelijk te
voet.) Leg uit dat de zending onder de Lamanieten slechts kort
in de Leer en Verbonden wordt genoemd, maar dat het een
belangrijke invloed op de kerk had. De zendelingen hadden het
meeste succes in de nederzettingen aan de kolonisatiegrens op
weg naar het gebied van de Indianen. Vertel een aantal voor-
beelden uit De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden
(pp. 79–88). Leg uit dat het ledental van de kerk door deze
zending werd verdubbeld en dat de basis werd gelegd voor het
zendingswerk onder de nakomelingen van Lehi en voor de toe-
komstige openbaring over het land Zion. Vraag of de cursisten
het een nuttige reis vinden.

Bespreek wat de kerk tegenwoordig doet om het evangelie
aan de nakomelingen van Lehi te prediken. (Zie de toelichting
bij LV 32 in De Leer en Verbonden – Lesboek: Godsdienst 324–325,
p. 67.)

Inleiding
De raad van de Heer aan Ezra Thayre en Northrop Sweet is een
voorbeeld van zijn voorkennis en zorg voor zijn kinderen.
Omdat Hij hun hart en verstand kende, moedigde de Heer deze
mannen in afdeling 33 aan om naar zijn woorden te luisteren.
Northrop Sweet verliet de kerk kort na zijn doop en hielp bij het
vormen van een andere kerk die maar een korte periode stand-
hield. Ezra Thayre werd gekastijd en in 1835 werd zijn lidmaat-
schap tijdelijk ingetrokken. Hij werd later weer actief lid van de
kerk. Na de dood van de profeet Joseph Smith weigerde hij de
Twaalf Apostelen als leiders te steunen en verliet hij opnieuw
de kerk.

Leer en Verbonden 33
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Belangrijke evangeliebeginselen
• Het evangelie is hersteld om de kinderen van de Heer op de

wederkomst voor te bereiden. (Zie LV 33:1–10, 17–18.)

• Als we ons op het evangelie van Jezus Christus concentreren,
zullen we de verleidingen van Satan overwinnen en verlost
worden. (Zie LV 33:11–15; zie ook Geloofsartikelen 1:3–4.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 67–68.

Lesideeën
Leer en Verbonden 33:10–15. Als we ons op het
evangelie van Jezus Christus concentreren, zullen we
de verleidingen van Satan overwinnen en verlost
worden. (15–20 minuten)

Teken een huis in de storm, zoals in de onderstaande illustratie.
Vraag: Hoe kunnen we onze beproevingen en verleidingen
met een krachtige storm vergelijken? Laat de cursisten een
steen ter grootte van een hand zien. Laat hen Leer en
Verbonden 33:10–13 lezen en opzoeken wat de rots in deze
verzen voorstelt.

Zet Helaman 5:9–12 en 3 Nephi 18:11–13 op het bord, en laat de
cursisten in deze teksten opzoeken hoe we de stormen van het
leven kunnen weerstaan.

Inleiding
Vanaf de tijd dat afdeling 34 werd geopenbaard tot aan het eind
van zijn leven was Orson Pratt bijna voortdurend met de predi-
king van het herstelde evangelie bezig. Tegen het eind van 1830
ging hij eerst op zending naar Colesville (New York). Hij heeft
veel zendingen in Noord-Amerika en Europa vervuld, en is de

Leer en Verbonden 34

Atlantische Oceaan zestien keer overgestoken. Hij was een
van de oorspronkelijke leden van het Quorum der Twaalf
Apostelen. Hij werd in augustus 1842 ontheven vanwege
meningsverschillen met de profeet Joseph, maar hij bekeerde
zich en werd in januari 1843 weer in het quorum geroepen.
Hij was in 1834 lid van Zionskamp en in 1847 van Pioneer
Company. Hij was een begaafd spreker en schrijver over weten-
schappelijke en godsdienstige onderwerpen. Hij is van 1874
tot aan zijn dood in 1881 als kerkhistoricus werkzaam geweest.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De verzoening is het bewijs van de liefde die onze hemelse

Vader en Jezus Christus voor ons hebben. (Zie LV 34:1–3;
zie ook Johannes 3:16.)

• Dankzij de verzoening kunnen we geestelijk in de familie
van Jezus Christus geadopteerd worden en mede-erfge-
namen van Hem worden. (Zie LV 34:1–3; zie ook Romeinen
8:15–17; Mosiah 5:7–10; LV 35:1–2.)

• Zendelingen worden geroepen om bekering te verkondigen
en de wereld op de wederkomst van de Heiland voor te
bereiden. (Zie LV 34:5–9; zie ook Maleachi 4:1; 1 Nephi
22:16–20.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 69–70.

Lesideeën
Leer en Verbonden 34:1–3. De verzoening is het
bewijs van de liefde die onze hemelse Vader en
Jezus Christus voor ons hebben. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten: Hoe weten jullie dat onze hemelse Vader
van zijn kinderen houdt? Laat hen Johannes 3:16 en Leer en
Verbonden 34:3 met elkaar vergelijken en opzoeken wie er nog
meer van de kinderen van onze hemelse Vader houdt.

Lees Leer en Verbonden 34:1–3 en vraag: Wat zegt de Heer in
deze verzen tegen Orson Pratt waaruit blijkt dat Hij hem lief-
heeft? Lees de volgende uitspraak:

‘Het is belangrijk om te weten dat liefde meer geven dan
nemen is. We kunnen geven zonder liefde, maar we
kunnen niet liefhebben zonder te geven. We weten dat
God de wereld zo liefhad dat Hij gaf. [Zie Johannes 3:16.]
In [Leer en Verbonden 34:3], zegt de Heiland dat Hij de
wereld zo liefhad dat Hij gegeven heeft.

‘Waar komt dergelijke liefde vandaan? Hoe kunnen we
deze christelijke liefde voor anderen ontwikkelen? Het
antwoord staat in de volgende woorden van de Heiland:

‘“Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb
liefgehad.” [Johannes 15:12; cursivering toegevoegd.]

Leer en Verbonden 34
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• Hoe kunnen we deze christelijke liefde ontwikkelen?

• Hoe kunnen we anderen die liefde tonen?

Leer en Verbonden 34:5–9. Zendelingen worden
geroepen om bekering te verkondigen en de wereld
op de wederkomst van de Heiland voor te bereiden.
(10–15 minuten)

Laat de cursisten naar de illustratie van een oude trompet in
hun lesmateriaal kijken. (Zie de afdeling ‘De Schriften
begrijpen’ voor LV 34.) Vraag: Wat zou het doel hiervan zijn?
Lees Ezechiël 33:1–7 om een antwoord te vinden. Vraag: Wat
kan een trompet tegenwoordig symboliseren?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 34:5–9 lezen en opzoeken
wat Orson Pratt van de Heer moest doen dat op de klank
van een trompet lijkt. Vraag: Waar moest hij het volk op voor-
bereiden?

Herinner de cursisten aan de teksten in Ezechiël. Vraag: Wie
wordt tegenwoordig als wachter geroepen? (Mogelijke
antwoorden: zendelingen en andere mensen met een roeping in
de kerk.) Bespreek wat er gebeurt als de wachters het volk niet
waarschuwen.

Inleiding
Sidney Rigdon was predikant in Mentor (Ohio), bij Kirtland. Hij
liet zich dopen toen hij in 1830 de boodschap van het herstelde
evangelie hoorde. Kort na zijn doop reisde hij met Edward
Partridge naar Fayette (New York) om de profeet te ontmoeten.
In afdeling 35 werd Sidney Rigdon geroepen om als schrijver
van de profeet Joseph Smith werkzaam te zijn en hem bij de
vertaling van de Bijbel te helpen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Dankzij de verzoening kunnen wij één worden met Jezus

Christus, zoals Hij één is met de Vader. (Zie LV 35:1–2;
zie ook Johannes 17:11–23; Mosiah 5:2––8; LV 25:1; Mozes
6:57–68.)

• Door de prediking van het evangelie door de Geest worden
de rechtschapenen van de goddelozen afgescheiden, als
voorbereiding op de wederkomst. (Zie LV 35:6–14, 24–27.)

Leer en Verbonden 35

‘Wij moeten de volgende vraag stellen: Hoe had Jezus
lief, zodat wij hetzelfde kunnen doen? Als we de bedie-
ning van de Heiland bestuderen, merken we dat Hij zijn
hele leven in dienst van anderen doorbracht.’ (Otten and
Caldwell, Sacred Truths, deel 1, p. 167.)

• Wonderen vergezellen de trouwe volgelingen van Christus
en zijn een teken van de ware kerk. (Zie LV 35:8–11; zie ook
Marcus 16:17–18.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 82–83.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 70–72.

Lesideeën
Leer en Verbonden 35:1–2. Door de verzoening
kunnen wij één worden met Jezus Christus, zoals Hij
één is met de Vader. (15–20 minuten)

Laat de volgende platen zien: Een jong paar gaat naar de
tempel (Evangelieplaten, 609) en Gezinsgebed (Evangelieplaten,
606). Vraag: Hoe illustreren deze platen eenheid? Wijs naar het
jonge paar en vraag: Welke personen vormen het huwelijk?
(Zie Genesis 2:24.) Wijs op het gezin en vraag: Wie vormen het
gezin?

Zet verzoening op het bord en bespreek de betekenis van dat
woord. Vraag: Met wie kunnen we dankzij de verzoening van
Jezus Christus één worden?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 35:1–2 lezen en bespreek
wat voor soort eenheid er in deze teksten bedoeld wordt.
(Zie ook Johannes 17:11–23.) Laat de cursisten in Leer en
Verbonden 35:1–2 zoveel mogelijk waarheden opzoeken over
wie de Heiland is, wat Hij voor ons gedaan heeft en waarom.
Zet ze op het bord. Zet op het bord: Johannes 17:20–23; Mosiah
5:2–8; LV 25:1; Mozes 6:64–68. Laat de cursisten deze teksten
bestuderen (alleen of in groepjes). Laat hen vertellen hoe wij
dankzij de verzoening kinderen van God en één met Hem
kunnen worden.

Lees Mozes 7:18 en vraag: Wat gebeurde er met deze mensen
toen zij ‘één van hart en één van geest’ werden? Vraag de
cursisten wat zij het leukst zouden vinden in een gezin, klas,
school of samenleving waar iedereen ‘één’ was.

Leer en Verbonden 35:8–11. Wonderen vergezellen
de trouwe volgelingen van Christus en zijn een teken
van de ware kerk. (15–20 minuten)

Laat de cursisten verschillende wonderen noemen die Jezus
tijdens zijn aardse bediening verrichtte. Zet hun reacties op het
bord. Vraag:

• Waarom worden er wonderen verricht?

• Hoe zijn wonderen een teken van de barmhartigheid van
Jezus Christus?

• Hoe zijn wonderen een getuigenis van Jezus Christus als de
Zoon van God?

Lees Leer en Verbonden 35:8–11 en zoek op wat er moet
gebeuren voordat er tegenwoordig wonderen plaatsvinden?
Vraag:

• Aan wie toont de Heer wonderen?
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• Wat moeten gelovigen doen om wonderen te laten plaats-
vinden?

• Waardoor kunnen wonderen niet plaatsvinden?

• Lees Mormon 9:15–21. Wat hebben die teksten met deze
vragen te maken?

Lees het volgende verslag voor. Vele jaren geleden kreeg Ella
Jensen, de negentienjarige nicht van president Lorenzo Snow,
roodvonk en overleed. Ella’s ouders lieten president Snow
komen, die samen kwam met Rudger Clawson, de ringpresi-
dent van Ella en later president van het Quorum der Twaalf
Apostelen. President Clawson vertelt:

Ella’s vader, Jacob Jensen, gaat met het verslag verder:

Ella genas van haar ziekte, was werkzaam in de kerk, trouwde
met Henry Wight en kreeg uiteindelijk acht kinderen.

Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball
voor: ‘De bibliotheken zouden uitpuilen als alle wonderen uit
onze bedeling waren opgeschreven.’ (‘President Kimball Speaks
Out on Administration to the Sick’, New Era, oktober 1981,
p. 48.) Getuig dat er ook in onze tijd wonderen plaatsvinden.
Als de Geest u daartoe aanzet, kunt u over een wonder
vertellen dat u hebt gezien.

‘Toen president Snow de zegen had uitgesproken, richtte
hij zich tot mijn vrouw en mij en zei: “Nu moet u niet
meer rouwen of verdrietig zijn. Het komt wel goed.
Broeder Clawson en ik hebben het druk en moeten nu
weg. (. . .)”

‘Ella bleef na de zalving meer dan een uur in deze
toestand liggen, in totaal meer dan drie uur nadat ze was
overleden. Haar moeder en ik zaten naast haar bed toen
ze plotseling haar ogen opendeed. Ze keek om zich heen,
zag ons zitten, maar bleef rondkijken of ze iemand anders
zag. Als eerste zei ze: “Waar is hij? “Waar is hij?” Wij
vroegen: “Wie? “Waar is wie?” Ze antwoordde: “Broeder
Snow. Hij riep me terug.”’ (LeRoi C. Snow, ‘Raised from
the Dead’, Improvement Era, september 1929, pp. 885–886.) 

‘Toen we het huis binnenkwamen, zagen we zuster
Jensen, die erg geïrriteerd en verontrust was. We gingen
naar Ella’s bed. (. . .)

‘President Snow zei tegen me: “Broeder Clawson, wilt
u haar zalven?” En dat deed ik. Toen legden we onze
handen op haar hoofd en de zalving werd door president
Snow verzegeld. Hij gaf haar een zegen en gebruikte
onder andere een uiterst ongebruikelijke uitdrukking,
die hij bevelend uitsprak: “Kom terug, Ella, kom terug.
Jouw werk op aarde is nog niet volbracht, kom terug.”’

Inleiding
In afdeling 36 riep de Heer Edward Partridge om het evangelie
te prediken en zei dat zijn zonden hem waren vergeven.
‘Om zo’n roeping op de juiste wijze te kunnen verrichten (. . .)
moet iemand vrij van zonden zijn. Edward Partridge wist dat
hij onder deze gunstige omstandigheden aan zijn taak kon
beginnen.

‘Iedereen die in het koninkrijk van de Heer werkzaam is, doet
dat onder leiding van een bevoegd vertegenwoordiger van
de Heer. Als nieuwe bekeerling in de kerk van de Heer leerde
Edward Partridge dit fundamentele beginsel.’ (Otten and
Caldwell, Sacred Truths, deel 1, p. 176.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij moeten vrij van zonden zijn om bij Christus te kunnen

komen. Als we dat zijn, kunnen we dankzij zijn Geest
gemoedsrust ontvangen. (Zie LV 36:1–3, 6; zie ook Alma
13:12; LV 42:59–61.)

• Een verordening die door een bevoegd priesterschapsdrager
wordt verricht, is even geldig als wanneer de Heer die zelf
had verricht. (Zie LV 36:2; zie ook Johannes 15:16; LV 42:11;
84:35–39.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 82–83.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 72–73.

Lesideeën
Leer en Verbonden 36:1–3, 6. Wij moeten vrij van
zonden zijn om bij Christus te kunnen komen. Als we
dat zijn, kunnen we door zijn Geest gemoedsrust
ontvangen. (10–15 minuten)

Laat de cursisten een vuil T-shirt zien en vraag:

• Wat moet er gebeuren voordat iemand dit weer kan dragen?

• Zou jullie antwoord veranderen als het is gedragen door
iemand die een besmettelijke ziekte heeft?

Zeg dat kleding die met melaatsheid besmet was in de tijd van
het Oude Testament werd verbrand.

Lees Leer en Verbonden 36:6 en vraag: Hoe is contact met
zonde te vergelijken met contact met een besmettelijke ziekte?
Lees de verzen 1–3 en bespreek wat er gebeurt met mensen die
zich van hun zonden bekeren.

Leer en Verbonden 36

Leer en Verbonden 36
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Bespreek met de cursisten de beginselen in Voor de kracht van
de jeugd. Bespreek hoe geestelijke ziekten door de geboden en
normen van de kerk vermeden kunnen worden.

Inleiding
Door het bezoek van de zendelingen die op weg naar de
Lamanieten waren, groeide de kerk snel in Kirtland (Ohio).
(Zie LV 32:1–3.) Binnen drie weken waren er meer leden van
de kerk in Ohio dan in New York en Pennsylvania. Toen de
zendelingen vanuit Kirtland verder naar Missouri trokken,
schreven ze de profeet Joseph Smith een brief met het verzoek
om een ervaren persoon naar Kirtland te sturen. De profeet
stuurde John Whitmer. In december 1830 ‘kreeg Joseph van
John Whitmer een brief met het verzoek om onmiddellijke hulp
in Kirtland bij het regelen van de zaken van de kerk.’ (Lucy
Mack Smith, History of Joseph Smith by His Mother, Scot Facer
Proctor en Maurine Jensen Proctor [1996], p. 251.) De profeet
vroeg de Heer om hulp en ontving afdeling 37, waarin alle
leden de opdracht kregen om naar Ohio te verhuizen. Dit was
het begin van de vergadering van de heiligen der laatste dagen.

In afdeling 38 ‘wordt bevestigd hoe belangrijk het was dat de
leden naar Ohio verhuisden. [Zie vers 31–32.] Deze openbaring
bevat ook raad en instructies om ervoor te zorgen dat de
heiligen met meer geloof en vertrouwen in de Heiland zouden
verhuizen.’ (Otten and Caldwell, Sacred Truths, deel 1, p. 181.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer vergadert zijn volk om het materieel en geestelijk te

zegenen. De mensen die zijn vergaderd, vergaderen anderen
door het evangelie te verkondigen. (Zie LV 37; 38:9, 15, 31–33,
39–42.)

• Jezus Christus (Jehova) is de God van het Oude Testament,
de Schepper van de aarde en de Rechter van iedereen aan het
eind van de wereld. (Zie LV 38:1–8; zie ook Exodus 3:14;
Johannes 8:58; LV 29:1; 39:1.)

• Bij de wederkomst van Jezus Christus worden de rechtscha-
penen behouden en de goddelozen verbrand. (Zie LV
38:8–12, 17–22; zie ook 1 Nephi 22:15–17; LV 133:41–52.)

• Ware volgelingen van Jezus Christus kunnen herkend
worden aan de manier waarop zij anderen behandelen en
aan hun eenheid. (Zie LV 38:24–27; zie ook Johannes
13:34–35.)

• De rijkdommen van de aarde worden een vloek voor de
heiligen als die rijkdommen tot hoogmoed leiden. De
grootste rijkdommen zijn de zegeningen van het eeuwige
leven. (Zie LV 38:39; zie ook Jakob 2:18–19; Alma 4:7–9;
62:48–49; Helaman 13:21–23.)

Leer en Verbonden 37–38

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 89–101.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 74–79.

Lesideeën
Leer en Verbonden 37; 38:9, 15, 31–33, 39–42. 
De Heer vergadert zijn volk om het materieel en
geestelijk te zegenen. De mensen die zijn verga-
derd, vergaderen anderen door het evangelie te
verkondigen. (15–20 minuten)

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 37 lezen en vraag:

• Waarom moesten Joseph Smith en Sidney Rigdon volgens
vers 1 ophouden met vertalen?

• Wat waren ze aan het vertalen en waarom?

• Welke drie dingen moesten Joseph Smith en Sidney Rigdon
in plaats daarvan doen?

• Waarom moesten ze zich van de Heer in Ohio vergaderen?
(Zie vers 1.)

• Hoe zouden ze beschermd worden tegen de vijand die in
vers 1 genoemd wordt?

Lees Leer en Verbonden 38:9, 15, 23–27, 31–33, 39–42 terwijl 
u de volgende vragen bespreekt:

• Wat voor andere redenen gaf de Heer voor de vergadering
in Ohio?

• Wat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de
armen? (Zie vers 23–27.)

• Hoe kunnen we onze broeder als onszelf ‘achten’?
(Vers 24–25.)

• Waar kan iemand ‘met macht van omhoog worden
begiftigd’? (Vers 32.)

• Hoe kunnen de heiligen met behulp van de punten in deze
teksten tegen hun vijanden beschermd worden?

‘Wat was het doel van de vergadering (. . .) van het volk
van God in welk tijdperk dan ook? (. . .)

‘Het belangrijkste doel was een huis voor de Heer te
bouwen, waar Hij de verordeningen van zijn huis en de
heerlijkheden van zijn koninkrijk aan zijn volk kon open-
baren, en de mensen de weg naar het eeuwig heil kon
wijzen. Want er zijn bepaalde verordeningen en begin-
selen die verricht moeten worden in een gebouw dat voor
dat doel is gebouwd. (. . .)

‘Voor dat doel heeft God zijn volk in de laatste dagen
vergaderd, om een huis voor de Heer te bouwen zodat zij
voorbereid worden op de verordeningen en begifti-
gingen, de wassingen en zalvingen enzovoorts.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. 307–308.)
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• Welke vijand strijdt tegenwoordig tegen de trouwe leden van
de kerk?

• Hoe worden we tegen deze vijand beschermt als we recht-
schapen zijn en waardig om de tempel te betreden?

• Wat is onze verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen?
(Zie vers 41.)

Merk op hoe de Heer de heiligen beschermd als zij naar zijn
openbaringen luisteren. Getuig dat de hedendaagse profeten de
heiligen waarschuwen voor het gevaar van Satan en zijn volge-
lingen. Getuig hoe belangrijk het is om naar de hedendaagse
profeten te luisteren.

Leer en Verbonden 38:1–8. Jezus Christus is de God
van het Oude Testament, de Schepper van de aarde
en de Rechter van iedereen aan het eind van de
wereld. (10–15 minuten)

Laat de cursisten belangrijke waarheden noemen die zij over
Jezus Christus weten. Zet ze op het bord. Laat hen Leer en
Verbonden 38:1–8 lezen en aan de lijst op het bord toevoegen
wat daarin over Jezus Christus staat. Vraag:

• Hoe zou dat een hulpmiddel zijn als je een mooi huis in New
York had, en je van de Heer naar Ohio moest verhuizen, of je
het huis nu kon verkopen of niet?

• Hoe kunnen jullie met die kennis de normen van de kerk
naleven, ook als ze moeilijk zijn of als anderen ze niet
naleven?

Wijs erop dat toen de Heer zei dat Hij ‘in uw midden’ (vers 7)
was, dat een uitdrukking van zijn liefde en zorg was. Vraag:
Wat voor gevoel krijgen jullie als je beseft dat de Heer over je
waakt?

Lees de volgende uitspraak van president Harold B. Lee voor:

Leer en Verbonden 38:8–12, 17–22. Bij de wederkomst
van Jezus Christus worden de rechtschapenen
behouden en de goddelozen verbrand. (15–20 minuten)

Zet de volgende zinnen op het bord: Ik wil dat de Heer zijn komst
uitstelt omdat en Ik kijk uit naar de wederkomst van de Heer omdat.
Laat de cursisten de zin uitkiezen die het best hun gevoelens
onder woorden brengt. Laat hen in het kort een alinea schrijven
om de uitgezochte zin af te maken.

Bespreek waarom mensen al dan niet willen dat de Heer zal
terugkeren. (Geef de cursisten de kans om te vertellen wat ze

En zo richt ik mij vandaag tot u, zonder enige twijfel dat
onze Heer en Meester, Jezus Christus, deze kerk presi-
deert. Dat weet ik zeker. Ik weet dat Hij vaak dichter bij
ons is dan wij beseffen. Ze zijn geen afwezige Vader en
Heer. Ze bekommeren Zich om ons en Ze helpen ons bij
onze voorbereiding op de wederkomst van de Heiland,
die steeds dichterbij komt – dat kunnen we aan de tekens
zien.’ (Conference Report, april 1973, p. 180; of Ensign,
juli 1973, p. 124.)

hebben opgeschreven.) Lees Leer en Verbonden 38:8–12 en zoek
woorden en zinsneden op die beschrijven waarom sommige
mensen de wederkomst van de Heer vrezen. Vraag:

• Wie zijn de enigen die de dag zullen ‘verdragen’ (vers 8)?

• Wat betekent volgens jullie de zinsnede ‘rein, doch niet allen’
(vers 10)?

• Lees Moroni 10:32–33. Hoe kunnen we ons volgens deze
teksten op de wederkomst van de Heiland voorbereiden?

Getuig dat de zegeningen die de heiligen zullen ontvangen als
de Heer terugkomt, de voorbereiding waard zijn. Lees Leer
en Verbonden 38:17–22 en noteer de zegeningen die de trouwe
mensen zullen ontvangen als de Heer terugkomt. Lees de
volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor:

Moedig de cursisten aan om een soortgelijke houding ten
opzichte van de wederkomst te ontwikkelen.

Inleiding
In zijn visioen van de boom des levens beschrijft Lehi een groot
en ruim gebouw. Het zat vol met mensen die spottende gebaren
maakten naar de mensen die van de vrucht van de boom aten.
Sommigen die van de vrucht aten ‘schaamden zich wegens hen,
die de spot met hen dreven, en zij geraakten op verboden
paden en gingen verloren’ (1 Nephi 8:28). De afdelingen 39–40
gaan over James Covill, een man die door de geest van de
herstelling was geraakt. Maar zijn bekering was tijdelijk door de
‘vrees voor vervolging en de zorgen der wereld’ (LV 40:2.)
Ouderling Harold B. Lee heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen het volgende gezegd: ‘Uw getuigenis van
vandaag zal er morgen niet meer zijn tenzij u er iets aan doet.
Uw getuigenis neemt toe of af, dat ligt aan uzelf.’ (The Teachings
of Harold B. Lee, Clyde J. Williams [1996], p. 135.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij de beginselen en verordeningen van het evangelie

naleven, worden we kinderen van Jezus Christus. (Zie LV
39:1–6; zie ook Mosiah 5:7–9.)

• Hoogmoed, vrees voor vervolging en de wereldse zorgen
kunnen de oorzaak zijn dat wij de Heer verwerpen en ons
van onze verbonden afkeren. (Zie LV 39:7–11; 40; zie ook
Matteüs 13:20–22; 1 Nephi 8:28.)

Leer en Verbonden 39–40

‘Ik weet niet wanneer de Heiland zal terugkeren. Ik ben
voorbereid. Ik hoop dat het niet te lang zal duren in deze
goddeloze wereld. Ik weet het niet. Met overtuiging kan
ik “Kom, o Gij Vredevorst” zingen.’ (Teachings of Gordon B.
Hinckley, p. 577.)

Leer en Verbonden 39–40
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• De dienstknechten van de Heer worden geroepen om vóór
de wederkomst van Jezus Christus het evangelie te verkon-
digen. (Zie LV 39:17–24; zie ook Matteüs 28:19–20.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 79–80.

Lesideeën
Leer en Verbonden 39:7–11; 40. Hoogmoed, vrees voor
vervolging en wereldse zorgen kunnen de oorzaak zijn
dat wij de Heer verwerpen en ons van onze verbonden
afkeren. (40–45 minuten)

Laat foto’s zien van uzelf als kind. Vraag de cursisten in
hoeverre u veranderd bent. Lees 1 Samuël 16:7, en beschrijf in
het kort hoe uw hart in die jaren veranderd is. Laat de cursisten
de inleidingen van Leer en Verbonden 39 en 40 met elkaar
vergelijken en opzoeken wat er in minder dan een maand
gebeurde. Vraag:

• Hoe veranderde het hart van James Covill?

• Waarom zou hij het woord van de Heer zo snel verworpen
hebben?

Lees Leer en Verbonden 39:7–9. Laat de cursisten opnieuw
vers 7 lezen, met hun naam in plaats van ‘James’. Vraag of de
Heer hen bij naam zou kunnen noemen en zeggen dat Hij
hun werken heeft gezien en hen kent. Vraag:

• Waarom zou de Heer over ons waken en ons kennen?

• Hoe had James Covill zich na het lezen van vers 8 kunnen
voelen?

• Wat houdt het in dat zijn hart rechtvaardig voor de Heer is?

• Was het hart van James Covill altijd rechtvaardig voor de
Heer geweest? Waar had hij in het verleden mee geworsteld?

Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson
voor:

‘Eigenlijk is hoogmoed een houding van “mijn wil” in
plaats van “uw wil”. (. . .)

‘Hoogmoed kan worden gekenmerkt door “Wat ik in het
leven wil bereiken” in plaats van “Wat God wil dat ik
met mijn leven doe”. Het is onze wil in tegenstelling tot
de wil van God. Het is de vrees voor de mens die
boven de vrees voor God uitgaat.’ (Conference Report,
april 1986, pp. 5–6; of Ensign, mei 1986, pp. 6–7.)

Lees de verzen 10–11 en bespreek waarom de Heer kon zeggen
dat Hij een groter werk voor James Covill bereid had. Vraag:
Uit welk woord in vers 11 blijkt dat de beloofde zegeningen
voorwaardelijk zijn?

Vergelijk Leer en Verbonden 39:8 met 40:1. Vraag: Uit welk
woord in Leer en Verbonden 40:1 blijkt hoe het hart van James
Covill veranderd was?

Teken het volgende op het bord. Bespreek waarom het woord
was belangrijk is. Lees de volgende uitspraken voor (of zelf-
bedachte) en laat de cursisten beschrijven wat het verschil is als
was in de zin vervangen wordt door is.

• Henk _____ zedelijk rein.

• Ans _____ gehoorzaam aan het woord van wijsheid.

• Anton _____ dagelijks de Schriften aan het lezen en aan het
bidden.

• Maria _____ zich aan het voorbereiden om in de tempel
verzegeld te worden.

Laat de cursisten de boodschap in Leer en Verbonden 40:2 in
hun eigen woorden opschrijven. Laat een aantal cursisten
vertellen wat ze hebben opgeschreven. Bespreek het volgende:

• Wat betekent terstond? (Onmiddellijk.)

• Waarom zou Satan terstond iemand verleiden die net een
openbaring heeft ontvangen?

• Waardoor verwierp James Covill het woord van de Heer?

• Lees vers 3. Wat was volgens dit vers het gevolg van het feit
dat James ‘vrees voor vervolging en de zorgen der wereld’
had?

Lees de gelijkenis van de zaaier. (Zie Matteüs 13:3–8, 18–23.)
Vraag de cursisten in welke teksten James Covill wordt
beschreven, en waarom. Laat hen in een korte alinea uitleggen
hoe zij hun getuigenis kunnen versterken en trouw hun
verbonden kunnen naleven.

is was

Periode in New York en Pennsylvania

74



Inleiding
In december 1830 kregen de heiligen het gebod dat ze naar
Ohio moesten verhuizen. (Zie LV 37:3.) Eind januari vertrokken
de profeet Joseph Smith, zijn vrouw Emma, Sidney Rigdon en
Edward Partridge uit New York naar Ohio. De meeste heiligen
uit New York vertrokken ook in de volgende vier tot vijf
maanden. Verhuizen was niet eenvoudig voor de heiligen.
Sommigen aarzelden hun boerderij en huis achter te laten of
waren bang dat ze teveel verlies zouden lijden of hun bezit
niet konden verkopen. Toch verhuisden de meeste heiligen.

Lidmaatschap in de kerk kan voor de hedendaagse heiligen ook
moeilijk zijn. In afdeling 41 beschrijft de Heer een discipel als
iemand die zijn ‘wet aanneemt en haar nakomt’ (LV 41:5).
Ouderling Neal A. Maxwell, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd: ‘Iedere dag bepalen we de mate
waarin wij discipel zijn. Iedere dag beantwoorden we de vraag
“Wie staat bij ’s Heren vaan?”’ (Conference Report, april 1992,
p. 57; of Ensign, mei 1992, p. 39.)

In Leer en Verbonden 38:32 beloofde de Heer de heiligen dat Hij
zijn wet zou openbaren als zij naar Ohio waren verhuisd.
Verwijzingen naar ‘de wet’ in afdeling 41 hebben betrekking op
de vervulling van deze profetie in afdeling 42.

Belangrijke evangeliebeginselen
NB: Bestudeer ieder tekstblok met een gebed in uw hart en
overweeg de beginselen onder dit kopje voordat u uw lessen
voorbereidt.

• De Heer wil de mensen die zijn geboden onderhouden graag
zegenen; zij zijn zijn discipelen. (Zie LV 41:1–5; zie ook
Johannes 8:31; 15:4–8; LV 84:87–91.)

• Bisschoppen worden door de Heer geroepen, door de leden
gesteund en tot hun ambt geordend. (Zie LV 41:9–11; zie ook
1 Timoteüs 3:1–7.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 89–92, 96, 98–99, 120.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 81–82.

Lesideeën
NB: Maak bij de voorbereiding van dit tekstblok een keus uit de
ideeën onder dit kopje, of gebruik uw eigen ideeën.

Leer en Verbonden 41

Leer en Verbonden 41:1–5. De Heer wil de mensen
die zijn geboden onderhouden graag zegenen; 
zij zijn zijn discipelen. (10–15 minuten)

Vertel hoe de kerk in Kirtland (Ohio) is gevestigd. (Zie de histo-
rische achtergrond bij afdeling 32 in Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325, p. 66, paragraaf 2–3.) Vertel over de eerste
ontmoeting tussen de profeet Joseph Smith en Newel K.
Whitney. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
pp. 90–91, alinea 2–3.) Leg uit dat de profeet bijna de helft van
alle openbaringen in de Leer en Verbonden in Ohio heeft
ontvangen.

Vraag:

• Wat betekent het als iets je behaagt?

• In wat voor activiteiten verheugen jullie je?

• Lees Leer en Verbonden 41:1. Wat behaagt de Heer volgens
dit vers?

• Hoe is de Heer een zegen in jullie leven?

• Wat hebben jullie gedaan om die zegeningen te kunnen
ontvangen?

Zet discipel van Christus op het bord en laat de cursisten die
woorden definiëren. Lees Leer en Verbonden 41:2–5 en vergelijk
de definitie van de cursisten met die van de Heer. Lees de
volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor:

Bespreek hoe we betere discipelen van Christus kunnen
worden.

Inleiding
De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat afdeling 42 ‘de wet
van de kerk’ omvat. (History of the Church, deel 1, p. 148.)
De wetten van de Heer zijn niet bedoeld om onze vrijheid of
vreugde te beperken, maar om ons tot zegen te zijn. (Zie LV
130:21.) Zijn wetten zijn zo belangrijk voor ons geluk dat Hij de
gehoorzame mensen wil kronen ‘met zegeningen van boven,
ja, en met niet weinig geboden’ (LV 59:4.) Stel je voor om met
geboden gezegend te worden!

Leer en Verbonden 42

‘We kunnen niets belangrijkers doen dan naar de
woorden van [de Heer] luisteren. Als we zijn discipelen
zijn, mag er geen onenigheid in ons hart zijn. Geen
jaloersheid. Geen gemeenheid. Zoiets mag niet voor-
komen.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], p. 243.)

75

PERIODE IN OHIO EN MISSOURI

75



Ouderling George Albert Smith heeft als lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

‘Als kind heb ik misschien verondersteld dat de Heer alles in dit
leven zo had geregeld dat ik bepaalde wetten moest gehoor-
zamen en dat ik anders zwaar gestraft zou worden. Maar toen
ik ouder werd, kreeg ik een andere invalshoek, en nu klinken
de wetten van de Heer (. . .) als mooie muziek van de stem van
onze barmhartige Vader in de hemel in mijn oren. Ze zijn het
advies en de raad van een liefdevolle ouder, die ons welzijn nog
belangrijker vindt dan onze aardse ouders. En wat eerst de
harde wet voor mij was, is nu het liefdevolle, tedere advies
van een alwetende Vader.’ (Conference Report, oktober 1911,
pp. 43–44.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De wetten van de Heer zijn een zegen voor zijn kinderen.

Zijn wetten zijn geen last die onze vrijheid beperkt, maar
mogelijkheden die ons vreugde brengen. (Zie LV 42; zie ook
LV 130:20–21.)

• Wij hebben het gebod gekregen om het evangelie onder
leiding van de Geest te verkondigen. Als wij geloven, bidden
en de verbonden en geboden van het evangelie naleven, zal
de Geest onze prediking begeleiden. (Zie LV 42:12–17; zie
ook 1 Korintiërs 2:4, 10–11; 2 Nephi 33:1; LV 50:13–18; 52:9.)

• Als wij ons niet bekeren, moeten we de gevolgen van onze
zonden ondergaan. (Zie LV 42:18–29, 74–93.)

• Wie zich niet van hun lusten bekeren, verloochenen het
geloof en verliezen de Geest. (Zie LV 42:23; zie ook Matteüs
5:27–28; LV 63:16.)

• Heiligen die de wet van toewijding naleven, sluiten een
verbond om de armen te gedenken door hun bezittingen aan
de kerk van de Heiland toe te wijden. (Zie LV 42:30–42,
53–55, 70–73; zie ook LV 51:5–8.)

• Als we ziek zijn, adviseert de Heer ons om een zalving
te vragen en goede medische hulp in te roepen. (Zie
LV 42:43–44; zie ook Jakobus 5:14–16.)

• Als iemand die wij liefhebben overlijdt, is het gepast om
verdrietig te zijn, maar voor de mensen die het evangelie
naleven is de dood niet tragisch. (Zie LV 42:44–52.)

• Wij krijgen openbaring en antwoord op ons gebed als
we daarnaar streven. (Zie LV 42:56–58, 61, 68; zie ook
Matteüs 7:7–11; Alma 26:22.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 89, 95–99.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 82–86,
393–397.

Lesideeën
Leer en Verbonden 42. De wetten van de Heer
zijn een zegen voor zijn kinderen. Zijn wetten
zijn geen lasten die onze vrijheid beperken,

maar mogelijkheden die ons vreugde brengen. 
(15–20 minuten)

Zet verschillende wetten op het bord (zoals niet te hard rijden,
niet stelen, alles netjes betalen). Bespreek de volgende vragen:

• Vinden jullie dat deze wetten noodzakelijk zijn? Waarom wel
of niet?

• In welke opzichten zou onze stad of ons land anders zijn als
er geen wetten waren?

• Welke wetten van God kunnen jullie noemen?

• Wat hebben die wetten met ons geluk te maken?

Zet de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith op het
bord of op een overheadprojector, en laat de cursisten die voor
zichzelf lezen:

Lees met de cursisten Leer en Verbonden 38:32 en laat hen
markeren wat de Heer de heiligen beloofde toen zij naar Ohio
verhuisden. Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 42. Vraag:
Waarom zou de Heer zijn jonge kerk zoveel wetten hebben
gegeven?

Zet de volgende quiz op het bord. Laat de cursisten de teksten
aan de linkerkant snel doorlezen en opzoeken bij welke samen-
vatting aan de rechterkant ze horen. Bespreek de antwoorden
met de cursisten als u hun bevindingen klassikaal behandelt.

_____ 1. LV 42:4–17 A. De wet van de Heer om
de kerk te besturen staat in
de Schriften.

_____ 2. LV 42:18–29 B. Wetten over evangelie-
onderwijs, vooral voor
zendelingen.

_____ 3. LV 42:30–42 C. Wetten over het priester-
schap en ernstige zonden.

_____ 4. LV 42:43–52 D. Wetten over zedelijkheid.

_____ 5. LV 42:56–60 E. De wet van toewijding.

_____ 6. LV 42:74–93 F. Wetten voor het zalven van
zieken.

‘Geluk is het doel van ons bestaan, en het zal uiteindelijk
ons deel zijn als wij het pad volgen dat erheen leidt, 
en dit pad is deugd, oprechtheid, trouw, heiligheid en het
onderhouden van al Gods geboden. Maar we kunnen niet
alle geboden onderhouden als we ze niet eerst kennen, en
we kunnen ze niet allemaal kennen, of meer dan we ze nu
kennen, als we de geboden die we al hebben, niet onder-
houden.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, samenge-
steld door Joseph Fielding Smith [1976], pp. 255–256.)

S  M  T  W  TH  F  S
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(Antwoorden: 1–B, 2–D, 3–E, 4–F, 5–A, 6–C)

Lees Leer en Verbonden 130:20–21 en bespreek het verband
tussen gehoorzaamheid en zegeningen. Laat de cursisten een
van de wetten uit de quiz kiezen en uitleggen hoe we gezegend
kunnen worden als we die wet gehoorzamen.

Zing of lees ‘Hoe mild is Godes woord’ (lofzang 87). Vraag de
cursisten welk couplet van deze lofzang ze het mooist vinden
en waarom. Lees de uitspraak voor van ouderling George
Albert Smith uit de inleiding tot afdeling 42 (p. 76).

Leer en Verbonden 42:12–17. Wij hebben het
gebod gekregen om het evangelie onder leiding
van de Geest te verkondigen. Als wij geloven,

bidden en de verbonden en geboden van het
evangelie naleven, zal de Geest onze prediking
begeleiden. (20–25 minuten)

Vraag de cursisten:

• Kunnen jullie een aantal voorbeelden noemen van mogelijk-
heden die leden van de kerk hebben om met anderen over
het evangelie te praten? (Zet de antwoorden op het bord.)

• Bij welke van deze mogelijkheden zijn de Schriften nodig?

Laat de cursisten iets vertellen over kansen die zij hebben gehad
om uit de Schriften te onderwijzen.

Zet de volgende schriftuurplaatsen en vragen op het bord:

Laat de cursisten de antwoorden in de teksten opzoeken.
U kunt hen de antwoorden onder de desbetreffende vragen
laten zetten, met de verzen waarin ze ze gevonden hebben.
Bespreek hun bevindingen. Gebruik eventueel de onderstaande
uitspraken tijdens de bespreking.

1. Wat dient de bron van ons onderwijs te zijn?

‘Ik weet niet veel meer over het evangelie dan wat ik uit
de standaardwerken heb geleerd. Als ik uit een bron
drink, dan drink ik het water graag waar het uit de grond
komt, niet verderop waar het vee er in heeft gelopen. (. . .) 

‘U dient dit evangelie te verkondigen met behulp van de
standaardwerken van de kerk en de woorden van hen
die door God zijn geroepen om zijn volk in deze laatste
dagen te leiden.’ (J. Reuben Clark jr. , ‘The Charted
Course of the Church in Education’, Charge to Religious
Educators, 3e editie [1994], p. 7.)

LV 42:12–17; 50:13–14, 17–18, 21–22

1. Wat dient de bron van ons onderwijs te zijn?

2. Wat voor rol speelt de Heilige Geest in evangelie-
onderwijs?

3. Wat voor rol speelt de leerkracht in evangelie-
onderwijs?

S  M  T  W  TH  F  S

2. Wat voor rol speelt de Heilige Geest in
evangelieonderwijs?

3. Wat voor rol speelt de leerkracht in evangelieonderwijs?

‘We kunnen anderen niet in deugdzaamheid onderrichten
als wij zelf niet deugdzaam leven. Het voorbeeld van onze
levenswijze is een veel grotere invloed dan al onze predi-
king. Wij kunnen niet verwachten dat wij anderen opbou-
wen als wij ons niet op een hoger niveau bevinden.’
(Gordon B.Hinckley, Conference Report, oktober 1975,
p. 57; of Ensign, november 1975, pp. 38–39.)

‘Leerkrachten en leerlingen stellen zich tijdens de les
open voor de Geest. Iemand kan diepzinnige leerstel-
lingen behandelen in zijn les en de leerlingen kunnen
geanimeerd meedoen aan de discussie, maar als de Geest
niet aanwezig is, zal dat geen blijvende indruk maken op
de ziel. (. . .)

‘Als de Geest aanwezig is bij evangelieonderwijs “voert
de macht van de Heilige Geest [de boodschap] tot het
hart der mensenkinderen” (2 Nephi 33:1).’ (Handboek
kerkbestuur, boek 2: leidinggevenden in priesterschap en hulp-
organisaties [1998], p. 300.)

‘De leer krijgt zijn volle kracht wanneer de Heilige Geest
bevestigt dat die waar is. Wij bereiden hen die naar ons
luisteren zo goed mogelijk voor op het ontvangen van de
rustige ingevingen van de stille, zachte stem. Dat vergt
ten minste een beetje geloof in Jezus Christus. Het vergt
een beetje nederigheid, een beetje bereidwilligheid om
zich te onderwerpen aan de wil van de Heiland.’ (De Ster,
juli 1999, p. 86.)

‘In het evangelie van Jezus Christus geldt deze fundamen-
tele regel: “De Geest zal u gegeven worden door het gelo-
vige gebed; en indien gij de Geest niet ontvangt, zult gij
niet onderwijzen” (LV 42:14). Ik ben van mening dat de
gebiedende wijs van het werkwoord zullen in dat vers niet
alleen betekent dat we zonder de Geest niet goed zullen
onderwijzen of dat er niet veel geleerd zal worden, maar
dat God ons verbiedt om zonder de Geest te onderwijzen.
“Zult gij niet onderwijzen” klinkt als een verbod.’ (Jeffrey
R.Holland, videoconferentie CES, 20 juni 1992.)

Ik waardeer de uitleg van andere mensen, maar wat het
evangelie betreft behoren we te weten wat de Heer heeft
gezegd.’ (Marion G. Romney, geciteerd door J. Richard
Clarke, Conference Report, oktober 1982, p. 19; of Ensign,
november 1982, p. 15.)

Leer en Verbonden 42
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Vraag de cursisten naar voorbeelden van leerkrachten die deze
beginselen hebben toegepast. Vraag wat voor invloed zij op het
leven van de cursisten hebben gehad.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Dallin H. Oaks,
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Leer en Verbonden 42:30–42, 53–55, 70–73.
Heiligen die de wet van toewijding naleven, sluiten
een verbond om de armen te gedenken door hun
bezittingen aan de kerk van de Heiland toe te
wijden. (40–45 minuten)

Zet voor de les met een stift of plakband een lijn op zes schone
glazen. Breng de lijnen op verschillende hoogten aan. Vul een
glas tot aan de lijn, drie boven de lijn en twee beneden de lijn.
(U kunt gekleurd water gebruiken.) Zet Voorraadhuis voor de
bisschoppen op een kan.

Laat een krantenartikel zien waarin over armen of hulp aan
armen wordt gesproken. Vraag: Hoe lang zijn er al arme
mensen op aarde? Lees Deuteronomium 15:11; Lucas 14:12–14;
Jakob 2:17–19. Vraag: Wat heeft de Heer over de armen gezegd?
De cursisten moeten begrijpen dat de Heer in alle bedelingen
heeft geboden dat wij voor de armen moeten zorgen.

‘De Schriften zijn duidelijk de belangrijkste bron om het
evangelie van Jezus Christus te leren kennen. (. . .)

‘We mogen ook niet vergeten dat als we de Schriften
bestuderen, ons verstand door de Geest van de Heer
verlicht moet worden. (. . .) Aangezien de Schriften onder
invloed van de Heilige Geest zijn geschreven, zullen ze
niet op de juiste wijze begrepen worden als ze niet onder
invloed van de Heilige Geest worden gelezen.’ (‘Studying
the Scriptures’, toespraak op de campus van BYU –
Hawaii, 14 maart 1986, pp. 6, 8; zie ook 2 Timoteüs 3:16;
2 Petrus 1:21.)

‘Een evangelieleerkracht zal nooit tevreden zijn met het
alleen maar geven van een boodschap of het houden van
een toespraak. Een superieure evangelieleerkracht wil
assisteren in het werk van de Heer, namelijk zijn kinderen
het eeuwige leven te brengen.’ (Liahona, januari 2000,
pp. 97–98.)

‘We moeten (. . .) ervoor zorgen dat onze leerkrachten uit
hun hart spreken in plaats van uit hun boeken, zodat zij
uiting kunnen geven aan hun liefde voor de Heer en zijn
kostbare werk. Dan zal de vlam ook in het hart van de
leerlingen gaan branden.’ (Gordon B. Hinckley, Teachings
of Gordon B. Hinckley, pp. 619–620.)

Laat de glazen zien. Zet toewijden op het bord en vraag wat dat
woord betekent. Laat een cursist de definitie in de gids voor
de cursist opzoeken en op het bord zetten. (Zie de afdeling
‘De Schriften begrijpen’ voor LV 42:30–42.) Laat de klas Leer en
Verbonden 42:30 lezen. Vraag wat het woord bezittingen inhoudt
(land, geld enzovoorts).

Lees de volgende uitspraak voor van president J. Reuben Clark
jr. , destijds raadgever in het Eerste Presidium:

Vraag: Hoe kan onze houding ten opzichte van zorg voor de
armen beïnvloed worden als wij bedenken dat alles ‘Hem
toebehoort’? Laat de cursisten dit beginsel in gedachten houden
als u de wet van toewijding behandelt.

Leg uit dat de lijnen op de glazen de behoeften en rechtschapen
verlangens van verschillende gezinnen voorstellen. Het water
stelt de rijkdom of de bezittingen van ieder gezin voor. Zet de
kan met ‘Voorraadhuis voor de bisschoppen’ naast de glazen.
Laat de cursisten Leer en Verbonden 42:31 lezen en vraag: Wat
is de eerste stap die wij moeten zetten om de wet van toewij-
ding na te leven? Gooi al het water uit de glazen in de kan.

Lees vers 32 en zoek de volgende stap op. Vul alle glazen met
het water uit de kan tot aan de lijn. Vraag: Wie beslist hoeveel
ieder gezin ontvangt? Leg uit dat de bisschop dat in overleg
met het hoofd van het gezin bepaalde. Als u wilt, kunt u de
volgende raad van de profeet Joseph Smith en het Eerste Presi-
dium aan Edward Partridge, de eerste bisschop van de kerk,
bespreken:

Laat zien hoeveel water er nog in de kan zit. Lees de verzen
33–35 en vraag waar het ‘overschot’ voor gebruikt werd.
(Zorg voor de armen, kerkgebouwen, voor het rentmeester-
schap van andere leden.) Vraag: Hoe kon de wet van toewijding
een zegen voor de kerk zijn?

Teken het volgende diagram op het bord of laat het op een
overheadprojector zien. Laat een vrijwilliger uitleggen hoe
ieder onderdeel van het diagram een onderdeel van de wet van
toewijding voorstelt.

‘De wet van toewijding wordt in overleg door beide
partijen toegepast. Als alleen de bisschop de macht heeft
om te beslissen wat iemand mag ontvangen, en de
persoon zich bij het oordeel van de bisschop moet neer-
leggen, heeft de bisschop meer macht dan een koning.
Als de persoon aan de andere kant zelf mag bepalen wat
hij nodig heeft, en de bisschop op zijn inzicht moet
vertrouwen, heerst er verwarring in Zion, en wordt de
bisschop een slaaf.’ (History of the Church, deel 1, p. 364.)

‘Het fundamentele beginsel van alle openbaringen over
de [wet van toewijding] is dat al onze bezittingen van de
Heer zijn. Daarom kan de Heer alles wat wij hebben,
opeisen, omdat het Hem toebehoort [zie LV 104:14–17,
54–57].’ (Conference Report, oktober 1942, p. 55.)
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Lees de verzen 40–42 en bespreek de eigenschappen die
iemand moet bezitten om deze wet te kunnen naleven. Vraag:

• Wat voor financiële eisen stelt de Heer tegenwoordig aan de
leden van de kerk?

• In welke opzichten zijn tiende en vastengaven een zegen
voor de armen?

• Wat voor overeenkomsten zien jullie tussen tiende, vasten-
gaven en de wet van toewijding?

• Wat kunnen we behalve geld nog meer aan de Heer
toewijden?

Leg uit dat er van ons niet verwacht wordt dat wij de wet van
toewijding net zoals de heiligen vroeger naleven, maar dat die
wet nog wel van kracht is. Lees de volgende uitspraken voor.
President Spencer W. Kimball heeft gezegd:

‘We moeten op het altaar offeren wat de Heer van ons
verwacht. Ten eerste een ‘berouwvol hart en een
bedroefde geest’. Dat doen wij als we ons uiterste best
doen in onze taken en roepingen. Wij leren onze plicht en
vervullen die volledig. Op advies van onze leiders en
door de influisteringen van de Heilige Geest wijden wij
uiteindelijk onze tijd, talenten en middelen toe. In de kerk
en in de welzijnszorg kunnen we uiting geven aan iedere
mogelijkheid, ieder verlangen en iedere diepzinnige
impuls. Of we nu vrijwilliger zijn, vader, huisonderwijzer,
bisschop, buurman, huisbezoekster, moeder, huisvrouw
of vriendin – er zijn voldoende kansen om te geven. En
als we geven, zullen we merken dat “opoff’ring brengt
voort de zegen des hemels” (lofzang 24). En uiteindelijk
zullen we merken dat het eigenlijk helemaal geen offer
was.’ (Conference Report, april 1978, pp. 123–124; of
Ensign, mei 1978, p. 81.)

Hoe de wet van toewijding werkt
(LV 42:30–35)

Wij krijgen een rentm
eeste

rs
ch

ap
.

(Zie LV 42:32.)

Rentmeester

Bisschop

Wij geven van het
overschot. (Zie LV 42:33.)

   Er wordt in ruime mate in de
              behoeften voorzien. (Zie LV 42:33.)

Hulp voor de
armen en
behoeftigen.
(Zie LV 42:34.)

De kerk
financieren en
Zion vestigen.
(Zie LV 42:35.)

vo
or

de
ar

men. (Zie LV 42:31.)

W
ij

ge
ven

alle
s aan de kerk

Het
over-

schot wordt
in het voor-

raadhuis voor
de bisschoppen

bewaard. (Zie
LV 42:34.)

President Marion G. Romney heeft als raadgever in het Eerste
Presidium het volgende gezegd:

Vraag: Hoe zijn volgens jullie de tiende en andere gaven in
de kerk een zegen voor zowel de gever als de ontvanger?
Vraag de cursisten naar manieren waarop zij hun houding, tijd
en talenten in dienst van de Heer kunnen gebruiken.

Leer en Verbonden 42:43–44. Als we ziek zijn
adviseert de Heer ons om een zalving te vragen en
goede medische hulp in te roepen. (5–10 minuten)

Laat een flesje gewijde olie zien en wat medicijnen. Vraag de
cursisten: Waarop moeten we in tijden van ziekte vertrouwen?
Laat de cursisten het antwoord van de Heer op deze vraag
in Jakobus 5:14–15 en Leer en Verbonden 42:43–44 opzoeken.
Bespreek de volgende vragen:

• Wat voor kracht kunnen ‘kruiden en lichte kost’ hebben om
de zieken te genezen?

• Hoe kunnen ‘kruiden en lichte kost’ met de medicijnen
vergeleken worden?

Lees de volgende uitspraken voor. President Brigham Young
heeft gezegd:

‘Als we ziek zijn en de Heer vragen om ons te genezen, en
alles te doen wat daarvoor nodig is, dan kunnen we de
Heer, naar mijn begrip van het evangelie des heils, net zo
goed vragen of hij mijn graan en maïs wil laten groeien
zonder dat ik de grond ploeg en zaai. Het lijkt mij beter
om elke remedie te beproeven die mij bekend is, en mijn
Vader in de hemel in de naam van Jezus Christus te
vragen om die remedie te heiligen voor de genezing van
mijn lichaam. (. . .)

‘Maar veronderstel dat we in de bergen op reis zijn (. . .)
en een of twee mensen worden ziek, zonder zelfs ook
maar het vereiste medicijn in de buurt. Wat moeten we
dan doen? Mijn geloof zegt mij de Heer almachtig te
vragen (. . .) de zieken te genezen. Dat is ons voorrecht als
we ons in een situatie bevinden waarin we aan onszelf
zijn overgelaten. Dan kunnen de Heer en zijn dienst-
knechten alles doen. Maar het is mijn plicht te handelen
als het in mijn macht is.’ (Discourses of Brigham Young,
samengesteld door John A. Widtsoe [1941], p. 163.)

‘Ik hoop dat wij allemaal begrijpen dat onze toewijding
aan de Heer – in de vorm van tijd, werk of geld – het leed
van anderen verlicht, terwijl zowel de gever als de ontvanger
wordt geheiligd.’ (Conference Report, april 1977, p. 118;
of Ensign, mei 1977, p. 92.)

Leer en Verbonden 42
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Ouderling Russell M. Nelson, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen en arts, heeft gezegd:

Leer en Verbonden 42:44–52. Als iemand die wij
liefhebben overlijdt, is het gepast om verdrietig te
zijn, maar voor de mensen die het evangelie naleven
is de dood niet tragisch. (15–20 minuten)

NB: Let op de gevoelens van cursisten die onlangs met de
dood van een dierbare zijn geconfronteerd. De uitspraken op
pp. 85–86 van Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325
kunnen nuttig zijn als u dit tekstblok met de cursisten behan-
delt.

Vraag:

• Heeft iemand van jullie onlangs een begrafenis bijgewoond?

• Wat voor gevoelens zullen de familieleden hebben gehad?

Laat een of meer platen van de herrezen Heiland zien.
(Bijvoorbeeld Evangelieplaten, 233–235.) Getuig dat door de
verzoening van Jezus Christus iedereen zal opstaan. Lees
Leer en Verbonden 42:45 en bespreek waarom het gepast is
om verdrietig te zijn als iemand overlijdt, ook als we kennis
van de opstanding hebben. Lees de volgende uitspraak van
ouderling Russell M. Nelson voor:

Lees de verzen 46–47 en vraag: Waarom zou de dood ‘zoet’ zijn
voor de mensen die zich aan hun verbonden hebben gehouden?
Laat de cursisten de verzen 48–52 lezen, en vraag:

• Wat betekent volgens jullie de zinsnede ‘niet is aangewezen
om te sterven’? (Zie de toelichting bij LV 42:48 in Leer en
Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 85–86.)

• In welke opzichten kan de macht van het geloof iemand tot
zegen zijn?

‘Ongeacht de leeftijd rouwen we als er een dierbare over-
lijdt. Rouwen is een van de diepste uitdrukkingen van
zuivere liefde.’ (Conference Report, april 1992, p. 101;
of Ensign, mei 1992, p. 72.)

‘Een van de grote toepassingen van geestelijke kracht is
gehoorzaamheid aan de wetten van God en de mens.
Vrijheid van handelen en beheersing van ons gedrag
komen allebei uit de wet voort. (. . .)

‘Dat heb ik zo goed van president [Spencer W.] Kimball
geleerd. Toen hij zich een keer door mij liet opereren,
vroeg hij of ik hem eerst een priesterschapszegen wilde
geven. Daarna zei hij: “Nu mag u doen wat nodig is om
ervoor te zorgen dat die zegen in vervulling gaat.”

‘Hij wist, en ik wist, dat zelfs de profeet van God niet
boven de wet staat.’ (Conference Report, oktober 1984,
p. 38; of Ensign, november 1984, pp. 30–31.)

• Waarom zou iemand met groot geloof met jarenlange ziekte
of andere klachten te maken krijgen?

• Zal de Heer ons altijd genezen? Waarom niet?

Lees de volgende uitspraak voor van president Spencer W.
Kimball, destijds president van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 42:43–52 lezen. Laat hen
de teksten markeren die het meest indruk op hen maken en laat
hen opschrijven op wat voor manier de Schriften een hulp-
middel kunnen zijn.

Inleiding
Afdeling 43 was een van verscheidene openbaringen die kort
na de aankomst van de profeet Joseph Smith in Kirtland (Ohio)
werden gegeven. Nieuwe leden van de kerk waren soms in
verwarring over de manier waarop in de kerk openbaring werd
ontvangen. Sommige heiligen werden beïnvloed door bewe-
ringen van Hiram Page (zie LV 28), een mevrouw Hubble (zie
LV 43) en de ‘shakers’ (zie LV 49) dat zij openbaring zouden
hebben ontvangen. In ieder geval corrigeerde de Heer zijn volk
door zijn ware profeet. In deze afdelingen staat duidelijk dat er
slechts één persoon is aangewezen om openbaringen voor de
hele kerk te ontvangen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Alleen de president van de kerk ontvangt geboden en open-

baringen voor de hele kerk. De leden steunen de profeet door
hun geloof, gebeden en daden. (Zie LV 43:1–7, 12–14; zie ook
Amos 3:7; LV 1:38; 28:2–8.)

Leer en Verbonden 43

‘Als alle zieken waarvoor wij bidden zouden genezen, als
alle rechtschapenen beschermd zouden worden en de
goddelozen verdelgd, zou het hele plan van onze Vader
teniet worden gedaan. (. . .) Geen mens zou aan de hand
van geloof door het leven hoeven gaan. (. . .)

‘(. . .) Dan zou er weinig of geen leed, verdriet, teleurstel-
ling of zelfs dood zijn. En als die er niet zijn, is er ook
geen vreugde, succes, opstanding of eeuwig leven. (. . .)

‘Als mens zouden we lichamelijke pijn en geestelijk leed
uit ons leven bannen en ervoor zorgen dat we voort-
durend gemak en comfort hebben. Maar als we de deuren
van verdriet en leed sluiten, kan het zijn dat we onze
beste vrienden en weldoeners uitsluiten. Door leed kan
de mens een heilige worden, als hij geduld, lankmoedig-
heid en zelfbeheersing leert.’ (Faith Precedes the Miracle
[1972], pp. 97–98.)
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• Gods dienstknechten moeten door de Geest onderwijzen en
alle mensen tot bekering roepen. Voor zijn wederkomst zal
de Heer ook tot zijn volk getuigen door donder, bliksem,
aardbevingen, hagelstormen en hongersnood. (Zie LV 43:7,
15–25; zie ook LV 42:12–14; 50:15–22; 88:81–92.)

• De bijeenkomsten van de kerk hebben tot doel dat wij elkaar
instrueren en opbouwen, Gods wetten leren kennen en
geheiligd worden. (Zie LV 43:8–10; zie ook Moroni 6:5–9;
LV 46:2.)

• Het millennium is een periode van duizend jaar vrede en
rechtschapenheid. Satan zal gebonden zijn. (Zie LV 43:18,
26–33; zie ook Jesaja 65:17–25; 1 Nephi 22:26.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 92–95.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 87–90.

Lesideeën
Leer en Verbonden 43:1–7, 12–14. Alleen de president
van de kerk ontvangt geboden en openbaringen
voor de hele kerk. De leden steunen de profeet door
hun geloof, gebeden en daden. (20–25 minuten)

Zet de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith op het
bord:

Vraag de cursisten of zij zich bestudeerde teksten kunnen herin-
neren die op deze uitspraak van toepassing zijn. (Zie LV 28:1–7;
zie ook LV 42:11–13.) Behandel de historische achtergrond
bij afdeling 43 in Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325
(p. 87.) Laat hen in Leer en Verbonden 43:1–7, 12–14 de
antwoorden op de volgende vragen opzoeken:

• Wie was de vertegenwoordiger van de Heer ten tijde van
deze openbaring? (Zie vers 2, 12.)

• Wie ontvangt openbaring voor de kerk? (Zie vers 3–5.)

• Hoe wordt de profeet gekozen? (Hij wordt door God
geroepen en geordend; zie vers 7; zie ook de inleiding tot
‘Opvolging in het presidentschap’ [p. 236].)

• Wat betekent ‘door de poort zal binnenkomen’? (Hij zal in
het openbaar worden gesteund en niet in het verborgene
worden gekozen.)

• Welke zegen ontvangen we volgens vers 6 door dit beginsel?

• Waarom is het belangrijk om niet misleid te worden?

‘Het is in tegenspraak met Gods bestuur dat een lid van
de kerk of iemand anders aanwijzingen ontvangt voor
hen die in gezag boven hem staan’. (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, p. 21.)

• Hoe kunnen wij de profeet steun verlenen in het werk dat de
Heer hem heeft opgedragen? (Zie vers 12–13.)

• Wie heeft de Heer momenteel als zijn vertegenwoordiger
aangewezen?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Harold B. Lee,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Leer en Verbonden 43:8–10. De bijeenkomsten van
de kerk hebben tot doel dat wij elkaar instrueren
en opbouwen, Gods wetten leren kennen en geheiligd
worden. (5–10 minuten)

Vraag de cursisten wat voor bijeenkomsten van de kerk zij
onlangs hebben bijgewoond. Vraag: Wat maakte dat aange-
naam? Laat de cursisten Leer en Verbonden 43:8–10 lezen en de
antwoorden op de volgende vragen opzoeken:

• Wat moeten we van de Heer doen als we ‘bijeenvergaderd’
zijn? (Zie ook LV 42:12–14.)

• Wat betekent het woord stichten? (Opbouwen of versterken.)

• Wat moeten we in onze bijeenkomsten bespreken?

• Wat kunnen we doen om tijdens de bijeenkomsten die we
bijwonen beter instructies en onderricht te ontvangen?

• Wat voor zegeningen belooft de Heer?

• Wat houdt het in om ‘geheiligd’ te worden?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Gene R. Cook,
lid van de Zeventig:

‘Iemand vroeg eens aan president Spencer W. Kimball:
“Wat doet u als u een saaie avondmaalsdienst bijwoont?”
Het was even doodstil en toen zei president Kimball:
“Dat weet ik niet. Dat is me nog nooit overkomen.” Inte-
ressant, vindt u niet? Daar leer ik uit dat de werkelijke
bijeenkomst plaatsvond tussen president Kimball en de
Heer, naast alles wat er tijdens de avondmaalsdienst
plaatsvindt. Als u zich alleen in [de dienst] bevindt,
bevindt u zich in de verkeerde bijeenkomst, en zult u het
meeste missen. Datzelfde geldt voor andere bijeenkom-
sten. Als u een bijeenkomst bijwoont en uw hart open-
staat om door de Heer onderricht te worden, dan zal dat
ook gebeuren.’ (‘Learning Gospel Is Lifetime Pursuit’,
Church News, 24 maart 1990, p. 10.)

‘Als iets anders moet dan wat de Heer ons al verteld heeft,
zal Hij dat aan zijn profeet bekendmaken, aan [niemand
anders]. (. . .) Denkt u dat de Heer buiten zijn profeet op
aarde om iets aan zijn kinderen zal openbaren? Daar
heeft hij een profeet voor, en als hij de kerk iets te bieden
heeft, zal hij dat aan de president geven.’ (‘The Place
of the Living Prophet, Seer, and Revelator’, Charge to
Religious Educators, 2e editie [1982], p. 109.)

Leer en Verbonden 43
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Leer en Verbonden 43:18, 26–33. Het millennium is een
periode van duizend jaar vrede en rechtschapenheid.
Satan zal gebonden zijn. (15–20 minuten)

Laat verschillende uitgeknipte krantenartikelen zien. Vraag:

• Over welk verhaal zou je het liefst iets schrijven als je
verslaggever van een krant zou zijn? Waarom?

• Welke hedendaagse gebeurtenissen vindt je het interes-
santst? Waarom?

• Over welke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis (verleden,
heden of toekomst) zou je het liefst iets schrijven?

• Welke gebeurtenis staat in Leer en Verbonden 43:29
geprofeteerd?

Teken de bijgaande tijdlijn op het bord. Laat iedere cursist een
van de drie bovenstaande teksten lezen en opzoeken wat er in
die tijdsperiode zal gebeuren. Laat hen vertellen wat ze hebben
gevonden.

Vraag: Hoe zal Satan volgens jullie tijdens het millennium
gebonden zijn? President George Q. Cannon heeft als raadgever
in het Eerste Presidium het volgende gezegd:

President Cannon heeft ook uitgelegd dat na de verdelging van
de goddelozen ten tijde van de wederkomst:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 43:20–22 met 1 Nephi
22:16–17 vergelijken en bespreek hoe we ons het best op
de wederkomst van Jezus Christus kunnen voorbereiden.
Laat hen opschrijven hoe zij zich op zijn wederkomst kunnen
voorbereiden.

‘De rechtschapenen overblijven, en door hun rechtscha-
penheid zal de Heer hun genadig zijn. Als zij hun keuze-
vrijheid op de juiste manier gebruiken, zullen zij zodanig
gezegend worden dat Satan gebonden zal zijn.’ (Gospel
Truth: Discourses and Writings of President George Q.
Cannon, Jerreld L. Newquist, 2 delen [1957], deel 1, p. 87;
zie ook 1 Nephi 22:26.)

‘Satan zal door de macht van God gebonden zijn,
maar ook door de vastbeslotenheid van Gods volk dat
niet naar em luistert en niet door hem bestuurd wordt.’
(Conference Report, oktober 1897, p. 65; zie ook 
LV 45:55.)

De weder-
komst

LV 43:18,
23–26

Het millennium
LV 43:29–30, 32

Een korte
tijd
LV

43:31–33

Duizend jaar

Inleiding
Toen de kerk werd georganiseerd, gebood de Heer de leden om
geregeld conferenties te houden. (Zie LV 20:61.) In afdeling 44
wordt de vierde conferentie van de kerk aangekondigd. Deze
conferentie werd op 3 juni 1831 in Kirtland (Ohio) gehouden.
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Het is het doel
van [algemene] conferenties dat wij door zijn bevoegde dienst-
knechten ons geloof verfrissen, ons getuigenis versterken en
de wegen van de Heer leren kennen.’ (Conference Report,
april 1975, p. 4; of Ensign, mei 1975, p. 4.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als trouwe leden van de kerk tijdens een conferentie met

hun leiders bij elkaar komen, stort de Heer zijn Geest over
hen uit. (Zie LV 44:1–2.)

• De Heer gebiedt de kerk om in overeenstemming met de
wetten van het land georganiseerd te zijn. (Zie LV 44:4–5.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 100–101.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 90–91.

Lesideeën
Leer en Verbonden 44:1–3. Als trouwe leden van de
kerk tijdens een conferentie met hun leiders bij
elkaar komen, stort de Heer zijn Geest over hen uit.
(10–15 minuten)

Laat de cursisten de foto van het Conferentiecentrum in de gids
voor de cursist zien. (Zie de inleiding tot LV 44.) Bespreek dat
de leden van de kerk ieder half jaar in dit gebouw en andere
gebouwen bij elkaar komen om naar de algemene autoriteiten
te luisteren. Vraag:

• Hoe zou het volgens jullie zijn om een algemene conferentie
bij te wonen?

• Waarom zijn die toespraken zo belangrijk voor ons?

Laat een of twee cursisten iets over een conferentie vertellen die
zij hebben bijgewoond.

Zet op het bord: Waarom heeft de Heer ons geboden om conferenties
te houden? Zet er ook de volgende schriftuurplaatsen bij:
LV 1:14; 20:61–66; 43:8; 58:56; 72:7; 73:2; 124:144. Verdeel de
teksten onder de cursisten. Laat hen hun teksten bestuderen en

Leer en Verbonden 44
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het antwoord op de vraag opzoeken. Laat hen hun bevindingen
op het bord zetten. Lees Leer en Verbonden 44:1–3 en bespreek
waarom de Heer wil dat zijn kerk conferenties houdt. Vraag:
Hoe zijn deze leringen van toepassing op hedendaagse wijk-,
ring- en algemene conferenties? Lees de uitspraak voor van
president Spencer W. Kimball in de bovenstaande inleiding tot
afdeling 44. Geef uw getuigenis van de waarheid van die
uitspraak.

Inleiding
De kerk bleef groeien in Kirtland. Maar in het voorjaar van 1831
schreef de profeet Joseph Smith: ‘Er zijn veel valse verslagen,
leugens en vreemde verhalen in de krant gepubliceerd om
de mensen ervan te weerhouden de kerk te onderzoeken of het
geloof te aanvaarden. (. . .) Tot vreugde van de heiligen, die
tegen al die vooroordelen en goddeloosheid moesten strijden,
ontving ik [Leer en Verbonden 45].’ (History of the Church, deel 1,
p. 158.) In afdeling 45 worden de woorden herhaald die oor-
spronkelijk door de Meester op de Olijfberg werden gesproken,
toen Hij met zijn discipelen sprak over het oordeel dat over
Jeruzalem zou komen, haar verwoesting, de verstrooiing van de
Joden, hun vergadering en de komst van de Heer in de laatste
dagen.’ (Melvin J. Ballard, Conference Report, oktober 1920,
pp. 80–81.)

‘Leer en Verbonden 45 is een van de grote openbaringen met
profetieën en beloften. Er kan een grote conclusie worden
getrokken uit de woorden in deze openbaring. Er is voldoende
bewijs dat de tekenen die Jezus Christus heeft voorspeld, zijn
of worden vervuld. Ze zijn een getuigenis dat Jezus leeft en dat
Hij zal terugkeren om op aarde te regeren.’ (Leaun G. Otten
en C. Max Caldwell, Sacred Truths of the Doctrine and Covenants,
2 delen [1982–1983], deel 1, p. 220.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Jezus Christus is de Schepper en onze Voorspraak bij de

Vader. (Zie LV 45:1–8; zie ook 1 Johannes 2:1; 2 Nephi 2:8–10;
LV 38:4.)

• De Heer heeft zijn eeuwig verbond hersteld zodat wij voor-
bereid kunnen worden om in zijn tegenwoordigheid terug
te keren en het eeuwige leven te ontvangen. (Zie LV 45:8–10;
zie ook LV 66:2.)

• De rechtschapenen zullen de tekenen des tijds herkennen
en zich op de wederkomst van de Heer voorbereiden.
(Zie LV 45:11–69; zie ook 1 Tessalonicenzen 5:1–6; LV 29:9–21;
Mozes 7:60–66.)

Leer en Verbonden 45

• De ‘tijden der niet-Joden’ is de periode dat het evangelie
door de joden wordt verworpen en aan de andere volken
wordt verkondigd. (Zie LV 45:24–30.)

• Ten tijde van de wederkomst zal de Heiland op de Olijfberg
aan de Joden verschijnen en ze de kans geven Hem te
aanvaarden. (Zie LV 45:43–53; zie ook Zacharia 13:6; 14:1–4.)

• Rechtschapenen die zijn overleden, zullen herrijzen en voort-
komen om de Heiland bij zijn wederkomst te ontmoeten.
(Zie LV 45:45–46, 54; zie ook LV 76:63–65; 88:96–99.)

• Satan zal tijdens het millennium zijn gebonden, kinderen
zullen zonder zonde opgroeien en de Heer zal het volk
regeren. (Zie LV 45:55–59; zie ook Micha 4:1–7; 1 Nephi 22:26;
Geloofsartikelen 1:10.)

• De Heer zal zijn volk in Zion vergaderen, een plaats van
vrede en veiligheid tijdens de oorlogen en verwoestingen in
de laatste dagen. (Zie LV 45:64–71; zie ook LV 29:1–11;
101:22–25; en 115:5–6.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 91–98.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 7, ‘Wees niet verontrust’ (4:50), kan gebruikt
worden om Leer en Verbonden 45:16–39 te behandelen.

Segment 8, ‘Zij die verstandig zijn’ (8:30), kan gebruikt worden
om Leer en Verbonden 45:56–57 te behandelen. (Zie Videolessen
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 45:1–8. Jezus Christus is de
Schepper en onze Voorspraak bij de Vader. 
(10–15 minuten)

Lees 2 Nephi 25:23 en vraag:

• Waardoor zullen wij van de gevolgen van de val gered
worden?

• Wie kan er zonder de verzoening verlost worden?

Lees Leer en Verbonden 45:3–8 en vraag:

• Wat is een voorspraak? (Iemand die de zaak van een ander
bepleit.)

• Wat heeft Jezus Christus gedaan om onze Voorspraak te
kunnen worden?

• Lees Mosiah 3:17. Wie kan er volgens dit vers naast Jezus
Christus onze voorspraak zijn?

• Wat moeten wij doen om ervoor te zorgen dat Jezus als onze
Voorspraak kan optreden?

Leer en Verbonden 45
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Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Bruce R.
McConkie, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Laat een cursist de verzen 3–5 voorlezen en zijn of haar naam in
plaats van ‘uw’, ‘dezen, mijn broederen’ en ‘zij’ lezen. Vraag:
Wat voor gevoel zouden we krijgen als de Heiland tijdens het
laatste oordeel naast ons zou staan en deze woorden zou
spreken? Om deze vraag beter te kunnen beantwoorden, leest
en bespreekt u 3 Nephi 17:16–17.

Leer en Verbonden 45:16–59. De Heer heeft
de gebeurtenissen in de laatste dagen
geopenbaard. (30–35 minuten)

NB: Gebruik de vele hulpmiddelen op bladzijde 91–98 in
De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325 als u deze
afdeling behandelt. (Zie ook ‘De tijd van de andere volken’
in het aanhangsel, p. 304.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 45:16 lezen en een vraag
opzoeken die de discipelen van de Heer Hem tijdens zijn aardse
bediening stelden. Vraag: Waarom zouden ze deze vraag
gesteld hebben?

Lees vers 17 en vraag: Hoe is de scheiding van lichaam en geest
een soort gevangenschap? Lees de volgende uitspraak voor van
ouderling Melvin J. Ballard, destijds lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

Zet het volgende kopje op het bord: Profetieën over Jeruzalem
(LV 45:18–24). Laat de cursisten deze teksten in hun Schriften
markeren en het kopje in de kantlijn zetten. Lees de teksten
en laat de cursisten op het bord zetten wat er volgens de Heer
met de Joden in Jeruzalem zou gebeuren. Vraag: Welke van
deze profetieën zijn al in vervulling gegaan? Lees de volgende
uitspraak voor van president Anthony W. Ivins, destijds raad-
gever in het Eerste Presidium:

‘Als we dit leven verlaten, dit lichaam verlaten, zullen we
veel dingen willen doen die zonder lichaam niet mogelijk
zijn. Dan zijn we ernstig gehandicapt, en dan zullen we
sterk naar ons lichaam verlangen; dan zullen we om een
spoedige hereniging met ons lichaam bidden. Dan zullen
we begrijpen hoe belangrijk ons lichaam is.’ (Melvin J.
Ballard: Crusader for Righteousness [1966], p. 213.)

S  M  T  W  TH  F  S

‘[Jezus Christus] bemiddelt voor de mens, en bepleit zijn
zaak in de rechtszaal boven. (. . .) Door de verzoening
heeft Hij de prijs van de zonden van de mens voldaan, op
voorwaarde van bekering, zodat iedereen aan de straf
voor ongehoorzaamheid kan ontsnappen. (. . .)

‘(. . .) De volmaakste samenvatting van deze wet is in
[Leer en Verbonden 45:3–5] te vinden.’ (The Promised
Messiah: The First Coming of Christ [1978], pp. 329–330.)

Vraag: Wat heeft de vervulling van deze profetie te maken met
de vervulling van toekomstige profetieën?

Zet op het bord het kopje De tijden der andere volken (LV 45:24–30).
Laat de cursisten deze teksten markeren en het kopje in de
kantlijn zetten. Lees de teksten. Stel de volgende vragen en laat
de cursisten de antwoorden op het bord zetten:

• Welke gebeurtenissen zullen in de ‘tijden der andere volken’
plaatsvinden?

• Hoe zullen de mensen zich dan gedragen?

• Wanneer zullen de ‘tijden der andere volken’ plaatsvinden?
(In de tijd dat het evangelie voornamelijk aan de andere
volken zal worden gepredikt.)

Lees de volgende uitspraak voor van president Joseph Fielding
Smith, destijds president van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

President Smith heeft als raadgever in het Eerste Presidium het
volgende gezegd:

‘Jezus zei dat de Joden over de hele wereld verspreid
zouden worden en dat Jeruzalem door de andere volken
zou worden overlopen, totdat de tijden van de niet-Joden
vervuld zouden zijn. (Lucas 21:24.) De profetie in Leer en
Verbonden 45:24–29 over de Joden is letterlijk in vervul-
ling gegaan. Jeruzalem, dat door de andere volken werd
overlopen, wordt dat niet langer, maar is de woonplaats
van de Joden. Zij keren terug naar Palestina, en daardoor
kunnen we weten dat de tijden van de andere volken ten
einde lopen.’ (Conference Report, april 1966, p. 13.)

‘De tijden van de andere volken begonnen vlak na de
dood van onze Verlosser. De Joden verwierpen het evan-
gelie en toen werd het aan de andere volken gepredikt.’
(Church History and Modern Revelation, 2 delen [1953],
deel 1, p. 196.)

‘In 66 n.C. (. . .) was er een algemene opstand tegen Rome,
en de Joden namen Jeruzalem in bezit.

‘Vespasian en zijn zoon Titus werden met een Romeins
leger gestuurd om ze opnieuw te onderwerpen, en na een
oorlog van ongeveer vier jaar, een van de verschrikke-
lijkste en afschuwelijkste oorlogen in de geschiedenis, die
gekenmerkt werd door onbeschrijflijke gruwelijkheden,
werd de stad door Titus veroverd. Hij stak de tempel in
brand, maakte de stad met de grond gelijk en verstrooide
de Joden over de hele aarde. (. . .)

‘(. . .) De woorden van de Heiland, dat de tempel in
Jeruzalem zou worden verwoest en de Joden zouden
worden verstrooid, zijn letterlijk in vervulling gegaan.’
(Conference Report, oktober 1930, p. 121.)
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Zet op het bord het kopje De wederkomst van Jezus Christus en het
millennium (LV 45:39–59). Laat de cursisten opnieuw hun
Schriften markeren. Lees deze teksten en laat de cursisten op
het bord zetten wat voor invloed de wederkomst op de volgen-
de zaken zal hebben: (1) de heiligen die hebben ‘geslapen’,
(2) zij die de waarheid hebben bespot en afgewezen, (3) de
Joden, (4) de heidense volken, (5) Satan, (6) de wijzen die de
Heilige Geest als gids nemen, en (7) kinderen.

Laat de cursisten opschrijven hoe ze zich op de wederkomst
van Jezus Christus kunnen voorbereiden.

Leer en Verbonden 45:11–69. De rechtschapenen zullen
de tekenen des tijds herkennen en zich op de weder-
komst van de Heer voorbereiden. (40–45 minuten)

Laat een cursist voor de les een korte samenvatting van de gelij-
kenis van de tien maagden voorbereiden. (Zie Matteüs 25:1–13.)

Laat de cursisten de plaat van de tien maagden in de gids voor
de cursist zien. (Zie de afdeling ‘De Schriften begrijpen’ voor
LV 45.) Vraag: Welk schriftuurlijk verslag wordt er op deze
plaat weergegeven? Laat de cursist die zich heeft voorbereid de
samenvatting van de tien maagden geven. Zet alle elementen
van de gelijkenis op het bord terwijl de cursisten ze noemen.
(Zoals: maagden, wijze maagden, dwaze maagden, lampen,
olie, de bruidegom.) Vraag de cursisten wat de verschillende
elementen betekenen. (Zie de toelichting bij Matteüs 25:1–13 in
Het leven en de leringen van Jezus en zijn apostelen [Godsdienst
211–212, lesmateriaal voor de cursist, p. 154] voor een uitleg van
de gelijkenis.) Laat de cursisten lezen wat de Heer in Leer en
Verbonden 45:56–57 over deze gelijkenis heeft gezegd. Vraag:

• Hoe kunnen wij de waarheid ontvangen?

• Wat moeten wij doen om ‘de Heilige Geest tot gids’ te
nemen? (Zie ook LV 76:116.)

• Hoe zullen de rechtschapenen de dag van de wederkomst
doorstaan?

Lees de verzen 37–40 en vraag: Wat houdt het in om op de
wederkomst voorbereid te zijn?

Geef de cursisten het volgende schema als uitreikblad. Laat de
antwoorden in de twee rechterkolommen weg. Behandel
het schema klassikaal. Zet in de middelste kolom de tekens en
wonderen die in de teksten beschreven worden. Laat de
cursisten in de rechterkolom aangeven of de vervulling van
ieder teken verleden, heden of toekomst is.

Teksten Teken of wonder Vervulling

11–14 De stad van Henoch keert terug.
(Zie ook Mozes 7:62–64.)

16, 44 Jezus Christus komt in heerlijkheid 
in de wolken.

17 Het verstrooide Israël wordt vergaderd.

18–24 De tempel in Jeruzalem is verwoest en 
de Joden zijn verstrooid.

Laat de cursisten 1 Tessalonicenzen 5:1–6 en Leer en Verbonden
45:37–40 lezen. Vraag:

• In welke teksten worden de gevoelens van de rechtschape-
nen beschreven?

• In welke de gevoelens van de goddelozen?

• Waarom zouden deze twee groepen zulke verschillende
gevoelens hebben?

Bespreek met de cursisten hun gevoelens over de wederkomst
van Jezus Christus. Lees de volgende uitspraak over de weder-
komst voor van president Joseph Fielding Smith, destijds presi-
dent van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘We zien uit naar die tijd; we verlangen ernaar; we bidden
erom. De rechtvaardigen zullen zich verheugen als Hij komt,
want dan zal vrede tot de aarde komen, rechtvaardigheid
tot de mensen, en diezelfde geest van vrede en blijdschap
en geluk.’ (De leer tot zaligmaking, deel 3, p. 22.)

25 De Joden worden na de tijden der 
andere volken vergaderd.

26, 33, 69 De hele aarde verkeert in oorlog.

27 Haat en goddeloosheid zijn gewoon
in de wereld.

28 Het evangelie wordt in de tijden 
der andere volken hersteld.

29 De andere volken verwerpen 
het evangelie.

31 Een overweldigende plaag en een ver-
woestende ziekte heersen in het land.

32 De Heer beschermt de rechtschapenen
tegen de plaag.

33 Er zijn aardbevingen en verwoestingen.

41 Er zijn vuur en rookdampen.

42 De zon wordt verduisterd, de maan 
verandert in bloed en de sterren vallen.

43 Een overblijfsel van de Joden zal in 
Jeruzalem vergaderd worden.

45, 54 De rechtschapenen zullen herrijzen. 
(Zie ook LV 88:96–99.)

48 De Heer zal zijn voet op de Olijfberg
zetten en die zal in tweeën splijten.

50 De goddelozen worden door 
vuur verdelgd.

64–71 De rechtschapenen vergaderen zich uit 
alle landen in Zion.

67–69 Zion is het enige volk dat geen
onderlinge oorlog zal voeren.

Leer en Verbonden 45
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Leer en Verbonden 45:32, 64–71. De Heer zal zijn volk
in Zion vergaderen, een plaats van vrede en veiligheid
tijdens de oorlogen en verwoestingen in de laatste
dagen. (15–20 minuten)

Zeg dat vlakbij de hoofdzetel van de kerk in het centrum van
Salt Lake City op 11 augustus 1999 een tornado schade
aanrichtte. Veel van de gewonden waren door rondvliegend
glas van gebroken ruiten of andere brokstukken geraakt. Torna-
do’s komen in Utah weinig voor, en veel mensen wisten niet
hoe ze zich moesten beschermen. Huizen en gebouwen in
gebieden waar tornado’s geregeld voorkomen hebben vaak
schuilkelders of versterkte kamers waar mensen kunnen
schuilen.

In een goddeloze wereld heeft de Heer een aantal veilige
plaatsen gevestigd waar de rechtschapenen kunnen schuilen.
Laat de cursisten een aantal veilige plaatsen noemen waar we
veilig zijn voor wereldse verleidingen. Vraag: Waarom zijn die
plaatsen veilig? Laat de cursisten Leer en Verbonden 45:32
lezen en vraag: Wat zijn nog meer veilige plaatsen? Lees de
volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson voor:
‘Heilige mannen en vrouwen bevinden zich op heilige plaatsen
– in de tempel, het kerkgebouw, thuis of in de ringen van Zion.’
(Come unto Christ [1983], p. 115.)

Lees Leer en Verbonden 45:62–71 en maak twee opsommingen:
De een met woorden en zinsneden uit deze teksten die de
omstandigheden in de laatste dagen beschrijven. De andere
met woorden en zinsneden die de omstandigheden in Zion
beschrijven. Vergelijk de opsommingen en vraag:

• In welke opzichten is Zion een toevluchtsoord tijdens een
tornado?

• Wat hebben de beloften in deze teksten te maken met de in
vers 32 genoemde ‘heilige plaatsen’?

• Zouden jullie in Zion willen wonen als je de beschrijving in
deze teksten leest? Waarom?

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Brigham
Young voorlezen:

Vraag wat de geest van Zion betekent. Laat de klas Leer en
Verbonden 82:14–19; 97:21; Mozes 7:18 lezen. Zet op het boord
woorden die de geest van Zion definiëren. Lees de volgende
uitspraak voor van bisschop Robert D. Hales, destijds preside-
rende bisschop:

‘Dit beloofde Zion schijnt altijd net buiten ons bereik te
liggen. Wij moeten begrijpen dat er evenveel deugd
verworven kan worden door ons toegroeien naar Zion als
door ons wonen daar. Het is niet alleen een bestemming,
maar ook een proces. Wij naderen Zion of verwijderen 

‘Waar is Zion? Waar de organisatie van Gods kerk is.
En moge het geestelijk in alle harten aanwezig zijn; en
mogen wij zo leven dat we ons altijd in de geest van
Zion kunnen verheugen!’ (Discourses of Brigham Young,
p. 118.)

Vraag de cursisten hoe we deze beginselen kunnen gebruiken
om van ons thuis, onze wijk en de ring een veilig toevluchts-
oord in de wereld te maken.

Inleiding
De eerste leiders van de kerk moesten leren hoe ze bijeenkom-
sten van de kerk moesten leiden. De Heer openbaarde hoe
belangrijk de leiding van de Geest en andere geestelijke gaven
zijn. De apostel Paulus heeft gezegd: ‘Streeft dan naar de
hoogste gaven’ (1 Korintiërs 12:31). Ouderling Wilford
Woodruff heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen
iets gezegd over de zegeningen die uit de gaven van de Geest
voortkomen: ‘Ik besef heel goed hoe belangrijk de gaven van
de Heilige Geest zijn die ik heb ontvangen. (. . .) Als wij de
gaven die de Almachtige ons heeft gegeven op de juiste manier
waarderen, zullen we geen verkeerde dingen doen; dan zullen
we ons alleen op goede plaatsen bevinden en gemotiveerd
zijn om het koninkrijk van onze God op te bouwen.’ (Journal
of Discourses, deel 9, pp. 160–161.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Bijeenkomsten van de kerk moeten onder leiding van de

Heilige Geest worden geleid. Iedereen die op zoek is naar de
waarheid, dient voor onze openbare bijeenkomsten te wor-
den uitgenodigd. (Zie LV 46:1–6; zie ook Moroni 6:5–6, 9.)

• Wij moeten ‘ernstig naar de beste gaven streven, en steeds
bedenkend waarvoor ze gegeven worden’ (LV 46:8). Zij zijn
gegeven zodat wij Gods werk kunnen verrichten, anderen
kunnen dienen en misleidingen kunnen vermijden. (Zie LV
46:7–29; zie ook 1 Korintiërs 12:1–13, 31; Moroni 10:8–18.)

• Bisschoppen en andere leiders van de kerk krijgen de gave
om te onderscheiden welke geestelijke gaven van God
afkomstig zijn. (Zie LV 46:7, 27–29.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 98–102.

Leer en Verbonden 46

ons ervan door de manier waarop wij onze dagelijkse
zaken afhandelen, ons thuis gedragen, of wij al dan niet
een eerlijke tiende en een ruime vastengave afdragen, hoe
wij gelegenheden om te dienen met alle ijver aangrijpen.
Velen worden op weg naar Zion toe vervolmaakt die de
stad in de sterfelijkheid nooit zullen zien.’ (De Ster,
nummer 6, 1986, p. 28.)
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Lesideeën
Leer en Verbonden 46:1–6. Bijeenkomsten van de kerk
moeten onder leiding van de Heilige Geest worden
geleid. Iedereen die op zoek is naar de waarheid,
dient voor onze openbare bijeenkomsten te worden
uitgenodigd. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten naar verschillende onderdelen van de bijeen-
komsten van de kerk. Zet ze op het bord. (Mogelijke antwoor-
den: gebeden, lofzangen en andere muziek, toespraken, veror-
deningen.) Laat de cursisten Leer en Verbonden 46:1–2 lezen en
opzoeken waarom we dat in de kerk doen. Laat de cursisten
vers 2 met Moroni 6:9 vergelijken en opzoeken wat we nog
meer in de kerk doen.

Voeg avondmaal aan de lijst op het bord toe (als dat er nog niet
staat). Lees Leer en Verbonden 46:4 en zoek de instructies voor
het avondmaal op. Vergelijk die met 3 Nephi 18:28–29. Lees de
volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball voor:

Laat een cursist doen alsof hij geen lid is en voor de eerste keer
naar de kerk komt. Vraag de cursist:

• Wat zou je denken als je binnenkomt?

• Wat zou je horen of zien dat vreemd lijkt?

• Hoe zou iemand je het gevoel kunnen geven dat je je welkom
voelt?

Laat een andere cursist doen alsof hij minderactief is. Stel
dezelfde vragen en laat de cursisten zich afvragen in welke
opzichten de antwoorden anders kunnen zijn.

Lees Leer en Verbonden 46:3–6; 3 Nephi 18:28–32 en vraag:
Hoe dienen we niet-leden en minderactieve leden te behan-
delen als ze naar de kerk komen? Lees de volgende uitspraak
van president Howard W. Hunter voor: ‘Behandel elkaar
vriendelijker, beleefder, nederiger, geduldiger en vergevens-
gezinder.’ (‘President Howard W. Hunter, Fourteenth President
of the Church’, Ensign, juli 1994, p. 4.)

Leer en Verbonden 46:7–29. Wij moeten ‘ernstig naar
de beste gaven streven, en steeds bedenken, waarvoor
ze worden gegeven’. Zij zijn gegeven, zodat wij
Gods werk kunnen verrichten, anderen kunnen dienen
en misleidingen kunnen vermijden. (35–40 minuten)

Zet voor de les het volgende in grote letters op een vel papier:
LV 46:11–12. Knip het vel papier in veertien puzzelstukken. Zet
op de achterkant van ieder stuk een van de volgende verzen:
13–25, 27.

‘Iedere keer dat we van het brood en het water nemen,
dienen we ons opnieuw te heiligen en toe te wijden.
Als we de geboden niet naleven, als we overtredingen
begaan, als we boos, haatdragend en bitter zijn, moeten
we ons ernstig afvragen of we wel aan het avondmaal
kunnen deelnemen. (. . .) Het avondmaal is zo heilig (. . .)
dat we bang zijn dat veel mensen eraan deelnemen
zonder aan de vereisten te voldoen.’ (The Teachings of
Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball [1982], p. 225.)

Vraag de cursisten: Wat is volgens jullie het moeilijkste gebod
van de Heer? Als er een aantal antwoorden zijn gegeven, laat
u hen Matteüs 5:48 lezen en bespreekt u hoe moeilijk het is om
volmaakt te zijn. Lees de volgende uitspraak van president
George Q. Cannon voor:

Vraag: Wat heeft de Heer ons gegeven om volmaakt te kunnen
worden?

Geef de puzzelstukken aan de cursisten. Laat hen de tekst in
Leer en Verbonden 46 opzoeken die op de achterkant staat.
Laat hen vertellen welke gave van de Geest in hun tekst
beschreven staat en laat hen bedenken in wat voor situatie die
gave nuttig kan zijn. (Gebruik de uitleg van de gaven van de
Geest op pp. 100–101 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325.) Laat de cursisten hun puzzelstukken omdraaien en
de puzzel als klas in elkaar zetten. Lees dan de teksten die op
het vel papier staan (LV 46:11–12). Vraag:

• Wat hebben deze teksten met de verzen 13–25 te maken?

• Waarom is ieder lid belangrijk in de kerk van de Heer?

• Denken jullie dat deze opsomming alle gaven van de Geest
omvat?

Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling Bruce R.
McConkie heeft geschreven:

Ouderling Marvin J. Ashton heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

‘Sta mij toe voor de vuist weg een aantal gaven te noemen
die niet altijd evident of opmerkenswaardig zijn, maar die
toch zeer belangrijk zijn (. . .):

‘De gave om te vragen; de gave om te luisteren; de gave
om de stille, zachte stem te horen en te benutten; de gave
om te kunnen huilen; de gave om twist te vermijden; de
gave om prettig in de omgang te zijn; de gave om ijdele
herhalingen te vermijden; de gave om te zoeken naar wat
rechtvaardig is; de gave om niet te oordelen; de gave om
tot God op te zien om leiding; de gave om discipel te zijn;
de gave om te geven om anderen; de gave om te kunnen 

‘Er zijn talrijke, gevarieerde gaven van de Geest. De
gaven die in het geopenbaarde woord staan, zijn slechts
een illustratie van de eindeloze uitstorting van goddelijke
genade die een liefdevolle God verleent aan de mensen
die Hem liefhebben en dienen.’ (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], p. 371.)

‘Als iemand van ons onvolmaakt is, hebben we de plicht
om voor de gave te bidden die we nodig hebben om vol-
maakt te worden. Heb ik onvolmaaktheden? Ik heb er
vele. Wat is mijn taak? Mij in gebed tot God te richten en
om de gaven te vragen die ik nodig heb om die onvol-
maaktheden te overwinnen.’ (Gospel Truth, deel 1, p. 196.)

Leer en Verbonden 46
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Zeg dat de Heer ook door onze patriarchale zegen geestelijke
gaven kan openbaren. Zeg dat de mate van geestelijke gaven
afhankelijk is van ons geloof en onze rechtschapenheid. Laat de
cursisten de volgende vragen op papier beantwoorden:

• Wat moet ik doen als ik met een geestelijke gave gezegend
ben? (Zie vers 32.)

• Welke gaven van de Geest heb ik ontvangen?

• Welke gaven zou ik graag willen ontvangen?

• Hoe kan ik die gaven verkrijgen? (Zie Moroni 7:48.)

Leer en Verbonden 46:7, 27–29. Bisschoppen en
andere leiders van de kerk krijgen de gave om te
onderscheiden welke geestelijke gaven van God
afkomstig zijn. (15–20 minuten)

Zet het bijgaande schema op het bord. Laat de inhoud van de
rechterkolom weg.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Marion G.
Romney, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Laat de cursisten van de evangeliebeginselen die op het bord
staan een aantal vervalsingen van Satan noemen. Vul het
schema in met hun antwoorden. Lees Leer en Verbonden 46:7
en zoek op waardoor we volgens de Heer tegen de verval-

‘Het blijkt dat er een aantal ogenschijnlijk bovennatuur-
lijke manifestaties plaatsvinden die niet door de macht
van de Heilige Geest tot stand komen. Daar zijn er zelfs
vele van. De wereld is vol vervalsingen. Dat is altijd zo
geweest. (. . .)

‘Sommige vervalsingen zijn wreed en eenvoudig te
herkennen, maar andere lijken veel op de ware manifesta-
ties van de Geest. Daarom raken de mensen in de war
en worden ze misleid.’ (Conference Report, april 1956,
p. 70.)

Het evangelie van Christus Satans vervalsing

Liefde Lust

Gezin Alternatieve samenlevings-
vormen

Nederigheid Zelfingenomenheid

Geloof Kritiek, twijfel

Eeuwige vreugde en geluk Tijdelijk plezier

Bekering De mening dat er geen zonde is
en dat we ons niet hoeven te
bekeren

overdenken; de gave om te bidden; de gave om een
machtig getuigenis te geven; de gave om de Heilige Geest
te ontvangen.’ (De Ster, januari 1988, p. 17.)

singen van Satan beschermd worden. (De Geest.) Lees de
verzen 8–10, 30–33 en laat de cursisten de beginselen
opnoemen waardoor de gaven van de Geest bestuurd worden.
Bespreek deze beginselen en het belang ervan in ons leven.

Lees de verzen 27–29 en zoek op wie de gave heeft om te weten
welke gaven van God afkomstig zijn en welke niet. Lees de
volgende uitspraak voor van ouderling Abraham O. Woodruff,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Inleiding
In afdeling 47 roept de Heer John Whitmer om ‘een officiële
geschiedenis’ te schrijven en bij te houden (vers 1) en ‘het
verslag en de geschiedenis van de kerk zonder onderbreking
bij te houden (. . .) door de Trooster’ (vers 3–4; zie ook LV 21:1).
President Spencer W. Kimball heeft ons soortgelijke raad
gegeven:

‘Ik moedig alle mensen van deze kerk aan om serieus aan hun
familiegeschiedenis te werken, om hun ouders en grootouders
aan te moedigen een dagboek bij te houden en geen enkel
familielid de eeuwigheid in te laten gaan zonder een autobio-
grafie voor hun kinderen, kleinkinderen en andere nakome-
lingen achter te laten. Dit is een taak en verantwoordelijkheid.’
(Conference Report, april 1978, p. 4; of Ensign, mei 1978, p. 4.)

President Kimball heeft daar ook een aantal voordelen van
genoemd:

‘Wie een gedenkboek bijhouden zijn veel eerder geneigd om de
Heer in het dagelijks leven te gedenken. Dagboeken zijn een
manier om onze zegeningen te tellen en een voorraad van deze
zegeningen achter te laten.’ (Conference Report, april 1978,
pp. 117; of Ensign, mei 1978, p. 77.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De kerk heeft het gebod gekregen om een geschiedenis bij te

houden, waarbij de hulp van de Heilige Geest is beloofd. Wij
kunnen dezelfde Geest bij ons hebben als we onze levensge-
schiedenis schrijven. (Zie LV 47.)

Leer en Verbonden 47

‘De heiligen moeten zich laten leiden door de Geest van
God en zich onderwerpen aan de mensen die in de kerk
presideren. Als de bisschop, als rechter in Israël, zegt
dat iemand een bepaalde gave moet bedwingen, moet die
persoon dat ook doen. De bisschop heeft recht op de
gave van onderscheid, waardoor hij kan bepalen of deze
geesten van God zijn of niet. En als ze dat niet zijn,
behoren ze zich niet onder de heiligen te bevinden.’
(Conference Report, april 1901, p. 12.)
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Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 102–103.

Lesideeën
Leer en Verbonden 47. De kerk heeft het gebod
gekregen om een geschiedenis bij te houden,
waarbij de hulp van de Heilige Geest is beloofd. Wij
kunnen dezelfde Geest bij ons hebben als we onze
levensgeschiedenis schrijven. (15–20 minuten)

Bespreek met de cursisten een inspirerende gebeurtenis uit de
geschiedenis van de kerk. (Zie de volgende voorbeelden uit
De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: vreemdelingen
die het land bewerken, pp. 56–57; drie getuigen, pp. 59–60;
Zionskamp bij Fishing River, pp. 148–149; Joseph Smith in Rich-
mond Jail, pp. 207–208; wonderen in Montrose, pp. 217–219;
Hugh B. Brown op zending in Engeland, pp. 472–473.) Vraag:

• Wat maakt de meeste indruk op jullie?

• Waarom is het belangrijk om zo’n gebeurtenis te onthouden?

• Wat zou er met ons moeten gebeuren om zoiets te ervaren?

• Hoe zou de geschiedenis van de kerk anders zijn als
niemand verslagen had bijgehouden?

Lees Leer en Verbonden 47 en zoek op wat John Whitmer moest
doen. Vraag de cursisten waarom het volgens hen belangrijk is
dat de kerk verslagen bijhoudt, en waarom het ook belangrijk is
dat zij zelf een levensgeschiedenis bijhouden. (Zie de toelich-
tingen bij LV 47:1 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325, pp. 102–103; zie ook de uitspraken van president
Kimball in de bovenstaande inleiding.

Leg uit dat een kerkhistoricus niet alles kan zien wat er in de
kerk gebeurt, daarom gebruikt hij informatie van anderen.
In algemene zin zijn onze eigen ervaringen een onderdeel van
de geschiedenis van de kerk, waardoor anderen in de toekomst
beïnvloed kunnen worden. Laat een aantal cursisten uit
eigen ervaring iets over inspirerende gebeurtenissen vertellen.
Moedig hen aan om die in hun dagboek te zetten.

Inleiding
In april 1829 gebood de Heer de profeet Joseph Smith om
‘de zaak van Zion voort te brengen en te vestigen’ (LV 6:6).
In verdere openbaringen wordt ook in algemene zin over Zion
gesproken. (Zie LV 11:6; 12:6; 14:6; 21:7–8; 24:7.) Maar in juli
1830 geeft de Heer aan dat Zion een plaats is. Emma, de vrouw
van de profeet, kreeg de belofte dat zij ‘een erfdeel in Zion’ zou
ontvangen (LV 25:2). In december 1830 kregen de heiligen in
New York het gebod dat zij zich in Ohio moesten verzamelen

Leer en Verbonden 48

(zie LV 37:3), om aan de macht van hun vijanden te ontkomen,
Gods wet te ontvangen en met macht van omhoog te worden
begiftigd. (Zie LV 38:31–32.) Sommige leden dachten dat Ohio
het Zion was waar in de openbaringen over was gesproken.
Meer dan tweehonderd heiligen uit het oosten verkochten hun
bezittingen en verhuisden naar Ohio.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer gebiedt de heiligen om hun bezittingen met de

armen te delen. (Zie LV 48:1–3; zie ook Mosiah 4:26.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 95–100.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 103–104.

Lesideeën
Leer en Verbonden 48. De Heer gebiedt de heiligen
om hun bezittingen met de armen te delen. 
(15–20 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat de heiligen in een afge-
legen gebied door een natuurramp dakloos worden. De leiders
van de kerk hebben jullie bisschop (of gemeentepresident)
gevraagd om een aantal dakloze gezinnen voor enkele
maanden bij de leden onder te brengen.

• Met wat voor vragen zouden de gezinnen in jullie wijk
zitten?

• Met wat voor vragen zouden de mensen zitten die naar jullie
wijk komen?

Lees de historische achtergrond bij afdeling 48 in De Leer en
Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 103. Zorg ervoor dat
de cursisten begrijpen dat hun mening over dit voorbeeld waar-
schijnlijk te vergelijken is met de gevoelens van de heiligen die
naar Ohio verhuisden of daar al woonden. Lees Leer en
Verbonden 48 en zoek de instructies van de Heer aan deze
heiligen op. Vraag:

• Hoe is deze openbaring op ons van toepassing?

• Hoe kunnen we anderen in de kerk laten delen in wat wij
hebben?

• Uit welke woorden blijkt dat de vergadering in Ohio tijdelijk
was?

• Hoe zullen de heiligen de stad Zion in de toekomst vestigen?

• Wie zal de vergadering van de heiligen leiden?

Laat een cursist de uitspraak voorlezen van Harold B. Lee in de
toelichting bij Leer en Verbonden 48:5–6 in De Leer en Verbonden
– lesboek: godsdienst 324–325 (p. 104). Bespreek de volgende
vraag: Hoe zal onze bereidheid om anderen in onze wereldse
goederen te laten delen, ons voorbereiden op de vestiging van
Zion?

Leer en Verbonden 48
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Inleiding
Bisschop Glenn L. Pace heeft als lid van de Presiderende
Bisschap het volgende gezegd:

‘Er zijn leden die selectief gehoorzamen. Een profeet is niet
iemand die een koud buffet met vele waarheidshapjes serveert
waaruit wij kunnen kiezen wat ons lekker lijkt. En toch uiten
sommige leden kritiek en menen dat de profeet het menu
zou moeten aanpassen. Een profeet doet geen opiniepeiling om
te zien wat het publiek ergens van vindt. Hij openbaart ons
de wil van de Heer. (. . .)

‘In 1831 wilden enkele bekeerlingen enige aspecten van hun
voormalig geloof in de kerk integreren. Tegenwoordig is het
probleem dat er leden zijn die erg gevoelig zijn voor de maat-
schappelijke stromingen (. . .) en willen dat de kerk haar stand-
punt daaraan aanpast. (. . .)

‘Wij moeten de waarheid aanvaarden, de gehele waarheid, de
gehele “wapenrusting Gods” aandoen (Efeziërs 6:11) en gaan
werken aan de opbouw van het koninkrijk van God. Wij
kunnen ons afvragen: “Lever ik in onze tijd van deze bedeling
van de volheid der tijden een positieve bijdrage aan de opbouw
van het koninkrijk?”’ (De Ster, juli 1989, pp. 23–24.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• ‘Ware leer die begrepen is, voert tot veranderingen in

houding en gedrag.’ (Boyd K. Packer, De Ster, januari 1987,
p. 15.)

• Door de verzoening en door gehoorzaamheid aan de begin-
selen en verordeningen van het evangelie kunnen alle
mensen van hun zonden verlost worden. (Zie LV 49:5, 8,
11–14, 26; zie ook 2 Nephi 25:23; Geloofsartikelen 1:3–4.)

• Mensen noch engelen weten wanneer de wederkomst zal
plaatsvinden, maar de Heer heeft tekens geopenbaard aan de
hand waarvan wij ons kunnen voorbereiden. (Zie LV 49:6–7,
22–25; zie ook Geschiedenis van Joseph Smith 1:38–41.)

• Het huwelijk is een gebod van God en is essentieel om zijn
plan op aarde te vervullen. (Zie LV 49:15–17; zie ook Matteüs
19:5–6.)

• Dieren zijn bestemd om door ons voor voedsel en kleding te
worden gebruikt. Wij zullen ter verantwoording worden
geroepen als we dieren zonder noodzaak doden. (Zie LV
49:18–21; zie ook Genesis 9:3; Genesis 9:10–11; LV 89:12–15.)

Leer en Verbonden 49
Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 92–95.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 104–107.

Lesideeën
Leer en Verbonden 49. Ware leer die begrepen is,
voert tot veranderingen in houding en gedrag. 
(20–25 minuten)

Vraag de cursisten wat zij van de volgende uitspraak vinden:
‘Wat mensen geloven heeft invloed op hun gedrag en levens-
wijze.’ Vertel het verhaal van Lucy Smith en het ijs of het
verhaal van de profeet Joseph Smith die Alice Johnson geneest.
(Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 91–94.)
Vraag wat voor invloed het geloof van Lucy Smith of Joseph
Smith in deze situaties heeft gehad.

Zeg tegen de cursisten dat de Shakers een aantal andere
geloofspunten hadden. Zet ze op het bord onder het kopje
Geloofspunten van de Shakers.

• De wederkomst had al plaatsgevonden.

• Christus was teruggekeerd als de vrouw Ann Lee.

• De doop was niet belangrijk.

• De mens mag geen varkensvlees eten.

• Een ongehuwd leven was beter dan het huwelijk.

Bespreek met de cursisten in welke opzichten hun leven anders
zou zijn als zij deze beginselen zouden geloven.

Laat de cursisten in groepjes van twee Leer en Verbonden 49
bestuderen en leringen opzoeken die de valse geloofspunten
van de shakers rechtzetten. Zet op het bord het kopje De Heer
zegt: naast het kopje Geloofspunten van de Shakers en zet de
bevindingen van de cursisten eronder.

• De wederkomst is ‘nabij’ (vers 6; zie vers 7, 23–24).

• Jezus zal niet in de vorm van een vrouw of een reiziger
terugkeren (zie vers 22).

• De Heer heeft gezegd dat wij ons moeten laten dopen
(zie vers 13–14).

• Wie gebiedt zich van vlees te onthouden, is niet van God
(zie vers 18–19).

• Wie verbiedt te trouwen, is niet van God (zie vers 15–16).

Laat de cursisten deze teksten markeren. Zorg ervoor dat de
cursisten begrijpen dat elk vals geloofspunt door ware leer
werd rechtgezet.

Vraag: Hoe was deze openbaring een steun voor Leman Copley,
die pas lid van de kerk was en Shaker was geweest. Laat de
cursisten leerstellingen noemen waarvan zij weten dat die waar
zijn en uitleggen wat voor invloed die op hen hebben. Vraag:
Is jullie geloofsovertuiging een belangrijke invloed in je leven?
In welke opzichten?
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Leer en Verbonden 49:1–14. Door de verzoening en
door gehoorzaamheid aan de beginselen en verorde-
ningen van het evangelie kunnen alle mensen van
hun zonden verlost worden. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten of zij iets willen eten dat iemand heeft
gebakken zonder van een recept uit te gaan. (U kunt de
cursisten brood of koekjes zonder bepaalde ingrediënten laten
proeven.) Vraag of zij door een arts geopereerd willen worden
die zijn opleiding niet heeft afgemaakt, of in een vliegtuig
durven stappen als de piloot geen volledige opleiding heeft
gevolgd. Vraag:

• Wat zouden de gevolgen kunnen zijn?

• Wat voor gevolgen zouden de meeste invloed op jullie leven
hebben?

• Hoe kunnen we negatieve gevolgen vermijden door alles te
doen of te leren wat noodzakelijk is?

Lees Leer en Verbonden 49:1–2 en bespreek de volgende
vragen:

• Waarom willen sommige mensen alleen een deel van de
waarheid leren kennen?

• Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als iemand alleen een
deel van het evangelie wil naleven?

Lees de verzen 5–14 en laat de cursisten opzoeken hoe we ons
op de komst van de Heer moeten voorbereiden.

Lees de uitspraak voor van bisschop Glenn L. Pace in de boven-
staande inleiding tot afdeling 49. Bespreek hoe belangrijk het is
om de leringen van de Heiland volledig na te volgen.

Leer en Verbonden 49:6–7, 22–25. Mensen noch
engelen weten wanneer de wederkomst zal plaats-
vinden, maar de Heer heeft tekens geopenbaard aan
de hand waarvan wij ons kunnen voorbereiden.
(15–20 minuten)

Laat de cursisten wat geld zien en vraag:

• Waarom zou iemand vals geld maken?

• Wat zijn de negatieve gevolgen als we vals geld maken en
gebruiken?

U kunt een cursist de uitspraak van president Joseph F. Smith in
de onderstaande inleiding tot afdeling 50 laten voorlezen.
(NB: Deze uitspraak staat ook in het lesidee voor LV 50:1–34.)
Vraag: Waarom zou Satan vervalsingen gebruiken? Laat de
cursisten voorbeelden geven van de manieren waarop Satan de
mens tegenwoordig misleidt. Herhaal de geloofsovertuigingen
van de Shakers. Lees Matteüs naar Joseph Smith 1:5–6, 9, 22 en
bespreek in welke opzichten de Shakers misleid waren.

Lees Leer en Verbonden 49:6–7 en vraag:

• Zouden jullie je gedrag veranderen als je precies wist
wanneer de Heiland zou komen?

• Waarom zou de Heiland ons de exacte tijd niet bekend-
maken?

Lees de verzen 22–25 en bespreek de volgende vragen:

• Hoe weten we dat de Heer zich zorgen maakte over het feit
dat zijn kinderen misleid werden?

• Welke belangrijke gebeurtenissen zullen plaatsvinden
voordat de Heer terugkomt?

• In welke opzichten bloeien ‘Jakob’ en ‘Zion’ tegenwoordig?
(Zie de toelichting bij LV 49:24–25 in De Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325, pp. 106–107.)

• Wat betekent de zinsnede ‘de Lamanieten zullen bloeien als
een roos’?

• Hoe kunnen deze tekens een hulpmiddel zijn om ons op de
wederkomst voor te bereiden?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 21:4–6; 45:56–57 en
Matteüs naar Joseph Smith 1:37 lezen. Vraag: Hoe kunnen
we ons nog meer op de wederkomst van Jezus Christus
voorbereiden?

Inleiding
In iedere bedeling heeft Satan geprobeerd het werk van de Heer
te dwarsbomen. Veel bekeerlingen in Ohio werden door Satan
misleid en vertoonden vreemde ideeën en gedrag. (Zie voor
voorbeelden de historische achtergrond bij afdeling 50 in De
Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 107.)

President Joseph F. Smith heeft gewaarschuwd:

‘We mogen niet vergeten dat Satan veel macht op aarde heeft.
Op allerlei manieren probeert hij het verstand van de mens te
verduisteren en biedt hij hem valsheden en misleidingen die op
de waarheid lijken. Satan is een vaardige imitator, en naarmate
er steeds meer waarheid van het evangelie aan de wereld wordt
gegeven, verspreidt hij steeds meer valse leerstellingen. Wees
op uw hoede voor zijn valse geld, want u kunt er alleen maar
teleurstelling, ellende en geestelijke dood mee kopen.’
(Gospel Doctrine, 5e editie [1939], p. 376.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Satan gebruikt boze geesten en goddeloze mensen om de

kinderen van God te misleiden en ten val te brengen. 
(Zie LV 50:1–9; zie ook Mozes 4:3–4.)

• Door de Geest van de Heer worden wij opgebouwd en
ontvangen wij begrip en vreugde. Door de geest van de
tegenstander raken wij in de war. (Zie LV 50:10–35; zie ook
1 Korintiërs 14:26; LV 11:13.)

• Als leden van de kerk in licht en waarheid groeien, kunnen
ze misleiding vermijden, macht over Satan hebben en één
met de Vader en de Zoon worden. (Zie LV 50:23–44; zie ook
1 Johannes 4:1–6; Mozes 1:9–22.)

Leer en Verbonden 50
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Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 92–95.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 107–110.

Lesideeën
Leer en Verbonden 50. Satan gebruikt boze
geesten en goddeloze mensen om de kinderen
van God te misleiden en ten val te brengen.

Als leden van de kerk in licht en waarheid groeien,
kunnen ze misleiding vermijden, macht over Satan
hebben en één met de Vader en de Zoon worden.
(40–45 minuten)

Markeer gedeelten over valse geesten in de historische achter-
grond bij afdeling 50 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325 (p. 107) en laat een cursist ze aan de klas voorlezen.
Vraag de klas:

• Hoe is dit te vergelijken met onze ervaring in de kerk?

• Hoe kunnen we dergelijke misleidingen vermijden? 
(Zie LV 50:31.)

Lees Leer en Verbonden 50:1–9 en bespreek de volgende
vragen:

• Wat was de bron van deze manifestaties onder de leden van
de kerk in die tijd?

• Hoe probeerde Satan de heiligen in die tijd ‘ten val’ te
brengen?

• Wat voor strategieën gebruikt Satan in onze tijd om de
heiligen ten val te brengen?

Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen van ouderling
Richard G. Scott, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag:

• Waarom probeert Satan ons te misleiden?

• Hoe doet hij dat?

Laat een andere cursist deze uitspraak van ouderling M. Russell
Ballard, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, voorlezen:

‘Ik praatte onlangs met groepjes jongemannen en jonge-
vrouwen in Utah en Idaho. Ze zeiden dat sommige
jongeren denken dat ze tijdens hun tienerjaren onrein
kunnen leven en zich dan bekeren als ze besluiten om op
zending te gaan of in de tempel te trouwen. Sommige 

‘Satan zal proberen je door rationalisering te vernietigen.
Dat wil zeggen: hij zal iets waarvan je weet dat het
verkeerd is zo verdraaien dat het aanvaardbaar lijkt en
wat daardoor tot je vernietiging zal leiden.’ (De Ster,
juli 1991, p. 34.)

S  M  T  W  TH  F  S

Vraag: Wat voor misleidingen komen tegenwoordig veel voor?

Laat een derde cursist voorlezen wat ouderling Ballard verder
heeft gezegd:

Vraag:

• Wat voor waarschuwingen hebben de dienstknechten van de
Heer gegeven?

• Hoe kunnen we de misleidingen van Satan herkennen en de
bijbehorende valkuilen vermijden?

Deel de klas op in groepjes en verdeel de volgende schriftuur-
plaatsen onder hen. Laat iedere groep de sleutels opzoeken om
de misleidingen van Satan te herkennen.

• Leer en Verbonden 28:2–7, 11–13

• Leer en Verbonden 43:1–7

• Leer en Verbonden 45:57

• Leer en Verbonden 46:8–9

• Leer en Verbonden 50:21–24, 26–33

• Leer en Verbonden 52:15–19

Zet de gevonden sleutels op het bord.

Lees de waarschuwing voor van president Joseph F. Smith in de
bovenstaande inleiding tot afdeling 50. Lees Leer en Verbonden
50:40–46 en bespreek waarom de Heer een openbaring op deze
manier zou afsluiten. Vraag: Wat voor hoop staat er in deze
teksten voor de mensen die zich over de macht van Satan
zorgen maken?

‘Geloof me alsjeblieft, dat verhaal is een grote leugen van
Satan; het is een sprookje. Zonde zal altijd, altijd, leed
tot gevolg hebben. Vroeger of later komt dat leed, gega-
randeerd. In de Schriften lezen we dat je ‘met schaamte
en vreselijke schuld voor het gerecht van God [zult]
staan’ (Jakob 6:9) en dat je ‘een levendig besef van (. . .)
schuld en pijn en smart’ (Mosiah 2:38) zult ervaren.

‘Een misvatting die hiermee verband houdt, is dat beke-
ring gemakkelijk is. President Kimball heeft gezegd dat
“iemand zich niet bekeerd heeft totdat hij intens heeft
geleden voor zijn zonden. (. . .) Als iemand niet geleden
heeft, heeft hij zich niet bekeerd.” (The Teachings of Spencer
W. Kimball, [Salt Lake City: Bookcraft, 1982], pp. 88, 99.)
Je hoeft maar met iemand te praten die zich werkelijk
bekeerd heeft van een ernstige zonde om in te zien dat
het kortstondige plezier van een onzedelijke daad de pijn
die er altijd op volgt, gewoon niet waard is.’ (De Ster,
januari 1991, p. 34.)

jongemannen zien een zending als een tijd dat ze verge-
ving zullen ontvangen voor hun zonden. Ze denken
dat een paar overtredingen niet zo erg zijn omdat ze zich
snel kunnen bekeren, op zending gaan, en nog lang en
gelukkig leven.’ (De Ster, januari 1991, p. 34.)
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Leer en Verbonden 50:10–25. Door de Geest van de
Heer worden wij opgebouwd en ontvangen wij begrip
en vreugde. Door de geest van de tegenstander raken
wij in de war. (10–15 minuten)

Zet de volgende kopjes op het bord: De taak van de leerkracht,
De taak van de cursist en Wat een seminarieklas moet bereiken. Zeg
tegen de cursisten: Stel je voor dat je de nieuwe leerkracht van
het ochtendseminarie in de wijk bent. De coördinator heeft je
gevraagd om de Schriften te bestuderen en op te zoeken wat de
Heer over de drie onderwerpen op het bord heeft gezegd. Laat
de cursisten in Leer en Verbonden 50:10–25 de antwoorden
opzoeken. Bespreek ieder onderwerp apart en zet de ideeën van
de cursisten onder de desbetreffende kopjes. De volgende
uitspraken kunnen een hulpmiddel bij de bespreking zijn.
Ouderling Wilford Woodruff heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

Ouderling Joseph B. Wirthlin, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

Inleiding
In december 1830 gebood de Heer de leden van de kerk om zich
in Ohio te verzamelen. (Zie LV 37:3; 38:32.) In februari 1831
openbaarde de Heer zijn ‘wet’ (LV 42), met de beginselen van
toewijding en rentmeesterschap waarop Zion gebouwd zou
worden. De eerste leden van de kerk uit New York kwamen in
het voorjaar van 1831 in Kirtland (Ohio) aan. De heiligen uit
Colesville (New York) vestigden zich in Thompson, waar zij
zich volgens de wet van toewijding mochten organiseren.
(Zie LV 51:15.) Toewijding betekent iets heiligen en voor de doel-
einden van God gebruiken. In Leer en Verbonden 51 staat meer
informatie over de wet van toewijding en over de rol van de
bisschop.

Leer en Verbonden 51

‘Als de cursisten beter hun leesopdracht uit de Schriften
lezen, vaker hun Schriften mee naar de les nemen en
geregeld bespreken wat het evangelie in hun leven bete-
kent, zullen ze meer inspiratie, groei en vreugde ervaren
als zij hun zorgen en problemen proberen op te lossen.’
(‘Teaching by the Spirit’, Ensign, januari 1989, p. 15.)

‘Geen enkel mens, in deze of andere generaties, is in staat
om de inwoners van de aarde zonder de inspiratie van
de Geest van God te onderrichten en op te bouwen.’
(The Discourses of Wilford Woodruff, samengesteld door G.
Homer Durham [1946], p. 57.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Jezus Christus staat aan het hoofd van de kerk en leidt de

organisatie. (Zie LV 51:1–2; zie ook LV 52:1–5, 22–44.)

• Onder de wet van toewijding geeft de bisschop de leden hun
deel, afhankelijk van hun gezinssamenstelling, omstandig-
heden, verlangens en behoeften. De bisschop ontvangt
het overblijfsel en gebruikt dat om de armen te helpen.
(Zie LV 51:3–15; zie ook LV 42:30–42; 82:17.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 95–100.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 110–112.

Lesideeën
Leer en Verbonden 51. Onder de wet van toewijding
geeft de bisschop de leden hun deel, afhankelijk
van hun gezinssamenstelling, omstandigheden,
verlangens en behoeften. (20–25 minuten)

Vraag de cursisten: Wie bezit het land waarop jullie huis staat?
Laat hen Psalmen 24:1 lezen en opzoeken van wie het land
daadwerkelijk is. Getuig dat de Heiland deze aarde voor ons
heeft geschapen (zie 1 Nephi 17:36). Wie het evangelie naleven,
zullen deze aarde beërven als die haar celestiale staat ontvangt.
(Zie LV 88:17–20.)

Vraag de cursisten wat zij van de wet van toewijding weten.
Zet hun reacties op het bord. Zeg dat de kerk zich in 1831 klaar-
maakte om de wet van toewijding na te gaan leven. (Zie LV
42:30–36.) Afdeling 51 werd gegeven om bisschop Edward
Partridge, de eerste bisschop van de kerk, duidelijk te maken
hoe hij deze wet in Thompson (Ohio) moest invoeren. Zet de
volgende voorwaarden en definities op het bord:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 51 lezen, en de definities
op de juiste plaatsen invullen. Laat hen tijdens het lezen de
volgende vragen overwegen:

• Wat moest iedere persoon ontvangen?

• Hoe zou dat verdeeld worden?

• Wat zou er met de mensen gebeuren die niet aan de voor-
waarden voldeden?

• Wat was de verantwoordelijkheid van de bisschop?

Voorwaarde Definitie

aanwijzen geven

deel bezit, middelen om in de kost te voorzien

een schrijven geschreven belofte of document

kerk gemeente van de kerk

dit volk leden van deze gemeente

Leer en Verbonden 51
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• Wat voor wetten en beginselen moesten de mensen gehoor-
zamen om de wet van toewijding na te leven?

Laat de cursisten een alinea schrijven die de volgende vraag
beantwoordt: ‘Hoe kunnen de geboden en beginselen in Leer
en Verbonden 51 een hulpmiddel voor de leden in onze tijd
zijn?’ Bespreek hun gedachten over de manier waarop deze
beginselen aan de opbouw van het koninkrijk Gods in onze tijd
bijdragen.

Inleiding
Op 3 juni 1831 werd er in Kirtland (Ohio) een conferentie van
de kerk gehouden. Tijdens deze conferentie probeerde Satan de
heiligen te misleiden. Maar hij werd door de profeet Joseph
Smith ontdekt en bestraft. Na deze gebeurtenis openbaarde de
Heer een ‘patroon’ aan de hand waarvan de leden van de kerk
misleiding konden vermijden. Ouderling Marvin J. Ashton heeft
gezegd:

‘Het evangelie van Jezus Christus is Gods patroon voor een
goed leven en het eeuwige leven. (. . .) Satan en zijn volgelingen
zullen steeds proberen om ons te misleiden en ons zover te
krijgen dat wij hun voorbeeld volgen. Als we elke dag veilig
willen zijn, als we de verhoging en het eeuwige leven ver-
langen, moeten we volgens het licht en de waarheid van het
plan van onze Heiland leven.’ (De Ster, januari 1991, p. 18.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Zendelingen worden door de Heer geroepen om twee aan

twee het evangelie te verkondigen. Door de macht van de
Heilige Geest verkondigen zij de Schriften en de woorden
van de hedendaagse profeten. (Zie LV 52:1, 9–10, 36.)

• De Heer heeft ons een patroon gegeven om erachter te
komen wie al dan niet zijn dienstknecht is. (Zie LV 52:14–21.)

• Ouderlingen waken over de kerk, werken om in hun eigen
onderhoud te voorzien en zorgen voor de armen, de zieken
en de behoeftigen. (Zie LV 52:39–40.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 100–102.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 112–113.

Leer en Verbonden 52

Lesideeën
Leer en Verbonden 52. Zendelingen worden door de
Heer geroepen om twee aan twee het evangelie te
verkondigen. Door de macht van de Heilige Geest
verkondigen zij de Schriften en de woorden van de
hedendaagse profeten. (10–15 minuten)

Laat twee cursisten de rol van zendeling spelen. Zeg tegen de
klas: Stel je voor dat je vlakbij een opleidingsinstituut voor
zendelingen woont. Deze twee zendelingen hebben net hun
opleiding afgerond en staan op het punt om het zendingsveld
in te gaan. Jullie zijn neven en nichten van hen en gaan naar
het vliegveld om hen uit te zwaaien. Je wilt graag weten hoe je
je op een zending kunt voorbereiden. Wat zou je dan aan je neef
vragen? (Laat de twee ‘zendelingen’ hun vragen beant-
woorden.)

Zeg dat na een conferentie van de kerk in Kirtland (Ohio)
verscheidene mannen op zending werden geroepen. Laat de
klas Leer en Verbonden 52:4, 9–10, 14–20, 34, 36 lezen en
opzoeken wat een zendeling moet doen. Laat de ‘zendelingen’
aanvullende antwoorden op de vragen van hun neven en
nichten geven.

Leer en Verbonden 52:14–21. De Heer heeft ons een
patroon gegeven om erachter te komen wie al dan
niet zijn dienstknecht is. (20–25 minuten)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 52:37 lezen en opzoeken
wie de Heer riep om Heman Basset als zendeling te vervangen.
Leg uit dat Simonds Rider (in historische verslagen ook wel
Simonds Ryder genoemd) in een andere kerk was geweest. Hij
was lid van onze kerk geworden toen hij een mormoons meisje
een aardbeving in China had horen voorspellen en zes weken
later over de vervulling daarvan had gelezen. Kort na zijn doop
werd hij tot ouderling geordend en op zending geroepen. Toen
hij zijn oproep ontving en zag dat de profeet zijn achternaam
verkeerd had gespeld – Rider in plaats van Ryder – begon hij
aan de inspiratie te twijfelen en ging hij niet op zending.
Simonds Ryder verliet later de kerk en kwam er openlijk tegen
in opstand. Vraag:

• Wat zijn een aantal mogelijke redenen dat Simonds Ryder
afvallig werd?

• Waardoor zou iemand volledig tot bekering komen?

• Waarom zouden andere zendelingen waarvan de naam
misschien verkeerd gespeld werd, niet zijn afgevallen?

• Waarom vallen sommige mensen tegenwoordig af?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons dat niet overkomt?

Leg uit dat de Heer een patroon heeft gegeven om te kunnen
onderscheiden wie al dan niet door Hem gezonden is. Lees Leer
en Verbonden 52:14–21 met de cursisten en laat hen het patroon
opzoeken en markeren. Gebruik zo nodig het volgende schema.

Periode in Ohio en Missouri
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Bespreek de volgende vragen:

• Hoe goed voldoet de profeet Joseph Smith volgens jullie aan
dit patroon?

• Hoe had dit patroon een steun voor Simonds Ryder kunnen
zijn om Joseph Smith als profeet niet te verwerpen?

• Hoe kan dit patroon een steun zijn om te herkennen wie wij
moeten volgen?

Lees de uitspraak voor van ouderling Marvin J. Ashton in de
bovenstaande inleiding tot afdeling 52 (p. 94).

Inleiding
Algernon Sidney Gilbert, een succesvol middenstander in
Kirtland, wilde graag weten wat de wil van de Heer betreffende
zijn taak was. Priesterschapsdragers die achter de wil van de
Heer willen komen, moeten de volgende woorden van presi-
dent James E. Faust, raadgever in het Eerste Presidium,
onthouden: ‘De priesterschap in deze kerk heeft tot taak het
werk van gerechtigheid in de hele wereld vooruit te brengen.
Als we in de priesterschap willen dienen dan zullen we onze
zelfzuchtige verlangens en interesses opzij moeten zetten.
Broeders, we moeten onszelf voorbereiden, zodat we de
priesterschapsroepingen kunnen aanvaarden, waarvoor wij
wellicht geroepen worden.’ (De Ster, juli 1997, p. 43.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Bij monde van priesterschapsleiders roept de Heer mensen

om in zijn koninkrijk werkzaam te zijn. (Zie LV 53:1–4;
zie ook Geloofsartikelen 1:5.)

• Als wij de wereld verzaken en tot het einde toe volharden,
zullen we het eeuwig heil ontvangen. (Zie LV 53:2, 7; zie ook
LV 14:7.)

Leer en Verbonden 53

Vers Een ware dienstknecht van de Heer:

15 Bidt.

15 Heeft een verslagen (berouwvolle) geest.

15 Is gehoorzaam aan de verordeningen van de Heer.

16 Gebruikt zachtmoedige en opbouwende taal.

17 Ontvangt de macht van de Heer.

17 Werkt en onderricht volgens de openbaringen
van God.

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 113–114.

Lesideeën
Leer en Verbonden 53. Bij monde van priesterschaps-
leiders roept de Heer mensen om in zijn koninkrijk
werkzaam te zijn. (15–20 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je als leider in de kerk
mensen voor bepaalde taken moest roepen.

• Hoe zou je beslissen wie welke taak zou krijgen?

• Waarom zou het belangrijk zijn om de Heer bij die beslissing
te betrekken?

• Hoe behoren de leden geroepen te worden? (Zie Geloofs-
artikelen 1:5.)

• Waarom is dat beter dan iedereen zijn eigen roeping te laten
uitkiezen?

• Waarom worden roepingen door middel van de leiders
geopenbaard en niet aan de leden zelf?

Laat de cursisten de inleiding tot Leer en Verbonden 53 en
vers 1 lezen. Vraag:

• Wie wilde iets over zijn roeping in de kerk weten?

• Wat voor rol speelde Joseph Smith in de roeping van broeder
Gilbert?

• Wat voor rol speelde de Heer?

• Hoe is dit te vergelijken met de hedendaagse gang van zaken
in de kerk?

Lees Leer en Verbonden 53:2–5 klassikaal. Laat de cursisten de
taken van Sidney Gilbert opzoeken en markeren. Lees vers 6 en
leg uit dat het woord voorschriften minimaal twee betekenissen
heeft. De belangrijkste betekenis is verordeningen, zoals de
doop en ordening in het priesterschap. Maar het woord kan ook
het volgende betekenen: ‘Gods uitspraken, wetten en geboden;
de oordelen die Hij uitspreekt.’ (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, 2e editie [1966], p. 548.)

Zeg dat gehoorzaamheid aan de geboden en raad van de Heer
een van de sleutels is om kennis en openbaring te ontvangen.
Lees opnieuw vers 6 en vraag:

• Wat voor zegeningen beloofde de Heer Sidney Gilbert als hij
zich aan de ‘eerste voorschriften’ zou houden?

• Lees Matteüs 7:21–23; Jakobus 1:22–25. Hoe kunnen we deze
teksten met de woorden van de Heer aan broeder Gilbert
vergelijken?

Bespreek hoe belangrijk het is om niet alleen naar de Heer te
luisteren, maar ook te doen wat Hij zegt. Geef de cursisten een
kopie van een recente toespraak van de president van de kerk.
Behandel die met de cursisten en laat hen markeren wat de
Heer door middel van de profeet heeft gezegd over wat wij
moeten doen om verder gezegend te worden. Moedig hen aan
om de raad van de profeet te volgen.

Leer en Verbonden 53
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Leer en Verbonden 53:2, 7. Als wij de wereld
verzaken en tot het einde toe volharden, zullen we
het eeuwig heil ontvangen. (10–15 minuten)

Laat de cursisten voorbeelden geven van wat het betekent om
iets te verzaken. Lees Leer en Verbonden 53:2 en vraag wat wij
van de Heer moeten verzaken. Bespreek wat het betekent om
de wereld te verzaken. Leg uit dat de wereld verzaken inhoudt
dat wij wereldse verlangens en activiteiten aan de kant zetten.
Wij verzaken de wereld als wij door middel van de verorde-
ningen van het evangelie verbonden met de Heer sluiten en die
nakomen.

Lees de uitspraak voor van president George Q. Cannon in de
toelichting bij Leer en Verbonden 53:2 in De Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325 (p. 114). Bespreek met de klas dat we
door alles wat we zien, lezen, horen en dragen dichter bij de
Heer kunnen komen of wereldser kunnen worden. Lees Leer en
Verbonden 53:7 en vraag:

• Hoe lang moeten we van de Heer de wereld verzaken?

• Welke belofte krijgen de mensen die tot het einde toe
volharden?

• Wat voor eigenschappen kunnen wij ontwikkelen om tot het
einde toe te kunnen volharden?

Inleiding
Heilige verbonden verbreken is een bijzonder ernstige zaak.
Ouderling Boyd K. Packer heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

‘Leef uw verbonden na en u zult veilig zijn. Verbreek ze, en
u zult dat niet zijn. (. . .)

‘(. . .) We kunnen niet onze verbonden verbreken en de gevolgen
ontlopen.’ (De Ster, januari 1991, p. 78.)

Ouderling Neal A. Maxwell heeft gevraagd:

‘Hoe kunnen wij, als lid van de kerk, geestelijk overleven als we
onze verbonden niet eren? Hoe kunnen wij geestelijk overleven
als wij de verbonden die wij ten tijde van onze doop of in
de heilige tempel hebben gesloten, geheel en al schenden?’
(De Ster, juli 1988, p. 6.)

De gebeurtenissen rond de openbaring in Leer en Verbonden 54
zijn een voorbeeld van de gevolgen als wij de verbonden met
God verbreken.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Rechtschapenen kunnen bevrijding en rust vinden als zij

geloof oefenen in God, zich bekeren en nederig en geduldig
zijn. (Zie LV 54:3, 10; zie ook Mosiah 24:8–16.)

Leer en Verbonden 54

• Wie hun verbonden naleven, zullen de zegeningen van God
ontvangen. Wie dat niet doet, zal door God geoordeeld
worden. (Zie LV 54:4–6; zie ook Mosiah 2:38; Alma 34:16.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 99.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 114–115.

Lesideeën
Leer en Verbonden 54. Wie hun verbonden naleven,
zullen de zegeningen van God ontvangen. Wie dat
niet doet, zal door God geoordeeld worden. 
(20–25 minuten)

Vertel het volgende verhaal van ouderling F. Burton Howard,
lid van de Zeventig, over een autoreis van tien uur met zijn
vrouw en jonge zoon:

‘Toen de zon al onder was en we nog twee uur voor de
boeg hadden, besloten we een spelletje te doen. Doel van
het spel: een uitgeput kind ertoe bewegen te gaan slapen.
(. . .) We zeiden tegen het jongetje achterin: “Doe je mee
met verstoppertje?” Hij reageerde enthousiast. “Goed
dan,” zeiden we, “oogjes toe totdat we je roepen. We
hebben tijd nodig om ons te verstoppen.”

‘Het spelletje begon. Degene naast de bestuurder liet zich
wat naar onderen glijden en riep tien tot vijftien seconden
later, “Kom maar”. Onze zoon sprong dan zowat over
de bank heen en gilde, “Gevonden!” En dan zeiden wij:
“Volgende keer gaan we ons beter verstoppen. Doe je
oogjes maar weer dicht.” Een minuut of wat ging dan
voorbij voordat we weer riepen en hij over de bank
sprong om ons te zoeken. Ten slotte zeiden we: “Nu
hebben we echt een goed plekje gevonden. Maar dat zal
langer duren. Oogjes toe totdat we je roepen.”

‘Eén minuut, twee minuten, vijf minuten gingen voorbij.
In alle stilte zoefden we over de weg. De rust was verruk-
kelijk. We moeten wel twintig kilometer hebben gereden
voordat we elkaar fluisterend begonnen te feliciteren
met het succes van ons slimme spelletje. Maar toen kwam
er van de achterbank het snikkende stemmetje van een
in verdrietig jongetje: “Jullie hebben me niet geroepen en
dat hadden jullie beloofd.” 

‘”Jullie hebben niet gedaan wat jullie hebben gezegd.”
Wat een verschrikkelijke beschuldiging. Het was een
gedenkwaardig moment in ons leven. We wisten dat we
dat spelletje nooit meer konden spelen.’ (De Ster, juli 1996,
p. 26.)
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Bespreek de volgende vragen klassikaal:

• Waarom zou ouderling Howard die ervaring als een
‘gedenkwaardig moment’ hebben beschreven?

• Waarom is het belangrijk om beloften na te komen en te doen
wat we zeggen?

• Heeft iemand ooit een belofte aan jullie verbroken?
Hoe voelde je je toen?

• Hoe voel je je als iemand zijn beloften aan jullie nakomt?

Laat de cursisten in de inleiding tot Leer en Verbonden 54
opzoeken dat een aantal mensen hun verbonden verbroken
hadden. Bespreek de historische achtergrond bij afdeling 54 in
Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 114–115.
Vraag:

• Wat voor verbond had Leman Copley gesloten?

• Hoe belangrijk is een verbond met de Heer of een belofte
aan Hem?

• Wat hadden de heiligen verwacht die van New York naar
Ohio verhuisden?

Lees Leer en Verbonden 54:4–5 en bespreek wat er in deze
teksten over het belang van verbonden staat. Lees de verzen
7–9 en zoek op wat deze heiligen moesten doen. Lees de verzen
6, 10 en zoek de zegeningen op die de Heer belooft aan de
mensen die hun verbonden nakomen en in tijden van beproe-
ving geduldig zijn. Bespreek de waarde van deze beloften in
ons leven.

Lees voor wat ouderling Howard verder heeft gezegd:

‘Leden van de kerk zeggen toe allerlei dingen te doen.
(. . .) We sluiten verbonden. (. . .) En net zoals bij dat inci-
dent in de auto jaren geleden, doen we weleens niet
datgene wat wij hadden toegezegd te zullen doen. (. . .)

‘Wij zijn een verbondsvolk. Als er één kenmerk is van de
leden van de kerk, dan is het dat wij verbonden sluiten.
Wij moeten tevens bekendstaan als mensen die hun
verbonden nakomen. Beloften doen is gemakkelijk, maar
om vervolgens te doen wat we hebben beloofd is een
andere zaak. Daar is uithoudingsvermogen en stand-
vastigheid voor nodig. Het betekent trouw blijven tot het
einde toe, ondanks succes of fiasco, twijfel of ontmoedi-
ging. Het betekent tot de Heer naderen met ons gehele
hart. Het betekent uit alle macht doen wat wij hebben
beloofd – ook wanneer wij er wellicht geen zin in hebben.

‘Ik heb eens samen met ouderling M. Russell Ballard een
rouwdienst bijgewoond. Een uitspraak die hij daar heeft
gedaan is mij altijd bijgebleven. Hij zei: “Voor een heilige
der laatste dagen is het leven pas voorbij als hij of zij
veilig dood is, met een helder brandend getuigenis.”
“Veilig dood” – wat een interessant idee. Broeders en
zusters, wij zullen niet veilig zijn eer wij ons hart aan de
Heer hebben geschonken – eer wij hebben geleerd te doen
wat wij hebben beloofd.’ (De Ster, juli 1996, p. 27.)

Inleiding
Kort nadat hij van de herstelling had gehoord, ging William W.
Phelps naar Kirtland. Daar vroeg hij door middel van de
profeet Joseph Smith raad aan de Heer. Want de Heer heeft
gezegd: ‘Gezegend zijn zij die naar mijn voorschriften luisteren
en mijn raad het oor lenen, want zij zullen wijsheid leren’
(2 Nephi 28:30). In Leer en Verbonden 55 staan de instructies
van de Heer aan broeder Phelps.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wie zich laten dopen met het oog alleen op de heerlijkheid

Gods gericht, zullen vergeving van hun zonden en de gave
van de Heilige Geest ontvangen. (Zie LV 55:1.)

• God geeft leiding aan de mensen die daarnaar op zoek zijn.
(Zie LV 55; zie ook LV 4:7.)

• God wil graag dat wij een opleiding volgen. (Zie LV 55:4;
zie ook 2 Nephi 9:29; LV 88:77–80; 90:15.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 103.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 116.

Lesideeën
Leer en Verbonden 55:1–5. Wie zich laten dopen met
het oog alleen op de heerlijkheid Gods gericht, zullen
vergeving van hun zonden en de gave van de Heilige
Geest ontvangen. (15–20 minuten)

Laat de cursisten een lofzang zingen die door W. W. Phelps is
geschreven. (Mogelijke lofzangen: 2, 3, 6, 14, 24, 31, 41, 101, 117.)
Vraag: Wat is de overeenkomst tussen deze lofzang en Leer en
Verbonden 55?

Behandel de informatie over W. W. Phelps in de historische
achtergrond bij afdeling 55 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325 (p. 116). Lees Leer en Verbonden 55:1 en
zoek op wat W. W. Phelps van de Heer moest doen om verge-
ving en de Heilige Geest te ontvangen. Getuig dat wij ons leven
voortdurend onder de loep moeten nemen om te controleren of
onze verlangens op Gods heerlijkheid of onze eigen trots zijn
gericht.

Lees de verzen 2–5 en zoek op wat broeder Phelps van de Heer
moest doen. Bespreek hoe hij deze dingen kon doen om of het
koninkrijk van God op te bouwen of de aandacht op zichzelf te
vestigen. Moedig de cursisten aan om vast te stellen waarom ze
in de kerk werkzaam zijn: om God te verheerlijken of zichzelf te
prijzen.

Leer en Verbonden 55
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Teken op het bord een ladder die tegen een muur aanstaat.
Vraag de cursisten hoe het beklimmen van de ladder kan
worden vergeleken met het naleven van het evangelie. Lees de
volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

Zeg dat als wij het evangelie om de verkeerde redenen naleven,
we een ladder beklimmen die tegen de verkeerde muur staat.
Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat we niet alleen
moeten doen wat de Heer van ons verwacht, maar dat we dat
ook om de juiste redenen moeten doen. Vraag:

• Hoe is onze motivatie om de ladder van het evangelie op te
klimmen van invloed op ons vermogen om te klimmen?

• Waarom is het belangrijk om te doen wat God van ons
verwacht, met het oog alleen op zijn heerlijkheid gericht?

Inleiding
De Heer heeft gezegd: ‘Er worden velen geroepen, maar
weinigen worden gekozen. En waarom worden zij niet
gekozen? Omdat hun hart zozeer op de dingen van deze
wereld is gezet’ (LV 121:34–35.) Dit was waarschijnlijk een
probleem onder de heiligen in Thompson (Ohio). (Zie LV 56:6.)
Toen Leman Copley zijn belofte niet nakwam om een stuk land
aan de heiligen uit Colesville te geven, trok de Heer de
zendingsoproep van Newell Knight in zodat hij de verschoppe-
lingen uit Colesville naar Missouri kon leiden. (Zie vers 6–7.)
Door zijn betrokkenheid bij de problemen in Thompson kon
Ezra Thayre zich niet op zijn zending met Thomas B. Marsh
voorbereiden. (Zie vers 5; zie ook de inleidingen tot de afde-
lingen 54 en 56.) De Heer gebood Ezra Thayre ‘zich van zijn
hoogmoed en van zijn zelfzucht [te] bekeren’ (vers 8).

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wie tegen God in opstand komen, zullen door Hem gestraft

worden. (Zie LV 56:1–4, 8–17; zie ook Mosiah 2:36–37;
LV 1:3.)

• De Heer kan geboden afkondigen en herroepen. 
(Zie LV 56:4–11; zie ook LV 58:32.)

• Rijkdom kan de ziel van rijk en arm verteren. Wie zich
bekeren en nederig gehoor geven aan de waarheid, zullen de

Leer en Verbonden 56

‘Als we een ladder opklimmen, moeten we onderaan
beginnen en stap voor stap naar boven gaan, totdat we de
top hebben bereikt. Dat geldt ook voor de beginselen van
het evangelie – we moeten met de fundamentele begin-
selen beginnen en doorgaan totdat we alle beginselen van
de verhoging hebben geleerd.’ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 348.)

aarde beërven. (Zie LV 56:14–20; zie ook Matteüs 19:23–26;
1 Timoteüs 6:10.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 102–104.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 117–118.

Lesideeën
Leer en Verbonden 56. Wie tegen God in opstand
komen, zullen door Hem gestraft worden. 
(20–25 minuten)

Laat de cursisten een definitie voor opstand bedenken. Laat een
aantal cursisten vertellen wat ze hebben bedacht. Lees de
volgende uitspraak voor van ouderling Spencer W. Kimball,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 56:14–17 zinsneden
opzoeken waarin opstandigheid wordt omschreven. Laat de
cursisten voorbeelden geven van opstandige mensen van hun
leeftijd.

Behandel de voorbeelden van opstandigheid in de boven-
staande inleiding tot afdeling 56. Lees Leer en Verbonden
56:1–4 en vraag: Wat staat er in deze teksten over opstandig-
heid? Lees Mosiah 2:36–39; 16:5 en vraag wat er in deze teksten
over opstandigheid staat.

Lees Leer en Verbonden 56:5–11, 14, 18–20, en laat de cursisten
de gevolgen van opstandigheid en nederigheid in deze teksten
met elkaar vergelijken. Behandel vers 18 en bespreek hoe wij de
beloofde zegeningen kunnen ontvangen.

‘Een veelvoorkomende zonde is opstand tegen God. Deze
openbaart zich in moedwillige weigering om Gods
geboden te onderhouden, in verwerping van de raad van
zijn dienstknechten, in verzet tegen het werk van zijn
koninkrijk – opzettelijk in woord of daad blijk geven van
ongehoorzaamheid aan Gods wil. (. . .)

‘Onder de leden van de kerk neemt deze opstandigheid
veelvuldig de vorm aan van kritiek op gezagsdragers
en leidinggevenden. (. . .) Ze klagen over de programma’s,
kleineren de aangestelde leiders en gedragen zichzelf als
een rechter. Na een tijdje blijven ze weg uit de kerk omdat
ze zogenaamd gekwetst zijn, ze betalen geen tiende meer
en komen hun andere verplichtingen in de kerk niet na.
Kortom, ze hebben de geest van afvalligheid, die bijna
altijd de oogst van het zaad van kritiek is. (. . .)

‘Zulke mensen geven hun getuigenis niet door aan hun
nakomelingen, ze vernietigen het geloof thuis en
ontzeggen de volgende generaties, die anders in alles
getrouw hadden kunnen zijn, het “recht op het priester-
schap”.’ (The Miracle of Forgiveness [1969], pp. 42–43.)
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Leer en Verbonden 56:16–20. Rijkdom kan de ziel
van rijk en arm verteren. Wie zich bekeren en nederig
gehoor geven aan de waarheid, zullen de aarde
beërven. (10–15 minuten)

Deel de klas op in twee groepen. Laat de ene groep zich voor-
stellen dat ze rijk zijn en de andere dat ze arm zijn. Laat iedere
groep de volgende vraag bespreken: ‘Wat is in jullie financiële
situatie de grootste beproeving om trouw in de kerk te blijven?’
Laat iemand uit iedere groep vertellen wat ze besproken
hebben.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 56:16–17 met 1 Timoteüs
6:10 vergelijken. Vraag:

• Waardoor zou volgens de Heer de ziel van de rijken worden
verteerd?

• Tegen welke verleidingen waarschuwde de Heer de armen?

• Welke verleidingen komen zowel onder de rijken als de
armen voor?

• Lees Leer en Verbonden 56:18. Wat is volgens deze tekst de
oplossing van deze problemen?

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Ezra Taft
Benson voorlezen:

Lees de verzen 18–20. Getuig dat zowel de rijken als de armen
schuldig aan de zonde van hoogmoed kunnen zijn, maar
dat iedereen door nederigheid de zegeningen van de Heer kan
ontvangen die in deze teksten staan beschreven.

Inleiding
Terwijl hij in november en december 1830 aan de Bijbelvertaling
van Joseph Smith bezig was, kreeg de profeet meer informatie
over de stad Zion in de tijd van de profeet Henoch. (Zie Mozes
6–7.) In februari 1831 ontving Joseph Leer en Verbonden 42,

Leer en Verbonden 57

‘Hoogmoed is een zonde die we meteen herkennen bij
anderen, maar die we zelden in onszelf erkennen.
De meesten van ons beschouwen hoogmoed als een
zonde van de elite, zoals de welgestelden en de geleerden
die neerkijken op de rest van de mensheid. (Zie 2 Nephi
9:42.) Er bestaat echter een kwaal die veel vaker onder
ons voorkomt – hoogmoed van onderen af naar boven
toe. Die manifesteert zich op verschillende manieren,
zoals vitten, roddelen, kritiseren, morren, de tering niet
naar de nering willen zetten, afgunstig zijn, begeren, het
onthouden van dankbaarheid en lof die een ander
zouden kunnen opbeuren, niet willen vergeven en jaloers
zijn.’ (Zie De Ster, juli 1989, p. 4.)

waarin staat dat de plaats van het nieuwe Jeruzalem, een stad
van Zion die de heiligen in de laatste dagen moeten bouwen,
bekend zou worden gemaakt. (Zie vers 62.)

In juni 1831 riep de Heer Joseph Smith en bepaalde ouderlingen
om naar Missouri te reizen, waar de plaats van hun erfgoed
geopenbaard zou worden. (Zie LV 52.) Op 20 juli, kort nadat de
profeet was aangekomen, openbaarde de Heer dat ‘het land
Missouri (. . .) voor de vergadering der heiligen’ was aange-
wezen en dat Independence ‘de plaats voor de stad Zion’ was.
(LV 57:1–2; zie vers 3.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer wees Independence in Jackson County (Missouri)

aan als de plaats van het nieuwe Jeruzalem en het middel-
punt van Zion. (Zie LV 57:1–5; zie ook 3 Nephi 20:22;
21:23–24.)

• De Heer moedigt de heiligen aan om op eerlijke wijze hun
brood te verdienen en hun succes te gebruiken om het
koninkrijk van God op te bouwen. (Zie LV 57:6–12.)

• Onze opleiding, training en ervaring kan gebruikt worden
om het koninkrijk van God op te bouwen. (Zie LV 57:6–14.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 106–107.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 118–119.

Lesideeën
NB: Herinner de cursisten eraan dat de leden van de kerk zich
tussen 1831 en 1838 zowel in Kirtland (Ohio) als in Missouri
verzamelden. De profeet Joseph Smith woonde tot 1838 in Ohio,
maar reisde zo nu en dan naar Missouri, net als zijn raadgevers
en de apostelen (nadat zij in 1835 waren gekozen).

Leer en Verbonden 57:1–5. De Heer wees Indepen-
dence in Jackson County (Missouri) aan als de plaats
van het nieuwe Jeruzalem en het middelpunt van Zion.
(20–25 minuten)

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

‘De opbouw van Zion is een zaak waarvoor het volk van
God in elke bedeling grote belangstelling aan de dag
heeft gelegd. Het is een thema waar profeten, priesters en
koningen zich in verheugd hebben. Zij hebben vol
verwachting naar onze tijd uitgekeken. En vol hemelse en
vreugdevolle verwachting hebben zij over onze tijd
gezongen, geschreven en geprofeteerd.’ (History of the
Church, deel 4, pp. 609–610.)

Leer en Verbonden 57
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Bespreek de volgende vragen:

• Waarom zou het volk van God de bouw van Zion zo’n
belangrijk en interessant onderwerp hebben gevonden?

• Wat weten jullie van de bouw van Zion?

• Wat zouden jullie over dit onderwerp willen weten?

Geef de cursisten het volgende schema als uitreikblad:

Verdeel de teksten onder de cursisten en laat hen die bestu-
deren. Ga klassikaal door de teksten heen, in de aangegeven
volgorde, en laat de cursisten die de teksten bestudeerd hebben
vertellen wat er over Zion in staat. Laat hen het schema aan de
hand van de bespreking invullen.

Merk op hoe vaak er in verband met Zion over tempels wordt
gesproken. (Zie 2 Nephi 12:2–3; LV 42:36; 57:3; Mozes 7:21.)
Zeg dat tempels een middel zijn om rein van hart te worden
en verbonden met de Heer te sluiten om Zion te vestigen.
Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Lance B.
Wickman, lid van de Zeventig:

Wijs erop dat de Heer de heiligen stap voor stap kennis over
Zion gaf. De Heer gebruikt deze procedure geregeld om zijn wil
te openbaren. We leren iets, dan brengen we dat in praktijk, en
dan leren we iets meer. Iedere stap is een belangrijk onderdeel
van onze vooruitgang.

‘De woorden Zion en tempel horen bij elkaar. (. . .) Voor
Zion, de reinen van hart, bezit de tempel de sleutel
die heilige plaatsen ontsluit – plaatsen van verblijding –
terwijl zij die zich op de zijwegen van Babylon bevinden,
gedoemd zijn om te treuren.’ (Zie De Ster, januari 1995,
p. 77.) 

Teksten Leringen over Zion

1 Nephi 13:37

2 Nephi 12:2–4

Ether 13:4–8

LV 6:6

LV 21:1, 7

LV 28:8–9

LV 29:7–8

Mozes 7:13–21

LV 38:16–27, 34–35, 39

LV 42:8–9, 31–36

LV 45:11–14, 64–71

LV 48:3–6

LV 49:24–25

LV 52:2–5, 42–43

LV 57:1–5

Leer en Verbonden 57:6–16. Onze opleiding, training
en ervaring kan gebruikt worden om het koninkrijk
van God op te bouwen. (15–20 minuten)

Vraag verscheidene cursisten wat voor werk hun ouders doen.
Bespreek in welke opzichten deze beroepen belangrijk zijn en
een zegen in het leven van anderen.

Lees Leer en Verbonden 57:8, 11, 13–15. Omcirkel de namen
of ambten van vier mensen die zich van de Heer moesten
‘vestigen’ of die hulp moesten verlenen zodat anderen zich in
Zion konden ‘vestigen’. (NB: In vers 15 is Edward Partridge ‘de
bisschop’ en Sidney Gilbert ‘de gevolmachtigde’; zie LV 41:9;
57:6–7.) Geef de cursisten de volgende informatie over deze vier
personen:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 57:6–16 lezen en de
volgende vragen bespreken:

• Wat moesten deze vier personen van de Heer doen om aan
de opbouw van Zion bij te dragen?

• Hoe werden zij door hun talenten en opleiding voorbereid
om het koninkrijk van de Heer op te bouwen?

• Wat voor offers brengen algemene autoriteiten tegenwoor-
dig? (Zij geven hun carrière op om de Heer te dienen.)

• Hoe kunnen wij talenten ontwikkelen of ervaring opdoen?
(Muziek, taal of andere kunsten studeren; ons best op school
doen; een diploma of graad halen; hard en eerlijk leren
werken.)

• Hoe kan onze opleiding, training en ervaring gebruikt
worden om het koninkrijk van God op te bouwen?

Inleiding
Nadat de Heer Henoch had geboden om te prediken, duurde
het ongeveer 365 jaar voordat zijn stad in de hemel werd opge-
nomen. (Zie LV 107:48–49; Mozes 7:68.) Toen Leer en Verbonden
58 werd geopenbaard, was de kerk nog geen anderhalf jaar
oud. De leden van de kerk kwamen naar Missouri om Zion te
bouwen, maar Zion zou in het leven van deze heiligen niet
gebouwd worden. Het werk dat zij verrichtten en de open-
baringen die zij ontvingen waren een fundering voor de laatste
bedeling, voordat de Heer terugkeert.

Leer en Verbonden 58

Een schrijver, drukker en uitgever die voor
verschillende kranten had gewerkt en er ver-
schillende had opgericht.

William W. Phelps

Een succesvol middenstander.Sidney Gilbert

Een getalenteerd schrijver, redacteur en
spreker die leerkracht en jurist was geweest.

Oliver Cowdery

Een middenstander die een hoedenfabriek
had gehad.

Edward Partridge
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Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer koos de profeet Joseph Smith en anderen om ‘getui-

genis te geven van het land’ waarop Zion gebouwd zou
worden, en om de aardse en geestelijke fundering te leggen.
(Zie LV 58:1–13, 49–59.)

• De Heer belooft eeuwige zegeningen aan wie trouw zijn
geboden onderhouden, ook in tijden van beproeving. 
(Zie LV 58:2–5.)

• Zion wordt gebouwd door de prediking van het evangelie
aan de wereld en door het vergaderen van personen in zijn
ringen, als voorbereiding op de wederkomst van de Heer.
(Zie LV 58:8–11, 44–48, 61–65; zie ook LV 45:64–67.)

• De Heer heeft bisschoppen geroepen om aan de hand van
zijn wet de leden te oordelen. De leden behoren de wetten
van het land te gehoorzamen. (Zie LV 58:14–23; zie ook
LV 134:5, 10–11; Geloofsartikelen 1:12.)

• Wij behoren goede werken te verrichten en anderen te
helpen, zonder dat de Heer of zijn leiders ons dat hoeven te
vragen. (Zie LV 58:26–29.)

• Onder de wet van toewijding moesten de leden alles wat zij
hadden aan de bisschop, de vertegenwoordiger van de Heer,
geven. Daarvoor in de plaats kregen zij een bepaald erfdeel
toegewezen. (Zie LV 58:35–39, 49–53.)

• Bekering betekent ook dat wij onze zonden belijden en
verzaken. De Heer vergeeft de zonden van de mensen
die zich bekeren en gedenkt hun zonden ‘niet meer’. 
(Zie LV 58:42–43; zie ook Mosiah 4:9–10; LV 59:12.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 106–107.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 119–124.

Lesideeën
Leer en Verbonden 58:1–13, 44–65. De Heer
koos de profeet Joseph Smith en anderen om
‘getuigenis te geven van het land’ waarop

Zion gebouwd zou worden, en om de aardse en
geestelijke fundering te leggen. (25–30 minuten)

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith: ‘De
opbouw van Zion behoort ons grootste doel te zijn.’ (History of
the Church, deel 3, p. 390.) Bespreek de volgende vragen:

• Wat zijn jullie tijdens je studie van de Leer en Verbonden al
over Zion te weten gekomen?

• Waarom zou Zion zo’n belangrijk onderwerp zijn om te
bestuderen?

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je bij Joseph Smith was
toen de Heer de plaats voor de stad Zion openbaarde. Wat zou
je vervolgens willen weten? Laat de cursisten de inleiding tot

S  M  T  W  TH  F  S

Leer en Verbonden 58 lezen en opzoeken wat de heiligen
wilden weten. Leg uit dat deze openbaring een steun voor de
heiligen was om erachter te komen hoe ze Zion moesten
bouwen.

Lees Leer en Verbonden 58:1–13, 44 en zoek op wat de Heer
over Zion tegen de profeet heeft gezegd. Vraag:

• Uit welke woorden en zinsneden blijkt dat Zion in die tijd
niet volledig gevestigd zou worden?

• Wat voor rol zouden beproevingen in de vestiging van Zion
spelen?

Leg uit dat Zion in die tijd nog niet volledig gevestigd zou
worden, maar dat de heiligen in die tijd wel belangrijk grond-
werk hebben verricht. Neem de verzen 6–13 gedetailleerd door
zodat de cursisten erachter komen waarom de Heer deze
heiligen in Zion vergaderde. Bespreek de volgende zinsneden:

• ‘Opdat u gehoorzaam zult zijn’ (vers 6).

• ‘Opdat uw hart bereid zal zijn om te getuigen van de dingen
die gaan komen’ (vers 6).

• ‘Opdat u de eer zult hebben om het fundament te leggen’
van Zion (vers 7).

• ‘Opdat u de eer zult hebben (. . .) om te getuigen van het land
waar het Zion van God zich zal bevinden’ (vers 7).

• ‘Opdat er een feestmaal van vette spijzen zal worden aange-
richt voor de armen.’ (Vers 8; zie vers 9–11; zie ook de
toelichting bij LV 58:8–11 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325, pp. 120–121.)

• ‘Opdat het getuigenis zal uitgaan van uit Zion’ (vers 13).

Laat de cursisten opschrijven wat de leden van de kerk tegen-
woordig moeten doen om Zion op te bouwen? Laat hen in de
verzen 44–65 geboden opzoeken die passen bij wat ze net
hebben opgeschreven. Vraag: Waardoor worden we daarvan
weerhouden? Lees de volgende raad van president Spencer W.
Kimball voor:

‘Jarenlang hebben wij gehoord dat de opbouw van een
hedendaags Zion een belangrijk resultaat zal zijn van
onze werkzaamheden, hoop en aspiraties – een Zion dat
gekenmerkt wordt door liefde, eensgezindheid en vrede;
een Zion waar Gods kinderen één zijn.

‘Wij mogen niet vergeten wie wij zijn en wat er van onze
werkzaamheden moet terechtkomen. (. . .)

‘Hoe belangrijk het ook is om dat niet te vergeten, door
Zion te definiëren en te beschrijven zal het niet gevestigd
worden. Dat kan alleen gebeuren als de leden van de kerk
zich consequent en gezamenlijk inspannen. Ongeacht
de kosten of inspanning geldt: “Doe het.”’ (Conference
Report, april 1978, pp. 121–122; of Ensign, mei 1978,
pp. 80–81.)

Leer en Verbonden 58
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Leer en Verbonden 58:2–5. De Heer belooft eeuwige
zegeningen aan wie trouw zijn geboden onderhouden,
ook in tijden van beproeving. (10–15 minuten)

Laat de cursisten een definitie van beproeving bedenken. (Beproe-
ving betekent kwelling, probleem of leed.) Lees de volgende
uitspraak van ouderling Marion G. Romney voor:

Laat de cursisten opschrijven wat volgens hen de moeilijkste
beproevingen zijn die mensen van hun leeftijd ondergaan.
Bespreek wat zij hebben opgeschreven. Lees Leer en Verbonden
58:2–4 en zoek op wat de Heer over beproevingen heeft gezegd.
Vraag: Hoe kan iemand aan de hand van deze teksten
problemen overwinnen?

Laat de cursisten Romeinen 8:16–18; Ether 12:6; Leer en
Verbonden 98:3, 12–15 lezen en opschrijven wat de Heer belooft
aan de mensen die beproevingen doorstaan. Lees de volgende
uitspraak van president Brigham Young voor en getuig van de
waarheid ervan:

Leer en Verbonden 58:8–11, 44–48, 63–65. Zion
wordt gebouwd door de prediking van het evangelie
aan de wereld en door het vergaderen van personen
in zijn ringen, als voorbereiding op de wederkomst
van de Heer. (20–25 minuten)

Geef iedere cursist een van de volgende teksten: Johannes
4:13–14; Johannes 4:31–34; Johannes 6:47–51; 2 Nephi 9:50. Laat
de cursisten in hun teksten woorden of zinsneden opzoeken die
de volgende zin kunnen afmaken: ‘Het evangelie van Jezus
Christus is als ______________ omdat het ______________ .’
Vraag de cursisten of zij andere woorden kunnen bedenken om
de zin af te maken. Lees Leer en Verbonden 58:8–11 en zoek op
waar de Heer het herstelde evangelie mee vergeleek. Vraag:

‘We praten over onze beproevingen en problemen in dit
leven, maar stel dat u zichzelf duizenden of miljoenen
jaren van nu kon zien, als u in dit leven trouw aan uw
godsdienst bent geweest, en het eeuwige leven en een
kroon van heerlijkheid in de tegenwoordigheid van God
hebt ontvangen. Als u op uw leven hier terugkijkt en de
verliezen, de kruisen, de teleurstellingen en het verdriet
ziet (. . .), zou u uitroepen: “Maar wat maakt dat uit? Die
dingen waren maar tijdelijk en nu zijn we hier. In het ster-
felijk leven zijn we even getrouw geweest, en nu hebben
we het eeuwige leven en de heerlijkheid ontvangen.”’
(Journal of Discourses, deel 7, p. 275.)

‘Net als Jezus beproevingen moest ondergaan om
Zichzelf te bewijzen, moeten alle mensen beproefd
worden om zichzelf te bewijzen. (. . .)

‘[Zoals de profeet Joseph Smith heeft gezegd:] “(. . .) alle
heiligen, (. . .) profeten en apostelen hebben veel beproe-
vingen moeten doorstaan. (. . .)” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, pp. 260–261.)’ (Conference Report, oktober
1969, p. 58.)

• In welke opzichten is het evangelie een feest?

• Wie is op dat feest uitgenodigd?

• Hoe kunnen we anderen voor dat feest uitnodigen?

Zorg ervoor dat de cursisten inzien dat dit feest met de ‘bruiloft
van het Lam’ (vers 11) te maken heeft, waarmee de wederkomst
van Jezus Christus wordt bedoeld. Lees ook Matteüs 22:1–14;
Lucas 14:16–24; Openbaring 19:9 en bespreek wat daarin over
het feest en de wederkomst staat. Vraag: Wat houdt het in om
op de wederkomst voorbereid te zijn? Lees Leer en Verbonden
58:44–48, 63–65 en zoek op wat de dienstknechten van de Heer
moesten doen om Zion op te bouwen en zich op de weder-
komst voor te bereiden. Laat hen per gebod dat zij vinden,
uitleggen waarom dat volgens hen belangrijk is.

Leer en Verbonden 58:26–29 (Teksten-
beheersing, Leer en Verbonden 58:26–27).
Wij behoren goede werken te verrichten

en anderen te helpen, zonder dat de Heer of zijn
leiders ons dat hoeven te vragen. (10–15 minuten)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 58:26–29 in hun eigen
woorden opschrijven. Verwijs hen naar de gids voor de cursist
als zij hulp met bepaalde woorden nodig hebben. (Zie de afde-
ling ‘De Schriften begrijpen’ voor afdeling 58.) Bespreek de
volgende vragen:

• Wat houdt het in om ‘gedreven (. . .) werkzaam te zijn’? (Vers
27.)

• Hoe kunnen we te weten komen wat een ‘goede zaak’ is?
(Zie Moroni 7:13–16.)

• Wat voor ‘macht’ hebben wij om het goede te doen?
(Vers 28.)

Laat de cursisten met een partner twee verhalen bedenken: een
waaruit een goed voorbeeld van deze teksten blijkt, en een
waaruit een slecht voorbeeld blijkt. Geef de cursisten de kans
om hun verhalen te vertellen.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Ezra Taft
Benson, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Meestal geeft de Heer ons het algemene doel dat bereikt
moet worden en een aantal richtlijnen, maar hij verwacht
van ons dat wij de meeste details en methoden uitzoeken.
De methoden en werkwijzen worden meestal ontwikkeld
met behulp van studie en gebed en door zo te leven dat
we de influisteringen van de Geest kunnen ontvangen en
volgen. Mensen die minder geestelijk zijn ingesteld,
hebben veel verschillende geboden nodig, zoals in de tijd
van Mozes. Tegenwoordig kijken de mensen die geestelijk
ingesteld zijn naar de doeleinden, ze bestuderen de richt-
lijnen van de Heer en zijn profeten, en handelen vervol-
gens met een gebed in hun hart – zonder in alles geboden
te hoeven worden. Door zo’n houding bereidt de mens
zich op het godschap voor. (. . .)

S  M  T  W  TH  F  S
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Moedig de cursisten aan om ijverig voor goede zaken werk-
zaam te zijn.

Leer en Verbonden 58:42–43 (Teksten-
beheersing). Bekering betekent ook
dat wij onze zonden belijden en verzaken.

De Heer vergeeft de zonden van de mensen die zich
bekeren en gedenkt hun zonden ‘niet meer’.
(15–20 minuten)

Laat een cursist zo ver mogelijk springen. Noteer na twee of
drie sprongen zijn beste prestatie. Laat de cursist vervolgens
met een zware rugzak springen. Noteer opnieuw zijn beste
prestatie.

Laat de klas uitleggen wat dit aanschouwelijk onderwijs met
zonde in ons leven te maken heeft. Laat hen Leer en Verbonden
58:43 lezen en opzoeken hoe we van onze zware zondenlast
kunnen afkomen. Bespreek de betekenis van het woord
verzaken, en zorg ervoor dat de cursisten goed begrijpen wat
belijdenis betekent.

Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling Spencer W.
Kimball heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen het
volgende gezegd:

Ouderling Richard G. Scott heeft gezegd:

‘U moet uw zonden altijd aan de Heer belijden. Als er
sprake is van een ernstige overtreding, zoals onkuisheid,
moet die beleden worden aan een bisschop of ringpresi-
dent. Begrijp alstublieft dat belijdenis alleen geen beke-
ring is. Het is een essentiële stap, maar is op zichzelf niet
voldoende. Gedeeltelijk belijden door alleen mindere
misstappen te noemen zal u niet helpen om vergeving te
ontvangen voor een ernstiger, niet beleden overtreding.
Essentieel voor het ontvangen van vergeving is de Heer,
en zo nodig ook zijn rechter, een priesterschapsleider,
volledig te onthullen wat u gedaan hebt.’ (De Ster,
juli 1995, p. 69.)

‘Niemand kan ooit vergeving van zonden ontvangen
totdat hij zich bekeert, en iemand heeft zich niet bekeerd
totdat hij zijn ziel heeft opengelegd en zijn intenties
en zwakheden zonder excuses of rationalisatie heeft
toegegeven.’ (Love versus Lust, Brigham Young University
Speeches of the Year [5 januari 1965], p. 10.)
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‘Soms wacht de Heer hoopvol op het initiatief van zijn
kinderen, en als zij dat niet nemen, raken zij de grote prijs
kwijt. De Heer zal de zaak voorbij laten gaan en hen voor
de gevolgen laten opdraaien of Hij moet zijn doel gede-
tailleerder uitleggen. Ik ben bang dat als Hij het gedetail-
leerder moet uitleggen, de beloning kleiner zal zijn.’
(Conference Report, april 1965, pp. 121–122.)

Lees vers 60 en vraag:

• Wat deed Ziba Peterson aan zijn zonden?

• Wat betekent de zinsnede ‘en denkt ze te verbergen’?

• Lees Leer en Verbonden 121:37. Wat gebeurt er met mensen
die hun zonden verbergen?

• Hoe proberen mensen hun zonden te verbergen?

• Kunnen we onze zonden eigenlijk wel verbergen?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 19:16–20; 58:42–43 lezen
en opzoeken hoe we door de verzoening van Jezus Christus
vergeving van onze zonden kunnen ontvangen.

Zeg tegen de cursisten dat als zij twijfelen of zij een bepaalde
zonde moeten belijden, zij het best contact met hun bisschop
kunnen opnemen. Hij kan duidelijkheid bieden. Merk op dat
cursisten zich vaak afvragen wat hun bisschop van hen zal
denken als zij hun zonde aan hem belijden. U kunt een bisschop
uitnodigen om met de klas over dit onderwerp te spreken. Ook
kunt u de volgende uitspraak voorlezen van president Gordon
B. Hinckley, destijds raadgever in het Eerste Presidium:

Inleiding
Kort nadat Hij had aangegeven waar de stad Zion gebouwd
moest worden (zie LV 57:1–3) en de profeet opdracht had
gegeven om land te kopen voor de vergadering van de heiligen
in Zion (zie LV 58:44–58), openbaarde de Heer afdeling 59,
waarin veel geboden staan die de heiligen moeten naleven om
Zion op te kunnen bouwen. Aan de mensen die deze geboden
zouden onderhouden, beloofde de Heer ‘het goede der aarde’
(vers 3; zie vers 16–20); ‘openbaringen op hun tijd’ (vers 4);
de vaardigheid om ‘onbesmet van de wereld’ te zijn (vers 9) en
‘vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de komende
wereld’ (vers 23).

Tegenwoordig blijven we op het fundament bouwen dat de
heiligen vroeger hebben gelegd. President Gordon B. Hinckley
heeft getuigd:

‘Ik zie een schitterende toekomst in een heel onzekere wereld.
Als we ons vastklampen aan onze waarden, als we voort-

Leer en Verbonden 59

‘Jullie hebben allemaal een bisschop, die door het gezag
van het heilig priesterschap is geordend en aangesteld
en die in zijn ambt recht heeft op inspiratie van de Heer.
Hij is een ervaren, begripvolle man. Hij heeft de jongeren
in zijn wijk bijzonder lief. Hij is een dienstknecht van God
die begrijpt hoe belangrijk geheimhouding is, en die je
met je problemen zal helpen. Wees niet bang om met hem
te praten.’ (Conference Report, oktober 1983, p. 66;
of Ensign, november 1983, p. 45.)
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bouwen op ons erfgoed, als we gehoorzaam voor de Heer
wandelen, als we gewoon het evangelie naleven, zullen we
ongelooflijk worden gezegend. Men zal ons bezien als een
opmerkelijk volk dat de sleutel heeft gevonden tot opmerkelijk
geluk.’ (De Ster, januari 1997, p. 71.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wie de geboden van God onderhouden, ontvangen aardse en

geestelijke zegeningen in dit leven en eeuwig leven in de
komende wereld. (Zie LV 59:1–8, 15–20, 23; zie ook Psalmen
37:9; Mosiah 2:41; LV 14:7.)

• God is verheugd als wij Hem bedanken en zijn geboden
onderhouden. (Zie LV 59:7, 21; zie ook Mosiah 2:20–22.)

• De sabbat is een dag van rust en aanbidding. Als wij de
sabbat heiligen, kunnen we zonden overwinnen en verlei-
dingen weerstaan. (Zie LV 59:9–14; zie ook Jesaja 58:3–14.)

• God heeft de wereld voor de mens geschapen. Wij behoren
de natuurlijke rijkdommen van de aarde met wijsheid en
inzicht te gebruiken. (Zie LV 59:16–20; zie ook 1 Nephi 17:36;
LV 49:19.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 105–107.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 124–129.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – Videopresentaties,
segment 9, ‘Op mijn heilige dag’ (17:26), kan gebruikt
worden om Leer en Verbonden 59:9–20 te behandelen.

(Zie Videolessen Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor
lesideeën.)

Leer en Verbonden 59. Wie de geboden van
God onderhouden, ontvangen aardse en
geestelijke zegeningen in dit leven en eeuwig

leven in de komende wereld. (25–30 minuten)

Laat een cursist het volgende verhaal voorlezen dat zuster
Patricia P. Pinegar als algemeen jeugdwerkpresidente heeft
verteld. Een jongetje ging met zijn vader naar het park om te
vliegeren.

‘De jongen was nog klein. Het was de eerste keer dat hij
zijn vlieger zou oplaten. Zijn vader hielp hem en na een
paar pogingen was de vlieger in de lucht. De jongen
rende en liet het touw vieren en al gauw vloog de vlieger
hoog in de lucht. De jongen was helemaal opgewonden;
de vlieger was zo mooi. Uiteindelijk was er geen touw
meer over om de vlieger nog hoger op te laten. De jongen
zei tegen zijn vader: “Papa, laten we het touw door-
snijden en de vlieger loslaten; ik wil zien dat hij nog
hoger en hoger gaat.”
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Vraag de cursisten:

• Hoe zijn de geboden met het touw van de vlieger te
vergelijken?

• Lees Leer en Verbonden 59:4. Wat belooft de Heer aan de
mensen die getrouw zijn?

• Lees Leer en Verbonden 130:21. Hoe kunnen meer geboden
een zegen zijn?

• Hoe zijn Gods geboden een bewijs van zijn liefde voor ons?

Lees de volgende raad van het Eerste Presidium voor:

Zet op het bord de kopjes Geboden en Gevolgen. Laat de cursisten
Leer en Verbonden 59:5–13 lezen en overal de woorden laat
en laten markeren. Zet deze geboden op het bord onder de
desbetreffende kopjes. Lees vers 8 en vraag:

• Wat houdt het in om een ‘gebroken hart’ en een ‘verslagen
geest’ te hebben? (Zie ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 20 in
het lesmateriaal voor de cursist; zie ook de uitspraak van
ouderling Bruce R. McConkie in de afdeling ‘De Schriften
begrijpen’ voor LV 59:8 in het lesmateriaal voor de cursist.)

• Waarom is het volgens jullie belangrijk om een gebroken hart
en een verslagen geest te hebben?

Bespreek alle geboden die op het bord staan en hoe onze
samenleving anders zou zijn als de mensen die onderhielden.

Laat de cursisten de verzen 14–24 lezen en de gevolgen
markeren die uit gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan de
geboden voortkomen. Zet hun bevindingen onder Gevolgen op
het bord. Vraag: Welke gevolgen zouden voor jullie het belang-
rijkst zijn? Waarom?

Lees vers 23 en vraag:

• Wat betekent het om ‘vrede in deze wereld’ te hebben?

• Hoe belangrijk is vrede voor jullie?

• Waarom is ‘het eeuwige leven in de komende wereld’
belangrijk?

‘Gods geboden (normen) zijn constant, onwrikbaar en
betrouwbaar. Als je die naleeft, zul je ontelbare zege-
ningen uit de hemel ontvangen – met inbegrip van de
gave van het eeuwige leven.’ (Voor de kracht van de jeugd
[brochure, 1990], p. 5.)

‘Zijn vader zei: “Jongen, de vlieger zal niet hoger gaan als
we het touw doorsnijden.”

‘“Jawel”, antwoordde de kleine jongen. “Het touw houdt
de vlieger tegen; ik voel het gewoon.” De vader gaf zijn
zoon een zakmes. De jongen sneed het touw door. Binnen
een aantal seconden vloog de vlieger ongecontroleerd
rond. Hij vloog van hier naar daar en vloog uiteindelijk te
pletter. Dat was voor de jongen moeilijk te begrijpen.
Hij was ervan overtuigd dat het touw de vlieger had
tegengehouden.’ (Liahona, januari 2000, p. 80.)
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Laat een of twee cursisten iets vertellen over een ervaring dat
gehoorzaamheid aan de geboden gemoedsrust in hun leven
bracht. U kunt ook over een voorbeeld uit uw eigen leven
vertellen. Lees het volgende getuigenis van ouderling Richard
G. Scott voor: ‘Door uw trouwe gehoorzaamheid aan Gods
geboden zal zijn macht uw leven gaan beïnvloeden.’ (De Ster,
juli 1990, p. 66.)

Leer en Verbonden 59:7–21. God is verheugd als
wij Hem bedanken en zijn geboden onderhouden.
(10–15 minuten)

Geef iedere cursist een snoepje en zeg dat ze het niet mogen
opeten totdat u daar toestemming voor geeft. Als iedere cursist
een snoepje heeft, geeft u aan iedere cursist die zijn of haar
dank heeft uitgesproken nog een snoepje. Vraag de cursisten:
Waarom hebben sommige cursisten een tweede snoepje
gekregen? Lees gezamenlijk Leer en Verbonden 59:7, 21 en
vraag:

• Waarom is het belangrijk om dankbaar te zijn?

• Waar moeten we dankbaar voor zijn?

• Wat vindt God volgens deze teksten van ondankbaarheid?

Laat de cursisten Mosiah 2:20–22 lezen en vertellen wat voor
gaven we van God ontvangen die we vaak als vanzelfsprekend
beschouwen. Vraag: Wat vraagt God van ons voor alles wat Hij
voor ons doet?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 59:7–19 lezen en een gebod
opzoeken dat gedetailleerder dan de andere staat beschreven.
Bespreek de volgende vragen:

• Hoe kunnen we door onze houding ten opzichte van de
sabbat en ons gedrag op die dag dankbaarheid voor de Heer
tonen?

• Door wat voor activiteiten op de sabbat geven we geen blijk
van dankbaarheid voor de Heer?

• Lees Leer en Verbonden 20:77, 79. Hoe kunnen wij de Heer
iedere sabbat ‘indachtig’ zijn?

Lees ten slotte deze uitspraak voor van ouderling LeGrand R.
Curtis, destijds lid van de Zeventig: ‘Onze gevoelens voor onze
hemelse Vader blijken uit de manier waarop we de sabbat in
acht nemen.’ (De Ster, januari 1991, p. 11.)

Leer en Verbonden 59:9–14 (Teksten-
beheersing, Leer en Verbonden 59:9–10).
De sabbat is een dag van rust en aanbid-

ding. Als wij de sabbat heiligen kunnen we zonden
overwinnen en verleidingen weerstaan. (20–25 minuten)

Zet de volgende vragen op het bord. Geef de cursisten een
aantal minuten de tijd om de vragen op papier te beantwoorden
(zonder hun naam op het papier te zetten). Verzamel dan de
antwoorden.

• Wat is het doel van de sabbat?

• Wat voor activiteiten vinden jullie gepast voor de sabbat?

• Wat voor activiteiten vinden jullie ongepast?
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Laat de cursisten Leer en Verbonden 59:9–14 lezen en woorden
en zinsneden markeren waaruit het doel van de sabbat blijkt.
Lees een aantal van de antwoorden op papier voor en laat de
cursisten beoordelen of ieder antwoord in overeenstemming
met afdeling 59 is.

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley
voor:

Bespreek de volgende vragen:

• Wat zou het betekenen om ‘onbesmet van de wereld’ te zijn?
(Vers 9.)

• Hoe kunnen we onbesmet van de wereld blijven als we de
sabbat heiligen?

• Hoe kunnen we de kerk ‘wereldwijd’ helpen groeien door de
sabbat te heiligen?

Bespreek de volgende raad van het Eerste Presidium:

‘De Heer heeft de sabbat ingesteld zodat jij daar je voor-
deel mee kunt doen, en Hij heeft je geboden deze heilig
te houden. Op deze heilige dag behoor je de Heer te
aanbidden, de gezinsbanden te versterken, anderen te
helpen, en dichter bij de Heer te komen. Je kleding voor
en na de diensten behoort je respect voor de sabbat te
weerspiegelen.

‘Er zijn veel bezigheden die geschikt zijn voor de sabbat;
het is echter geen feestdag. Je moet op deze dag niet
uitgaan en je moet proberen geen geld uit te geven op
deze dag.

‘Als je solliciteert, kun je wellicht je toekomstige werk-
gever duidelijk maken dat je op zondag de kerkdiensten
wilt bezoeken en de sabbat wilt heiligen. Veel werkgevers
waarderen werknemers met die overtuiging. Probeer een
baan te kiezen waarbij je niet op zondag hoeft te werken.’
(Voor de kracht van de jeugd, p. 14.)

‘De sabbat van de Heer is de speeldag van het volk aan
het worden. Op die dag kijkt men naar golf en voetbal op
de televisie, koopt en verkoopt men in de winkels en
warenhuizen. Gaan we ons aansluiten bij de heersende
stroming in Amerika, zoals sommige waarnemers
geloven? Ik ben bang van wel. De volle parkeerplaatsen
op zondag bij winkelcentra in gemeenschappen waar
voornamelijk heiligen der laatste dagen wonen, spreken
boekdelen.

‘Onze kracht in de toekomst, ons voornemen om wereld-
wijd te groeien, zal verzwakt worden als we de wil
van de Heer in deze belangrijke aangelegenheid negeren.
Hij heeft zich oudtijds en in hedendaagse openbaring zo
helder uitgesproken. We kunnen zijn raad niet ongestraft
naast ons neerleggen.’ (De Ster, januari 1998, p. 71.)
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Inleiding
In Leer en Verbonden 60, de openbaring die op 8 augustus 1831
werd ontvangen, gaf de Heer de ouderlingen de raad om van
Zion naar Ohio terug te gaan. In deze afdeling gaf de Heer de
profeet Joseph Smith de opdracht om naar St.-Louis (Missouri)
te gaan. De profeet en tien anderen vertrokken de volgende
dag uit Independence. Op 9 augustus kampeerden ze in
McIlwaine’s Bend (ongeveer 165 kilometer van Independence).
De volgende ochtend ontving de profeet afdeling 61, over de
gevaren op het water in de laatste dagen. Op 13 augustus, toen
de profeet en zijn collega’s hun reis voortzetten, kwamen ze
verscheidene zendelingen tegen die op weg naar Jackson
County (Missouri) waren. In deze vreugdevolle omstandig-
heden ontving de profeet Joseph afdeling 62. Volgens de Heer
was deze ontmoeting een belofte dat ‘de getrouwen onder
u zullen worden bewaard, en zich tezamen zullen verheugen
in het land Missouri’ (LV 62:6).

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer verwacht van ons dat wij zonder angst of twist met

anderen over de waarheid praten. Wie niet getrouw zijn,
zullen de zegeningen van de Geest kwijtraken. (Zie LV
60:1–3, 7–8, 13–15.)

• De Heer wil dat wij op Hem vertrouwen, maar Hij verwacht
ook dat wij ons uiterste best doen om onze eigen problemen
op te lossen. (Zie LV 60:5; 61:22; 62:5; zie ook Ether 2:18–3:6.)

• Hoewel Satan bepaalde macht op aarde heeft, heeft de Heer
alle macht en Hij kan de rechtschapenen beschermen. 
(Zie LV 61:4–6, 10–19; LV 62:6; zie ook 1 Nephi 22:15–17.)

• Als wij van de waarheid getuigen, wordt ons getuigenis in
de hemel opgeschreven. De engelen zullen zich over ons
verheugen en wij zullen vergeving van onze zonden
ontvangen. (Zie LV 61:33–34; 62:3; zie ook Ezechiël 33:1–11;
Jakobus 5:19–20; LV 4:2, 4.)

• De Heer kent onze zwakheden en weet hoe Hij ons tegen
verleidingen kan beschermen. (Zie LV 62:1; zie ook 
2 Korintiërs 12:7–10; Ether 12:27.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 108.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 130–133.

Leer en Verbonden 60–62
Lesideeën
Leer en Verbonden 60–62. De Heer geeft zendelingen
raad. (15–25 minuten)

De afdelingen 60–62 werden aan een groep zendelingen gege-
ven die vanuit Missouri naar Ohio huiswaarts keerden (zie de
voorgaande inleiding). In deze drie afdelingen staat raad voor
zendelingen. Kies een of meer van de volgende activiteiten om
de cursisten de raad van de Heer in deze afdelingen te laten
begrijpen en toepassen. (NB: De tijd die u nodig hebt om deze
les te geven zal afhankelijk zijn van het aantal activiteiten dat
u gebruikt.)

• Activiteit 1. Laat de cursisten Leer en Verbonden 60:4, 7;
61:1–2, 6, 10, 33–34, 36–39; 62:1, 3, 9 lezen. Laat hen een
bemoedigende brief naar een zendeling sturen, gebaseerd op
wat zij van deze teksten geleerd hebben. Laat een aantal
cursisten vertellen wat ze hebben opgeschreven.

• Activiteit 2. Laat de cursisten zich voorstellen dat hun
gevraagd is om een brochure met de titel De succesvolle zende-
ling te schrijven. Deze brochure dient gebaseerd te zijn op de
beginselen in Leer en Verbonden 60:2–3, 7, 13–14; 61:3, 8–9,
35, 38–39; 62:1–3, 6. Laat de cursisten deze teksten lezen en
de beginselen opzoeken die de Heer heeft gegeven.

NB: De raad om niet over het water te reizen was een speci-
fieke regel voor die gelegenheid. Tegenwoordig krijgen
zendelingen ook specifieke regels die tijdens hun zending
van toepassing zijn. Net zoals het onverstandig zou zijn
als de zendelingen in die tijd na de waarschuwing van de
Heer over het water zouden reizen, is het onverstandig
als wij tegenwoordig de geboden van de Heer niet onder-
houden. Zie de toelichting bij Leer en Verbonden 61:5–19
in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325
(pp. 131–132) voor meer informatie over de vloek op het
water.

• Activiteit 3. Laat de cursisten zich het volgende voorbeeld
voorstellen: Gerard zit in het seminarie te dagdromen als de
leerkracht zegt dat iedere jongeman op zending hoort te
gaan. Na de les zegt Gerard tegen je: ‘Ze zeggen altijd dat ik
op zending hoor te gaan. Ik zou weleens willen weten wat ik
daaraan heb.’ Laat de cursisten in Leer en Verbonden 60:7;
61:2, 33–34; 62:1, 3 opzoeken wat Gerard aan een zending
heeft.

Besluit met de volgende belofte van president Gordon B.
Hinckley over zendingswerk:

‘Je brengt een offer, maar het is geen offer omdat je meer
zult ontvangen dan je opgeeft, meer zult krijgen dan je
geeft. Het zal een investering met een enorme opbrengst
zijn. Het zal een zegen in plaats van een offer zijn.
Niemand die ooit als zendeling werkzaam is geweest en
zijn of haar uiterste best heeft gedaan, hoeft zich zorgen
te maken over dat offer, want die persoon zal zijn of haar
hele leven lang gezegend worden. Daar heb ik geen
enkele twijfel over.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley,
p. 356.)
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Leer en Verbonden 60:1–3, 7–8, 13–15. De Heer
verwacht van ons dat wij zonder angst of twist met
anderen over de waarheid praten. Wie niet getrouw
zijn, zullen de zegeningen van de Geest kwijtraken.
(20–25 minuten)

Laat een lucifer zien en vraag wat voor macht daarin schuilt.
(De mogelijkheid om licht, warmte of verwoesting tot stand
te brengen.) Vraag: Wat is een vereiste om deze macht te
gebruiken? Laat de cursisten Leer en Verbonden 60:2 lezen en
uitleggen hoe we een talent met een lucifer kunnen vergelijken.

Zoek in Matteüs 25:14–30 op wat er met talenten gebeurt als die
verwaarloosd worden. Vraag:

• Met welke woorden wordt beschreven wat de Heer vindt
van de mensen die hun talenten gebruiken?

• Wat vindt de Heer van de mensen die hun talenten
verbergen?

Lees Leer en Verbonden 60:1–3, 13 en vraag:

• Wat wordt met het ‘talent’ in deze verzen bedoeld?
(Het evangelie verkondigen.)

• Waardoor werden sommige mensen ervan weerhouden om
‘hun stem [te] verheffen’ en het evangelie te prediken?
(‘Uit vrees voor de mensen’ en omdat ze hun ‘tijd [. . .]
verbeuzelen’)

• Wat voor waarschuwing gaf de Heer de mensen die dit talent
‘verbergen’? (Het zal worden weggenomen.)

• Hoe is deze waarschuwing tegenwoordig van toepassing?

• Wat zijn een aantal manieren waarop we het evangelie
kunnen verkondigen?

Laat de cursisten LV 3:7–8 in de kantlijn naast vers 2 zetten en
LV 68:31–32 naast vers 13. Laat de cursisten in deze kruisver-
wijzingen opzoeken hoe we deze moeilijkheden kunnen over-
winnen.

Lees gezamenlijk Leer en Verbonden 60:7 en zoek de zege-
ningen op die beloofd zijn aan de mensen die hun talent
gebruiken en het evangelie verkondigen. Bespreek of deze
beloften de moeite waard zijn om onze angsten te overwinnen.
Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley
voor:

‘Als lid van deze kerk behoort u een leider te zijn in het
doel van deze kerk. Laat uw inspanningen niet door
angst overschaduwen. (. . .) De tegenstander van alle
waarheid wil in uw hart tegenzin kweken. Zet die angst
aan de kant en wees moedig in de zaak van waarheid,
rechtschapenheid en geloof. Als u nu beslist dat dit het
patroon van uw leven zal zijn, hoeft u die beslissing niet
opnieuw te nemen.’ (‘Stand Up for Truth’, Brigham Young
University 1996–1997 Speeches [1997], p. 26.)

Leer en Verbonden 61:4–6, 13–19. Hoewel Satan
bepaalde macht op aarde heeft, heeft de Heer alle
macht en Hij kan de rechtschapenen beschermen.
(15–20 minuten)

Teken verschillende tekens op het bord. (Bijvoorbeeld: ‘Vergif’,
‘Verboden toegang’, ‘Zebrapad’. Vraag de cursisten:

• Waar worden deze tekens voor gebruikt?

• Wat kan er gebeuren als er geen gehoor aan deze tekens
wordt gegeven?

Laat een cursist de historische achtergrond bij afdeling 61 in De
Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325 (p. 131) lezen.
Lees met de cursisten Leer en Verbonden 61:4–6, 13–19 om de
instructies van de Heer aan deze zendelingen en de reden
daarvan op te zoeken. Verwijs zo nodig naar de toelichting bij
Leer en Verbonden 61:5–19 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325 (pp. 131–132).

Herinner de cursisten eraan dat de raad om niet over het water
te reizen op de zendelingen in die tijd van toepassing was
om een bepaald gevaar te vermijden. Laat de cursisten in de
brochure Voor de kracht van de jeugd opzoeken wat volgens de
Heer in onze tijd gevaarlijk is. (Als deze brochure niet beschik-
baar is, laat u de cursisten zelf bepaalde gevaren bedenken.)
Vraag:

• Hoe zijn de gevaren in onze tijd te vergelijken met het water
waarvoor de Heer de profeet en zijn collega’s waarschuwde?

• Waarom geeft de Heer ons volgens Leer en Verbonden 61:13
waarschuwingen en geboden?

Leer en Verbonden 60–62
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Besluit met de volgende uitspraken: Ouderling George Albert
Smith heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen het
volgende gezegd:

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

Leer en Verbonden 62:1. De Heer kent onze zwak-
heden en weet hoe Hij ons tegen verleidingen kan
beschermen. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten of de volgende uitspraak volgens hen waar
is of niet. ‘Iemand die veel gezondigd heeft, kan meer doen
om anderen te helpen bij het weerstaan van verleidingen dan
iemand die maar een beetje heeft gezondigd.’ Lees het volgende
citaat voor:

Lees Leer en Verbonden 62:1 en zoek op wie zich in de beste
positie bevindt om ons te helpen als we verleid worden. Laat de
cursisten Alma 7:11–12 lezen en uitleggen waarom Jezus
Christus in staat is om te begrijpen hoe wij ons voelen als we
verleid worden en ons van die verleidingen te verlossen.

Laat de cursisten 1 Korintiërs 10:13; Alma 13:28–29; Leer en
Verbonden 20:22 lezen. Laat hen opschrijven hoe zij aan de
hand van de informatie in deze teksten verleidingen kunnen
overwinnen.

‘Er doet een vreemd idee de ronde dat goede mensen niet
zouden weten wat verleidingen zijn. Dat is een duidelijke
leugen. Alleen de mensen die verleiding proberen te
weerstaan, weten hoe sterk die is. (. . .) We kunnen de
kracht van de wind ervaren als we ertegenin lopen, niet
als we gaan liggen.’ (C. S. Lewis, Mere Christianity [1952],
pp. 109–110.)

‘Er is een grens die je niet moet overschrijden. Het is de
grens die persoonlijke reinheid scheidt van zonde. Ik hoef
niet in details te treden om je te vertellen waar die grens
ligt. Dat weet je wel. Dat is je voortdurend voorgehouden.
Je hebt een geweten. Blijf aan de kant van de Heer.’
(De Ster, juli 1996, p. 45.)

‘Er bestaat een duidelijke scheidingslijn tussen het gebied
van de Heer en dat van Lucifer. Als wij ons aan de kant
van de Heer bevinden, kan Lucifer ons niet beïnvloeden,
maar als we die lijn overschrijden, bevinden we ons in
zijn macht. Als we de geboden van de Heer onder-
houden, zijn we veilig aan zijn kant van de lijn; maar als
we ongehoorzaam zijn, begeven we ons in het gebied
van verleiding en stellen we ons bloot aan de verwoesting
die daar altijd aanwezig is. Als we dit weten, moeten
we gemotiveerd zijn om altijd aan de kant van de Heer te
blijven.’ (‘Our M. I.A.’, Improvement Era, mei 1935, p. 278.)

Inleiding
‘Het centrum van de stad Zion (Jackson County [Missouri]) was
door openbaring aangewezen. De leden van de kerk wilden
weten wat zij moesten doen; daarom maakte de Heer zijn doel-
einden aan de heiligen bekend. Als zij de wil van de Heer
wilden doen, moesten zij zich op die plaats vergaderen. Zoals in
vers 22 en 23 van afdeling 63 staat beschreven, hoefden ze die
raad niet als gebod te beschouwen. De Heer geeft openbaringen
ten voordele van de mensen die Hem willen gehoorzamen,
maar Hij weet dat er leden van de kerk zijn die, als zij in alles
worden geboden, het oordeel over zichzelf afroepen door hun
ongehoorzaamheid. Daarom laat Hij het in deze openbaring
aan het individu over om al dan niet te gehoorzamen. Wie de
Heer liefhebben, zullen zijn wil doen alsof het een gebod is.’
(Roy W. Doxey, The Doctrine and Covenants Speaks, 2 delen
[1964–1970], deel 1, p. 491.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De dienstknechten van de Heer waarschuwen de goddelozen

dat zij zich moeten bekeren of worden verdelgd bij de weder-
komst. (Zie LV 63:2–6, 12–17, 32–37, 54–59.)

• Tekens en wonderen brengen geen geloof tot stand. Zij zijn
een gevolg van geloof en de wil van God. (Zie LV 63:7–12;
zie ook Marcus 16:17–18.)

• In de laatste dagen zullen de rechtschapenen van de godde-
lozen worden afgescheiden en voor hun veiligheid in de
ringen van Zion worden vergaderd. Ten tijde van de weder-
komst van de Heer zal Hij de goddelozen verdelgen en het
millennium inluiden. (Zie LV 63:24–54; zie ook LV 45:64–71;
Geloofsartikelen 1:10.)

• De naam van Jezus Christus is heilig en moet zorgvuldig
gebruikt worden. (Zie LV 63:60–64; zie ook Exodus 20:7;
Psalmen 111:9; LV 6:12.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 108.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 133–135.

Lesideeën
Leer en Verbonden 63:2–17, 32–37, 54–59. De dienst-
knechten van de Heer waarschuwen de goddelozen
dat zij zich moeten bekeren of worden verdelgd bij de
wederkomst. (20–25 minuten)

Laat de plaat van de Mount Everest in het aanhangsel zien.
(Zie p. 317.) Vraag de cursisten:

Leer en Verbonden 63
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• Wie van jullie zou deze berg willen beklimmen?

• Als je deze berg zou beklimmen, zou je dat dan zelf willen
doen of met een ervaren gids? Waarom?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 1:14–16 lezen en de over-
eenkomsten met de beklimming van de Mount Everest
opzoeken. Vraag:

• Wie heeft de Heer als gids gestuurd om ons op zijn weg
te leiden?

• Welk pad wijzen zij ons?

• Welke andere paden worden soms door de mens gevolgd?

• Wat zijn de gevolgen als wij onze eigen weg volgen?

Geef iedere cursist een van de volgende vijf schriftuurplaatsen
in afdeling 63: de verzen 2–6, 7–12, 13–17, 32–37, 54–59.
Laat hen in die teksten de antwoorden op de volgende vragen
opzoeken. Bespreek hun bevindingen.

• Wat staat er in deze teksten over de weg van de Heer?

• Wat staat er in deze teksten over de weg van de mens?

• Wat zijn de gevolgen voor de mensen die hun eigen weg
volgen in plaats van Gods weg?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling L. Tom Perry,
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Leer en Verbonden 63:7–12. Tekens en wonderen
brengen geen geloof tot stand. Zij zijn een gevolg
van geloof en de wil van God. (15–20 minuten)

Teken de volgende illustraties op het bord:

tekens en
wonderen

geloof tekens en
wonderen

geloof

‘Ik getuig dat de gave van de Heilige Geest kracht en
troost biedt aan hen die door hun levenswijze de Heilige
Geest waardig zijn. Het is een enorme geruststelling voor
ons dat we niet aan ons lot overgelaten worden om alleen
de koers te vinden die we moeten volgen om de eeuwige
zegeningen van onze Vader in de hemel te verdienen.
Wij hebben geen menselijke beoordelingssystemen nodig
om te bepalen wat we moeten lezen, waarnaar we moeten
kijken en luisteren of wat voor leven we moeten leiden.
Wel moeten we zo leven dat we het voortdurende gezel-
schap van de Heilige Geest waardig zijn en moeten we de
moed hebben om zijn aanwijzingen in ons leven op te
volgen.’ (De Ster, juli 1997, p. 69.)

Vraag welke illustratie het meest juist is. Laat hen in Leer en
Verbonden 63:7–9 het antwoord opzoeken. Laat hen in hun
Schriften voorbeelden opzoeken waaruit blijkt dat tekens geen
geloof voortbrengen. (Mogelijke voorbeelden: Laman en
Lemuël die morren nadat ze een engel hebben gezien [zie
1 Nephi 3:31; 17:45]; de overpriesters en hoofdlieden die Jezus
arresteren nadat ze hem het oor van de dienstknecht van de
hogepriester zien genezen [zie Lucas 22:50–54]; de Israëlieten
die in opstand komen nadat ze de wonderen in Egypte en in de
wildernis hebben gezien [zie Numeri 14:22–23].)

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 63:7–12 de antwoorden
op de volgende vragen opzoeken:

• Zullen mensen die naar tekens zoeken ook tekens zien?
(Zie ook Jakob 7:13–15; Alma 30:43, 48–50.)

• Hoe lang zijn er al mensen die naar tekens op zoek zijn?

• Waardoor wordt bepaald of er een teken zal worden
gegeven?

• Waarom zoeken sommige mensen naar tekens?

• Als het zoeken naar tekens niet de manier is om ons geloof
te vergroten, wat is dan de juiste manier? (Zie de toelichting
bij LV 63:7–12 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325, pp. 133–134.)

Leer en Verbonden 63:24–54. In de laatste dagen
zullen de rechtschapenen van de goddelozen worden
afgescheiden en voor hun veiligheid in de ringen
van Zion worden vergaderd. Ten tijde van de weder-
komst van de Heer zal Hij de goddelozen verdelgen
en het millennium inluiden. (30–35 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je de algemene confe-
rentie van 1831 bijwoont en Joseph Smith aankondigt dat het
tijd is om naar Missouri te verhuizen. Hij vraagt om vrijwilli-
gers voor twee comités: Makelaardij en projectontwikkelaar Zion
en Reclamebureau Zion. Laat de cursisten uitkiezen in welk
comité zij willen plaatsnemen en laat hen hun comités organi-
seren. Geef de comités de volgende instructies:

Makelaardij en projectontwikkelaar Zion: Lees Leer en Verbonden
63:24–31 en zoek op wat de Heer over de vergadering in
Missouri heeft gezegd. Noem twee manieren om aan land te
komen. Noem de voor- en nadelen van iedere methode. Vertel
aan de klas welke methode jullie adviseren en waarom.

Advertentiebureau Zion: Sommige heiligen aarzelen misschien
om hun huis en omgeving achter te laten en naar Missouri te
verhuizen. Maak aan de hand van de raad van de Heer in Leer
en Verbonden 63:32–37 een advertentiecampagne om de
gezinnen aan te moedigen te verhuizen. Bespreek de details van
deze campagne met de klas.

Geef de cursisten voldoende tijd om hun opdracht uit te voeren.
Bespreek wat ze hebben geleerd. Leg uit dat Missouri niet
de enige plaats is om het koninkrijk van God op te bouwen.
De profeten hebben ons gevraagd om ons in de ringen van Zion
over de hele wereld te vergaderen. (Zie Harold B. Lee, Confe-
rence Report, april 1973, p. 7; of Ensign, juli 1973, p. 5.)
Wij dienen Gods koninkrijk op te bouwen waar we wonen, ter
voorbereiding op de wederkomst van de Heer. Om de cursisten
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naar die dag te laten uitkijken, bestudeert u Leer en Verbonden
63:20–21, 49–54 klassikaal. De volgende vragen en hulpmidde-
len kunnen nuttig zijn bij uw studie:

• Wat zal er met de aarde gebeuren als de Heer terugkomt?
(Zie de toelichting bij LV 63:20–21, 49–51 in De Leer en
Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 134.)

• Welke zegen zullen de mensen ontvangen die vóór de
wederkomst ‘ sterven in de Heer’? (Zie vers 49.)

• Wat voor verandering zullen de mensen ondergaan die leven
als de Heer terugkeert? (Zie LV 101:24–34.)

• Wat betekent in vers 51 ‘in een oogwenk worden veranderd’?
(Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven: ‘Deze
verandering van sterfelijkheid in onsterfelijkheid, die bijna
tegelijkertijd plaatsvindt, is zowel een dood als een opstan-
ding.’ [The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 delen
(1979–1981), deel 4, p. 390.])

• Wat heeft de gelijkenis van de tien maagden met onze voor-
bereiding op de wederkomst van de Heer te maken?
(Zie vers 54; zie ook Matteüs 25:1–13; LV 45:56–57.)

• Waarom zijn de rechtschapenen en de goddelozen
gescheiden? (Zie vers 54; zie ook 2 Nephi 30:10; LV 86:7.)

Lees of zing ‘O volheid van zegen’ (lofzang 3). Moedig de
cursisten aan om iedere dag zo te leven alsof het de dag van de
wederkomst was.

Leer en Verbonden 63:60–64. De naam van Jezus
Christus is heilig en moet zorgvuldig gebruikt worden.
(15–20 minuten)

Vertel dat president Spencer W. Kimball vlak na zijn roeping als
apostel een ernstige operatie moest ondergaan. Lees het
volgende verslag voor:

Vraag de cursisten:

• Wat zegt dit verhaal over de omvang van de gevoelens van
ouderling Kimball voor de Heiland?

• Wat zegt dit verhaal over de mensen die de naam van de
Heiland onachtzaam gebruiken?

• Wat voor gevoel krijgen jullie als je hoort dat iemand de
naam van de Heer misbruikt?

• Wat kunnen jullie doen om aan de oplossing van dit
probleem bij te dragen?

‘In het ziekenhuis St. Mark in Salt Lake City ging hij
volledig onder narcose en werd hij geopereerd. Vervol-
gens werd hij terug naar zijn kamer gereden. Nog half
onder narcose voelde Spencer dat ze bij een lift stopten.
Hij hoorde de verpleeghulp ergens om vloeken. Half
bewusteloos zei hij met moeite: “Zeg dat alstublieft niet.
Ik heb Hem meer lief dan wat ook ter wereld. Alstu-
blieft.” Er heerste absolute stilte. Toen antwoordde de
verpleeghulp zachtjes: “Dat had ik niet mogen zeggen.
Het spijt me.”’ (Edward L. Kimball en Andrew E. Kimball
Jr. , Spencer W. Kimball: Twelfth President of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints [1977], p. 264.)

Laat een afbeelding van de Heiland zien en vraag:

• Wat houdt het in om de naam van Jezus Christus op ons te
nemen?

• Wat houdt het in om zijn naam ijdel te gebruiken?

Na enige discussie over deze vragen bespreekt u de uitspraak
van ouderling James E. Talmage in de toelichting bij Leer en
Verbonden 63:61–64 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325 (p. 135).

Lees Leer en Verbonden 63:60–64 en bespreek manieren waarop
we zijn naam gepast kunnen gebruiken. De volgende ideeën
kunnen nuttig zijn:

• Gebruik de naam van de Heer alleen op de manier die Hij
heeft aangegeven. (Zoals tijdens het gebed, een priester-
schapszegen en een getuigenis; zie vers 62.)

• Gebruik zijn naam als de Geest u dat influistert. (Zie vers 64.)

Lees de volgende raad van ouderling Dallin H. Oaks voor:

Inleiding
De Heer heeft onze tijd ‘een tijd van opoffering’ genoemd
(LV 64:23). In Lectures on Faith, onder leiding van de profeet
Joseph Smith verzameld, staat: ‘Een godsdienst die geen vol-
ledige opoffering van zijn aanhangers vergt, heeft nooit
voldoende macht om hen het geloof te laten ontwikkelen dat
zij nodig hebben voor het leven en het eeuwig heil.’ ([1985],
p. 69.) Ouderling Bruce R. McConkie heeft uitgelegd: ‘Opoffe-
ring houdt in dat wij wereldse zaken opgeven voor de beloften
van zegeningen die in een betere wereld verkrijgbaar zijn. In

Leer en Verbonden 64

‘De namen van de Vader en de Zoon worden met gezag
gebruikt wanneer wij op eerbiedige wijze over hen onder-
wijzen of van hen getuigen, wanneer wij bidden, en
wanneer wij de heilige verordeningen van het priester-
schap verrichten.

‘Er zijn geen heiliger of gewichtiger woorden in onze hele
taal dan de namen van God de Vader en zijn Zoon Jezus
Christus.

‘Zoals wij in het Boek van Mormon lezen, onderwees de
Heiland, toen Hij aan het volk in dit werelddeel
verscheen, dat zij de naam van Christus op zich moesten
nemen:

‘“Want met deze naam zult gij ten laatsten dage worden
geroepen.

‘“En wie mijn naam ook op zich neemt, en tot het einde
toe volhardt, zal ten laatsten dage zalig worden” (3 Nephi
27:5–6).’ (De Ster, nummer 6, 1986.)
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het eeuwig perspectief is het geen offer om alles op te geven –
zelfs ons eigen leven – als het eeuwig leven erdoor verkregen
kan worden.’ (Mormon Doctrine, 2e editie [1966], p. 664.)

In Leer en Verbonden 64 staan geboden van de Heer aan de
hand waarvan wij ons, door middel van de geest van opoffe-
ring, op zijn wederkomst kunnen voorbereiden.

Belangrijke evangeliebeginselen
• God vergeeft alle mensen die zich bekeren, behalve zij die

‘tot de dood hebben gezondigd’. (Zie LV 64:1–4, 7–10; zie ook
Mosiah 26:29–32.)

• Ons is geboden anderen te vergeven. Als we dat niet doen,
begaan wij een grotere zonde. (Zie LV 64:8–14; zie ook
Matteüs 18:21–35; Marcus 11:25–26; Mosiah 26:30–31.)

• De Heer vereist een gehoorzaam hart en een gewillige geest.
(Zie LV 64:22–24, 33–36; zie ook Jesaja 1:19–20; Moroni 7:5–9;
LV 97:8.)

• De Heer heeft verklaard dat heden ‘een tijd van opoffering
[is], en een tijd voor het heffen van tienden van mijn volk.’
(Zie LV 64:23; zie ook Maleachi 3:8–10.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 108.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 136–139.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – Videopresentaties,
segment 10, ‘Vereist te vergeven’ (8:30), kan gebruikt
worden om Leer en Verbonden 64:2–13 te behandelen.

Segment 11, ‘Het hart en een gewillige geest’ (7:45), kan
gebruikt worden om Leer en Verbonden 64:34 te behandelen.
(Zie Videolessen Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor
lesideeën.)

Leer en Verbonden 64:3, 7. God vergeeft alle mensen
die zich bekeren, behalve wie ‘hebben gezondigd tot
de dood’ (de zonen des verderfs). (15–20 minuten)

Laat een handdoek en drie bakjes zien, de eerste met modder,
de tweede met warm, zeepachtig water, en de derde met
schoon water. Laat een cursist een hand in de modder steken en
die hand aan iedereen laten zien. Vraag:

• Wat kan iemand met vieze handen beter niet doen?

• Als iemand onder de modder zit, waar wil hij of zij dan niet
naartoe? Waarom niet?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 64:3, 7 lezen en vraag:

• Welke woorden in deze teksten kunnen met modder verge-
leken worden?

• Wat zijn een aantal gevolgen van zonden?

• Hoe kunnen zonden ons zelfvertrouwen en onze gevoelens
van eigenwaarde beïnvloeden?

Laat de cursist met de vieze hand die hand in het water met
zeep wassen en in het schone water afspoelen. Laat de klas in
de verzen 3 en 7 de woorden markeren die met wassen verge-
leken kunnen worden. Bespreek de volgende vragen:

• Hoe kunnen we bekering met zeep vergelijken?

• Wie kan volgens de Heer vergeving ontvangen?

• Is er iemand die geen vergeving kan ontvangen? Zo ja, wie?
(Zie vers 7.)

Leg uit dat wie ‘hebben gezondigd tot de dood’, ‘zonen des
verderfs’ worden genoemd. Lees Leer en Verbonden 76:31–32
en bespreek de volgende uitspraken. De profeet Joseph Smith
heeft gezegd:

Ouderling Spencer W. Kimball heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen het volgende geschreven:

(NB: Dit onderwerp zal in afdeling 76 uitgebreider worden
behandeld.)

Vraag: Waarom zouden sommige mensen die niet tot de dood
hebben gezondigd, geloven dat zij geen vergeving kunnen
ontvangen?

Laat een plaat van Jezus Christus zien. Lees met de cursisten
Leer en Verbonden 58:42 en laat die tekst en Leer en Verbonden
64:7 naar elkaar verwijzen. Getuig dat alle mensen die zich
bekeren door de verzoening van Jezus Christus gereinigd
kunnen worden. Lees en bespreek de volgende uitspraken.
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘U mag nooit het gevoel hebben dat u geen vergeving
kunt ontvangen. Onze Vader in de hemel heeft u lief. Hij
is uw Vader. Hij is uw hemelse Vader. Hij voelt zich nauw
bij u betrokken. Hij reikt u liefdevol en vergevensgezind
de hand toe.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 231.)

‘De zonde tegen de Heilige Geest vereist zoveel kennis dat
het klaarblijkelijk onmogelijk is voor de gewone mens om
zo’n zonde te begaan.’ (The Miracle of Forgiveness, p. 123.)

‘Alle zonden kunnen vergeven worden, behalve de zonde
tegen de Heilige Geest; want Jezus zal iedereen verlossen,
behalve de zonen des verderfs. Wat moet iemand doen
om de onvergeeflijke zonde te begaan? Hij moet de
Heilige Geest ontvangen, de hemelen moeten zich voor
hem openen, hij moet God kennen, en dan tegen Hem
zondigen. Als een man tegen de Heilige Geest heeft
gezondigd, is er geen bekering mogelijk. Hij moet zeggen
dat de zon niet schijnt terwijl hij die ziet; hij moet Jezus
Christus verloochenen terwijl de hemelen voor hem
geopend zijn, en het heilsplan verloochenen terwijl zijn
ogen open staan voor de waarheid ervan; en vanaf die
tijd wordt hij een vijand.’ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, p. 358.)
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Ouderling Boyd K. Packer, waarnemend president van het
Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd:

Leer en Verbonden 64:8–11 (Teksten-
beheersing, Leer en Verbonden 64:9–11).
Ons is geboden anderen te vergeven.

Als we dat niet doen, begaan wij een grotere zonde.
(35–40 minuten)

Zeg dat ratelslangen giftige
slangen in Amerika zijn. De beet
van een ratelslang kan pijn, zwel-
ling, verstijving en verkleuring
veroorzaken Als de beet niet
behandeld wordt kan het
celweefsel afsterven en kan de
patiënt zelfs overlijden. Vraag de

cursisten: Wat zou je naast pijn nog meer voelen als je door een
ratelslang gebeten werd? Wijs erop dat sommige mensen uit
angst of woede hun behandeling uitstellen en de slang
proberen te vangen en te doden. Bespreek de volgende vragen:

• Waarom is het dom om op een ratelslang te jagen als zijn gif
door je lichaam stroomt? (Als je op de ratelslang jaagt,
worden je leven en gezondheid door het gif op het spel
gezet.)

• Lees Leer en Verbonden 64:8–9. Welke woorden in deze
teksten kunnen met het gif van de ratelslang vergeleken
worden?

• Waarom zou onze weigering om te vergeven een ‘grotere
zonde’ zijn dan de overtredingen van anderen ten opzichte
van ons?

S  M  T  W  TH  F  S

‘Behalve voor de weinigen die overlopen naar Satan na
de volheid gekend te hebben, is er geen gewoonte, geen
verslaving, geen opstandigheid, geen zonde, geen over-
treding waarvoor niet volledig vergiffenis kan worden
verkregen. (. . .)

‘Zovelen lijden onder schuldgevoelens terwijl hulp nabij
is. Zovelen lijken op de immigrante die spaarde en op
alles beknibbelde totdat zij, door al haar bezittingen te
verkopen, eindelijk de overtocht naar Amerika kon
bekostigen.

‘Zij zette zichzelf tijdens de overtocht op rantsoen, maar
toch had zij spoedig niets meer te eten. Als de anderen
aan tafel gingen, bleef zij benedendeks – vastbesloten
haar lijden te dragen. Eindelijk, op de laatste dag van de
reis, besloot ze zichzelf een maaltijd te gunnen om wat
aan te sterken voor de reis die nog voor haar lag. Toen ze
vroeg hoeveel de maaltijd kostte, kreeg ze te horen dat
alle maaltijden bij de prijs waren inbegrepen.

‘Die grootse morgen van vergiffenis zal niet ineens
aanbreken. Geef het niet op als u in het begin faalt. Vaak
is het moeilijkste deel van bekering uzelf vergiffenis
schenken. Ontmoediging maakt deel uit van de toets.
Geef het niet op. Die stralende morgen zal aanbreken.’
(De Ster, januari 1996, p. 18.)

Lees de volgende uitspraak voor:

Lees vers 10 en vraag:

• Wie moeten we volgens deze tekst vergeven?

• Hoe kunnen we die moeilijke taak verrichten? (Zie vers 11.)

• Waarom kan de Heer de bekering van iemand op de juiste
wijze beoordelen?

• Waarom is het beter om God iemand te laten oordelen dan
zelf te oordelen?

Vertel dat ouderling William W. Phelps tijdens de vervolging in
Missouri afvallig werd, de leden verried en een vijand van
de profeet werd. Lees de volgende gedeelten uit de brief van
broeder Phelps aan Joseph Smith nadat hij een tijdje van de kerk
weg was geweest.

De profeet schreef het volgende als antwoord:

‘Het is waar dat wij door uw gedrag veel geleden hebben
– de bittere beker, die al vol genoeg was (. . .), stroomde
over toen u zich tegen ons keerde. Iemand met wie wij
vaak hebben vergaderd, en met wie we verfrissende
tijden met de Heer hebben ervaren – “als het een vijand
was geweest, hadden we het kunnen dragen”. (. . .)

‘Maar de beker is nu leeg en de wil van de Vader is vol-
bracht. (. . .) En omdat we door de genade van God uit de
handen van goddeloze mannen zijn verlost, is het uw
voorrecht om van de macht van de tegenstander verlost te
zijn (. . .) en uw plaats tussen de heiligen in te nemen. (. . .)

‘Ik zie mijn dwaasheid nu in. (. . .) Ik wil me bekeren en
leven, en mijn oudere broeders om vergeving smeken.
En al straffen ze mij met de dood, toch zal ik met hen ster-
ven, want hun God is mijn God. (. . .)

‘Ik ken mijn situatie, u kent die en God kent die, en ik wil
verlost worden als mijn vrienden me willen helpen. (. . .)
Ik ben fout geweest en dat spijt me. De balk bevindt zich
in mijn eigen oog. (. . .) In de naam van Jezus Christus
vraag ik alle heiligen om vergeving. (. . .) Ik heb uw bege-
leiding nodig; als u mij die niet kunt geven, geef me dan
uw vrede en vriendschap.’ (History of the Church, deel 4,
p. 142.)

‘Waarom staat ons eeuwig heil op het spel als we anderen
niet willen vergeven? (. . .) Waarom is dat de ‘grotere
zonde’? Als we onze medemens niet vergeven, proberen
we hun vooruitgang naar het eeuwig heil te belemmeren.
Deze positie is satanisch en ons motief niet christelijk.
We proberen de vooruitgang van een levende ziel te
belemmeren en hem de vergevende zegeningen van de
verzoening te ontzeggen. Deze filosofie is doordrenkt met
onzuivere motieven die tot doel hebben de ziel te vernie-
tigen.’ (Otten and Caldwell, Sacred Truths, deel 1, p. 314.)
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Zeg dat William W. Phelps daarna in de kerk bleef en als
getrouw lid is overleden. Broeder Phelps heeft de tekst van veel
lofzangen geschreven, waaronder ‘Ere de man’ (lofzang 24),
waaruit zijn grote liefde voor de profeet Joseph Smith blijkt.
Bespreek de volgende vragen:

• Waarom zou het voor de heiligen en Joseph Smith moeilijk
zijn geweest om William W. Phelps te vergeven?

• Hoe is dit verslag uit de geschiedenis van de kerk op ons van
toepassing?

• Hoe voelden jullie je toen je verontschuldigingen ten
opzichte van een ander geaccepteerd werden?

• Wat kunnen wij over de verzoening van de Heiland leren als
wij anderen vergeven?

Laat de cursisten bespreken hoe zij de innerlijke kracht kunnen
vinden om anderen te vergeven. Getuig van de gemoedsrust
die wij ervaren als we anderen vergeven. Lees of zing ‘Ere de
man’ (lofzang 24) of ‘U wil ik volgen, Heer’ (lofzang 153).

Leer en Verbonden 64:22, 34. De Heer vereist
een gehoorzaam hart en een gewillige geest. 
(15–20 minuten)

Laat de plaat ‘Joseph Smith ontvangt de gouden platen’
(Evangelieplaten, 406) zien. Laat de cursisten Geschiedenis van
Joseph Smith 1:46 lezen en vraag:

• Wat voor waarschuwing gaf Moroni aan Joseph Smith over
de platen?

• Wat voor doel moest Joseph voor ogen hebben om de platen
te kunnen krijgen?

• Door wat voor andere motieven had Joseph verleid kunnen
worden toen hij de platen zag? (Zie De geschiedenis van de kerk
in de volheid der tijden, p. 40.)

• Wat voor verschillende redenen kunnen mensen hebben om
de geboden te onderhouden?

Lees Leer en Verbonden 64:22, 34 en bespreek de volgende
vragen:

• Wat verwacht de Heer naast gehoorzaamheid nog meer
van ons?

• Hoe anders zou onze gehoorzaamheid zijn als we slechts
schoorvoetend gehoorzaam waren?

‘Omdat ik geloof dat uw belijdenis en uw bekering
oprecht zijn, geef ik u de rechterhand van vriend-
schap. (. . .)

‘Uw brief is afgelopen zondag aan de heiligen voorge-
lezen en hun mening is gepolst. Maar er werd unaniem
besloten dat W. W. Phelps weer zou worden toegelaten.

‘Kom hier, mijn broeder, de strijd is gestreden,
Vrienden uit het verleden, zijn vrienden in het heden.’

‘Met vriendelijke groet, Joseph Smith jr.’ (History of the
Church, deel 4, pp. 163–164.)

Teken een hart en een hoofd op het bord en noem ze hart
en geest.

Vraag de cursisten wat volgens hen het hart en de geest voor-
stellen. Zeg dat het hart leven aan het lichaam geeft door er
bloed doorheen te pompen. Het hart is ook het symbolisch
middelpunt van het geestelijk leven van de mens. Als we letter-
lijk ons hart geven, geven we ons leven. Als we ons hart geeste-
lijk geven, plaatsen we de Heer in het midden van ons leven.
Onze geest vertegenwoordigt onze gedachten en onze vaardig-
heid om onze wil of keuzevrijheid te gebruiken. Als de Heer
om een gewillige geest vraagt, wil Hij dat wij Hem vrijwillig
volgen. (Zie de toelichting bij LV 64:22 in De Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325, p. 137.)

Lees de volgende uitspraak van ouderling Dallin H. Oaks voor:

Leer en Verbonden 64:23–25 (Teksten-
beheersing, Leer en Verbonden 64:23).
De Heer heeft verklaard dat heden ‘een

tijd van opoffering [is], en een tijd voor het heffen
van tienden van mijn volk.’ (15–20 minuten)

Vraag de cursisten:

• Wat is het grootste offer dat jullie deze week gezien hebben?

• Wat voor indruk heeft het op jullie gemaakt? Waarom?

• Wat houdt het in om een offer te brengen?

Zet op het bord de uitspraak uit Lectures on Faith in de boven-
staande inleiding tot afdeling 64. Laat de cursisten bespreken
hoe die uitspraak op hun leven van toepassing is. Lees Leer en
Verbonden 64:23–25 en de inleiding tot Leer en Verbonden 119.
Vraag:

S  M  T  W  TH  F  S

‘We moeten niet alleen doen wat goed is. We moeten het
ook om de juiste reden doen. De hedendaagse term is
goede motivatie. In de Schriften wordt deze juiste mentale
houding vaak met de woorden vol voornemen des harten en
met eerlijke bedoeling omschreven.

‘In de Schriften staat duidelijk dat God onze motieven
begrijpt en ons gedrag overeenkomstig beoordeelt.
Als wij niet vanuit de juiste motivatie handelen, zal ons
gedrag niet als rechtschapen worden beoordeeld. (. . .)

‘(. . .) Het is de motivatie waardoor het gedrag van de
gelovige leven krijgt en wettig wordt.’ (Pure in Heart
[1988], pp. 15–16.)

hart geest

Leer en Verbonden 64
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• Wat betekent volgens de inleiding tot Leer en Verbonden 119
het woord tiende in Leer en Verbonden 64:23?

• Waarom is het betalen van tiende een uiting van onze liefde
voor de Heer?

• Wat voor offer vraagt Hij in Leer en Verbonden 64:25?

• Hoe kunnen wij Hem onze arbeid geven?

Laat de cursisten Alma 22:18; 3 Nephi 9:20 lezen en opzoeken
wat we nog meer moeten opofferen. Laat de cursisten vertellen
wat zij (behalve geld) voor de Heer hebben opgeofferd. Laat
hen de volgende vragen bespreken:

• Wat hebben jullie geleerd toen je die offers bracht?

• Hoe voelde je je toen?

• Waarom is het belangrijk om gewillig te offeren?

• Hoe bereiden we ons op de wederkomst van Jezus Christus
voor als we gewillig offers brengen?

Lees de uitspraak voor van ouderling Rudger Clawson, destijds
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, in de toelichting
bij Leer en Verbonden 64:23 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325 (p. 138). U kunt ook de volgende uitspraak
voorlezen van ouderling Gordon B. Hinckley, destijds lid van
het Quorum der Twaalf Apostelen:

Inleiding
In het begin van 1834 kwam Wilford Woodruff, een nieuw lid,
in Kirtland aan en sprak met de profeet Joseph Smith en zijn
broer Hyrum. President Woodruff heeft later gezegd:

‘Op zondagavond riep de profeet allen die het priesterschap
droegen bijeen in het houten schooltje bij zijn huis. Het was een

Leer en Verbonden 65

‘Enige jaren geleden vergeleek een van de algemene auto-
riteiten de wet van tiende met een brandverzekering.
Daar werd toen om gelachen. Toch is het woord van God
duidelijk dat de mensen die de geboden niet onder-
houden en de wetten van God niet naleven ten tijde van
zijn wederkomst verbrand zullen worden. Want dat zal
een dag van oordeel en onderscheid zijn, een dag dat de
goeden van de slechten worden afgescheiden. Het is mijn
persoonlijke mening dat er geen enkele gebeurtenis in de
geschiedenis van de aarde heeft plaatsgevonden die zo
verschrikkelijk was als de dag van de wederkomst – geen
gebeurtenis zo moeilijk door de verwoestende natuur-
krachten, zo zwaarwegend voor de landen op aarde, zo
afschuwelijk voor de goddelozen, en zo prachtig voor de
rechtschapenen.’ (‘We Need Not Fear His Coming’, 1979
Devotional Speeches of the Year [1980], pp. 82–83.)

klein gebouwtje, misschien maar vijf bij vijf meter. Maar alle
priesterschapsdragers van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen in Kirtland pasten erin. (. . .) Toen
we bij elkaar kwamen vroeg de profeet de ouderlingen van
Israël om net als hij hun getuigenis van dit werk te geven. (. . .)
Toen zij dat gedaan hadden, zei de profeet: “Broeders, ik ben
bijzonder opgebouwd door uw getuigenissen vanavond; maar
ten overstaan van de Heer wil ik zeggen dat u niet meer over de
toekomst van deze kerk en dit koninkrijk weet dan een pasge-
boren kind. U begrijpt het niet.” Ik was nogal verbaasd. Hij zei:
“Vanavond zijn hier maar een aantal priesterschapsdragers
aanwezig, maar deze kerk zal Noord- en Zuid-Amerika vullen
– zelfs de hele wereld.”’ (Conference Report, april 1898, p. 57.)

Nu de kerk zo’n ongekende groei doormaakt, zien we de
vervulling van de profetie van Joseph Smith. In Leer en
Verbonden 65 wordt bevestigd dat de steen die door Daniël
wordt beschreven het evangelie van Jezus Christus is, dat zich
over de hele aarde verspreidt. President Gordon B. Hinckley
heeft daar zijn getuigenis aan toegevoegd:

‘De kleine steen uit Daniëls visioen die zonder toedoen van
mensenhanden uit de berg werd gehouwen, rolt verder en
vervult de hele aarde. (Zie Daniël 2:44–45.) Geen enkele macht
onder de hemelen kan dat proces tot staan brengen zolang wij
in rechtschapenheid wandelen en trouw blijven. De Almachtige
staat zelf aan het hoofd.’ (De Ster, juli 1995, p. 65.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste

Dagen is het koninkrijk van God op aarde. Deze kerk bestaat
om de wereld op de wederkomst van Jezus Christus voor te
bereiden. (Zie LV 65; zie ook Daniël 2:44–45.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 139–140.

Lesideeën
Leer en Verbonden 65:1–5. De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen is het koninkrijk
van God op aarde. Deze kerk bestaat om de wereld op
de wederkomst van Jezus Christus voor te bereiden.
(10–15 minuten)

Laat een wereldkaart zien. Hang er een plaat van een grote,
ronde steen voor die een deel van de kaart bedekt. Laat de
cursisten Daniël 2:44–45 en Leer en Verbonden 65:1–2 lezen.
Bespreek in hoeverre de profetie van Daniël tegenwoordig in
vervulling gaat. Lees de uitspraak van president Wilford
Woodruff in de bovenstaande inleiding voor:

Zet op het bord: Koninkrijk van God en Koninkrijk der hemelen.
Laat de cursisten een definitie voor deze twee begrippen
opstellen. Laat twee cursisten vertellen wat voor definitie zij
bedacht hebben en zet die onder de desbetreffende begrippen
op het bord.
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Wijs erop dat deze openbaring in de inleiding tot Leer en
Verbonden 65 een gebed wordt genoemd. Lees de verzen 3–6
om vast te stellen waar we ter voorbereiding op de wederkomst
om moeten bidden. Laat de cursisten bespreken hoe het konink-
rijk van God (de kerk) ons helpt bij de voorbereiding op het
koninkrijk der hemelen (het millenniaanse koninkrijk).

Lees de volgende uitspraak voor van president Gordon B.
Hinckley, destijds raadgever in het Eerste Presidium:

Lees de volgende uitspraak van president Hinckley voor:

Laat de cursisten bespreken hoe zij het evangelie kunnen
verkondigen om de aarde op de wederkomst van Jezus
Christus voor te bereiden.

Inleiding
Hoe goed kent onze hemelse Vader ons? Als wij aan zijn raad
gehoor geven, zal Hij ons dan voor ernstige problemen
behoeden? Hoe gewillig is Hij om ons onze zwakheden te
helpen inzien en ons te helpen bij het bekeringsproces?
Antwoorden op deze vragen komen tot uitdrukking in de
gebeurtenissen in het leven van William E. McLellin.

William E. McLellin werd in 1831 lid van de kerk en was in 1835
een van de oorspronkelijke twaalf apostelen. Kort na zijn doop
waarschuwde de Heer hem ‘dat u rein bent, maar niet geheel;
daarom bekeer u’ (LV 66:3). Hij was getrouw werkzaam in de
kerk, maar soms uitte hij kritiek op het Eerste Presidium of was

Leer en Verbonden 66

‘Laten wij ons deel doen om anderen met het evangelie in
aanraking te brengen, eerst door ons voorbeeld en dan
door geïnspireerde leringen.

‘De steen die zonder toedoen van mensenhanden uit de
berg werd gehouwen, rolt verder en vervult de hele
aarde. (Zie Daniël 2.) Ik getuig van deze waarheid en van
de waarheid dat eenieder van ons hulp kan verlenen
op manieren die gepast zijn in onze omstandigheden, als
wij openstaan voor de leiding en inspiratie van onze
Vader in de hemel. Wij verrichten het werk van God,
en met zijn zegen zullen wij niet falen.’ (Faith, the Essence
of True Religion [1989], p. 57.)

‘We moeten inzien dat deze kerk geen gezelligheidsvere-
niging is. Dit is het koninkrijk van God op aarde. Het is
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen. Het doel is om in eeuwig heil en verhoging voor
zowel de levenden als de doden te voorzien.’ (‘Rise to
a Larger Vision of the Work’, Ensign, mei 1990, p. 97.)

hij op zoek naar de eer van de mens. In 1835 werd hij enige tijd
onder censuur gesteld, en in 1838 werd hij vanwege ongeloof en
afvalligheid geëxcommuniceerd. Hij sloot zich aan bij de bendes
die de heiligen vervolgden. Toen Joseph Smith in Far West gear-
resteerd werd, bevond McLellin zich in de groep die het huis
van de profeet plunderde.

In Leer en Verbonden 66 staat dat de Heer onze zwakheden
kent. In deze afdeling staan raadgevingen die tot ‘een kroon
van eeuwig leven’ (vers 12) kunnen leiden.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer heeft in de laatste dagen het nieuw en eeuwig

verbond gegeven (de volheid van het evangelie) om zijn
kinderen de kans te geven het eeuwige leven te ontvangen.
(Zie LV 66:2; zie ook Genesis 17:11–12; Jeremia 32:36–40;
LV 45:9.)

• De Heer kent onze zwakheden en zal ons laten weten waarin
we ons moeten bekeren. (Zie LV 66:3–4, 9–10; zie ook
LV 6:16.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 140–141.

Lesideeën
Leer en Verbonden 66. De Heer kent onze zwakheden
en zal ons laten weten waarin we ons moeten bekeren.
(20–25 minuten)

Vraag of er cursisten zijn die hun patriarchale zegen hebben
ontvangen. Vraag:

• Is die zegen een hulpmiddel in je leven?

• Hoe zouden jullie een patriarchale zegen beschrijven?

Lees de volgende uitspraak voor van president Thomas S.
Monson, raadgever in het Eerste Presidium: ‘Een patriarchale
zegen bevat letterlijk hoofdstukken uit uw boek van eeuwige
mogelijkheden.’ (De Ster, januari 1987, p. 63.)

Lees 2 Nephi 9:20 en laat de cursisten markeren wat God weet.
Vraag: Hoe kan een patriarch onze ‘eeuwige mogelijkheden’
weten? Getuig dat onze hemelse Vader alles over ons weet,
waaronder onze sterke punten, onze zwakheden, onze
gedachten en ons potentieel.

Lees de informatie over William E. McLellin in de bovenstaande
inleiding voor. Laat de cursisten Leer en Verbonden 66:1–3
lezen en de volgende vragen beantwoorden:

• In welke opzichten werd William E. McLellin gezegend?

• Hoe beschrijft de Heer hem in vers 3?

• Hoe is de raad in dit vers op ons van toepassing?

• Als we ons onze zonden niet bewust zijn, hoe kunnen we er
dan achter komen wat ze zijn?

Leer en Verbonden 66
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Lees Jakob 4:7 en vraag:

• Waarom is de Heer bereid om ons onze zonden en zwak-
heden te tonen?

• Hoe maakt Hij ons duidelijk waar we ons van moeten
bekeren?

• Waarom is het zo belangrijk dat we ons meteen bekeren als
we ons van een zonde bewust worden?

Lees Leer en Verbonden 66:4 en zoek op wat de Heer aan
William E. McLellin zou laten zien. Zet op het bord de kopjes
Beloften en Waarschuwingen. Laat de cursisten de verzen 5–13
lezen. Laat de helft van de klas de beloften van de Heer aan
William E. McLellin opzoeken en de andere helft de waarschu-
wingen die de Heer gaf. Laat de cursisten hun bevindingen op
het bord zetten. Bespreek de bevindingen klassikaal. Vraag:
Welke zijn het belangrijkst voor de jonge mensen in onze tijd?
Laat de cursisten hun antwoorden uitleggen.

Inleiding
De geschiedenis van de kerk is een bron van waardevolle lessen
voor onze tijd. Toen de Heer bijvoorbeeld toestemming gaf om
het Boek der Geboden (later de Leer en Verbonden) te publi-
ceren, getuigden veel ouderlingen dat deze openbaringen van
God afkomstig waren. Maar sommige broeders hadden kritiek
op het taalgebruik van de profeet Joseph Smith. Joseph was niet
volmaakt, maar de woorden waren waar en door de Heer goed-
gekeurd. (Zie LV 67:9.)

Schriftuur komt door middel van onvolmaakte stervelingen tot
stand. Maar wij zullen geoordeeld worden voor de manier
waarop we die ontvangen. President Ezra Taft Benson heeft als
president van het Quorum der Twaalf Apostelen het volgende
gezegd: ‘Wij hoeven niet te bewijzen dat het Boek van Mormon
waar is. Het boek bewijst zichzelf. We hoeven het alleen maar te
lezen en te verkondigen! Het Boek van Mormon staat niet
terecht – de mensen op aarde, onder wie de leden van de kerk,
staan terecht voor de manier waarop zij met deze getuige van
Christus omgaan.’ (Conference Report, oktober 1984, p. 7;
of Ensign, november 1984, p. 8.) Datzelfde geldt voor alle
Schriften.

In afdeling 67 geeft de Heer een bijzondere belofte aan ‘u, die
tot deze bediening zijt geordend’ dat de sluier zou worden
gescheurd als zij nederig zouden zijn. ‘Gij zijt niet in staat de
tegenwoordigheid van God nu te verdragen, daarom, volhardt
in alle geduld totdat gij vervolmaakt zijt’ (LV 67:10, 13).

Belangrijke evangeliebeginselen
• Door gebrek aan geloof kunnen we bepaalde zegeningen

kwijtraken. (Zie LV 67:3; zie ook Numeri 14:22–33.)

Leer en Verbonden 67

• Hoewel de profeet Joseph Smith onvolmaakt was, heeft de
Heer getuigd dat de openbaringen die Joseph ontving waar
zijn. (Zie LV 67:4–9; zie ook LV 1:24.)

• De mensen die door zijn Geest zijn bezield, zullen in de door
Hem bestemde tijd het voorrecht hebben om de Heer te zien.
(Zie LV 67:10–14; zie ook LV 88:68; 93:1; Mozes 1:11.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 119.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 141–143.

Lesideeën
Leer en Verbonden 67:4–9. Hoewel de profeet
Joseph Smith onvolmaakt was, heeft de Heer getuigd
dat de openbaringen die Joseph ontving waar zijn.
(20–25 minuten)

Hang een plaat van de profeet Joseph Smith op het bord. Laat
de cursisten alle positieve eigenschappen van hem opnoemen
die zij kunnen bedenken. Laat hen ook aangeven wat voor
training of opleiding hij had genoten om president van de kerk
te worden. Laat Schriftuur zien die mede door Joseph Smith is
voortgebracht (het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden,
de Parel van grote waarde) en boeken waarin zijn leringen
staan (zoals bijvoorbeeld Leringen van de profeet Joseph Smith.)
Vraag: Hoe was Joseph Smith in staat om met zo weinig oplei-
ding en geen formele theologische opleiding zoveel tot stand te
brengen?

Laat verschillende cursisten een van de volgende teksten voor-
lezen: 1 Korintiërs 1:27; Leer en Verbonden 1:19, 24, 29; 35:13;
124:1. Vraag: Wat voor soort dienstknechten zoekt de Heer
meestal uit om zijn werk te verrichten? Zorg ervoor dat de
cursisten inzien dat de mensen die de Heer uitkiest om zijn
werk te verrichten vaak niet getraind of opgeleid zijn, maar dat
Hij hen nuttig kan maken.

Laat een afbeelding van de hedendaagse profeten zien. Vraag:

• Wat voor eigenschappen hebben deze profeten gemeen?

• Waarom kan de Heer de mensen gebruiken die zijn geboden
trouw onderhouden?

• Wanneer waren jullie in staat om het meest aan het werk
van de Heer bij te dragen? Waarom?

Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 67. Vraag: Waarom
zouden sommige mensen zich tijdens de conferentie druk
hebben gemaakt over het taalgebruik in de openbaringen?
Lees de verzen 4–9 en vraag:

• Hoe reageerde de Heer op de mensen die het niet met de
woordkeus van de Schriften eens waren?

• Wat voor uitdaging gaf de Heer ze?

• Waarom was het onmogelijk om een openbaring te schrijven,
zelfs als de woorden overeenkomstig waren?
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Lees de vijfde en zesde alinea van de historische achtergrond bij
afdeling 67 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325
(p. 142). Vraag:

• Waarom is het volgens jullie zo’n enorme verantwoordelijk-
heid om in de naam van de Heer te schrijven?

• Lees Leer en Verbonden 18:34–36. Wat bevatten de open-
baringen van de Heer dat niet door de mens gedupliceerd
kunnen worden?

Getuig dat de Schriften door de Geest van de Heer zo uniek en
waardevol in ons leven zijn en dat de Geest door middel van de
Schriften tot ons kan spreken. Geef de cursisten even de tijd om
een lievelingstekst in de Leer en Verbonden op te zoeken. Laat
vrijwilligers hun tekst voorlezen en uitleggen waarom die tekst
zoveel voor hen betekent.

Inleiding
Toen afdeling 68 werd gegeven, woonden de profeet Joseph
Smith en zijn gezin bij John en Alice Johnson in Hiram (Ohio).
Deze openbaring is gericht aan de ouderlingen Luke S. en
Lyman E. Johnson (zoons van John en Alice), Orson Hyde en
William E. McLellin. Deze mannen zijn later allemaal apostel
geworden. Alle vier zijn ze van de kerk afgedwaald, maar
Orson Hyde en Luke Johnson zijn teruggekeerd en tot het einde
van hun leven getrouw gebleven. Lyman Johnson en William
McLellin zijn nooit teruggekeerd.

In Leer en Verbonden 68 staan belangrijke leringen voor ouders.
President Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘Het is belangrijk
om te onthouden dat het gezin de basis van de kerk is.’ (The
Teachings of Howard W. Hunter, Clyde J. Williams [1997], p. 144.)
Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen
hebben het volgende geschreven: ‘Man en vrouw hebben de
plechtige taak om van elkaar en van hun kinderen te houden,
en voor elkaar en hun kinderen te zorgen. (. . .) Ouders hebben
de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid
op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en geestelijke
behoeften, ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben en
helpen, de geboden van God moeten naleven en gezagsge-
trouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook mogen
bevinden. De echtgenoten – de moeders en vaders – zullen door
God verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen
van deze verplichtingen.’ (‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wat de dienstknechten van de Heer onder leiding van de

Heilige Geest zeggen, is Schriftuur en de wil van de Heer.
(Zie LV 68:1–4; zie ook Handelingen 4:31; 2 Petrus 1:21;
LV 21:4–6.)

Leer en Verbonden 68

• Zendelingen worden geroepen om het evangelie in de hele
wereld te verkondigen en van Jezus Christus te getuigen.
(Zie LV 68:1–12; zie ook LV 11:15.)

• Hogepriesters die de gedragsnormen naleven, mogen als
bisschop worden geroepen. De presiderende bisschop wordt
door het Eerste Presidium geroepen en geordend. (Zie LV
68:14–24; zie ook LV 107:15–17, 68–75, 87–88.)

• Ouders moeten hun kinderen in het evangelie onderwijzen.
(Zie LV 68:25–32; zie ook Spreuken 22:6.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 143–146.

Lesideeën
Leer en Verbonden 68:1–4. Wat de dienstknechten
van de Heer onder leiding van de Heilige Geest
zeggen, is Schriftuur en de wil van de Heer.
(10–15 minuten)

Laat een Bijbel zien en vraag: Wat voor Schriften hebben wij in
de kerk die andere godsdiensten niet hebben? (Het Boek van
Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde.)
Laat deze andere Schriften zien en leg ze bovenop de Bijbel.
Vraag: Hebben we nog andere Schriftuur in de kerk? Lees Leer
en Verbonden 68:2–4 om het antwoord op deze vraag op te
zoeken. Leg een aantal conferentieverslagen op de Schriften.

Lees de volgende uitspraken voor. President Ezra Taft Benson
heeft als president van het Quorum der Twaalf Apostelen het
volgende gezegd:

Als president van de kerk heeft president Benson het volgende
gezegd:

‘De komende zes maanden moet De Liahona met het
conferentieverslag naast uw standaardwerken liggen en
vaak gelezen worden. Zoals mijn goede vriend en
broeder Harold B. Lee heeft gezegd, moeten we deze
conferentietoespraken “onze handel en wandel in de
komende zes maanden laten leiden. Dit zijn de belang-
rijke zaken die de Heer zijn volk in deze tijd openbaart.”
(Conference Report, april 1946, p. 68.)’ (De Ster, juli 1988,
p. 76.)

‘In de openbaringen van God aan Adam stond niet hoe
Noach de ark moest bouwen. Noach had zijn eigen open-
baring nodig. Daarom is voor ons de hedendaagse profeet
het belangrijkst, de profeet aan wie de Heer in onze tijd
zijn wil bekendmaakt. De woorden van de profeet in de
Liahona zijn de belangrijkste die wij kunnen lezen.’
(‘Fourteen Fundamentals in Following the Prophet’,
1980 Devotional Speeches of the Year [1981], p. 27.)

Leer en Verbonden 68

117



Bespreek de volgende vragen:

• Hoe zijn de woorden van de hedendaagse profeten een
zegen in jullie leven?

• Hoe zou onze godsdienst er zonder hedendaagse openbaring
uitzien?

• Hoe kunnen we de woorden van de hedendaagse profeten in
onze dagelijkse ‘handel en wandel’ integreren?

Leer en Verbonden 68:1–2. Zendelingen worden
geroepen om het evangelie in de hele wereld te
verkondigen en van Jezus Christus te getuigen. 
(15–20 minuten)

Laat een wereldkaart zien. Vraag de cursisten:

• Als je kon kiezen waar je op zending mocht gaan, waarheen
zou je dan gaan? Waarom?

• Wat is belangrijker dan het land waar je werkzaam bent?
Waarom?

• Waarom heeft de Heer over de hele wereld zendelingen
nodig?

Lees Leer en Verbonden 68:1–2 en vraag:

• Hoe gaan deze teksten in vervulling?

• Hoe moeten wij aan de vervulling van deze teksten
bijdragen?

Zet de bijgaande schema’s op het bord of geef ze de cursisten
als uitreikblad. Laat de antwoorden in de rechterkolom weg.
Laat de cursisten de teksten opzoeken en de antwoorden
invullen.

LV 68 Wat de Heer zijn trouwe zendelingen belooft

Vers 4–5 Je zult inspiratie ontvangen om de wil, de zin en het
woord van de Heer te spreken.

Vers 6 De Heer zal bij je zijn.

Vers 9 De mensen die geloven en zich laten dopen zullen
verlost worden.

Vers 10 De gelovigen zullen tekens ontvangen.

Vers 11 Je zult de tekens van de wederkomst herkennen.

LV 68 Wat de Heer zijn zendelingen gebiedt

Vers 1 De Schriften gebruiken als we in het evangelie
onderwijzen.

Vers 3 Door middel van de Geest in het evangelie onderwijzen.

Vers 6 Niet bang zijn. Ons getuigenis van Jezus Christus geven.

Vers 8–9 Heengaan in de gehele wereld. De gelovigen dopen.

Vraag:

• Hoe wordt jullie verlangen om op zending te gaan beïnvloed
nu je de verwachtingen en beloften van de Heer kent?

• Hoe kunnen jullie je nu voorbereiden om de Heer te dienen
als je geroepen wordt?

Lees de volgende uitspraak van president Howard W. Hunter
voor:

Leer en Verbonden 68:14–24. Hogepriesters die de
gedragsnormen naleven, mogen als bisschop worden
geroepen. De presiderende bisschop wordt door het
Eerste Presidium geroepen en geordend. (10–15 minuten)

Laat een foto van de presiderende bisschop van de kerk zien.
(Zie het laatste conferentieverslag in de Liahona.) Laat de
cursisten tien vragen stellen die u met ja of nee moet beant-
woorden om te raden wat voor functie die man in de kerk heeft.
Lees de volgende uitspraken over het ambt van presiderende
bisschop voor:

‘Vroeger waren de bisschoppen (rechters) “afstamme-
lingen van Aäron”. Hun ambt begon bij Aäron, die de
presiderende bisschop van de kerk was. Ook in onze
bedeling hebben “de eerstgeborenen onder de zonen van
Aäron (. . .) een wettelijk recht op het ambt, (. . .) want de
eerstgeborene heeft het recht op het presidentschap over
deze priesterschap[sdragers], en de sleutels of het gezag
van dit priesterschap.” Dat houdt het recht in om presi-
derende bisschop van de kerk te zijn, als hij door het Eerste
Presidium wordt gekozen. In onze bedeling is de lijn
waardoor het ambt van presiderende bisschop ‘van vader
op zoon’ overgaat niet geopenbaard. Tot die tijd worden
hogepriesters gekozen om dit ambt en het ambt van
bisschop in de wijk op zich te nemen.’ (Bruce R.
McConkie, A New Witness for the Articles of Faith, p. 352;
cursivering toegevoegd.)

‘Sinds de vorming is de Presiderende Bisschap verant-
woordelijk voor de materiële zaken van de kerk. Deze
omvatten: het ontvangen, distribueren en rekenschap
geven van tiende, offergaven en andere bijdragen; het
besturen van de programma’s voor de armen en behoef-
tigen; het ontwerpen, bouwen en onderhouden van
gebouwen; en het controleren en versturen van lidmaat-
schapskaarten. (. . .) Historisch gezien is de Presiderende
Bisschap verantwoordelijk voor de Aäronische priester-
schap.’ (Daniel H. Ludlow, Encyclopedia of Mormonism,
5 delen [1992], deel 3, p. 1128.)

‘De profeten die mij zijn voorgegaan hebben gezegd dat
iedere jongeman die daartoe geschikt is en aan de
gedragsnormen voldoet, een voltijdzending dient te ver-
vullen. Ik onderstreep vandaag opnieuw die behoefte.’
(De Ster, januari 1995, p. 82.)
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Lees Leer en Verbonden 68:14–21 en zoek de antwoorden op de
volgende vragen op:

• Wie kan als presiderende bisschop fungeren? (Een goede,
letterlijke afstammeling van Aäron of een goede
hogepriester.)

• Door wie wordt de presiderende bisschop geroepen en
geordend?

Zeg dat de presiderende bisschop door middel van het Eerste
Presidium door de Heer wordt geroepen. (Zie vers 15, 19–20.)
Leg uit dat het Eerste Presidium ringpresidenten de bevoegd-
heid geeft om plaatselijke bisschoppen te roepen en te ordenen.
Vraag: Wat voor eigenschappen moet een bisschop hebben? (Zie
vers 15, 19; zie ook 1 Timoteüs 3:2–7.) Laat de cursisten op het
bord zetten hoe zij hun plaatselijke bisschop kunnen steunen.

Leer en Verbonden 68:25–32. Ouders moeten
hun kinderen in het evangelie onderwijzen.
(15–20 minuten)

Stel voor de les enkele kinderen uit het jeugdwerk vragen als:
Hoe weet je dat Jezus van je houdt? Waarom wil je later in de
hemel wonen? Hoe ziet de hemel er volgens jou uit? Schrijf of
neem hun antwoorden op. Lees ze aan de cursisten voor of laat
de opname horen.

Vraag: Wat zijn volgens jullie de belangrijkste leringen voor
kinderen? Zet hun antwoorden op het bord. Laat de cursisten
Leer en Verbonden 68:25–31 lezen en hun antwoorden verge-
lijken met wat ouders hun kinderen volgens de Heer moeten
leren.

Vraag: Wat zegt de Heer in vers 25 waaruit blijkt hoe belangrijk
deze beginselen zijn? Lees de uitspraak van president Howard
W. Hunter en ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ voor
uit de bovenstaande inleiding tot afdeling 68. Vraag:

• Uit welke woorden in de proclamatie blijkt hoe belangrijk de
rol van de ouders is in de opvoeding van hun kinderen?

• Hoe kunnen jullie je nu al voorbereiden om goede ouders te
worden?

• Wat is volgens jullie de beste manier om kinderen deze
beginselen bij te brengen?

Inleiding
In Leer en Verbonden 69 geeft de Heer John Whitmer instructies
over zijn roeping om de verslagen van de kerk bij te houden.
De Heer verwacht ook van ons dat wij een levensgeschiedenis
en een familiegeschiedenis bijhouden. President Spencer W.
Kimball heeft gezegd:

‘Laten wij voortgaan met dit belangrijke werk om verslagen bij
te houden van wat we doen, zeggen en denken, in overeen-

Leer en Verbonden 69
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stemming met de instructies van de Heer. Als u nog niet
begonnen bent om een gedenkboek en verslagen bij te houden,
moedigen wij u aan om vanaf nu een volledig verslag bij
te houden. Wij hopen dat u dit zult doen, broeders en zusters,
want het is een gebod van de Heer.’ (Conference Report,
oktober 1979, p. 6; of Ensign, november 1979, p. 5.)

Bij een andere gelegenheid heeft president Kimball het
volgende tegen de jeugd van de kerk gezegd:

‘Jongelui, neem een notitieblok, een dagboek dat de tand des
tijds kan weerstaan, en misschien zullen de engelen er voor
eeuwig uit citeren. Begin vandaag en schrijf er uw ervaringen
in, uw diepste gedachten, uw successen en mislukkingen, uw
vriendschappen en overwinningen, uw indrukken en uw getui-
genis. Vergeet niet dat de Heiland de mensen kastijdde die geen
belangrijke verslagen bijhielden.’ (‘The Angels May Quote from
It’, New Era, oktober 1975, p. 5.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer verwacht van zijn kerk en de leden dat zij ten

behoeve van volgende generaties verslagen bijhouden.
(Zie LV 69:3–8; zie ook LV 47:1–4.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 119–120.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 147–148.

Lesideeën
Leer en Verbonden 69:3–8. De Heer verwacht van zijn
kerk en de leden dat zij ten behoeve van volgende
generaties verslagen bijhouden. 
(15–20 minuten)

Lees uit uw dagboek voor of vertel hoe u een getuigenis van de
Schriften hebt gekregen. (Zorg ervoor dat u niet over dingen
praat die te heilig of te persoonlijk zijn.) Stel vragen zoals:

• Wat zouden mijn ouders ervan vinden als ze over deze
ervaring horen?

• Hoe kan deze ervaring mijn kinderen (of andere familie-
leden) beïnvloeden?

• Hoe kan deze herinnering een steun in de rest van mijn leven
zijn?

• Wat zou er verloren gaan als deze, en andere ervaringen,
nooit zouden zijn opgeschreven?

Laat een cursist die een dagboek bijhoudt iets over de zege-
ningen daarvan vertellen. Lees Leer en Verbonden 69:3–8 en
vraag:

• Wat voor verslag moest John Whitmer bijhouden? 
(Zie vers 3.)

Hoe belangrijk vond de Heer volgens de verzen 7–8 de
verslagen die John Whitmer moest bijhouden?
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• Hoe kunnen we dat met onze eigen verslagen vergelijken?

Lees de uitspraak voor van president Spencer W. Kimball in de
bovenstaande inleiding tot afdeling 69. Laat de cursisten
opschrijven hoe zij een getuigenis van de Schriften hebben
ontvangen, of laat hen iets opschrijven over een lievelingstekst
en waarom die een van hun lievelingsteksten is. Moedig hen
aan om dit verslag in hun dagboek op de schrijven.

Inleiding
De profeet Joseph Smith heeft vroeger tegen de broeders
gezegd: ‘Het Boek van Mormon is (. . .) de sluitsteen van onze
godsdienst.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 194.) Presi-
dent Ezra Taft Benson heeft daaraan toegevoegd dat ‘de Leer en
Verbonden, met zijn hedendaagse openbaringen, de deksteen’ is
(De Ster, juli 1987, p. 77.) President Howard W. Hunter heeft
uitgelegd: ‘De Leer en Verbonden bevat het woord en de wil
van de Heer zoals die in deze bedeling aan de mens geopen-
baard zijn. Het is Schriftuur die specifiek voor onze tijd is.’ (The
Teachings of Howard W. Hunter, p. 55.) In afdeling 70 gaf de Heer
de profeet Joseph Smith en anderen het rentmeesterschap over
de openbaringen die later de Leer en Verbonden zouden
vormen. (Zie de verzen 1–5.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Leer en Verbonden is het schriftuurlijke fundament van

de kerk in de laatste dagen. (Zie LV 70:1–5 en de inleiding;
zie ook 2 Timoteüs 3:16–17.)

• Leiders van de kerk die geroepen worden om de Heer
voltijds te dienen, krijgen van de kerk een vergoeding om in
hun onderhoud te voorzien. (Zie LV 70:12–16; zie ook
LV 24:3–9; 42:71–72; 43:12–14.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 119–120.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 149–150.

Lesideeën
Leer en Verbonden 70:1–5. De Leer en Verbonden is
het schriftuurlijke fundament van de kerk in de laatste
dagen. (10–15 minuten)

Bouw een eenvoudige piramide van blokken of stenen. Vraag
de cursisten: Als dit bouwsel de kerk voorstelt, wat stelt de
onderste laag blokken dan voor? Als ze naar wat antwoorden

Leer en Verbonden 70

geraden hebben, zegt u dat Jezus Christus en de profeten en
apostelen het fundament zijn. (Zie Efeziërs 2:20.) Leg uit dat de
profeet Joseph Smith nog een ander antwoord op die vraag
heeft gegeven. Laat de cursisten in de inleiding tot Leer en
Verbonden 70 het antwoord opzoeken. Leg uit dat de Leer en
Verbonden het leerstellige fundament van de kerk is. Lees Leer
en Verbonden 69:1–2; 70:1–5 en vraag:

• Welke twee mannen die in Leer en Verbonden 69:1–2
genoemd worden, worden ook in Leer en Verbonden 70:1–5
genoemd?

• Wat voor gebod kregen deze mannen in Leer en Verbonden
69:1–2 van de Heer?

• Welke ‘geboden’ worden in vers 1 bedoeld? (Zie de inleiding
tot LV 69.)

• Wie wordt er in Leer en Verbonden 70:1 nog meer toege-
sproken?

• Wat moesten ze doen?

Laat een cursist de historische achtergrond bij afdeling 70 in
De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325 (p. 149) lezen.
Vraag:

• Wat voor bewijs staat er daar dat de Heer de Leer en
Verbonden waardeerde?

• Hoe kunnen wij aan de Heer laten zien dat wij de Leer en
Verbonden waarderen?

Leer en Verbonden 70:12–16. Leiders van de kerk
die geroepen worden om de Heer voltijds te dienen,
krijgen van de kerk een vergoeding om in hun
onderhoud te voorzien. (5–10 minuten)

Vraag de cursisten wie er een roeping in de kerk heeft. Vraag:

• Hoeveel tijd besteed je per week aan die roeping?

• Hoeveel tijd denk je dat de ZHV-presidente en de bisschop
aan hun roeping besteden?

• Hoeveel tijd denk je dat de profeet aan zijn roeping 
besteedt?

Verdeel de volgende vragen onder de cursisten. Laat hen
in Leer en Verbonden 24:3, 7; 70:12–16 de antwoorden
opzoeken.

• Hoeveel tijd moesten deze dienstknechten van de Heer aan
hun werk besteden? (Zie LV 24:7.)

• Hoe voorzag de Heer in de behoeften van deze dienst-
knechten? (Zie LV 24:3.)

• Wat houdt het in dat ‘wie aangewezen is om geestelijke
zaken te besturen (. . .) zijn loon waard’ is? (LV 70:12.)
(Leiders van de kerk die geroepen worden om de Heer
voltijds te dienen, krijgen van de kerk een vergoeding om
in hun onderhoud te voorzien.)

• Waarin wordt volgens Leer en Verbonden 70:16 voorzien?
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Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Bruce R.
McConkie, destijds lid van de Zeventig:

Inleiding
De Heer heeft afdeling 71 geopenbaard in een tijd dat critici en
afvalligen valse beschuldigingen tegen de kerk uitspraken.
President Spencer W. Kimball heeft gezegd:

‘Wij worden als individu en als kerk voortdurend beproefd. Er
liggen nog meer beproevingen op ons pad. (. . .) Als deze kerk
slechts een kerk van mensen was, en alleen leerstellingen
van mensen verkondigde, zouden we weinig of geen kritiek of
tegenstand krijgen – maar omdat dit de kerk van Jezus Christus
is, hoeven we niet verbaasd te zijn dat we kritiek en problemen
te verduren krijgen. Met geloof en goede werken zal de
waarheid zegevieren.’ (Conference Report, april 1981, p. 105; of
Ensign, mei 1981, p. 79.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Door de Geest het evangelie uit de Schriften verkondigen is

de beste manier om op de kritiek van de vijanden van de
kerk te reageren. (Zie LV 71:1–8; zie ook Alma 1:16, 25–26;
4:15––16, 19; LV 42:12–14; LV 73, inleiding.)

• De Heer zal de mensen beschamen die zich tegen zijn dienst-
knechten en zijn werk verzetten. (Zie LV 71:9–11; zie ook
Jakob 7:1–2, 13–20; Alma 12:1.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 113–115.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 150–151.

Leer en Verbonden 71

‘De predikanten van het eeuwig heil moeten eten en
drinken, kleding kopen, trouwen, hun gezin opvoeden en
als andere mensen leven. Als zij al hun tijd en kracht aan
de opbouw van het koninkrijk toewijden, zullen anderen
– die door hun werk gezegend worden – in het onder-
houd voorzien van de arbeiders in de wijngaard, want
“de arbeider is zijn loon waard” (LV 84:79). “Maar de
arbeider in Zion zal arbeiden voor Zion; want indien zij
arbeiden voor geld, zullen zij verloren gaan” (2 Nephi
26:31).’ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen
[1966–1973], deel 2, p. 351; zie ook LV 24:3–9; 42:71–72.)

Lesideeën
Leer en Verbonden 71. Door de Geest het evangelie
uit de Schriften verkondigen is de beste manier
om op de kritiek van de vijanden van de kerk te
reageren. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten:

• Wat vind je ervan als je kritiek of valsheden over de kerk of
de leiders hoort?

• Hoe moeten getrouwe leden van de kerk volgens jullie op
dergelijke kritiek reageren?

Leg uit dat de heiligen in de tijd van de profeet Joseph Smith
met soortgelijke valse beschuldigen geconfronteerd werden.
Behandel de historische achtergrond bij afdeling 71 uit een of
beide instituutslesboeken. (Zie De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden, pp. 113–115; De Leer en Verbonden – lesboek,
pp. 150–151.) Lees Leer en Verbonden 71:1, 4, 7–11 en vraag:

• Hoe moest de profeet Joseph van de Heer reageren?

• Wat beloofde de Heer aan Joseph?

Zeg dat de leiders van de kerk over het algemeen niet deel-
nemen aan openbare debatten of discussies over de positie van
de kerk. De kerk waarschuwt de leden die aan dergelijke
discussies deelnemen dat zij veel schade kunnen aanrichten als
zij de positie van de kerk verkeerd weergeven en vraagt die
leden om niet uit naam van de kerk te spreken. (Zie Dallin H.
Oaks in De Ster, juli 1989, pp. 24–26.) Lees 3 Nephi 11:28–29 en
wijs erop dat zelfs leden die een specifieke roeping hebben
om de kerk in het openbaar te vertegenwoordigen de geest van
twist moeten vermijden.

Lees de uitspraak voor van president Spencer W. Kimball in de
bovenstaande inleiding tot afdeling 71. Vraag: Wat voor hoop
komt er uit deze uitspraak naar voren voor de mensen die op
de juiste wijze op kritiek reageren? Laat de cursisten in Alma
1:16, 25–26; 4:15–16, 19; Leer en Verbonden 42:12–14 opzoeken
wat deze teksten met de besproken beginselen te maken
hebben. Laat de cursisten een tekstenreeks maken en deze
teksten met Leer en Verbonden 71:7–11 verbinden. Lees de inlei-
ding tot Leer en Verbonden 73 en zoek op wat voor invloed
het evangelieonderwijs op de mensen met negatieve gevoelens
ten opzichte van de kerk had.

Inleiding
Edward Partridge, de eerste bisschop in de kerk, werd geroe-
pen om in Independence (Missouri) werkzaam te zijn. Omdat
Independence meer dan 1.300 kilometer van Kirtland lag, moest
er ook een bisschop voor het gebied Kirtland worden geroepen.
In afdeling 72 roept de Heer Newel K. Whitney als tweede
bisschop in de kerk, om leiding te geven aan de kerk in het

Leer en Verbonden 72

Leer en Verbonden 72
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gebied Kirtland. (Zie vers 1–8.) De Heer noemde toen een
aantal taken van de bisschop. (Zie de verzen 9–26.)

President Gordon B. Hinckley heeft verdere instructies over de
taken van de bisschop gegeven:

‘Ik heb grote waardering voor onze bisschoppen. Ik ben
bijzonder dankbaar voor de openbaring van de Almachtige
waaruit het instellen van dit ambt en zijn functies zijn
voortgekomen. (. . .)

‘(. . .) Wij verwachten van u dat u de presiderende hogepriester
van de wijk bent, een raadgever voor de mensen, een voor-
vechter en helper voor hen die in moeilijkheden zijn, een troost
voor hen die verdriet hebben, en een leverancier van benodigd-
heden voor hen die behoeftig zijn. Wij verwachten van u dat u
de bewaker en beschermer bent van de leer die in uw wijk
onderwezen wordt, van de onderwijskwaliteit, en degene die
ervoor zorgt dat de vele nodige functies vervuld worden. (. . .)

‘(. . .) U moet erop toezien dat er niemand honger heeft, of
zonder kleding of onderdak is. U moet op de hoogte zijn van de
omstandigheden van allen die u presideert.

‘U moet een trooster en een gids zijn voor uw leden. Uw deur
moet altijd openstaan voor mensen in nood. Uw rug moet sterk
genoeg zijn om mede de lasten van uw leden te dragen. U moet
zelfs de overtreder in liefde de hand reiken.’ (De Ster, juli 1999,
pp. 62–67.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij brengen in dit leven en het volgende leven verslag uit

over ons rentmeesterschap. (Zie LV 72:3–4; zie ook Matteüs
24:44–47; LV 59:2.)

• Bisschoppen hebben tot taak de gehoorzaamheid van de
leden te beoordelen, de financiële bijdragen te beheren en
voor de armen te zorgen. (Zie LV 72; zie ook LV 68:14–21.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 151–153.

Lesideeën
Leer en Verbonden 72:3–4. Wij moeten verslag
uitbrengen over ons rentmeesterschap in dit
leven en het volgende leven. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten: Wat zijn de eerste twee grote geboden? Als
de cursisten het antwoord niet weten, laat u hen Matteüs
22:36–40 lezen. Zet op het bord God en onze naasten liefhebben.
Vraag de cursisten of zij een manier kunnen bedenken om deze
geboden tegelijkertijd te onderhouden. (Zie Matteüs 25:40;
Mosiah 2:17.) Laat een aantal cursisten die iemand geholpen
hebben, een voorbeeld van die ervaring geven. Laat hen over-
wegen hoe die dienstverlening een uiting van hun liefde voor
God was. Lees Leer en Verbonden 72:3–4 en vraag:

• Wanneer zal de Heer beoordelen hoe we onze taken
volbracht hebben?

S  M  T  W  TH  F  S

• Aan wie moeten wij ‘in tijd’ verantwoording afleggen? (Zie
vers 5.)

• Aan wie moeten wij ‘in de eeuwigheid’ verantwoording
afleggen? (Zie Johannes 5:22.)

• Wat voor zegen krijgen de mensen in het volgende leven die
in dit leven getrouw en verstandig zijn geweest?

Laat de cursisten veranderingen opschrijven die zij willen
aanbrengen om beter voorbereid te zijn op de verantwoording
van hun rentmeesterschap.

Leer en Verbonden 72. Bisschoppen hebben tot taak
de gehoorzaamheid van de leden te beoordelen,
de financiële bijdragen te beheren en voor de armen
te zorgen. (20–25 minuten)

Lees de uitspraak voor van president Gordon B. Hinckley in
de bovenstaande inleiding tot afdeling 72. Laat de cursisten
Leer en Verbonden 72:3–5, 10–11, 16–19 lezen. Zeg tegen de
cursisten: Iemand in de wijk heeft een tempelaanbeveling
nodig. Met wie moet die persoon praten? (De bisschop; zie vers
3–5. Merk op dat de raadgevers van de bisschop aanbevelingen
kunnen vernieuwen.) Laat de cursisten andere situaties
bedenken waarin de bisschop hulp kan verlenen. Laat hen
vertellen wat zij hebben bedacht. Vraag:

• Hoe is de bisschop een zegen in je leven?

• Lees Leer en Verbonden 84:36. Hoe kunnen we onze steun
aan de bisschop met onze steun aan de Heer vergelijken?

• Wat zijn een aantal manieren waarop we de bisschop beter
kunnen steunen?

Inleiding
In afdeling 73 zegt de Heer tegen de profeet Joseph Smith en
Sidney Rigdon dat het ‘noodzakelijk’ is om ‘wederom te
vertalen’ (vers 3). Daarmee bedoelde Hij de Bijbelvertaling van
Joseph Smith. ‘Als wij over de zaken van God nadenken, wordt
ons begrip verruimd. Ons verstand en onze geest worden voor-
bereid om influisteringen en leiding van de Heilige Geest te
ontvangen.’ (Otten en Caldwell, Sacred Truths, deel 2, p. 394.) In
deze periode van vertaling ontving Joseph afdeling 74, met een
geïnspireerde uitleg van 1 Korintiërs 7:14.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Ieder gezinslid kan thuis een positieve, geestelijke invloed

hebben. (Zie LV 74:1; zie ook Efeziërs 5:22–6:4.)

• Met iemand trouwen die geen lid van de kerk is, kan proble-
men in het huwelijk en het gezin veroorzaken. (Zie LV 74:2–6;
zie ook Deuteronomium 7:3–4; 2 Korintiërs 6:14.)

Leer en Verbonden 73–74

Periode in Ohio en Missouri

122



• Kleine kinderen zijn heilig en worden door de verzoening
van Jezus Christus in het celestiale koninkrijk verlost. 
(Zie LV 74:7; zie ook Moroni 8:8–22.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 153–155.

Lesideeën
Leer en Verbonden 74:1. Ieder gezinslid kan thuis een
positieve, geestelijke invloed hebben. (5 minuten)

Zet op het bord Iemand kan door de rechtschapenheid van een ander
verlost worden. Vraag de cursisten of deze uitspraak volgens hen
goed is of niet. (Fout; zie Geloofsartikelen 1:2.) Laat de cursisten
Leer en Verbonden 74:1 lezen en vraag: Als de uitspraak op het
bord fout is, wat betekent deze tekst dan? Als de cursisten hun
mening hebben gegeven, leest u de volgende uitspraak voor:

Vraag: Hoe kan een gezinslid een geestelijke invloed thuis zijn?
Ouderling Dean L. Larsen heeft als lid van het Presidium der
Zeventig de volgende raad aan jonge mensen gegeven:

Laat de andere cursisten overwegen wat zij kunnen doen om
thuis geregelder de Geest van de Heer te hebben.

Leer en Verbonden 74:2–6. Met iemand trouwen die
geen lid van de kerk is, kan problemen in het huwelijk
en het gezin veroorzaken. (10–15 minuten)

Laat een kan water en een kan olie zien. Vraag hoe goed deze
twee vloeistoffen te mixen zijn. Gooi het water bij de olie en

‘Vergeet niet wie je bent. Onthoud het doel waarom je op
aarde bent gekomen – de diensten waarvoor je bent uitge-
kozen. Blijf trouw aan het goddelijk vertrouwen dat onze
hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, in ons stellen.
Je kunt net als de andere huisgenoten aan de geestelijke
sfeer thuis bijdragen – dat is je plicht. Bestudeer de
Schriften en moedig de andere gezinsleden aan dat ook te
doen. Bid en doe je uiterste best om je huisgenoten aan te
moedigen te bidden. Betaal tiende. Gehoorzaam het
woord van wijsheid. Wees rein. Als je jouw taak doet, kun
je een grotere invloed hebben dan je je ooit kunt voor-
stellen.’ (Conference Report, april 1983, p. 50; of Ensign,
mei 1983, p. 35.)

‘In de kerk in Korinte werd beweerd dat als de man of
vrouw zich bekeerde, hij of zij de onbekeerde partner als
onrein of besmettelijk moest verlaten. Helemaal niet!
Paulus zegt duidelijk dat de bekering van een van de
partners een heiligende invloed in het gezin is.’ (Hyrum
M. Smith en Janne M. Sjodahl, The Doctrine and Covenants
Commentary, herziene editie [1972], p. 432.)

schud goed. Laat dan zien hoe snel ze zich weer van elkaar
scheiden. Lees Leer en Verbonden 74:2–6 en zoek op wat deze
teksten met het water en de olie te maken hebben. Vraag:

• Wat voor moeilijkheden kunnen getrouwde stellen hebben
als ze allebei een andere godsdienst hebben?

• Wat voor invloed kan zo’n huwelijk op de kinderen 
hebben?

• Wat voor doelen kunnen jonge mensen stellen om 
zich op een eensgezind, succesvol huwelijk voor te 
bereiden?

Lees de volgende uitspraak van president Hinckley voor:

Leer en Verbonden 74:7. Kleine kinderen zijn heilig en
worden door de verzoening van Jezus Christus in het
celestiale koninkrijk verlost. (5–10 minuten)

Laat een foto van een of meer van uw kinderen zien of van een
kind dat u goed kent. Vertel over een bijzondere ervaring die
u met dat kind hebt gehad en zeg dat u veel van dat kind
houdt. Zet op het bord: Mosiah 3:16; Moroni 8:8–12; LV 29:46–47;
68:27. Laat de cursisten deze teksten lezen en de volgende
vragen beantwoorden:

• Wat voor gevoelens heeft onze hemelse Vader voor zijn
kinderen?

• Wanneer worden kinderen verantwoordelijk voor hun
zonden?

• Waar gaan kinderen heen als ze sterven voordat ze de jaren
van onderscheid hebben bereikt?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 74:7 opslaan en opzoeken
door welke macht kinderen geheiligd worden. Laat de cursisten
een tekstenreeks maken van deze tekst en de teksten op het
bord.

Inleiding
Veel openbaringen in de Leer en Verbonden werden tijdens
conferenties van de kerk ontvangen. Afdeling 75 werd tijdens
een conferentie in Amherst (Ohio) ontvangen en gaat voor-
namelijk over zendingswerk. Ouderling Boyd K. Packer heeft
gezegd: ‘Wij aanvaarden de verantwoordelijkheid om het evan-
gelie aan alle mensen op aarde te verkondigen. En als ons
gevraagd wordt: “Bedoelt u dat u de hele wereld probeert te

Leer en Verbonden 75

‘Bereid je nu al voor op een tempelhuwelijk. (. . .) Ga
alleen uit met iemand die hoge normen heeft, die jouw
normen respecteert en die jou je normen van het evan-
gelie laat naleven.’ (Voor de kracht van de jeugd [brochure,
1990], p. 6.)

Leer en Verbonden 75
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bekeren?” luidt het antwoord: “Inderdaad. We proberen ieder
mens te bereiken.”’ (Conference Report, oktober 1975, p. 145; of
Ensign, november 1975, p. 97.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Getrouwe zendelingen ontvangen hulp van de Heer bij hun

werk en beloften van eeuwige zegeningen. (Zie LV 75:2–22;
zie ook LV 4.)

• De leden van de kerk hebben tot taak de zendelingen en hun
ouderlijk gezin steun te verlenen. (Zie LV 75:24–28; zie ook
LV 31:5.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 156–158.

Lesideeën
Leer en Verbonden 75:2–22. Getrouwe zende-
lingen ontvangen hulp van de Heer bij hun
werk en beloften van eeuwige zegeningen.

(15–20 minuten)

Zet een aantal beroepen op het bord (zoals: boer, aannemer,
arts, monteur, fabrieksmedewerker, onderwijzer). Vraag de
cursisten:

• Wat vinden jullie een eerlijk salaris voor deze beroeps-
groepen?

• Welk beroep zouden jullie kiezen? Waarom?

• Hoe is het salaris voor deze beroepen met het inkomen van
een zendeling te vergelijken?

• In welke opzichten wijkt het salaris van de Heer af van het
salaris van de mens?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 75:3–22 lezen en een lijstje
maken met de taken van een zendeling, en een ander lijstje met
de beloofde zegeningen. Het lijstje met taken kan de volgende
omvatten:

• Hard werken; niet lui zijn. (Zie LV 75:3; zie ook LV 88:124.)

• Onze stem verheffen. (Zie LV 75:4, 9, 13, 15; zie ook LV 60:2.)

• De waarheid verkondigen. (Zie LV 75:4.)

• Uit de Schriften onderwijzen. (Zie vers 4.)

• Getrouw zijn. (Vers 5.)

• Om de Heilige Geest bidden. (Vers 10.)

• Altijd bidden. (Vers 11.)

Het lijstje met beloften omvat:

• Met schoven worden beladen. (Zie LV 75:5.)

• Met eer en heerlijkheid worden gekroond. (Zie vers 5.)

• De onsterfelijkheid en het eeuwige leven ontvangen.
(Zie vers 5.)

• Door de Trooster worden onderricht. (Zie vers 10.)

• De Heer zal bij ons zijn. (Zie vers 11, 13–14.)
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• Ten laatsten dage worden verheven. (Zie vers 16, 22.)

• Met vreugde en blijdschap worden vervuld. (Zie vers 21.)

• Alle dingen overwinnen. (Zie vers 22.)

Leg uit dat er in afdeling 75 24 mannen op zending werden
geroepen. Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat jullie vandaag
allemaal je zendingsoproep ontvingen.

• Hoe zouden jullie dat vinden?

• Op welke gebieden ben je nu voorbereid?

• Wat ga je doen om je beter voor te bereiden?

Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling Howard W.
Hunter heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen het
volgende gezegd:

De profeet Joseph Smith heeft gezegd:

Vraag de cursisten wat ze ervan vinden dat ze aan het zen-
dingswerk kunnen bijdragen. Als u op zending bent geweest of
ervaring met zendingswerk hebt, kunt u iets over opbouwende
ervaringen en getuigenissen vertellen. Moedig de cursisten aan
(de jongemannen, en de jongevrouwen die dat willen) om zich
nu voor te nemen op zending te gaan.

Leer en Verbonden 75:24–28. De leden van de kerk
hebben tot taak de zendelingen en hun ouderlijk
gezin steun te verlenen. (10–15 minuten)

Laat de cursisten de foto van een oude tent in de gids voor de
cursist zien. (Zie de inleiding tot LV 82.) Vraag:

• Waardoor wordt deze tent aan de grond vastgemaakt?
(Tentharingen.)

‘Geen onheilige hand kan de vooruitgang van het werk
stuiten; al woeden vervolgingen, spannen benden samen,
verzamelen er zich legers en viert laster hoogtij, toch
zal Gods waarheid moedig, nobel en onafhankelijk voor-
waarts gaan, totdat zij in elk werelddeel is doorge-
drongen, elke streek heeft bezocht, elk land heeft over-
spoeld en in elk oor heeft geklonken, totdat Gods
oogmerken zijn bereikt en de grote Jehova zegt dat het
werk is volbracht.’ (History of the Church, deel 4, p. 540.)

‘De zendelingen van de kerk, jong en oud, gaan de
wereld in om aan iedereen die wil luisteren geloof in de
Heer Jezus Christus en de andere beginselen van het
evangelie te verkondigen. Dat doen zij naar het voorbeeld
van de Meester zelf, zoals in Marcus staat beschreven:
“En Hij riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te
zenden, twee aan twee” (Marcus 6:7). 1.900 jaar geleden
trokken zij erop uit en getuigden van zijn goddelijke
natuur. Toegewijde vertegenwoordigers in onze tijd
getuigen ook ‘twee aan twee’ van de waarheid in de
wereld.’ (Conference Report, april 1975, p. 58; of Ensign,
mei 1975, p. 39.)
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• Als de tent het zendingsprogramma van de kerk voorstelt,
wat kunnen de haringen dan voorstellen? (De leden.)

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 75:6–17, 30–36 opzoeken
hoeveel zendelingen er door de Heer geroepen werden. Lees
gezamenlijk de verzen 24–28 en bespreek wat de leden moesten
doen om deze zendelingen te steunen. Lees de volgende
uitspraak voor van president Joseph Fielding Smith, destijds
president van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag de cursisten hoe de leden tegenwoordig zendelingen en
hun gezin steun verlenen. (Mogelijke antwoorden: mensen
zoeken die door de zendelingen onderwezen kunnen worden,
voor de zendelingen bidden, gezinnen van zendelingen
bezoeken en vragen hoe het met hen gaat, aanmoedigende
brieven sturen, geld of exemplaren van het Boek van Mormon
schenken.) U kunt de antwoorden op het bord zetten. President
Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Er kan geen grotere bijdrage
aan het zendingswerk worden geleverd dan christelijke
deugden toe te passen.’ (Conference Report, september –
oktober 1978, p. 7; of Ensign, november 1978, p. 6.) Moedig de
cursisten aan om de zendelingen in hun wijk beter te steunen.
Laat enkele cursisten over een aantal dagen verslag uitbrengen
van wat ze gedaan hebben.

Inleiding
President Charles W. Penrose heeft als raadgever in het Eerste
Presidium het volgende gezegd: ‘Afdeling 76 van de Leer en
Verbonden (. . .) is een van de grootste openbaringen die ik ooit
in een boek heb gezien. Er staat niets vergelijkbaars in de Bijbel.
Er staat niets vergelijkbaars in enig ander boek dat ik heb
gelezen, wat betreft heerlijkheid, volmaaktheid, detail en open-
baring over het heilsplan van de Vader voor zijn kinderen.’
(Conference Report, april 1922, p. 29.)

Toen afdeling 76 geopenbaard was, hadden sommige leden van
de kerk daar moeite mee. President Brigham Young heeft
gezegd: ‘Het was een nieuwe leerstelling voor deze generatie,

Leer en Verbonden 76

‘De broeders die geroepen werden om op zending te
gaan, waren volgens wereldse normen nogal arm. Het
was moeilijk om op zending te gaan en hun gezin zonder
steun achter te laten. Toch was hun roeping belangrijk,
want de ziel van de mens stond op het spel en er waren
mensen die op de boodschap zaten te wachten en een
krachtbron voor de kerk zouden zijn als ze het evangelie
ontvangen hadden. (. . .) Daarom werd het gebod gegeven
dat er plaats moest worden gemaakt om voor deze
gezinnen te zorgen. De leden werden aangemoedigd
“hun hart te openen” en een bijdrage te leveren.’ (Church
History and Modern Revelation, deel 1, pp. 276–277.)

en veel mensen hadden er moeite mee.’ (Discourses of Brigham
Young, p. 391.) Een andere keer heeft president Young uitge-
legd: ‘Mijn tradities waren zodanig, dat toen ik voor het eerst
van het visioen [LV 76] hoorde, de leer niet overeenkwam met
wat ik voorheen geleerd had. Ik zei: “Wacht eens even.” Ik
verwierp de leer niet, maar kon die niet begrijpen.’ Later
beschouwde president Young deze leer ‘als een van de beste die
ooit aan een volk is geopenbaard.’ (Journal of Discourses, deel 6,
p. 281.)

President Joseph Fielding Smith heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen gezegd dat afdeling 76 ‘door alle
leden van de kerk gekoesterd moet worden als een kostbaar
erfgoed. Deze afdeling moet hun geloof versterken en een
aanmoediging zijn om naar de verhoging te streven die aan alle
rechtschapenen is beloofd. De leringen zijn zo duidelijk en
eenvoudig dat niemand ze verkeerd hoeft te begrijpen.’ (Church
History and Modern Revelation, deel 1, p. 279.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Onder leiding van onze hemelse Vader heeft Jezus Christus

de werelden geschapen en de verzoening tot stand gebracht,
zodat de inwoners verlost kunnen worden. (Zie LV 76:1–4,
23–24, 40–43, 69, 107–108; zie ook Mozes 1:27–39.)

• De Heer belooft wijsheid, openbaringen en eeuwige
heerlijkheid aan de mensen die Hem eren en dienen. 
(Zie LV 76:5–10).

• Als wij de Schriften met een gebed in ons hart lezen en over-
denken, kunnen we openbaring ontvangen. (Zie LV 76:15–19;
zie ook 1 Nephi 11:1; LV 138:1, 11.)

• God de Vader en Jezus Christus leven en zijn aan profeten in
de laatste dagen verschenen. (Zie LV 76:20–23; Geschiedenis
van Joseph Smith 1:17.)

• De zonen des verderfs zullen wel herrijzen, maar zullen
geen koninkrijk van heerlijkheid ontvangen. Zij zullen
voor eeuwig uit de tegenwoordigheid van God worden
verbannen. (Zie LV 76:25–49; zie ook 2 Nephi 9:15–16.)

• Wie een celestiale of terrestriale heerlijkheid ontvangen,
zullen in de eerste opstanding, ofwel de opstanding der
rechtvaardigen, voortkomen. Wie een telestiale heerlijkheid
ontvangen en de zonen des verderfs zullen in de laatste
opstanding, ofwel de opstanding der onrechtvaardigen,
voortkomen. (Zie LV 76:50, 63–65, 85, 102; zie ook LV 45:54;
88:96–102.)

• Wie getrouw in het getuigenis van Jezus zijn en de begin-
selen en verordeningen van het evangelie gehoorzamen,
zullen als een god in het celestiale koninkrijk worden
verhoogd. (Zie LV 76:50–70, 74, 79, 82, 92–96, 101; zie ook
LV 132:20.)

• De hemel bestaat uit het celestiale, terrestriale, and telestiale
koninkrijk. De inwoners van deze koninkrijken verschillen
in heerlijkheid, macht, kracht en heerschappij. (Zie LV
76:50–112; zie ook Johannes 14:2; 1 Korintiërs 15:40–42.)

• Dit leven is de tijd om ons voor te bereiden bij God te wonen.
(Zie LV 76:112; zie ook Alma 34:31–36; LV 131:1–4; 132:15–17.)
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Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 117–119.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 158–166.

Lesideeën
Leer en Verbonden 76. Overzicht van de drie graden
van heerlijkheid. (20–25 minuten)

Bespreek het verslag van Philo Dibble over de manier waarop
afdeling 76 werd ontvangen, in de historische achtergrond in
De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325 (p. 158). Vraag:
Wat voor ervaring zou het zijn geweest om in die kamer te zijn
toen de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon deze openba-
ring ontvingen?

Behandel de informatie in de bovenstaande inleiding tot afde-
ling 76 over de moeite die de heiligen aanvankelijk met deze
openbaring hadden. Lees Johannes 5:29 en leg uit dat dit de
informatie was die de heiligen in de tijd van Joseph Smith over
het leven na het oordeel hadden. Bespreek hoe de heiligen door
het visioen van de drie graden van heerlijkheid beproefd en
geïnspireerd werden.

Omdat dit zo’n grote afdeling is, zal informatie over de opzet
ervan nuttig voor de cursisten zijn. Laat de cursisten aan de
hand van de volgende categorieën de verschillende gedeelten
van deze openbaring in hun Schriften markeren:

• Beschrijving van de Heer en zijn beloften aan de getrouwen
(Zie vers 1–10.)

• Achtergrond van de openbaring. (Zie vers 11–19.)

• Heerlijkheid van de Zoon. (Zie vers 19–24.)

• Val van Lucifer. (Zie vers 25–29.)

• Zonen des verderfs. (Zie vers 30–38, 43–49.)

• Celestiale heerlijkheid. (Zie vers 50–70, 92–96.)

• Terrestriale heerlijkheid. (Zie vers 71–80, 87, 91, 97.)

• Telestiale heerlijkheid. (Zie vers 81–86, 88–90, 98–112.)

Volgorde van de visioenen in LV 76
Visioen van
de Heiland

Visioen
van Satan

Visioen van
de zonen des verderfs

Visioen van
de celestiale heerlijkheid

Visioen van de terre-
striale heerlijkheid

Visioen van
de telestiale
heerlijkheid

Teken het bijgaande diagram op het bord. Wijs erop dat het
visioen van de Heiland gevolgd werd door visioenen over
Satan en de zonen des verderfs, en dat die door een visioen van
het celestiale koninkrijk werden gevolgd. Vraag:

• Wat voor invloed zal de volgorde van deze visioenen
volgens jullie op Joseph Smith en Sidney Rigdon hebben
gehad?

• Wat kunnen we leren als we de visioenen in deze volgorde
lezen?

Leer en Verbonden 76:1–4, 22–24, 40–43, 69,
107–108 (Tekstenbeheersing, Leer en Verbonden
76:22–24). Onder leiding van onze hemelse

Vader heeft Jezus Christus de werelden geschapen en
de verzoening tot stand gebracht, zodat de inwoners
verlost kunnen worden. (15–20 minuten)

Laat de cursisten zo mogelijk een foto van het huis van John
Johnson zien. (Bijvoorbeeld achterin de tripelcombinatie te
vinden.) Vraag: Welke belangrijke openbaring werd in deze
kamer in het huis van John Johnson ontvangen? (Afdeling 76.)
Laat de cursisten in Leer en Verbonden 76:22–24 opzoeken
waarom deze openbaring zo belangrijk is. Laat hen de belang-
rijke ideeën markeren terwijl u de volgende vragen behandelt:

• Waarom is het belangrijk om te weten dat Jezus Christus
leeft?

• Wat zou Joseph Smith met ‘het laatste’ hebben bedoeld?
(Vers 22; zie de toelichting bij LV 76:20–24 in De Leer en
Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 160.)

• Wat betekent het om ‘ter rechterhand Gods’ te staan?
(Zie Matteüs 25:31–34, 41; LV 29:27.)

• Wie is de Eniggeborene van de Vader in het vlees?
(Jezus Christus.)

• Wat betekent het dat ‘de werelden worden en werden
geschapen’ door Jezus Christus? (Zie de toelichting bij
LV 76:24 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
p. 160; zie ook Mozes 1:33.)

• In welk opzicht zijn wij door middel van Jezus Christus
‘voor God gewonnen zonen en dochteren’? (LV 76:24; zie de
toelichting bij LV 25:1 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325, p. 50; zie ook Mosiah 5:7.)

Lees Leer en Verbonden 76:40–43, 107–108. Markeer woorden
en zinsneden die beschrijven hoe de Heiland de ‘voor God
gewonnen zonen en dochteren’ zal verlossen.

Leer en Verbonden 76:5–10. De Heer belooft wijsheid,
openbaringen en eeuwige heerlijkheid aan de mensen
die Hem eren en dienen. (10–15 minuten)

Lees Leer en Verbonden 76:5 met de cursisten en zoek de
beloften op van de Heer aan de rechtschapenen die Hem
dienen. Laat hen in de verzen 6–10 opzoeken hoe de Heer zijn
getrouwe dienstknechten zal zegenen. (Zie de toelichting bij
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LV 76:5–10 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
p. 159.) Laat de cursisten een van de zegeningen uitkiezen die
de Heer beloofd heeft en in een alinea opschrijven waarom ze
die zegening willen ontvangen.

Leer en Verbonden 76:15–19. Als wij de Schriften met
een gebed in ons hart lezen en overdenken kunnen
we openbaring ontvangen. (15–20 minuten)

Laat een naaipatroon zien en vraag wat dat is. Vraag: Wat
gebeurt er als je dit patroon volgt? Laat zo mogelijk een
kledingstuk zien dat volgens een patroon is vervaardigd. Zet de
volgende schriftuurplaatsen op het bord: LV 76:15–19; 138:1–2,
11; 1 Nephi 11:1; Geschiedenis van Joseph Smith 1:11–13. Leg uit dat
in iedere tekst wordt beschreven wat er vlak voor ontvangst
van iedere openbaring gebeurde. Laat de cursisten deze teksten
bestuderen en een ‘patroon’ opzoeken om openbaring te
ontvangen. Bespreek waarom overpeinzing van de Schriften tot
openbaring kan leiden.

Lees de volgende uitspraken voor. President David O. McKay
heeft als raadgever in het Eerste Presidium het volgende
gezegd:

Ouderling Marvin J. Ashton heeft gezegd:

‘Door te overdenken – of te overwegen – stellen wij de
Geest in de gelegenheid om ons te beïnvloeden en te
leiden. Overdenking is een machtige schakel tussen het
hart en het verstand. Bij het lezen van de Schriften
worden zowel ons hart als ons verstand geraakt. Wanneer
wij gebruik maken van de gave om te overdenken,
kunnen wij erachter komen hoe wij de eeuwige waar-
heden uit de Schriften kunnen verweven met ons dage-
lijks handelen.’ (De Ster, januari 1988, p. 17.)

‘Overpeinzing is een van de vertrouwelijkste, heiligste
deuren waardoor we in de tegenwoordigheid van de
Heer kunnen komen. Jezus heeft ons het voorbeeld
gegeven. Zodra Hij was gedoopt en goedkeuring van de
Vader had ontvangen – “deze is mijn Zoon, de geliefde,
in wie Ik mijn welbehagen heb” – begaf Jezus Zich naar
de berg der verleiding. Ik beschouw die als de berg
van overpeinzing waar Hij veertig dagen vastte, met zijn
Vader communiceerde en nadacht over de verantwoor-
delijkheid van zijn grote zending. Een gevolg van deze
geestelijke communicatie was dat Hij het volgende tegen
de verleider kon zeggen:

‘“Ga weg, Satan! Er staat immers geschreven: De Here,
uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”
(Matteüs 4:10).’ (Conference Report, april 1946, p. 113.)

Leer en Verbonden 76:25–49. De zonen des verderfs
zullen wel herrijzen, maar zullen geen koninkrijk
van heerlijkheid ontvangen. Zij zullen voor eeuwig uit
de tegenwoordigheid van God worden verbannen.
(25–30 minuten)

Zet op het bord: ‘Lucifer’ betekent _________. Laat de cursisten
deze zinsnede afmaken. Lees Leer en Verbonden 76:25–28 en
zoek op hoe Lucifer genoemd werd. Bespreek hoe hij ‘Verderf’
werd. (Zie ook Jesaja 14:12–17; Mozes 4:1–4.)

Vraag de cursisten naar een voorbeeld van een land dat een
ander land de oorlog heeft verklaard. Vraag: Hoe wordt
de relatie tussen twee landen door een oorlogsverklaring beïn-
vloed? Lees Leer en Verbonden 76:29 en zoek een andere
oorlogsverklaring op. Bespreek de volgende vragen:

• Wie heeft Satan de oorlog verklaard?

• Hoe worden Satans motieven ten opzichte van ons hierdoor
beïnvloed?

• Hoe werd Satan tijdens de oorlog in de hemel verslagen?
(Zie Openbaring 12:11.)

• Waarom zijn de mensen die een getuigenis van de Heiland
hebben en de geboden proberen te onderhouden een bedrei-
ging voor Satan?

• Wat kunnen wij doen om ons te beschermen tegen de
pogingen van Satan om ons te verdelgen? (Zie Efeziërs
6:11–18; Openbaring 12:7–11.)

Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson
voor:

‘Lehi zag in zijn droom een ijzeren roede welke door de
donkere nevelen heenvoerde. Hij zag dat de mensen,
als ze die ijzeren roede vasthielden, de smerige rivieren
konden vermijden, de verboden paden konden omzeilen
en de vreemde wegen, die tot vernietiging leiden, niet
hoefden te betreden. Later verklaarde zijn zoon Nephi de
symboliek van de ijzeren roede heel duidelijk. Toen
Laman en Lemuël vroegen: “Wat betekent de roede van
ijzer?”, antwoordde Nephi “dat die het woord Gods was;
en [let op deze belofte] wie naar het woord Gods luisterden
en zich daaraan vasthielden, zouden nimmer verloren gaan;
evenmin konden de verzoekingen en brandend pijlen van de
tegenstander hen overweldingen en verblinden om hen weg te
voeren naar de ondergang.’ (1 Nephi 15:23–24; cursivering
toegevoegd.) Niet alleen zal het woord Gods ons tot de
vrucht voeren die boven alle andere te verkiezen is, maar
in en door het woord Gods vinden wij de kracht om
verzoekingen te weerstaan en de kracht om het werk van
Satan en zijn dienstknechten te dwarsbomen. (. . .)

Leer en Verbonden 76
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Laat de cursisten in Leer en Verbonden 76:30–49 informatie
over de zonen des verderfs opzoeken. (NB: Speculeer niet over
Satan of over mensen die al dan niet zonen des verderfs
worden.) Vraag:

• Wat hebben mensen gedaan om zonen des verderfs te
worden?

• Wat zal er met hen gebeuren?

• Hoe verschillen zij van de ‘Gode gewonnen zonen en
dochteren’? (Vers 24.)

Lees Mosiah 5:7; Leer en Verbonden 25:1 en herinner de cursis-
ten eraan hoe we een zoon of dochter van Jezus Christus
kunnen worden. Moedig de cursisten aan om dit pad te volgen.

Leer en Verbonden 76:50–119. Wie een celestiale
of terrestriale heerlijkheid ontvangen, zullen
in de eerste opstanding, ofwel de opstanding

der rechtvaardigen, voortkomen.  Wie een telestiale
heerlijkheid ontvangen en de zonen des verderfs
zullen in de laatste opstanding, ofwel de opstanding
der onrechtvaardigen, voortkomen. (40–45 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je met een kennis die
niet van ons geloof is, een gesprek over godsdienst hebt.
De kennis zegt: ‘Afgelopen zondag in de kerk zei de predikant
dat we uiteindelijk naar de hemel of de hel gaan. Ik denk niet
dat ik goed genoeg ben om naar de hemel te gaan, maar ik ben
ook niet zo slecht dat ik naar de hel zou moeten gaan. Wat leert
jullie kerk?’ Bespreek hoe de leer van de drie graden van heer-
lijkheid nuttig kan zijn voor deze kennis.

Als u dat nog niet gedaan hebt, laat de cursisten dan teksten
opzoeken en markeren die over de verschillende graden
van heerlijkheid gaan. (Zie het lesidee voor LV 76, p. 126.)
Zet de volgende drie kopjes op het bord: Celestiale koninkrijk
(LV 76:50–70, 92–96), Terrestriale koninkrijk (LV 76:71–80, 87, 91,
97), en Telestiale koninkrijk (LV 76:81–86, 88–90, 98–112). Laat de
cursisten de teksten opzoeken waarin ieder visioen beschreven
staat (laat hen als klas of in groepjes werken). Laat hen de
kenmerken van ieder koninkrijk opzoeken en hun bevindingen
onder de desbetreffende kopjes op het bord zetten. Bespreek de
volgende vragen (of enkele daarvan):

• In welke volgorde zullen deze groepen worden opgewekt?
(Zie de toelichting bij LV 76:50 in De Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325, p. 163; zie ook LV 45:54;
88:96–102.)

S  M  T  W  TH  F  S

‘(. . .) Dit is het antwoord op de grote uitdagingen van
deze tijd. Het woord Gods, zoals dat gevonden wordt
in de Schriften, in de woorden van de hedendaagse
profeten, en in persoonlijke openbaring, heeft de macht
de heiligen te versterken en hen te bewapenen met de
Geest, zodat zij het kwade kunnen weerstaan, aan het
goede kunnen vasthouden en vreugde kunnen vinden in
dit leven.’ (‘De kracht van het woord’, De Ster, nummer 6,
1986, pp. 75–76.)

• Wat houdt het in om ‘door de Heilige Geest der belofte’
verzegeld te zijn? (LV 76:53; zie de toelichting bij LV 76:53
in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 163–164.)

• Wat is de ‘kerk van de Eerstgeborene’? (LV 76:54; zie de
toelichting bij LV 76:54 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325, p. 164.)

• Wat betekent de zinsnede ‘die rechtvaardige mensen zijn’?
(LV 76:69; zie LV 129:3–6; 138:12.)

• Wat houdt het in om ‘in het getuigenis van Jezus kloek-
moedig’ te zijn? (LV 76:79; zie de toelichting bij LV 76:79
in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 165;
zie ook LV 58:27–28; merk op dat dit onderwerp in het
volgende lesidee verder behandeld zal worden.)

• Als het mogelijk is om het evangelie in de geestenwereld te
ontvangen, waarom wachten we dan niet tot die tijd om
rechtschapen te zijn en zo goed ons best te doen? (Zie de
toelichting bij LV 76:72–74 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325, pp. 164–165.)

• Wie zijn de enigen die bij onze hemelse Vader kunnen
wonen? (Zie LV 76:62, 77, 86.)

• In welke opzichten zijn deze koninkrijken en de mensen die
daarheen gaan anders in heerlijkheid? (Zie LV 76:70, 78,
89–98.)

• Wat is de relatie van de drie koninkrijken tot de leden van de
Godheid? (Zie LV 76:62, 77, 86, 112.)

• Waarom worden telestiale wezens ‘neergeworpen in de hel’?
(LV 76:84.) Wat houdt dat in? (Zie de toelichting bij LV
76:81–85 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 165–166.)

• Waarom ontvangen sommige mensen die naar de hel gaan
toch nog een graad van heerlijkheid? (Zie de toelichting
bij LV 76:89–106 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325, p. 166.)

• Waarom is het celestiale koninkrijk voor jullie het
aantrekkelijkst?

Leer en Verbonden 76:50–70, 74, 79, 82, 92–96, 101.
Wie getrouw in het getuigenis van Jezus zijn en de
beginselen en verordeningen van het evangelie
gehoorzamen, zullen als een god in het celestiale
koninkrijk worden verhoogd. (20–25 minuten)

Laat een onbewerkt stuk metaal
zien (of teken een illustratie op het
bord). Vraag:

• Wat zou het in de huidige staat
waard zijn?

• Hoe zou de waarde veranderen als we er een hoefijzer,
gereedschap of een wetenschappelijk instrument van
maken?

Metaal
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Lees de volgende uitspraak voor van president Spencer W.
Kimball, destijds waarnemend president van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

Bespreek de volgende vragen:

• Hoe kunnen we onszelf met onbewerkt metaal vergelijken?

• Hoe kan de mens zichzelf verbeteren?

• Hoe kunnen we dit vergelijken met de leer van de drie
graden van heerlijkheid?

Lees Leer en Verbonden 76:51, 74, 79, 82, 101 en zoek op welke
woorden in ieder vers voorkomen. Vraag: Waarom zou ‘het
getuigenis van Jezus’ zo’n belangrijke rol spelen in de bepaling
van het koninkrijk dat wij zullen beërven?

Bespreek de volgende vragen als u Leer en Verbonden 76:52–60,
92–95 met de cursisten bestudeert:

• Wat voor zegeningen krijgen de mensen die het celestiale
koninkrijk beërven?

• Aan welke vereisten moet je voldoen om het celestiale
koninkrijk te beërven?

• Behandel vers 79. Wat betekent het volgens jullie om ‘in het
getuigenis van Jezus kloekmoedig’ te zijn?

Lees Openbaring 3:15–16; Leer en Verbonden 58:27–28. Laat de
cursisten bespreken hoeveel kloekmoedigheid de Heer van ons
verwacht. Lees de volgende uitspraak voor van president Ezra
Taft Benson, destijds president van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

‘[Wie] kloekmoedig in het getuigenis van Jezus zijn (. . .)
verdedigen moedig de waarheid en rechtschapenheid.
Zij zijn de leden van de kerk die hun roeping in de kerk
grootmaken (zie LV 84:33), tiende en andere gaven
betalen, zedelijk rein door het leven gaan, hun leiders in
woord en daad steunen, de sabbat heiligen en alle
geboden van God onderhouden. (. . .)

‘(. . .) Niet kloekmoedig in het getuigenis zijn is een trage-
die met eeuwige gevolgen. Dit zijn de leden die weten
dat de kerk waar is, maar niet tot het einde toe volharden.
Sommigen hebben zelfs een tempelaanbeveling, maar zij
maken hun roepingen in de kerk niet groot. Zonder moed
komen ze niet op voor het koninkrijk van God. Sommigen
zoeken lof, ophemeling en de eer van de mens; anderen
proberen hun zonden te verbergen; en weer anderen
leveren kritiek op hun leiders.’ (Conference Report, april
1982, p. 89; of Ensign, mei 1982, p. 63.)

‘De waarde van (. . .) onbewerkt metaal wordt bepaald
door de kosten om het uit de grond te halen. De hogere
waarde wordt bepaald door wat we ervan maken.
Mensen zijn net als metaal. U en ik kunnen als onbewerkt
materiaal door het leven gaan, of we kunnen onszelf
prachtig bewerken. Onze waarde wordt bepaald door
wat we van onszelf maken.’ (‘On Cheating Yourself’,
New Era, april 1972, p. 32.)

Laat de cursisten de antwoorden op volgende vragen
opschrijven:

• Hoe kloekmoedig ben ik in mijn getuigenis van Jezus
Christus?

• Hoe kan ik kloekmoediger in mijn getuigenis worden?

Leer en Verbonden 76:112. Dit leven is de tijd om ons
voor te bereiden bij God te wonen. (10–15 minuten)

Laat de cursisten uitleggen wat volgens hen de volgende uit-
spraak betekent: ‘Als de wedstrijd begint, is de training voorbij.’
Lees Alma 34:32–33 en laat een cursist uitleggen wat deze
verzen met de bovenstaande uitspraak te maken hebben. Vraag:
Wat voor invloed hebben onze keuzen in dit leven op het
volgende leven?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 76:112; 131:1–4; 132:15–16
lezen en de leer opzoeken die in deze teksten wordt behandeld.
Bespreek wat voor invloed onze keuzen op ons leven in de
eeuwigheid hebben.

Inleiding
Veel mensen beschouwen het boek Openbaring als een van de
moeilijkste boeken in de Schriften. Toch heeft de profeet Joseph
Smith gezegd: ‘Het boek Openbaring is een van de duidelijkste
boeken die God heeft laten schrijven.’ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 290.) Een reden voor het vertrouwen van de
profeet in de openbaring van Johannes kan zijn geïnspireerde
vertaling van de Bijbel zijn. Joseph Smith heeft tussen maart
1831 en februari 1833 aan het Nieuwe Testament gewerkt. In
maart 1832 heeft de profeet vragen over het boek Openbaring
aan de Heer voorgelegd. Als antwoord op zijn gebed heeft hij
afdeling 77 ontvangen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Schriften en de leringen van hedendaagse profeten zijn

zeer nuttig bij moeilijke gedeelten in de Schriften. (Zie LV 77;
zie ook LV 74.)

• De geest van mensen en dieren hebben de vorm van hun
aardse lichaam. (Zie LV 77:2.)

• De rechtschapenen die overlijden, gaan naar het paradijs.
(Zie LV 77:5; zie ook Alma 40:11–12.)

• De aarde heeft een vergankelijk bestaan van zevenduizend
jaar. (Zie LV 77:6–7.)

• Om ons op de wederkomst voor te bereiden, heeft de Heer
veel gebeurtenissen voorspeld die eraan voorafgaan. 
(Zie LV 77:6–15.)

• Tijdens de laatste duizend jaar van de aarde, zal God zijn
werk voor het heil van zijn kinderen afronden. (Zie LV 77:12.)

Leer en Verbonden 77
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Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 117–119.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 167–171.

Lesideeën
Leer en Verbonden 77. De Schriften en de leringen
van hedendaagse profeten zijn zeer nuttig bij moeilijke
gedeelten in de Schriften. (35–40 minuten)

Zet de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith op het
bord. Laat het cursief gedrukte woord weg. ‘Het boek Open-
baring is een van de duidelijkste boeken die God heeft laten
schrijven.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 290; cursive-
ring toegevoegd.) Vraag de cursisten of zij weten welk boek de
profeet Joseph Smith bedoelde. Laat hen een paar keer raden
voordat u het antwoord vertelt.

Laat een cursist de bovenstaande inleiding tot Leer en Verbon-
den 77 voorlezen. Vraag:

• Waarom was het boek Openbaring zo duidelijk voor Joseph
Smith?

• Waarom is de ervaring van de profeet een steun voor ons om
het boek Openbaring beter te begrijpen?

• Wat leren we van de ervaring van de profeet Joseph Smith
over de manier waarop we antwoord op schriftuurlijke
vragen kunnen ontvangen?

Laat de cursisten Openbaring 4:4–8; 5:1 lezen. Laat hen even-
tuele vragen opschrijven. Laat hen Leer en Verbonden 77:1–7
lezen en de antwoorden op hun vragen opzoeken. Laat hen de
geïnspireerde uitleg markeren en de verwijzingen in de kantlijn
van hun Bijbel zetten.

Leg uit dat de rest van Leer en Verbonden 77 over Openbaring
7–11 gaat. Zet het bijgaande schema op het bord. Laat de
cursisten de teksten in Openbaring vergelijken met die in de
Leer en Verbonden en opnieuw verwijzingen in hun Bijbel
zetten.

Zorg ervoor dat de cursisten inzien dat hedendaagse Schriftuur
vaak uitleg geeft van verwarrende gedeelten in oude Schriftuur.
Geef uw getuigenis dat wij ook hulp door de invloed van de
Heilige Geest kunnen ontvangen om de Schriften te begrijpen.

Openbaring LV 77

7:1–8 Vers 8–11

8:2 Vers 12

9 Vers 13

10:10 Vers 14

11:1–12 Vers 15

Leer en Verbonden 77:6–15. Om ons op de wederkomst
voor te bereiden, heeft de Heer veel gebeurtenissen
voorspeld die eraan voorafgaan. (20–25 minuten)

Laat een cursist de eerste alinea van de historische achtergrond
bij afdeling 77 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325 (p. 167) voorlezen. Vraag de klas:

• Wat was de aanleiding voor de openbaring die in Leer en
Verbonden 77 staat beschreven?

• Als jullie de Heiland iets konden vragen, wat zou dat
dan zijn?

• Over wat voor toekomstige gebeurtenissen maken de
mensen zich tegenwoordig zorgen?

• Wat zouden jullie de Heiland over zijn wederkomst willen
vragen?

Leg uit dat veel vragen die de profeet over het boek Openba-
ring stelde, te maken hebben met de leeftijd van de aarde en de
gebeurtenissen die aan de wederkomst vooraf zullen gaan. Deel
de klas op in groepjes en verdeel de volgende vragen onder
hen. Geef hun zo nodig het materiaal uit De Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325 dat hieronder staat vermeld. Laat de
groepjes in Leer en Verbonden 77:6–15 de antwoorden op de
vragen opzoeken. Laat hen vertellen wat ze geleerd hebben.

• Hoe lang zal de aarde in haar vergankelijke staat bestaan?
(Zie vers 6–7.)

• In welk millennium bevinden wij ons nu? (Het zesde.)

• Wat is de zending van de vier engelen die door God
gestuurd zijn? (Zie vers 8; zie ook de toelichting bij LV 77:8 in
De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 169.)

• Wat is de zending van de engel die het zegel van God heeft?
(Zie vers 9; zie ook de toelichting bij LV 77:9 in De Leer
en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 169–170.)

• Wat is de zending van de 144 duizend? (Zie vers 11; zie ook
de toelichting bij LV 77:11 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325, p. 170.)

• Wat voor werk zal er tijdens het zevende millennium van de
vergankelijke staat van de aarde plaatsvinden? (Zie vers 12.)

• Wanneer zullen de gebeurtenissen plaatsvinden die in Open-
baring 9 staan beschreven? (Zie vers 13.)

• Wie is de Elias die in Leer en Verbonden 77:9, 14 wordt
genoemd?

• Wat voor zending vervult Johannes de Openbaarder momen-
teel? (Zie vers 14; zie ook de toelichting bij LV 77:14 in De Leer
en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 170.)

• Wat zullen de twee profeten in vers 15 doen voordat Christus
terugkeert? (Zie de toelichting bij LV 77:15 in De Leer en
Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 170–171.)

• Hoe kunnen de heiligen zich door deze kennis beter op de
wederkomst van Jezus Christus voorbereiden?

Lees 2 Nephi 26:24. Geef uw getuigenis dat de Heer zijn
kinderen liefheeft, waarheden voor ons welzijn openbaart en
ons helpt bij onze voorbereiding op het eeuwige leven.
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Inleiding
In afdeling 78 staan instructies over het voorraadhuis van
de Heer.

‘De Heer heeft de zorg voor de armen en behoeftigen in zijn
kerk dusdanig geregeld, dat zij weer zelfredzaam kunnen
worden. Als de leden van de kerk al het mogelijke doen om
voor zichzelf te zorgen, maar daar evenwel niet in slagen,
behoren zij terug te vallen op hun familie. Als dat de nood niet
lenigt, staat de kerk klaar om te helpen. De leden die hulp
nodig hebben, kunnen een beroep doen op de bisschop.

‘Mensen die bijdragen leveren, doen dat uit zichzelf en in de
geest van liefde, omdat zij inzien dat onze hemelse Vader de
bron is van alle zegeningen en dat die zegeningen gebruikt
dienen te worden om anderen tot zegen te zijn.

‘Mensen die hulp krijgen, accepteren die in dankbaarheid en
nederigheid, danken de Heer voor zijn goedertierenheid en de
goedheid van anderen (zie LV 56:18; 78:19). De mensen die hulp
krijgen, wenden die aan om zichzelf te bevrijden van het juk en
de beperkingen van hun behoefte. Ze worden zelfredzamer en
zijn beter in staat om anderen te helpen. (. . .)

‘In de Leer en Verbonden heeft de Heiland uitgelegd dat de
heiligen hun gaven voor de armen aan de bisschop moeten
geven. De bisschop bewaart deze gaven in de opslagplaats van
de Heer [”voorraadhuis” (LV 42:34)] en gebruikt ze naar
behoefte om “de armen en behoeftigen te helpen” (zie ook
LV 42:29–36; 78:3–7, 13–14; 82:14–19.)’ (Handboek kerkbestuur,
boek 2: leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties [1998],
p. 256.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De leden van de kerk hebben een verbond gesloten om onder

leiding van de priesterschap voor de armen te zorgen. Door
dit werk wordt de kerk bijzonder gezegend. (Zie LV 78:3–7;
zie ook LV 42:29–36; 82:14–19.)

• De zegeningen die de Heer zijn getrouwe en verstandige
rentmeesters geeft, gaan ons verstand te boven. Wij behoren
dankbaar te zijn voor onze zegeningen. (Zie LV 78:17–22;
zie ook LV 104:2, 46.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 98, 115.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 171–173.

Leer en Verbonden 78
Lesideeën
Leer en Verbonden 78:3–7. De leden van de kerk
hebben een verbond gesloten om onder leiding
van de priesterschap voor de armen te zorgen. Door
dit werk wordt de kerk bijzonder gezegend. 
(15–20 minuten)

Laat een specificatieblaadje voor tiende en andere gaven zien.
(U kunt er een op het bord tekenen of een transparant maken.)
Bespreek iedere categorie waarin geld kan worden geschonken.
Bespreek de volgende vragen:

• Hoe zijn onze bijdragen een steun voor anderen?

• Hoe zijn onze bijdragen een zegen voor de kerk?

• Hoe worden wij gezegend als wij onze bijdragen betalen?

• Welke bijdragen zijn specifiek voor de armen bedoeld?
(Vastengaven en humanitaire bijdragen.)

Lees Leer en Verbonden 78:3–4 en zoek op wat de kerk van de
Heer moest doen om voor de armen te zorgen. Vraag: Hoe lang
bestaat het voorraadhuis voor de bisschoppen al? Lees de
volgende uitspraak voor:

Laat de cursisten Leer en Verbonden 78:3–7 lezen en de zege-
ningen markeren die de Heer belooft als wij voor de armen
zorgen. Laat de cursisten iets over hun bevindingen vertellen en
zet die op het bord. Getuig dat het welzijnsprogramma van de
Heer een zegen is voor de mensen die geven en voor de mensen
die ontvangen. Moedig de cursisten aan om royaal te zijn in
hun bijdragen aan de kerk.

Leer en Verbonden 78:7–22. De zegeningen die de
Heer zijn getrouwe en verstandige rentmeesters geeft,
gaan ons verstand te boven. Wij behoren dankbaar
te zijn voor onze zegeningen. (15–20 minuten)

Laat een of twee cursisten die weleens aan een toneelstuk, een
symfonie, een sportevenement of iets dergelijks hebben deelge-
nomen, vertellen hoe ze zich hadden voorbereid. Bespreek hoe

‘De voorraadschuur van de Heer (. . .) kan een lijst van
beschikbare diensten zijn, geld op een rekening, voedsel
in een kelderkast, of verbruiksartikelen in een gebouw.
Op het moment dat trouwe leden een deel van hun tijd,
talenten, vaardigheden, naastenliefde, goederen en finan-
ciële middelen ter beschikking stellen van de bisschop
voor de zorg voor de armen en de opbouw van Gods
koninkrijk op aarde, wordt er een voorraadschuur
gevestigd.

‘Daarom is er in elke wijk een voorraadschuur van de
Heer. De bisschop is de beheerder van die voorraad-
schuur. Onder inspiratie van de Heer distribueert hij de
gaven van de heiligen onder de armen en behoeftigen. Hij
wordt daarbij geholpen door de priesterschapsquorums
en de zustershulpvereniging.’ (Op ’s Heren eigen wijze –
gids voor leiders: welzijnszorg [handboek welzijnszorg
1991], p. 11.)

Leer en Verbonden 78
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belangrijk het is om goed voorbereid te zijn en dat het resultaat
waarschijnlijk anders was geweest als ze zich niet hadden voor-
bereid.

Zeg dat vormen van het woord voorbereiden verschillende malen
in afdeling 78 voorkomen. (Zie de verzen 7, 10–11, 13, 15, 17, 20.)
Soms met betrekking tot onze voorbereiding en soms tot wat
God heeft voorbereid. Laat de cursisten in de bovenstaande
teksten opzoeken wie zich moet voorbereiden. Houd de
antwoorden op het bord bij. Bespreek de volgende vragen:

• Wat heeft de Heer voor ons bereid?

• Waarom zou Hij zulke grote zegeningen voor ons bereid
hebben?

• Wat is Satans plan met betrekking tot deze zegeningen?
(Zie vers 10, 12.)

• Wat moeten wij doen om deze zegeningen te kunnen
ontvangen?

• Waarom verwacht de Heer van ons dat wij ons voorbereiden?

• Hoe behoren we te reageren als we zegeningen van de Heer
ontvangen? (Zie vers 19.)

Getuig van de grote zegeningen die de Heer u heeft gegeven.
Geef de cursisten het woord die iets over hun ervaringen met
zegeningen van de Heer willen zeggen. Moedig de cursisten
aan om zich voor te bereiden en de Heer te volgen. Leg
opnieuw nadruk op de grote zegeningen die de Heer belooft
aan de mensen die dat doen.

Inleiding
President Thomas S. Monson heeft gezegd:

‘Iedere priesterschapsdrager (. . .) is geroepen om te dienen, om
zijn beste krachten te wijden aan het werk dat hem is toege-
wezen. Geen enkele opdracht is ondergeschikt in het werk van
de Heer, want elke opdracht heeft eeuwige consequenties.
President John Taylor heeft ons gewaarschuwd: “Als u uw
roeping niet grootmaakt, zal God u verantwoordelijk houden
voor diegenen die u had kunnen redden als u uw plicht had
vervuld.” [Journal of Discourses, deel 20, p. 23.] (. . .) Als grote
vreugde de beloning is voor het redden van een ziel, hoe vrese-
lijk moet dan wel het berouw zijn van diegene, wiens zwakke
inspanningen een kind van God zonder waarschuwing of hulp
lieten, zodat het moet wachten tot er een betrouwbare dienst-
knecht van de Heer langskomt.’ (De Ster, juli 1992, p. 44.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij getrouw onze roepingen van de Heer vervullen,

zal Hij ons zegenen met de kracht om daarin te slagen.
(Zie LV 79; zie ook LV 4.)

Leer en Verbonden 79–80

• Zendelingen verkondigen het evangelie over de hele wereld.
(Zie LV 80; zie ook Matteüs 28:19–20.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 173–174.

Lesideeën
Leer en Verbonden 79–80. Zendelingen verkondigen
het evangelie over de hele wereld. (15–20 minuten)

Laat een wereldkaart zien. Laat de cursisten plaatsen aanwijzen
waar leden van hun familie, wijk of gemeente op zending zijn
geweest. Plaats een teken op de kaart bij ieder zendingsgebied.
Lees Leer en Verbonden 80:1 en bespreek hoe goed de kerk
gehoor geeft aan het gebod van de Heer om het evangelie over
de hele wereld te verkondigen. Vraag: Wat heeft Leer en
Verbonden 80:3 volgens jullie met dit gebod te maken?

Laat de cursisten in de inleidingen tot Leer en Verbonden 79 en
80 opzoeken wie de opdracht kregen om het evangelie te
verkondigen. Laat de cursisten zich voorstellen dat ze vandaag
een groep zendelingen moeten toespreken. Laat hen zich op de
toespraak voorbereiden door deze twee afdelingen te lezen en
de instructies van de Heer aan de zendelingen op te zoeken.
Laat een aantal cursisten vertellen wat ze hebben gevonden.

Lees de uitspraak voor van president Thomas S. Monson in de
bovenstaande inleiding tot de afdelingen 79–80. Moedig de
cursisten aan om zich op een eervolle zending voor te bereiden
door hun taken in de kerk te verrichten.

Inleiding
In afdeling 81 staan instructies over de raadgevers in het Eerste
Presidium van de kerk. President Joseph Fielding Smith heeft
gezegd:

‘Ik ben van mening dat we iets duidelijk voor ogen moeten
houden. De president van de kerk, het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen zullen de heiligen nooit op een
dwaalspoor brengen en zullen de wereld nooit advies geven
dat strijdig is met de wil van de Heer.’ (Conference Report,
april 1972, p. 99; of Ensign, juli 1972, p. 88.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het Eerste Presidium bezit de sleutels van het koninkrijk,

met onder andere de bevoegdheid om leiding te geven
aan het werk van de Heer op aarde. (Zie LV 81; zie ook
LV 107:21–22.)

Leer en Verbonden 81

Periode in Ohio en Missouri

132



Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 121–122.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 175–177.

Lesideeën
Leer en Verbonden 81. Het Eerste Presidium bezit de
sleutels van het koninkrijk, met onder andere de
bevoegdheid om leiding te geven aan het werk van
de Heer op aarde.  (15–20 minuten)

Laat foto’s van de leden van het Eerste Presidium zien. Laat de
cursisten de namen van deze mannen noemen en hoe we ze als
groep noemen. Geef een kort voorbeeld van de manier waarop
u door de leringen van het Eerste Presidium gezegend bent.

Laat een afbeelding van de profeet Joseph Smith zien. Laat de
cursisten in de inleiding tot Leer en Verbonden 81 opzoeken wie
er in het Eerste Presidium werd geroepen.

Lees Leer en Verbonden 81; 90:2–6 en zoek de antwoorden op
de volgende vragen op:

• Welke bevoegdheid heeft het Eerste Presidium op aarde?

• Wat voor werkzaamheden verricht het Eerste Presidium?

• Wat voor zegeningen belooft de Heer hun?

Bespreek de bevindingen van de cursisten, zo nodig met behulp
van de toelichtingen bij LV 81 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325 (pp. 175–177).

Veel van de cursisten zullen een keer in een presidium van een
quorum of klas werkzaam zijn. President Gordon B. Hinckley
heeft als raadgever in het Eerste Presidium het volgende over
presidiums gezegd:

‘Het is absoluut noodzakelijk dat de president zelf zijn
raadgevers kiest, omdat ze tenslotte goed moeten kunnen
samenwerken. (. . .) Zij moeten in een geest van weder-
zijds vertrouwen en respect samenwerken. De raadgevers
zijn niet de president. (. . .)

‘[Een raadgever] is een assistent van zijn president. (. . .)

‘In vergaderingen van het presidium staat het de raad-
gever vrij om zijn mening te uiten over alle zaken die aan
de orde komen. Maar het is het recht van de president om
een beslissing te nemen, en de plicht van de raadgevers
om hem in die beslissing te steunen. Zijn beslissing wordt
dan hun beslissing, ongeacht hun eigen ideeën.

‘De president zal, als hij verstandig is, zijn persoonlijk
gekozen assistenten bepaalde taken geven en hen vrij
laten om ze naar eigen inzicht uit te voeren, en hen
uitsluitend rekenschap vragen over wat er gebeurt.’
(De Ster, januari 1991, pp. 46–51.)

Inleiding
Heiligen der laatste dagen ontvangen grote zegeningen van de
Heer en dragen daarom veel verantwoordelijkheid. Ouderling
George Albert Smith heeft als lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen gezegd: ‘[God] heeft ons meer kennis en wijsheid
gegeven dan onze medemens. De heiligen der laatste dagen
hebben kennis van het voorbestaan gekregen; kennis dat we
hier zijn omdat we onze eerste staat behouden hebben, en dat
we de kans krijgen om het eeuwige leven te ontvangen en bij
onze hemelse Vader terug te keren als we onze tweede staat
behouden. Wij zullen niet als onze broeders en zusters in de
wereld geoordeeld worden, maar aan de hand van de grotere
kansen die wij hebben gehad.’ (Conference Report, oktober
1906, p. 47.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer gebiedt zijn heiligen om hun zonden te verzaken en

anderen te vergeven. (Zie LV 82:1–7; zie ook Matteüs
18:21–35; LV 58:42–43; 64:9–11.)

• We zijn meer verantwoording verschuldigd als de Heer ons
meer begrip geeft. (Zie LV 82:3–4; zie ook Matteüs 25:14–30;
Lucas 12:47–48; Jakobus 4:17.)

• Wij moeten onze zonden verzaken. Als we ons bekeerd
hebben en opnieuw zondigen, keren onze vorige zonden
terug. (Zie LV 82:7.)

• Als wij onze verbonden in acht nemen, zal Hij ons de
beloofde zegeningen geven. (Zie LV 82:10; zie ook
LV 130:20–21.)

• Geld en bezittingen die aan het koninkrijk van de Heer zijn
gewijd, worden ten behoeve van al zijn kinderen gebruikt.
(Zie LV 82:11–21.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 115.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 177–179.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 12, ‘Het oog alleen gericht op de ere Gods’
(4:10), kan gebruikt worden om Leer en Verbonden 82:19

te behandelen. (Zie Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschie-
denis voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 82
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Leer en Verbonden 82 (Tekstenbeheersing,
Leer en Verbonden 82:3). We zijn meer
verantwoording verschuldigd als de Heer

ons meer begrip geeft. (15–20 minuten)

Deel de klas op in groepjes van drie. Geef iedere groep een
groot vel papier en een markeerstift. Laat hen in twee minuten
zoveel mogelijk zegeningen opschrijven. Hang de vellen voorin
de klas.

Lees Leer en Verbonden 82:3–4 en bespreek de volgende
vragen:

• Als jullie zo naar die vellen papier kijken, zijn wij dan
mensen ‘aan wie veel is gegeven’?

• Hoe is de zinsnede wordt veel geëist op ons van toepassing?

• Lees Jakobus 4:17; Alma 29:5. Wat hebben deze teksten met
Leer en Verbonden 82:3 te maken?

Getuig dat vergeving een van de grootste zegeningen is die wij
van de Heer ontvangen. Vertel in het kort de gelijkenis over
vergeving in Matteüs 18:23–35. Laat de cursisten Matteüs 18:33
lezen en vraag: Wat verwacht de Heiland van de mensen die
van Hem vergeving hebben ontvangen? Lees Leer en Verbon-
den 82:1 en vraag: Hoe bekrachtigt dit vers deze leerstelling?

Bespreek de informatie in de toelichting bij Leer en Verbonden
82:2 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325
(pp. 177–178). Laat de cursisten hun zonden en zwakheden
overwegen en zich afvragen hoe belangrijk het is dat wij ons
kunnen bekeren. Laat de cursisten in Leer en Verbonden 82 de
leringen van de Heer over bekering, vergeving en verzaking
van zonden opzoeken. Lees opnieuw vers 3 en bespreek hoe
deze leringen over bekering en vergeving ons kunnen helpen
voldoen aan de vereisten die door onze zegeningen gesteld
worden.

Leer en Verbonden 82:7. Wij moeten onze zonden
verzaken. Als we ons bekeerd hebben en opnieuw
zondigen, keren onze vorige zonden terug.
(5–10 minuten)

Neem verschillende stenen mee naar de klas die allemaal
dezelfde zonde voorstellen (zoals bijvoorbeeld overtreding van
het woord van wijsheid). Vertel een verzonnen verhaal over
iemand die deze zonde begaat. Bedenk details om het verhaal
te verfraaien. Iedere keer dat deze persoon de zonde begaat,
pakt u een steen op, totdat u er verschillende vast heeft. Leg die
stenen opzij en vraag:

• Wat zou het opzijleggen van de stenen voorstellen?
(Bekering.)

• Wat gebeurt er met onze zonden als wij ons bekeren?
(De Heer vergeeft ons.)

Lees Leer en Verbonden 82:7 en zoek op wat er gebeurt als we
opnieuw zondigen. Vraag:

• Hoeveel stenen zou iemand moeten oppakken als hij
opnieuw zondigt? (Alle stenen die opzij zijn gelegd en een
nieuwe.)

S  M  T  W  TH  F  S • Waarom zouden onze vorige zonden terugkeren?

• Wat leren we daarvan over het feit dat we onze zonden
moeten verzaken?

• Hoe kunnen we door kennis van deze leer zonden
vermijden?

Leer en Verbonden 82:10 (Teksten-
beheersing). Als wij onze verbonden in
acht nemen, zal Hij ons de beloofde

zegeningen geven. (15–20 minuten)

Laat de volgende platen met hun definitie zien, of teken ze op
het bord.

Laat een cursist Leer en Verbonden 82:10 voorlezen. Wijs op het
woord gebonden en zeg dat de tekeningen op het bord verschil-
lende definities van het woord binden zijn. Laat de cursisten aan
de hand van de definities op het bord de volgende vragen
beantwoorden:

• Wat houdt het in om door middel van een verbond aan God
gebonden te zijn?

• Wat houdt het in dat God gebonden is om zijn beloften na te
komen?

vasthouden

beveiligen

bedwingen of begrenzen

verplichten

wettelijk afdwingen

samenbinden

bundelen

toezeggen

S  M  T  W  TH  F  S
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Bespreek de reacties van de cursisten en getuig dat als wij onze
verbonden in acht nemen, Hij ons de beloofde zegeningen zal
geven. Verbonden met God sluiten en nakomen, kan een bron
van macht en troost in ons leven zijn. Lees de volgende
uitspraak voor van ouderling Henry B. Eyring, lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen:

Inleiding
In 1995 hebben het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen een proclamatie uitgegeven die de leerstellingen in
afdeling 83 bekrachtigt. In deze proclamatie staat bijvoorbeeld:

‘Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar en van
hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kinderen te
zorgen. (. . .)

‘(. . .) Volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met
liefde en in rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak
te voorzien in de behoeften en de bescherming van zijn gezin.
De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de
kinderen. Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als
gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. Inva-
liditeit, overlijden of andere omstandigheden kunnen indivi-
duele aanpassing noodzakelijk maken. Andere familieleden
behoren zo nodig steun te verlenen.’ (‘Het gezin: een procla-
matie aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De vader heeft de plicht om voor zijn vrouw en kinderen te

zorgen. De leden van de kerk dragen bij aan de zorg voor
weduwen, wezen en armen. (Zie LV 83; zie ook LV 68:25–28.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 179–180.

Leer en Verbonden 83

‘Bij ieder verbond horen grote en zekere beloften van
onze hemelse Vader. (. . .)

‘Ieder verbond met God is een gelegenheid om dichter bij
Hem te komen. Voor de mensen die even stilstaan bij wat
ze al van de liefde Gods gevoeld hebben, is het aanbod
om die band te versterken en die relatie te verbeteren,
onweerstaanbaar.’ (Covenants [haardvuuravond van
de kerkelijke onderwijsinstellingen, 6 september 1996],
p. 2.)

Lesideeën
Leer en Verbonden 83. De vader heeft de plicht om
voor zijn vrouw en kinderen te zorgen. De leden van
de kerk dragen bij aan de zorg voor weduwen,
wezen en armen. (20–25 minuten)

Nodig een aantal ouders en priesterschapsleiders van de
cursisten uit om aan een paneldiscussie deel te nemen. Stel hen
van tevoren op de hoogte dat Leer en Verbonden 83 behandeld
wordt en geef ze een lijst met vragen, zoals de volgende.

Vragen voor ouders

• Wat vindt u als ouder het fijnst?

• Wat vindt u als ouder het moeilijkst?

• Wat vindt u van de omschrijving van uw taak in Leer en
Verbonden 83:4

• Wat hebt u nodig om in het ‘onderhoud’ van uw gezin te
voorzien?

• Wat voor advies hebt u voor de jongeren in de kerk die zich
op het ouderschap voorbereiden?

Vragen voor priesterschapsleiders

• Hoe draagt de kerk bij aan de zorg voor weduwen, wezen en
armen?

• Wat kan de jeugd doen om aan het ‘voorraadhuis’ van de
Heer bij te dragen?

• Hoe kan de jeugd, naast financiële bijdragen, weduwen en
wezen helpen?

• Wat vindt u van de omschrijving van uw taak in Leer en
Verbonden 83:5?

Lees Leer en Verbonden 83 en laat de ouders en priesterschaps-
leiders op een aantal van de vragen reageren. Laat de cursisten
vragen stellen die ze over de taken van ouder en priester-
schapsleider hebben. Moedig de cursisten na de paneldiscussie
aan om een bedankbriefje aan hun ouders, priesterschapsleiders
of beiden te sturen, voor hun hulp, steun en liefde.

Inleiding
Ouderling Bruce R. McConkie heeft uitgelegd:

‘Waar of wanneer het Melchizedeks priesterschap op aarde is, is
de kerk en het koninkrijk van God op aarde gevestigd. Maar als
het Melchizedeks priesterschap niet op aarde is, is er ook geen
ware kerk en koninkrijk van de Heer en heeft de mens geen
kans om zich op de eeuwige kerk in de hemel voor te bereiden.’
(The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man
[1982], p. 123.)

Leer en Verbonden 84
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Ouderling Mark E. Petersen heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen geschreven:

‘U kunt zien dat er in [afdeling 84] staat dat als er geen verorde-
ningen zijn, en geen waar gezag, de macht van God zich niet
openbaart. De verschillende kerken [in de tijd van Joseph
Smith] hadden de ware verordeningen en het ware gezag niet,
en hadden daarom ook de macht van God niet. Zij konden geen
uiting geven aan iets dat zij niet bezaten. Daarom moest deze
macht in de laatste dagen worden hersteld. Zonder die macht
kan de kerk niet bestaan.’ (Abraham, Friend of God [1979],
pp. 96–97.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het hoge priesterschap (het Melchizedeks priesterschap)

heeft de sleutel tot de kennis van God. Het omvat de
bevoegdheid om verordeningen te verrichten waardoor
Gods kinderen geheiligd kunnen worden en zich kunnen
voorbereiden om in zijn tegenwoordigheid terug te keren.
(Zie LV 84:6–25, 29; zie ook LV 107:18–19.)

• Het lage priesterschap (het Aäronisch priesterschap) is een
voorbereidend priesterschap. Het omvat de sleutels van
het evangelie van bekering, van doop door onderdompeling
voor de vergeving van zonden en van de bediening
van engelen. (Zie LV 84:18, 26–32; zie ook LV 13:1; 107:20.)

• De zoons van Mozes en Aäron ontvangen het Aäronisch en
Melchizedeks priesterschap en maken hun roeping groot.
(Zie LV 84:31–34; zie ook LV 13:1.)

• Wie het Melchizedeks priesterschap ontvangen, sluiten een
verbond dat zij hun roeping zullen grootmaken en de Heer
en zijn dienstknechten zullen ontvangen. De Heer belooft
dat Hij hen zal heiligen en hun alles zal geven wat Hij bezit.
Dit wordt ‘de eed en het verbond’ van het priesterschap
genoemd. (Zie LV 84:33–44.)

• De Geest van Christus geeft iedereen licht. Wie zijn invloed
ontvangen, worden door de Vader geleid. Wie Hem
verwerpen, zullen in duisternis en zonde blijven ronddolen.
(Zie LV 84:43–53; zie ook 2 Nephi 32:2–3, 5; LV 93:19–28.)

• De leden van de kerk die de openbaringen van God te licht
opvatten, worden vervloekt. Wij kunnen vergeving
ontvangen als wij de beginselen in het Boek van Mormon
en andere Schriftuur naleven. (Zie LV 84:54–61.)

• De Kerk van Jezus Christus is hersteld om Israël te verga-
deren en Zion te vestigen (zie LV 84:2–4), tempels te bouwen
(zie vers 3–5), het priesterschap en de verlossende verorde-
ningen te beschikbaar te stellen (zie vers 6–42), en het evan-
gelie in de hele wereld te verkondigen (zie vers 62–102).

• De leden van de kerk hebben elkaar nodig. Wie sterk in het
geloof staan, dienen de zwakkeren te helpen bij hun geeste-
lijke en wereldlijke groei. (Zie LV 84:106–112.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 122.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 180–185.

Lesideeën
Leer en Verbonden 84:6–27. Het hoge priesterschap
(het Melchizedeks priesterschap) is de sleutel tot
de kennis van God. Het omvat de bevoegdheid om
verordeningen te verrichten waardoor Gods
kinderen geheiligd kunnen worden en zich kunnen
voorbereiden om in zijn tegenwoordigheid terug te
keren. (25–30 minuten)

Laat de cursisten over de volgende vraag nadenken: ‘Hoe zijn
jullie door het Melchizedeks priesterschap gezegend?’ Laat
verschillende cursisten antwoorden. Lees de inleiding tot Leer
en Verbonden 84 en wijs erop dat de profeet Joseph Smith deze
afdeling ‘een openbaring aangaande het priesterschap’ noemde.
Leg uit dat afdeling 84 veel belangrijke beginselen over het
priesterschap bevat, en dat u er verschillende zult behandelen.

Zet op het bord: Het priesterschap moet worden verleend door
iemand die de bevoegdheid van God bezit. Laat de cursisten de
verzen 6–16 lezen en opzoeken wiens priesterschapslijn wordt
beschreven. Lees vers 17 en leg uit dat we tegenwoordig hetzelf-
de priesterschap hebben. Als u het priesterschap draagt, vertel
dan door wie u bent geordend. (Zo niet, vertel dan door wie een
priesterschapsdrager die zij kennen is geordend.) Laat een aan-
tal Aäronisch-priesterschapsdragers vertellen door wie zij zijn
geordend. Bespreek waarom het belangrijk is dat wij het prie-
sterschap ontvangen van iemand met de juiste bevoegdheid.

Zet op het bord: Het priesterschap is eeuwig. Laat de cursisten de
verzen 17–18 lezen en de zinsneden markeren waaruit de
eeuwige aard van het priesterschap blijkt.

Zet op het bord: Het priesterschap is de sleutel tot de kennis van
God. Lees de volgende uitleg voor:

Lees de verzen 19–25 en bespreek de volgende vragen:

• Wat voor rol speelt het priesterschap in onze voorbereiding
om bij God terug te keren?

• Wie probeerde Mozes voor te bereiden om in de tegenwoor-
digheid van God terug te keren? (Zie ook Exodus 19:10–14,
16–17.)

‘Het is de zending van de Heiland en zijn kerk om de hele
mensheid het sublieme voorrecht te bieden in de tegen-
woordigheid van de Vader terug te keren. Zonder het
heilige priesterschap kan niemand het stralende licht van
God, noch die eeuwige vrede en rust van de ziel ontvan-
gen die aan de rechtschapenen is beloofd.’ (John A.
Widtsoe, Priesthood and Church Government in The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints, herziene editie [1954],
p. 31.)
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• Hoe reageerden de Israëlieten op Mozes?

• Wat gebeurde er toen zij hun hart verhardden?

• Wat kunnen wij van dit verslag leren?

Zet op het bord: Met het Aäronisch priesterschap kunnen mannen
zich voorbereiden op het Melchizedeks priesterschap.

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

Laat de cursisten de verzen 25–27 lezen en de sleutels
opnoemen die bij het Aäronisch priesterschap horen. Vraag:

• Hoe kunnen jongemannen zich met behulp van deze sleutels
op het Melchizedeks priesterschap voorbereiden?

• Hoe zijn de verordeningen van het Aäronisch priesterschap
een zegen in jullie leven?

Leer en Verbonden 84:33–42 (Teksten-
beheersing, Leer en Verbonden 84:33–39).
Wie het Melchizedeks priesterschap

ontvangen, sluiten een verbond dat zij hun roeping
zullen grootmaken en de Heer en zijn dienstknechten
zullen ontvangen. De Heer belooft dat Hij hen zal
heiligen en hun alles zal geven wat Hij bezit. Dit wordt
‘de eed en het verbond’ van het priesterschap
genoemd. (20–25 minuten)

Zet op het bord: De eed en het verbond van het priesterschap. Zet
daaronder: De beloften van de man en De beloften van God. Leg uit
dat de mens een verbond met God sluit als hij het priesterschap
ontvangt. Dit wordt ‘de eed en het verbond’ van het priester-
schap genoemd. Laat de cursisten Leer en Verbonden 84:33–42
lezen en markeren wat de mannen die het priesterschap
ontvangen beloven en wat God belooft. (U kunt de antwoorden
op het bord zetten.) Bespreek de volgende vragen:

• Op wat voor leeftijd kan een jongeman het Aäronisch
priesterschap ontvangen? En het Melchizedeks
priesterschap?

• Wat moet een jongeman doen om voor het priesterschap
in aanmerking te komen?

• Wat houdt het in om een roeping groot te maken? 
(Zie vers 33.)

• Wat zou het betekenen om ‘door de Geest geheiligd’ te
worden? (Vers 33.) Waarom is dat een grote zegen?

• Wat houdt het volgens jullie in om ‘alles, wat mijn Vader
heeft’ te ontvangen? (Vers 38.)

S  M  T  W  TH  F  S

‘Werd het priesterschap van Melchizedek weggenomen
toen Mozes overleed? Alle priesterschap is Melchizedeks,
maar er zijn verschillende onderdelen of gradaties. Het
onderdeel waardoor Mozes in staat was om van aange-
zicht tot aangezicht met God te spreken werd wegge-
nomen; maar het onderdeel van de bediening der engelen
bleef op aarde.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
pp. 180–181; zie ook LV 107:1–6, 14.)

• Lees vers 44. Waarom is het volgens jullie belangrijk om te
‘leven naar ieder woord, dat uit de mond Gods uitgaat’?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Carlos E. Asay,
destijds lid van het Presidium der Zeventig:

Lees Alma 13:12 en vraag: Welke andere zegen brengt de heili-
ging door de Geest?

Geef iedere cursist een blaadje. Laat de cursisten de
antwoorden op de volgende vragen opschrijven. (Zeg dat
ze hun naam niet op het papier mogen zetten.) Vraag 
de jongevrouwen:

• Wat vind je ervan als je ziet dat een jongeman zijn priester-
schap eert?

• Wat vind je ervan als je ziet dat een jongeman zijn priester-
schap niet eert?

Vraag de jongemannen:

• Hoe kunnen de jongevrouwen jullie helpen bij het eren van
het priesterschap?

• Hoe kunnen de jongevrouwen ervoor zorgen dat ze jullie
niet ontmoedigen om het priesterschap te eren?

Verzamel de blaadjes en bespreek een aantal antwoorden. Moe-
dig de jongemannen aan om het priesterschap te eren. Moedig
de jongevrouwen aan om hun taken en roepingen te vervullen
en de jongemannen te helpen bij het eren van hun priester-
schap. Getuig van de grote zegeningen die wij zullen ontvan-
gen als we trouw zijn aan de verbonden die we met God
hebben gesloten.

Leer en Verbonden 84:43–53. De Geest van Christus
geeft iedereen licht. Wie zijn invloed ontvangen,
worden door de Vader geleid. Wie Hem verwerpen,
zullen in duisternis en zonde blijven ronddolen.
(20–25 minuten)

Neem een krant mee naar de klas. Laat de cursisten Leer en
Verbonden 84:49–53 lezen en vraag of deze beschrijving
volgens hen typerend voor ons leven is. Zoek met de klas in de
krant naar bewijzen van de waarheid van deze teksten. (NB:
Houd de bespreking kort. Ga niet te diep in op artikelen waarin
goddeloosheid aan de orde komt.)

‘President Hugh B. Brown heeft een keer getuigd dat
president David O. McKay door de Geest geheiligd werd
ter vernieuwing van zijn lichaam. En daar voegde hij aan
toe: “De lichamelijke gezondheid van sommigen van ons
is tegenwoordig veel beter dan die van de mensen
vroeger – en dat schrijven we aan de zegen van [de Heer]
toe.” (Conference Report, april 1963, p. 90.)

‘Velen van ons hebben de invloed van deze belofte “ter
vernieuwing” gevoeld. Als we die niet hadden, zouden
veel opdrachten nooit voltooid worden.’ (Conference
Report, oktober 1985, p. 58; of Ensign, november 1985,
p. 44.)
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Lees de volgende uitspraak van ouderling Russell M. Nelson
voor:

Getuig dat de Heer zoveel van ons houdt, dat Hij ons en
anderen in de wereld, die ‘in duisternis en in de slavernij der
zonde’ (vers 49) leven, ware leer heeft gegeven. De leer is
meestal uit drie bronnen afkomstig: de Geest, de Schriften en
de hedendaagse profeten. Laat de cursisten de verzen 43–48
lezen en de volgende vragen bespreken:

• Welke gave heeft iedereen op aarde gekregen? (De Geest of
het licht van Christus; zie vers 46; zie ook Moroni 7:16.)

• Wat zijn volgens Leer en Verbonden 84:45 enkele andere
termen voor de Geest van Christus? (‘Woord des Heren’,
‘waarheid’, ‘licht’.)

• Vergelijk vers 47 met Leer en Verbonden 93:19–20, 27–28.
Wat moeten we volgens deze teksten doen om meer licht en
waarheid te ontvangen totdat we alles weten?

• Hoe kunnen we dichter bij God komen als we naar de Geest
luisteren, de Schriften bestuderen en naar de woorden van
de hedendaagse profeet luisteren?

• Wat vinden jullie ervan dat je uiteindelijk ‘tot God’ kunt
komen? (Vers 47.)

• Waarom is het belangrijk om naar dit doel te streven?

• Lees 2 Nephi 32:2–3, 5; Jakob 7:10–12. Wat hebben deze
teksten met Leer en Verbonden 84:43–48 te maken?

• Waarom zou de Heer ons meerdere manieren hebben
gegeven om een bevestiging van de waarheid te ontvangen?

Getuig dat iedere cursist met de Geest, de Schriften en de profe-
ten gezegend is. Als zij daar gehoor aan geven, zullen ze met
meer licht en kennis worden gezegend. Bespreek een aantal

‘Jaren geleden heb ik als student geneeskunde veel pati-
enten gezien met ziekten die in onze tijd voorkomen
kunnen worden. Heden ten dage kunnen mensen ingeënt
worden tegen ziekten die vroeger handicaps, en soms
zelfs de dood, tot gevolg hadden. Eén methode van inen-
ting is de inoculatie. De term inoculeren is een fascine-
rende term. Hij is afkomstig van twee Latijnse grond-
woorden, namelijk enerzijds het woord in, dat “binnen”
betekent, en anderzijds het woord oculus, dat “oog”
betekent. Letterlijk betekent het werkwoord inoculeren
dus: “een oog inbrengen” – bewaken tegen schade.

‘Een ziekte als polio kan het lichaam verminken of vernie-
tigen. Een ziekte als zonde kan de geest verminken
of vernietigen. De verwoesting door polio kan nu voor-
komen worden door inenting. De verwoesting door
zonde daarentegen moet op een andere manier voor-
komen worden. Artsen kunnen niet inenten tegen onge-
rechtigheid. Spirituele bescherming komt alleen van de
Heer, en op zijn eigen wijze. Jezus wil niet inoculeren,
maar indoctrineren. Hij gebruikt dan ook geen vaccins,
maar het onderricht van goddelijke leer als het besturend
“inwendig oog” waarmee Hij de eeuwige geesten van zijn
kinderen wil beschermen.’ (De Ster, juli 1995, p. 29.)

influisteringen die de cursisten van de Heer hebben ontvangen.
Moedig hen aan om er gehoor aan te geven.

Leer en Verbonden 84:54–61. Leden van de kerk die
de openbaringen van God te licht opvatten, worden
vervloekt. Wij kunnen vergeving ontvangen als wij
de beginselen in het Boek van Mormon en andere
Schriftuur naleven. (15–20 minuten)

Vertel over een persoonlijke ervaring waaruit uw liefde voor het
Boek van Mormon blijkt en vertel in welk opzicht het boek een
zegen voor is. Laat een exemplaar van het Boek van Mormon
zien en laat de cursisten over de volgende vragen nadenken.
(Laat hen de vragen niet hardop beantwoorden.)

• Hebben jullie ooit het Boek van Mormon gelezen?

• Hoe sterk is jullie getuigenis van de waarheid?

• Waarom is het Boek van Mormon belangrijk in ons leven?

Lees Leer en Verbonden 84:54–58 en bespreek de volgende
vragen:

• Waarom waren de leden van de kerk onder veroordeling
toen deze openbaring werd gegeven?

• Wat houdt het volgens jullie in om het Boek van Mormon en
andere Schriftuur lichtvaardig te behandelen?

• Denken jullie dat de kerk nog steeds onder veroordeling is?

Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson
voor:

Vraag: Hoe lang zal de kerk onder veroordeling blijven?
(Zie vers 57.) Geef uw getuigenis dat wij het Boek van Mormon
niet alleen moeten lezen; we moeten in overeenstemming leven
met de beginselen daarin. Lees een of beide van de volgende
uitspraken van president Benson voor:

‘Het Boek van Mormon zal ons leven veranderen. Het zal
ons tegen het kwaad beschermen. Het zal meer dan enig
ander boek spiritualiteit in ons leven brengen. Het is het
belangrijkste boek om je voor te bereiden op een zending
en het leven. Een [jongere] die het Boek van Mormon kent 

‘Het Boek van Mormon was nimmer, en is ook nu niet,
de kern van onze persoonlijke studie, onze studie in
gezinsverband, onze prediking en ons zendingswerk.
Daar moeten wij ons van bekeren.’ (Conference Report,
april 1986, p. 4; of Ensign, mei 1986, pp. 5–6.)

‘In onze tijd heeft de Heer geopenbaard hoe belangrijk de
rol van het Boek van Mormon is om de kerk en alle
kinderen van Zion te bevrijden van de veroordeling – de
vloek en het oordeel. (Zie LV 84:54–58.) Deze boodschap
moet aan alle leden van de kerk over de hele wereld
bekend worden gemaakt.’ (Conference Report, april 1986,
p. 100; of Ensign, mei 1986, p. 78.)
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Moedig de cursisten aan om de komende week meer aandacht
aan hun studie van het Boek van het Mormon te besteden.
Nodig aan het eind van de week enkele cursisten uit om te
vertellen hoe zij daardoor gezegend zijn.

Leer en Verbonden 84:62–102. De Kerk van Jezus
Christus is hersteld om Israël te vergaderen en Zion te
vestigen, tempels te bouwen, het priesterschap en de
verlossende verordeningen beschikbaar te stellen, en
het evangelie in de hele wereld te verkondigen. (20–25
minuten)

Zeg tegen de cursisten dat Leer en Verbonden 84 behalve de
vergadering van Zion (zie LV 84:2–4), tempels (zie LV 84:3–5)
en het priesterschap (zie LV 84:6–42), ook belangrijke informatie
over zendingswerk bevat.

Hang een plaat van een koppel zendelingen op het bord. (Zie
Evangelieplaten, 612.) Zet naast de plaat op het bord de kopjes
Regels en Zegeningen. Vraag: Wat voor regels moeten de zende-
lingen naleven? Zet hun reacties onder het kopje Regels. Vraag:
Wat zijn zoal de zegeningen die zendelingen ontvangen? 
Zet de antwoorden onder het kopje Zegeningen. Zoek in Leer en
Verbonden 84:60–63 op wat de zendelingen van de Heer
moesten doen en wat voor zegeningen Hij beloofde. Voeg deze
instructies en zegeningen toe aan de lijstjes op het bord.

Deel de klas op in twee groepen. Laat de ene groep in de verzen
77–96 verdere instructies aan zendelingen opzoeken. Laat de
andere groep in die verzen de zegeningen opzoeken. Laat een
persoon uit iedere groep verslag uitbrengen over hun bevin-
dingen. Als u wilt kunt u ze aan de lijstjes op het bord
toevoegen.

Wijs erop dat deze teksten vaak in de algemene conferenties
worden geciteerd. Leg uit dat sommige facetten van het
zendingswerk in de loop der jaren veranderen. (Het Eerste
Presidium wil bijvoorbeeld dat zendelingen tegenwoordig van
huis uit gesteund worden.) Maar de grondbeginselen van het
zendingswerk veranderen niet. Laat de cursisten de verzen
weer doornemen en vertellen hoe die nu op zendelingen van
toepassing zijn. Lees vers 88 en de volgende uitspraak van
president Thomas S. Monson voor:

‘Iedere zendeling die uitgaat in antwoord op een heilige
roeping wordt een dienstknecht van de Heer wiens werk
dit is. Vrees niet, jongemannen, want Hij zal bij jullie zijn.
Hij laat je nooit in de steek.’ (De Ster, januari 1988, p. 38.)

en liefheeft, het verschillende malen heeft gelezen, een
sterk getuigenis van de waarheid ervan heeft en de lerin-
gen toepast, zal in staat zijn om stand te houden tegen de
verleidingen van de duivel en zal een krachtig instrument
in de handen van de Heer zijn.’ (To Young Men of the
Priesthood [brochure, 1986], pp. 3–4.)

Vraag de cursisten hoe zij zich op het zendingswerk kunnen
voorbereiden. Getuig van de grote zegeningen die wij
zullen ontvangen als we de Heer dienen en zijn evangelie
verkondigen.

Leer en Verbonden 84:106–112. De leden van de kerk
hebben elkaar nodig. Wie sterk in het geloof staan
dienen de zwakkeren te helpen bij hun geestelijke en
wereldlijke groei. (10–15 minuten)

Laat een cursist voor de klas komen. Laat de cursist een veter of
een knoop vastmaken zonder gebruik van zijn duimen. Als de
cursist een aantal pogingen heeft gedaan, leest u Leer en
Verbonden 84:109–110 voor en vraagt u wat dit voorbeeld met
deze teksten te maken heeft.

Leg uit dat ieder lid van de kerk verschillende sterke en zwakke
punten heeft. Naast het feit dat Hij ons laat weten hoe belang-
rijk ieder lid is, zegt de Heer hoe we kunnen samenwerken om
sterker te worden. Lees de verzen 106–108 en vraag:

• Wat staat er in deze teksten over de mensen die sterk of
zwak zijn?

• Wat was het gevolg toen dit beginsel ‘vanouds’ nageleefd
werd?

• Hoe wordt dit beginsel tegenwoordig nageleefd? (Jonge-
mannen gaan samen met Melchizedeks-priesterschaps-
dragers op huisonderwijs, nieuwe zendelingen krijgen een
ervaren collega enzovoorts.)

Moedig de cursisten aan om te leren van de mensen die meer
ervaring in de kerk hebben en om anderen die pas lid van de
kerk zijn te helpen.

Inleiding
President Joseph Fielding Smith heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen het volgende geschreven:

‘Op 27 november 1832 schreef de profeet een brief aan ouder-
ling William W. Phelps in Independence (Missouri), die verant-
woordelijk was voor het drukwerk en de bevoegdheid had
om de bisschop te helpen met zaken betreffende de vestiging
van de heiligen in hun erflanden. Hij gaf op tedere wijze uiting
aan zijn liefde en vertrouwen. De profeet Joseph Smith dacht
veel aan de zaken die met de vestiging en opbouw van Zion te
maken hadden. Hij was zeer bezorgd omdat de Heer strenge
geboden had gegeven en omdat er zo’n grote verantwoordelijk-
heid op zijn schouders en de schouders van zijn broeders was
geplaatst om ervoor te zorgen dat de wet van toewijding trouw
werd nageleefd. Hij maakte zich vooral zorgen over de taken
van de bisschop in Zion, want die waren omvangrijk. Het was
de taak van de bisschop om er met zijn raadgevers op toe te
zien dat alles op het gebied van toewijzing van erflanden recht-
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vaardig geschiedde, zoals de Heer in de openbaringen had
aangegeven. In de geschiedenis staat dat een aantal zaken niet
in overeenstemming met de Geest en volgens de belangrijke
instructies in de openbaringen waren geregeld. Daarom maakte
de profeet zich zorgen en schreef hij een brief naar broeder
Phelps waarin hij aangaf dat hij zich zorgen maakte. Door de
geest van profetie sprak hij dit gebed uit, alsof het een gebed in
het hart van William Phelps was.’ (Church History and Modern
Revelation, deel 1, pp. 347–348.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Onze naam moet in de boeken van de kerk en in de hemel

worden opgetekend om een erfgoed in Zion en het eeuwige
leven te kunnen ontvangen. De namen van afvalligen moeten
uit de boeken van de kerk worden verwijderd. (Zie LV 85;
zie ook Openbaring 20:12–13; Moroni 6:4–7.)

• De Heilige Geest spreekt tot ons door middel van een stille
zachte stem. (Zie LV 85:6; zie ook 1 Koningen 19:8–13.)

• Mensen die buiten hun bevoegdheid zaken in de kerk
proberen te corrigeren, zullen geestelijk sterven. De Heer
roept anderen om hun plaats in te nemen. (Zie LV 85:7–8;
zie ook 2 Samuël 6:1–11.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 127–128.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 186–188.

Lesideeën
Leer en Verbonden 85. Onze naam moet in de boeken
van de kerk en in de hemel worden opgetekend om
een erfgoed in Zion en het eeuwige leven te kunnen
ontvangen. De namen van afvalligen moeten uit de
boeken van de kerk worden verwijderd. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten:

• Wat staat er volgens jullie op een lidmaatschapskaart?
(Volledige naam, adres, informatie over gezin, priesterschap,
verordeningen enzovoorts.)

• Waarom is het volgens jullie nuttig om van ieder lid van de
kerk een document te hebben?

• Waarom is het belangrijk dat die informatie juist is?

• Lees Moroni 6:4–5. Wat werd er volgens deze teksten gedaan
voor de mensen wiens ‘naam werd opgeschreven’?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 85:1–5, 9–12 lezen en infor-
matie over verslaglegging in de kerk opzoeken. Als ze daarmee
klaar zijn, laat u hen vertellen wat ze gevonden hebben. Vraag:

• Welke namen moeten uit de boeken van de kerk worden
verwijderd?

• Lees Openbaring 20:12–13. Wat hebben deze teksten met
Leer en Verbonden 85 te maken?

Leer en Verbonden 85:7–8. Mensen die buiten hun
bevoegdheid zaken in de kerk proberen te corrigeren,
zullen geestelijk sterven. De Heer roept anderen om
hun plaats in te nemen. (15–20 minuten)

Laat een groot voorwerp zien (bijvoorbeeld een steen, een stoel
of een tafel). Hang bordjes rond het voorwerp met: ‘Niet
aanraken’. Vraag:

• Wat zou een gepaste straf zijn voor iemand die toch aan het
voorwerp komt?

• Als het voorwerp kostbaarder is, vinden jullie dan dat de
straf moet veranderen? Waarom?

• Als de waarschuwing op een andere manier zou zijn gegeven
(door middel van een beveiligingsbeambte, een overheids-
functionaris of de Heer ) hoe zou de straf dan moeten veran-
deren? Waarom?

Laat de cursisten de informatie over Uzza in 2 Samuël 6:2–7
lezen. (Zie ook Numeri 4:15.) Vraag wat Uzza aanraakte en wat
zijn straf was. Om ervoor te zorgen dat de cursisten begrijpen
waarom de straf voor het ‘steunen’ van de ark zo zwaar was,
behandelt u de toelichting bij Leer en Verbonden 85:8 in De Leer
en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325 (p. 188). Leg uit dat de
Heer in afdeling 85 iemand anders corrigeerde die de ark
probeerde ‘te steunen’.

Vraag de cursisten of iedere bisschop volmaakt is. Vraag: Wat
heeft de ervaring van Uzza te maken met ongehoorzaamheid
aan de raad van een priesterschapsleider? Leg uit dat Edward
Partridge in deze openbaring als bisschop de ark probeerde ‘te
steunen’ door de raad van de profeet in de wind te slaan. Lees
de volgende uitspraak voor:

Lees Leer en Verbonden 85:7–8 en vraag: Wat zou de Heer doen
als bisschop Partridge zich niet bekeerde? Bespreek de infor-
matie in de toelichting bij Leer en Verbonden 85:7–8 in De Leer
en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325 (pp. 186–187.) Vraag:

• Hoe kunnen we verleid worden om de ark ‘te steunen’?

• Waarom is het belangrijk om naar priesterschapsleiders te
luisteren in plaats van kritiek op hen te leveren of hen te
corrigeren?

• Wat voor zegeningen hebben jullie ontvangen omdat je naar
de leiders van de kerk luistert?

‘De Heer heeft gezegd: “Gij zult hem, die boven u (. . .)
staat, niet gebieden” (LV 28:6). Alle mensen moeten in hun
eigen rentmeesterschap standvastig zijn, want dat is hun
verantwoordelijkheid. Dit is de boodschap van de Heer
aan bisschop Edward Partridge toen hij “zijn hand uit-
strekte om de ark Gods te steunen” (zie LV 85:8). De bis-
schop had zich enige tijd met de zaken van de profeet
beziggehouden. Daarom kreeg hij een berisping en een
waarschuwing van de Heer dat hij, als hij zich niet bekeer-
de, hij “door de schicht des doods” zou vallen en door
“een machtige en sterke” zou worden vervangen (LV
85:7–8). Het wordt op zijn eeuwig tegoed bijgeschreven
dat hij gehoor gaf aan die waarschuwing.’ (Hoyt W.Brew-
ster jr. , Doctrine and Covenants Encyclopedia [1988], p. 25.)
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Inleiding
In afdeling 86 legt de Heer de gelijkenis van de tarwe en het
onkruid uit. President Joseph Fielding Smith heeft als president
van het Quorum der Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

‘In deze openbaring geeft de Heer een vollediger uitleg dan die
aan zijn apostelen in Matteüs. Dat komt misschien omdat er
in deze laatste dagen wordt geoogst en het onkruid wordt
verbrand. In het verslag van Matteüs zegt de Heer dat Hij de
zaaier van het goede zaad is, en in de Leer en Verbonden staat
dat de apostelen het zaad zaaiden. Dat is geen tegenstelling.
Christus is de schepper van ons eeuwig heil en Hij had zijn
apostelen onderricht. Onder leiding van Hem werden zij uitge-
zonden om het evangelie aan de hele wereld te prediken, om
het zaad te zaaien. En omdat het zaad van Hem is, wordt het in
opdracht van Hem gezaaid. Dat zegt Hij in deze openbaring en
in de gelijkenis.’ (Church History and Modern Revelation, deel 1,
p. 353.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Door middel van hedendaagse openbaring kunnen wij de

Schriften vanouds begrijpen. (Zie LV 86; zie ook Matteüs
13:24–30, 36–43.)

• De rechtschapenen zullen tot de wederkomst van Jezus
Christus onder de goddelozen leven. Dan zullen ze worden
vergaderd, waarna de goddelozen worden vernietigd.
(Zie LV 86:4–7; zie ook 1 Nephi 22:11–17; LV 63:54.)

• De mannen die letterlijke nakomelingen van Israël zijn, zijn
‘wettige erfgenamen’ van het priesterschap. Zij moeten een
rechtschapen voorbeeld zijn als ze anderen het eeuwig heil
bieden. (Zie LV 86:8–11.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 189–192.

Lesideeën
Leer en Verbonden 86. De rechtschapenen zullen tot de
wederkomst van Jezus Christus onder de goddelozen
leven. Dan zullen ze worden vergaderd, waarna de
goddelozen worden vernietigd. (20–25 minuten)

Vraag de cursisten of zij weten wat voor onkruid tussen tarwe
groeit (dolik, een soort bedwelmend raaigras). Vraag: Wanneer
zou het de beste tijd zijn om de tarwe van het onkruid te
scheiden, gezien het feit dat de jonge tarwe en het jonge
onkruid nogal op elkaar lijken? Waarom? Herinner de cursisten
eraan dat de Heiland de gelijkenis van de tarwe en het onkruid

Leer en Verbonden 86

tijdens zijn aardse bediening heeft verteld. Lees Matteüs
13:24–30 en de inleiding tot Leer en Verbonden 86. Vraag:

• Waar gaat de gelijkenis van de tarwe en het onkruid over?

Laat de cursisten een mogelijke uitleg van deze gelijkenis
geven. Lees de uitleg van de Heer in Matteüs 13:36–43. Lees
Leer en Verbonden 86:1–3 en vraag: Wat voegen deze teksten
toe aan ons begrip van deze gelijkenis? Geef uw getuigenis
dat wij door hedendaagse openbaring meer begrip kunnen
ontwikkelen.

Laat een cursist de verzen 4–7 voorlezen en vraag:

• Wie stelt de tarwe voor?

• Wie stelt het onkruid voor?

• Uit welke woorden in vers 4 blijkt dat deze gelijkenis op ons
van toepassing is?

• Waarom wacht de Heer volgens vers 6 om de tarwe en het
onkruid te scheiden?

• Wat voor bewijs is er in de wereld dat de tarwe en het
onkruid samen opgroeien?

• Hoe zal de oogst eruitzien? (Zie de uitspraak van Joseph
Smith aan het eind van de toelichting bij LV 86:1–7 in De Leer
en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 190.)

• Wat zal er met de tarwe en het onkruid gebeuren als de Heer
terugkomt?

Leg uit dat de verzen 8–11 openbaren wat de Heer verwacht
van de mensen die ‘wettige erfgenamen’ van het priesterschap
zijn, als deze scheiding plaatsvindt. Lees die verzen en bespreek
de volgende vragen:

• Wat verwacht de Heer van ons?

• Voor wie moeten wij een licht zijn?

• Hoe kan het priesterschap een zegen zijn voor de mensen die
geen lid van de kerk zijn? (Door ze de verlossende verorde-
ningen te helpen ontvangen.)

Lees vers 9 en de volgende uitspraak van ouderling Theodore
M. Burton, destijds assistent van de Raad der Twaalf:

‘Wat bedoelt de Heer met de uitdrukking “verborgen
geweest voor de wereld met Christus in God“? Hij bedoelt
dat jullie volgens het heilsplan als bijzondere geestkin-
deren in de hemel zijn achtergehouden om op een tijd en
plaats geboren te worden waar je een belangrijke zending
kunt vervullen. (. . .)

‘Vanaf de tijd dat de aarde werd gepland, wist God de
Vader dat Satan in de laatste dagen wanhopig zou wor-
den. Nu de wederkomst van Jezus Christus naderbij
komt, doet Satan zijn uiterste best om het werk van God
te vernietigen. Hij gebruikt iedere list die hij kan beden-
ken om het heilsplan te vernietigen. Hij heerst met bloed
en verschrikking op aarde. Maar God wist wat Satan in
deze tijd zou proberen, en ontwierp een plan om zijn
pogingen te weerleggen.

Leer en Verbonden 86
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Inleiding
In afdeling 87 staat de profetie van Joseph Smith over oorlog.
Er staat ook een herinnering in dat in de laatste dagen ‘oorlog
op alle natiën zal worden uitgestort’ (vers 2). Ouderling Gordon
B. Hinckley heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen,
het volgende gezegd:

‘Ik haat de oorlog met al zijn vertoon. Hij is een meedogenloos
en levend getuigenis dat Satan, de Vader van alle leugens
en de vijand van God, leeft. Oorlogen zijn de grootste oorzaak
van menselijk leed. Ze zijn de vernietigers van het leven,
de bevorderaars van haat, de verspillers van kostbaarheden.
Ze zijn de kostbaarste dwaasheden van de mens, zijn ergste
tegenspoed. (. . .)

‘Maar sinds de dag dat Kaïn zijn broer Abel doodde, is er twist
onder de mensen geweest. Tirannen, landveroveraars, slaven-
drijvers en despoten die alle menselijke vrijheid willen vernie-
tigen, als zij daar niet van weerhouden worden, zijn er altijd
geweest en zullen er altijd zijn totdat de Vredevorst terugkomt
om te regeren.’ (Lest We Forget, Brigham Young University
Speeches of the Year [10 november 1970], p. 3.)

Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd:

‘De profetieën van de laatste dagen doen mij geloven dat de
hevigheid van de strijd om de ziel van de mens zal toenemen,

Leer en Verbonden 87

‘God bewaarde voor deze tijd een aantal van zijn held-
haftigste zoons en dochters. Hij bewaarde voor onze tijd
betrouwbare kinderen van wie Hij wist dat zij naar
de stem van de Herder zouden luisteren en het evangelie
van Jezus Christus zouden aanvaarden. Hij wist dat
zij aan de vereisten zouden voldoen om het priesterschap
te ontvangen, dat zij het heilig priesterschap zouden
gebruiken om de verwoestingen van Satan te beperken en
het voor God mogelijk te maken om het werk voor de
verlossing van zijn kinderen te voltooien.

‘Jullie behoren als dragers van het Aäronisch priester-
schap bij de beste mensen die ooit geboren zijn. Jullie zijn
een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap.
Petrus heeft gezegd: “Gij echter zijt een uitverkoren
geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie,
een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te
verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen
heeft tot zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9).

‘Dit geboorterecht krijgen jullie alleen omdat jullie de
beste ouders hebben die een generatie ooit heeft
ontvangen.’ (Conference Report, april 1975, pp. 103–104;
of Ensign, mei 1975, p. 69.)

en dat de gevaren groter zullen worden naarmate de weder-
komst van de Heer dichterbij komt.

‘Onszelf en ons gezin voorbereiden op de moeilijkheden van de
komende jaren zal inhouden dat wij vrees vervangen door
geloof. Wij moeten in staat zijn om de vrees voor vijanden die
ons bestrijden en bedreigen te overwinnen. De Heer heeft
gezegd: “Vrees dus niet, kleine kudde; doet het goed; laten
aarde en hel tegen u samenspannen, want indien gij zijt
gebouwd op mijn rots, vermogen zij niets” (LV 6:34).’ (De Ster,
januari 1990, p. 32.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer kent de toekomst en openbaart die aan de mens als

Hij dat belangrijk vindt. (Zie LV 87; zie ook 2 Nephi 9:20.)

• De laatste dagen zullen een tijd van oorlog en bloedvergieten
zijn, maar de Heer zal de mensen beschermen die zich op hei-
lige plaatsen bevinden. (Zie LV 87; zie ook LV 63:32–34, 54.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 122–123.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 192–196.

Lesideeën
Leer en Verbonden 87. De laatste dagen zullen een tijd
van oorlog en bloedvergieten zijn, maar de Heer
zal de mensen beschermen die zich op heilige plaatsen
bevinden. (30–35 minuten)

Vraag of de cursisten ooit gehoord hebben van mensen die
beweren de toekomst te kunnen voorspellen. Bespreek de
volgende vragen:

• Wat is het verschil tussen profetieën en voorspellingen?

• Wie is bevoegd om ware profetieën voort te brengen?

• Wat voor percentage van deze profetieën zal in vervulling
gaan? (Zie LV 1:37–38.)

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 87:1–4 een profetie van
Joseph Smith opzoeken. Bespreek de informatie in de toelich-
ting bij afdeling 87 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325 (pp. 192–195).

Laat de cursisten in de verzen 1–4 woorden en zinsneden
opzoeken waaruit blijkt dat deze profetie over meer dan alleen
de Amerikaanse burgeroorlog ging. (Bijvoorbeeld ‘oorlogen’
[vers 1]; ‘beginnend op die plaats’ [vers 2]; ‘dan zal er oorlog
worden uitgestort over alle natiën’ [vers 3].) Bespreek de
volgende vragen:

• Wanneer vond de eerste oorlog plaats? 
(Zie Openbaring 12:7.)

• Wat zal de laatste grote strijd voor de wederkomst zijn?
(Zie Openbaring 16:14–18.)
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• Lees Jakobus 4:1–2. Waarom zijn er oorlogen volgens deze
teksten?

• Waarom zou God oorlogen toestaan?

Lees de volgende uitspraken voor van de presidenten Joseph F.
Smith, Anthon H. Lund en Charles W. Penrose, die lid van het
Eerste Presidium zijn geweest:

Lees Leer en Verbonden 87:5–6 en vraag wat de cursisten van
deze beschrijving vinden. Leg uit dat deze oorlogen wel angst-
aanjagend kunnen zijn, maar dat de Heer ons niet zonder hoop
laat.

Lees de verzen 7–8 en zoek de hoopvolle boodschap van de
Heer op. Vraag de cursisten naar een definitie van een ‘heilige
plaats’. Laat hen zoveel mogelijk heilige plaatsen opnoemen en
zet die op het bord. Lees en bespreek de toelichting bij Leer en
Verbonden 87:8 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325 (p. 196). Laat de cursisten opnoemen hoe ze in heilige
plaatsen kunnen staan. Getuig dat de heiligen niet immuun
voor de verwoestingen in de laatste dagen zullen zijn, maar
dat de Heer de rechtschapenen geestelijk zal beschermen.
(Zie LV 63:32–34.)

Inleiding
President Joseph Fielding Smith heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

‘De olijfboom is vanaf de allervroegste tijden het symbool
geweest van vrede en reinheid. (. . .) In gelijkenissen in de
Schriften wordt het huis Israëls, of het volk dat een verbond
met God gesloten heeft, vergeleken met een olijfboom.

‘Zelfs in deze moderne tijd, waarin veel op zijn kop staat,
beschouwen wij de olijftak nog als een symbool van vrede, en
hij wordt meestal afgebeeld in de bek van een duif. Toen de
profeet Joseph Smith een afschrift van afdeling 88 van de Leer en
Verbonden aan de heiligen in Missouri zond, een van de grootste
openbaringen die ooit aan de mens werd gegeven, zei hij: “Ik
zend u het olijfblad dat wij geplukt hebben van de boom van
het paradijs.” [History of the Church, deel 1, p. 316.]’ (De leer tot
zaligmaking, deel 3, pp. 156–157.)

Leer en Verbonden 88

‘God kan ongetwijfeld oorlogen verhoeden, misdaad
voorkomen, armoede wegvagen, duisternis verdrijven,
fouten verbeteren en alles helder, mooi en vreugdevol
maken. Maar daardoor zou een belangrijke, fundamentele
eigenschap van de mens in het gedrag komen – de keuze-
vrijheid.’ (James R. Clark, Messages of the First Presidency of
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 delen
[1965–1975], deel 4, pp. 325–326.)

De leringen in Leer en Verbonden 88 kunnen vrede, hoop en
leiding in deze wereld vol problemen bieden.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heilige Geest wordt ook de Trooster en de Heilige Geest

der belofte genoemd. Als wij trouw aan onze verbonden
zijn, kunnen we door middel van de Heilige Geest de belofte
van het eeuwige leven ontvangen. (Zie LV 88:1–5; zie ook
LV 132:7, 19.)

• Het licht van Christus komt uit de tegenwoordigheid van
God, geeft leven en licht aan alle scheppingen en is de wet
waardoor alles wordt bestuurd. (Zie LV 88:6–13, 41; zie ook
Moroni 7:16–19.)

• Het geestelijk lichaam en het aardse lichaam vormen samen
de ziel van de mens. Tijdens de opstanding zullen ze onaf-
scheidelijk verbonden worden. (Zie LV 88:14–17; zie ook
LV 93:33–34.)

• De aarde zal gereinigd en geheiligd worden en een celestiaal
koninkrijk zijn voor de mensen die dat koninkrijk bereiken.
(Zie LV 88:17–20, 25–26; zie ook LV 130:8–9.)

• De mate van heerlijkheid die wij in dit leven bereiken zal
bepaald worden door de wetten die wij in dit leven gehoor-
zamen. Ons herrezen lichaam zal door diezelfde heerlijkheid
herleven. (Zie LV 88:20–40; zie ook Alma 41:3–5.)

• God heeft vele werelden geschapen en bezoekt die op de
juiste tijd. Wij bereiden ons op zijn bezoek voor door ons van
onze zonden te bekeren en zijn wetten te gehoorzamen.
(Zie LV 88:34–86.)

• De Heer heeft ons geboden om ons van zonde te reinigen.
(Zie LV 88:74–76, 86; zie ook LV 38:42.)

• Als wij het evangelie hebben ontvangen, moeten we het
ijverig uitdragen. (Zie LV 88:77–85.)

• Als de wereld het getuigenis van de dienstknechten van de
Heer heeft verworpen, zal Hij het getuigenis van aardbe-
vingen, donder, bliksem en stormen sturen. (Zie LV 88:87–96;
zie ook LV 43:23–25.)

• De mensen die een celestiale heerlijkheid waardig zijn, zullen
als eerste worden opgewekt, gevolgd door de mensen die
een terrestriale heerlijkheid waardig zijn en dan de mensen
die een telestiale heerlijkheid waardig zijn. De zonen des
verderfs, ofwel de mensen die ‘nog steeds vuil’ zijn, zullen
als laatste worden opgewekt. (Zie LV 88:29–32, 96–102;
zie ook 1 Tessalonicenzen 4:16–17; 2 Nephi 9:14–16;
LV 76:25–112.)

• De Heiland zal tijdens het millennium op aarde regeren.
Uiteindelijk zullen Christus en zijn volgelingen Satan en zijn
volgelingen verslaan. (Zie LV 88:103–116; zie ook Openbaring
20:7–10.)

• De plaatsen waar we evangelieonderricht ontvangen, moeten
plaatsen van gebed, vasten, geloof, orde en rechtschapenheid
zijn. (Zie LV 88:117–137; zie ook LV 109:8.)

Leer en Verbonden 88
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Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 122–124, 127–128.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 197–206.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 13, ‘Licht en waarheid, deel 1’ (8:20), kan
gebruikt worden om Leer en Verbonden 88:1–50 te

behandelen. (Zie Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschie-
denis voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 88. Overzicht van Leer en
Verbonden 88. (45–50 minuten)

Herinner de cursisten aan de gelijkenis van de tarwe en het
onkruid, die in Leer en Verbonden 86 wordt uitgelegd. Zet
Tarwe en Onkruid op het bord. Laat de cursisten de inleidingen
tot Leer en Verbonden 87 en 88 lezen. Vraag:

• Welke afdeling lijkt het meest op het onkruid? (LV 87.)

• Welke afdeling lijkt het meest op de tarwe? (LV 88.)

Zeg dat in de laatste dagen de ‘tarwe’ vrede zal hebben en het
‘onkruid’ in oorlog verwikkeld zal zijn. Lees de volgende
uitspraak van ouderling Joseph B. Wirthlin voor:

Vraag:

• Welke verontrustende gevoelens die ouderling Wirthlin
aanhaalt hebben op jullie betrekking?

• Waarom is het voor jullie belangrijk om vrede te vinden?

• Hoe kunnen jullie met behulp van de Heer vrede vinden?

‘In de Schriften betekent vrede aan de ene kant vrijheid
van twist, strijd, conflict of oorlog; en aan de andere kant
innerlijke rust en troost van de Geest, een gave van God
aan al zijn kinderen – een zeker en rustig gevoel in het
hart. In het woordenboek wordt vrede omschreven als
een toestand van rust, afwezigheid van storende
gedachten of emoties, en harmonie in relaties. [Merriam-
Webster’s Collegiate Dictionary, 10e editie (1993), ‘peace’,
p. 854.]

‘Terwijl wij naar vrede verlangen, leven we in een wereld
vol honger, pijn, ellende, eenzaamheid, ziekte en verdriet.
We zien echtscheidingen met de bijbehorende conflicten
en pijn, vooral voor de onschuldige kinderen die tussen
de wal en het schip belanden. Afgedwaalde, ongehoor-
zame kinderen geven hun ouders veel verdriet en pijn.
Financiële problemen veroorzaken leed en onzekerheid.
Sommige familieleden geven zich over aan goddeloos-
heid, verbreken hun verbonden en bewandelen hun eigen
weg, naar het beeld van hun eigen God (zie LV 1:16).’
(Finding Peace in Our Lives [1995], pp. 3–4.)

S  M  T  W  TH  F  S

Teken het bijgaande diagram op het bord. Zet in de vakjes
alleen de cijfers en de teksten.

Bestudeer met de cursisten de teksten in ieder vakje. Als zij het
thema van de teksten ontdekken, zet ze dan in het desbetref-
fende vakje. Vraag hoe deze leringen vrede kunnen voort-
brengen. De volgende vragen kunnen nuttig zijn bij uw studie:

1. Leer en Verbonden 88:1–5

• Hoe kunnen de leringen in deze teksten vrede voort-
brengen?

• Hoe is de Trooster een zegen in jullie leven?

2. Leer en Verbonden 88:6–13

• Met welke woorden wordt het licht van Christus in deze
teksten beschreven?

• Hoe brengt zijn licht ons troost?

3. Leer en Verbonden 88:14–20

• Wat voor beproevingen kunnen we doorstaan als we
weten dat we eenmaal zullen herrijzen?

• Hoe kunnen we een gevoel van vrede krijgen als we weten
dat de aarde geheiligd zal worden?

4. Leer en Verbonden 88:21–45

• Wat moeten wij volgens deze teksten doen om vrede te
ontvangen?

• Zullen de mensen die terrestriale en telestiale wetten
naleven ook een bepaalde mate van vrede en heerlijkheid
ontvangen?

Vrede

1. De Trooster belooft
ons eeuwig leven.
(Zie LV 88:1–5.)

2. Het licht van 
Christus bestuurt
alles en verlicht
ons begrip.
(Zie LV 88:6–13.)

3. Wij zullen herrijzen 
en kunnen een 
geheiligde aarde 
beërven.
(Zie LV 88:14–20.)

4. Wij zullen een heer-
lijkheid ontvangen
naar de wet die wij 
gehoorzamen.
(Zie LV 88:21–45.)

5. Alle scheppingen
getuigen van God en 
de Heer zal al zijn 
scheppingen om de 
beurt bezoeken. 
(Zie LV 88:46–61.)

6. Wij kunnen ons
voorbereiden om de 
Heer te ontmoeten. 
(Zie LV 88:62–86.)

7. Christus zal terugke-
ren, de doden zullen
worden opgewekt
en Satan zal worden 
verslagen.
(Zie LV 88:87–116.)

8. Door de tempel
kunnen wij in 
eenheid en liefde
groeien.
(Zie LV 88:117–141.)
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• Waarom zullen de mensen ‘die overblijven’ volgens de
verzen 32–33 geen vrede en heerlijkheid ontvangen?

5. Leer en Verbonden 88:46–61

• Volgens vers 47 zullen alle scheppingen van God getuigen.
(Zie ook Alma 30:44.) Hoe kunnen we vrede ontvangen als
we een getuigenis van God verkrijgen?

• Wat voor troost kunnen we uit de gelijkenis in de verzen
51–61 putten?

• Wat kunnen we leren van het feit dat er in deze teksten
herhaaldelijk over de vreugde van het aanschijns des
Heren wordt gesproken?

6. Leer en Verbonden 88:62–86

• Hoe kunnen we vrede ontvangen als we zijn voorbereid?
(Zie LV 38:30.)

• Wat voor raad staat er in deze teksten waardoor wij ons
beter op onze ontmoeting met de Heer kunnen voorbe-
reiden?

7. Leer en Verbonden 88:87–116

• Hoe kunnen de getrouwen door hun kennis van de
beproevingen in de laatste dagen vrede ontvangen?

• Door welke toekomstige gebeurtenissen zullen de
getrouwen troost ontvangen?

• Hoe kunnen we vrede ontvangen door de kennis dat
Satan al zijn macht op aarde kwijt zal raken?

8. Leer en Verbonden 88:117–141

• Hoe kunnen we vóór de wederkomst van Jezus Christus
een bepaalde mate van vrede hebben?

• Wat voor instructies geeft de Heer in deze teksten?

Leer en Verbonden 88:1–5. De Heilige Geest wordt ook
de Trooster en de Heilige Geest der belofte genoemd.
Als wij trouw aan onze verbonden zijn, kunnen we
door middel van de Heilige Geest de belofte van het
eeuwige leven ontvangen. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten:

• Als jullie naar een ver land mochten reizen, waar zou je dan
heengaan? Waarom?

• Hoe zouden jullie het vinden om bij je familie weg te gaan?
Wat zouden zij ervan vinden als je weg was?

• Hoe waardevol zou het zijn om een betrouwbare vriend bij je
te hebben?

• Hoe waardevol zou een belofte zijn dat je weer veilig thuis
zou komen?

Zeg dat we een reis naar een ver land kunnen vergelijken met
het feit dat we in het voorsterfelijk bestaan onze hemelse Vader
verlieten. Laat de cursisten Leer en Verbonden 88:1–5 lezen en
twee zegeningen opzoeken die de Heer ons heeft beloofd.
Vergelijk deze zegeningen met de twee hulpmiddelen in de
bovenstaande analogie. Bespreek de volgende vragen:

• Hoe heeft de Heilige Geest je tijdens moeilijke of eenzame
momenten getroost?

• Waarom is de gave van de Trooster zo’n krachtig bewijs van
de liefde die onze hemelse Vader voor ons heeft?

• Lees Leer en Verbonden 132:49. Wat zouden jullie ervan
vinden als je deze belofte kreeg?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Joseph Fielding
Smith, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Laat de cursisten manieren bedenken waarop zij hun leven
kunnen verbeteren en zich beter op het eeuwige leven kunnen
voorbereiden.

Leer en Verbonden 88:6–13. Het licht van Christus
komt uit de tegenwoordigheid van God, geeft leven
en licht aan alle scheppingen en is de wet waardoor
alles wordt bestuurd. (15–20 minuten)

Zet Macht op het bord. Geef een cursist een dunne stok. Geef
een andere cursist een dikkere stok. Geef een derde cursist
een metalen staaf (of iets dergelijks). Laat de cursisten om de
beurt hun voorwerpen proberen te breken. Bespreek de
volgende vragen:

• Met wat kan de metalen staaf worden gebroken?

• Wat is het krachtigste hulpmiddel of gereedschap dat je kunt
bedenken? (Mogelijke antwoorden: motoren, laserstralen,
computers.)

• Hoe brengen die hulpmiddelen het er qua kracht vanaf tegen
de natuurkrachten (zoals orkanen, tornado’s en zonlicht)?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 88:6–13 lezen en de aller-
grootste kracht opzoeken. Vraag:

• Welk van deze verzen maakt het meeste indruk op jullie
betreffende de kracht van het licht van Christus?

• Hoe zou deze aarde er zonder het licht van Christus uitzien?

Laat de cursisten zinsneden opzoeken waaruit blijkt dat het
licht van Christus de macht heeft om het volgende tot stand te
brengen: scheppen, verlichten, leven geven en besturen. Laat de
cursisten vertellen wat ze gevonden hebben. Laat de cursisten
Moroni 7:16, 18–19 lezen en de volgende vragen beantwoorden:

• Wat staat er in deze teksten over het licht van Christus?

• Waarom is het belangrijk om door de invloed van Christus
geleid te worden?

• Hoe kan het licht van Christus ons behulpzaam zijn bij het
kiezen van het goede?

• Hoe brengt het licht van Christus vrede in jullie leven?

U kunt een aantal cursisten iets laten vertellen over momenten
dat zij de invloed van het licht van Christus gevoeld hebben.

‘We zullen niet in het koninkrijk van God verlost worden
omdat onze naam in de boeken van de kerk voorkomt.
Daar is meer voor nodig. We moeten ervoor zorgen dat
onze naam in het boek des levens van het Lam voorkomt.
Dat is een bewijs dat we de geboden hebben onder-
houden. Van iedere ziel die de geboden niet onderhoudt,
zal de naam uit dat boek worden verwijderd.’
(Conference Report, september – oktober 1950, p. 10.)
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Leer en Verbonden 88:14–17. Het geestlichaam en het
aardse lichaam vormen samen de ziel van de mens.
Tijdens de opstanding zullen ze onafscheidelijk
verbonden worden. (5–10 minuten)

Lees de volgende analogie van ouderling Boyd K. Packer voor:
Als u dat doet, demonstreert u met uw hand en een hand-
schoen zijn voorbeeld.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 88:14–17 lezen en de
teksten markeren waarin de analogie van president Packer het
best tot uitdrukking komt. Vraag: Wat staat er in deze teksten
nog meer over de geest en het lichaam? Lees 1 Korintiërs
15:21–22 en vraag: Wie zal volgens deze tekst herrijzen?

Getuig van de realiteit van de opstanding en hoe deze leer
vrede in ons leven brengt.

Leer en Verbonden 88:17–20, 25–26. De aarde zal
gereinigd en geheiligd worden en een celestiaal
koninkrijk zijn voor de mensen die dat koninkrijk
bereiken. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten of de volgende uitspraken goed of fout zijn.

‘Stel je voor (. . .) dat mijn hand jullie geest voorstelt. Een
levende geest die zich kan bewegen. Stel je voor dat
deze handschoen je lichaam voorstelt. Die kan zich niet
bewegen. Als de geest het lichaam betreedt, kan het
lichaam bewegen, handelen en leven. Nu ben je een
persoon – een geest met een lichaam die op aarde leeft.

‘Het is niet de bedoeling dat we hier altijd blijven. Slechts
één levensduur. (. . .) Je begint net aan je leven. Je grootou-
ders en overgrootouders zijn al aan het eind van hun
leven. Nog niet zo lang geleden waren ze net zo [jong] als
jij. Maar op een dag zullen ze dit aardse leven verlaten,
en jij ook.

‘Op een dag, door ouderdom, ziekte of een ongeluk,
zullen de geest en het lichaam van elkaar gescheiden
worden. Dan zeggen we dat iemand is overleden. De
dood is een scheiding. Dit hoort allemaal bij een plan.

‘Vergeet niet dat mijn hand de geest voorstelt en de hand-
schoen het lichaam. Als je in leven bent, kan de geest
ervoor zorgen dat het lichaam werkt, handelt en leeft.

‘Als ik ze scheidt, wordt de handschoen, die het lichaam
voorstelt, van de geest verwijderd en kan zich niet meer
bewegen. Het valt neer en is dood. Maar de geest is nog
in leven.

‘“Een geest die uit God geboren is, is onsterfelijk. Als het
lichaam sterft, sterft de geest niet.” (Eerste Presidium,
Improvement Era, maart 1912, p. 463.) (. . .)

‘Het gedeelte van ons dat door onze ogen kijkt en ons in
staat stelt om te glimlachten, te handelen, te weten en te
zijn, is onze geest. En die is eeuwig. Die kan niet sterven.’
(Conference Report, april 1973, p. 79; of Ensign, juli 1973,
pp. 51, 53.)

1. De aarde zal celestiaal worden. (Zie LV 88:17–18.)

2. De aarde is met water gedoopt. (Zie Genesis 7:17–20.)

3. De aarde is door vuur gedoopt. (Zie LV 133:41.)

4. De aarde moet op het celestiale koninkrijk worden voor-
bereid. (Zie LV 88:18.)

5. De aarde zal met de tegenwoordigheid van God de Vader
worden bekroond. (Zie LV 88:19.)

6. Als we het celestiale koninkrijk beërven en een celestiaal
lichaam ontvangen, zullen we de aarde voor eeuwig
bezitten. (Zie LV 88:20.)

Corrigeer en bespreek de antwoorden van de cursisten.
(Behalve nummer 3 zijn alle uitspraken goed. Dit zal ten tijde
van de wederkomst van Jezus Christus gebeuren. Over
uitspraak 2 en 3 heeft president Brigham Young gezegd: ‘De
Heer zegt dat de aarde aan zijn schepping zal voldoen; hij is
met water gedoopt en zal, in de toekomst, met vuur en de
Heilige Geest worden gedoopt, om voorbereid te zijn in de
celestiale tegenwoordigheid van God terug te keren, met alle
scheppingen die, net als de aarde, ook aan hun schepping
hebben voldaan.’ [Discourses of Brigham Young, p. 393].)

Leer en Verbonden 88:20–40, 96–102. De mate van
heerlijkheid die wij in dit leven bereiken zal bepaald
worden door de wetten die wij in dit leven gehoor-
zamen. Ons herrezen lichaam zal door diezelfde
heerlijkheid herleven. (20–25 minuten)

Zeg tegen de cursisten dat organisaties wetten en regels hebben
die gehoorzaamd moeten worden om erbij te kunnen horen.
Bespreek een aantal wetten en regels van de volgende organisa-
ties (of andere in uw omgeving):

• Jullie school

• Een rijschool

• Op je werk

• De kerk

• De tempel

Bespreek waarom deze wetten en regels noodzakelijk en
nuttig zijn.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 88:36–38 lezen en andere
schriftuurplaatsen opzoeken, waarin wetten genoemd worden.
Zet op het bord Celestiaal, Terrestriaal en Telestiaal, en laat de
cursisten een aantal wetten opnoemen die in die koninkrijken
van kracht zijn. (Voor celestiale wetten, zie LV 76:50–70, 92–96;
voor terrestriale wetten, zie de verzen 71–80, 87, 91, 97; voor
telestiale wetten, zie de verzen 81–90, 98–112.)

Lees Leer en Verbonden 88:20–24, 38–39 en bespreek wie welk
koninkrijk zal beërven. Lees de verzen 28–32 en vraag:
Waardoor zal tijdens de opstanding worden bepaald wat voor
lichaam wij ontvangen? Lees de verzen 96–102 en zoek op in
wat voor volgorde de opstanding zal plaatsvinden.

Bespreek hoe deze leringen over wetten gemoedsrust kunnen
bieden. Vraag: Waarom is het belangrijk om nu al een celestiale
wet na te leven? Laat de cursisten overwegen hoe zij zich op het
leven in het celestiale koninkrijk kunnen voorbereiden.
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Leer en Verbonden 88:62–76, 86. De Heer heeft ons
geboden om ons van zonde te reinigen. (15–20 minuten)

Laat twee doorzichtige bakjes zien, een met schoon water en
een met water dat met kleurstof is gekleurd. Neem twee witte
doeken en vraag wat er zal gebeuren als u ze in de bakjes doet.
Doe ze erin en laat het resultaat zien.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Sterling W. Sill,
destijds assistent van de Twaalf:

Lees Leer en Verbonden 88:67–68 en bespreek wat deze teksten
met de uitspraak van ouderling Sill te maken hebben. Vraag:

• Wat houdt het in om ons oog alleen op de eer van God
gericht te houden?

• Hoe kunnen we dat doen?

Lees de verzen 62–66 en vraag:

• Wat voor aanmoedigingen geeft de Heer als hulpmiddel om
ons oog op zijn eer gericht te houden?

• Hoe kunnen wij dicht bij de Heer komen?

• Hoe is het gebed een middel om dicht bij de Heer te zijn?

• Hoe vaak behoren wij te bidden? (Zie vers 126.)

Lees de volgende uitspraak voor van president Wilford
Woodruff, destijds president van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

‘Er is een aanmoediging van onze Heiland die alle
heiligen van God moeten nakomen, maar die volgens mij
niet voldoende wordt nageleefd, namelijk dat wij altijd
moeten bidden en niet verslappen. Ik denk dat wij als
volk niet voldoende in geloof bidden. We moeten de Heer
in krachtig gebed aanroepen en al onze wensen aan Hem
bekendmaken. Want als Hij ons niet beschermt en verlost,
zal geen andere macht dat doen. Daarom moeten wij
volledig op Hem vertrouwen. Daarom moeten onze
gebeden dag en nacht aan onze hemelse Vader worden
opgezonden.’ (Discourses of Wilford Woodruff, p. 221.)

‘Iemand heeft gezegd dat “het verstand, net als de hand
van de stoffenverver, gekleurd wordt door wat het vast-
houdt.” Dat betekent dat als ik een spons met paarse verf
in mijn hand heb, mijn hand paars wordt, en als ik in mijn
verstand en hart grote ideeën van geloof, toewijding
en rechtschapenheid heb, mijn persoonlijkheid daar ook
door gekleurd wordt. Als ik aan de andere kant gedach-
ten van haat, oneerlijkheid, luiheid en lust vasthoud,
zal mijn persoonlijkheid de kleur aannemen van wat ik
vasthoud.

‘(. . .) Een mens kan niet groot denken en klein zijn. Een
mens kan niet rechtschapen gedachten hebben en godde-
loos zijn.’ (The Majesty of Books [1974], p. 161.)

Om aan te geven hoe de profeten door middel van het gebed
dichter bij de Heer komen, vertelt u het volgende verhaal van
ouderling M. Russell Ballard, destijds lid van de Zeventig:

Getuig dat we rein kunnen worden als we dicht bij de Heer zijn.
Lees de raad van de Heer in de verzen 74–76, 86 voor. Vraag:
Waarom zou de Heer van ons verwachten dat wij rein zijn?
Lees de volgende uitspraak van president J. Reuben Clark jr.
voor:

‘Ik heb vaak gezegd: “Ik vraag me af wat we zouden
doen, wat ik zou doen, als er gezegd werd dat God Zich
op een berg bevond en dat ik naar Hem toe kon gaan als
ik dat wilde.” Ik vraag me af of ik zo’n leven leidt dat ik
naar God toe zou gaan, die door mij heen kan kijken en
mijn verborgen gedachten, hoop en ambities ziet. Broe-
ders en zusters, tenzij en totdat wij die test kunnen door-
staan, leven we nog niet in overeenstemming met de
verwachtingen van de Heer.’ (Conference Report, oktober
1935, p. 91.)

‘Ik wil jullie graag over een bijzondere ervaring vertellen.
(. . .) Kort nadat ik als lid van het Eerste Quorum der
Zeventig was geroepen [in april 1976, woonde ik] een
plechtige samenkomst bij voor alle [plaatselijke] priester-
schapsleiders in Oost-Canada. Het Eerste Presidium,
de leden van het Quorum der Twaalf en een van de
assistenten van de Twaalf waren op die plechtige verga-
dering aanwezig. Het was een heerlijke ervaring. (. . .)

‘Na de plechtige samenkomst was er een eenvoudige
maaltijd voor de algemene autoriteiten, waarna ik het
Eerste Presidium naar het hotel terugreed. (. . .) Ik [bracht]
de sleutel naar president [Spencer W.] Kimball zodat hij
zijn kamer in kon, [en] zei: “President, hier is uw sleutel.
Dan kunt u naar binnen en van een goede nachtrust
genieten.”

‘Hij bedankte me op zijn liefdevolle wijze. Toen pakte
president Tanner mijn arm beet en zei: “Russ, wil je even
binnenkomen en met ons bidden?” (. . .) Kunnen jullie je
voorstellen om de dag met het Eerste Presidium van de
kerk af te sluiten? (. . .) Ik was overweldigd. Ik moet
toegeven dat ik tranen in mijn ogen had toen we rond dat
bed neerknielden.

‘Ik knielde naast president Tanner neer en ik denk dat hij
aanvoelde wat er met mij gebeurde, want hij zei: “Presi-
dent [Kimball], zou u het gebed willen uitspreken.” En
toen hoorde ik een profeet bidden. Ik hoop dat jullie
begrijpen (. . .) dat ik door dat gebed veel heb geleerd. Ik
voelde de Geest als nooit tevoren – dat kunnen jullie wel
begrijpen – want als de profeet met God praat, zijn het
twee goede vrienden die met elkaar praten.’ (‘You – The
Leaders in 1988’, Ensign, maart 1979, pp. 71–72.)
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Laat de cursisten de antwoorden op de volgende vragen
opschrijven:

• Wat kunnen jullie doen om je hart voor God te zuiveren?

• Waarom is het belangrijk om rein te blijven?

Leer en Verbonden 88:77–85. Als wij het evangelie
hebben ontvangen, moeten we dat ijverig uitdragen.
(15–20 minuten)

Geef de cursist die het eerst het lokaal binnenkomt, een briefje
met de volgende boodschap: ‘Mededeling: Alle cursisten die
vandaag tijdens de devotional minimaal een minuut hun armen
over elkaar houden, krijgen een beloning.’ Let op of de cursist
die informatie ook aan de anderen doorgeeft. Geef na de devo-
tional een kleine beloning aan alle cursisten die de instructies
hebben opgevolgd. Vraag dan aan de eerste cursist: Waarom
heb je de informatie (al dan niet) aan de andere cursisten door-
gegeven?

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je wist dat er een
natuurramp in jullie woonplaats zou plaatsvinden.

• Zou je de buren waarschuwen? Waarom of waarom niet?

• Is dat onze plicht?

• Hoe snel zouden jullie op de hoogte gesteld willen worden
van iets waarvan je je niet bewust bent?

Lees Leer en Verbonden 88:81–82 en vraag:

• Wat heeft die tekst met het voorbeeld te maken?

• Waarom wil de Heer dat wij anderen waarschuwen?

• Lees de verzen 77–80. Wat moeten wij doen voordat we onze
naasten kunnen waarschuwen?

• Wie wordt met het woord naaste bedoeld?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Wilford
Woodruff, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag: Wat zijn een aantal manieren waarop wij met onze
vrienden en naasten over het evangelie kunnen praten?

‘Kunnen wij rustig onze handen vouwen en “alles is wel
in Zion” roepen, als wij de macht van het priesterschap
hebben en zien in wat voor staat de wereld zich bevindt?
Kunnen we ons voorstellen dat onze kleding rein is
zonder onze stem te verheffen en onze naasten te waar-
schuwen? Nee, dat kunnen we niet. Sinds de schepping
zijn er nog nooit mensen geweest die een grotere taak
dan wij hadden om deze generatie te waarschuwen en
hun stem lang en hard, dag en nacht, te verheffen en
het woord van God aan deze generatie te verkondigen.
Dat wordt van ons verwacht. Dat is onze roeping. Het is
onze plicht. Het is onze zaak.’ (Journal of Discourses,
deel 21, p. 122.)

Leer en Verbonden 88:87–116. De Heiland zal tijdens
het millennium op aarde regeren. Uiteindelijk zullen
Christus en zijn volgelingen Satan en zijn volgelingen
verslaan. (20–25 minuten)

Vraag de cursisten hoeveel interesse de meeste mensen voor de
wederkomst van Jezus Christus hebben. Vraag: Waarom zou
er zoveel aandacht aan dit onderwerp worden besteed? Zeg dat
afdeling 88 veel informatie over deze gebeurtenis bevat. Zet
de volgende kopjes op het bord: Voor zijn wederkomst, Ten tijde
van zijn wederkomst en Na zijn wederkomst. Laat de cursisten
in Leer en Verbonden 88:87–116 de beschreven gebeurtenissen
opzoeken en onder het juiste kopje op het bord zetten. Uw
schema kan er als volgt uitzien:

Voor zijn Ten tijde van zijn Na zijn
wederkomst wederkomst wederkomst

God getuigt door
middel van tekens
in de hemel en op
aarde. (Zie LV
88:87–91; zie ook
Matteüs 24:29;
LV 43:25.)

Het gezicht van de
Heer zal ontsluierd
worden. 
(Zie LV 88:95.)

De eerste zes engelen
zullen de handelin-
gen van de mens en
God tijdens de eerste
zesduizend jaar
verkondigen.
(Zie LV 88:108–110.)

Engelen roepen:
‘Bereidt u, o gij
inwoners der aarde,
want (. . .) de
Bruidegom komt’
(LV 88:92).

De opstanding van
de celestiale wezens
zal plaatsvinden.
(Zie LV 88:96–98; zie
ook LV 76:50–70.)

De zevende engel zal
aankondigen dat
Satan gebonden
wordt. (Zie 88:110; zie
ook Openbaring
20:1–3; 1 Nephi 22:26.)

Teken van de Zoon
des mensen.
(Zie LV 88:93; zie 
ook Matteüs 24:30.)

De tweede bazuin
zal de uiteindelijke
opstanding van de
terrestriale wezens
aankondigen. (Zie
LV 88:99; zie ook
LV 76:71–80.)

Na duizend jaar zul-
len Satan en Michaël
hun legers bijeen-
brengen. (Zie LV
88:111–113; zie ook
Openbaring 20:7–8.)

De eerste bazuin zal
roepen dat de grote
en verfoeilijke kerk
klaar is om verbrand
te worden. 
(Zie LV 88:94.)

De derde bazuin zal
de opstanding van de
telestiale wezens
aankondigen. (Zie
LV 88:100–101; zie
ook LV 76:81–90.)

Michaël zal de 
oorlog winnen. 
(Zie LV 88:114–115.)

Een half uur stilte
in de hemel. (Zie
LV 88:95; zie ook
LV 38:11–12.)

De vierde bazuin
zal de opstanding
aankondigen van
de mensen die nog
steeds onrein zijn.
(Zie LV 88:102; zie
vers 32.)

De geheiligden
zullen de dood
niet meer zien.
(Zie LV 88:116.)

De vijfde bazuin
zal zijn oordeel
aankondigen.
(Zie LV 88:103–104.)

De zesde bazuin zal
aankondigen dat
Babylon is gevallen.
(Zie LV 88:105; zie
ook Openbaring
14:8.)

De zevende bazuin
zal uitroepen:
‘Het is volbracht!’
(Zie LV 88:106; zie
ook LV 133:46–53.)
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Leer en Verbonden 88:117–137 (Tekstenbeheer-
sing, Leer en Verbonden 88:123–124). De
plaatsen waar we evangelieonderricht

ontvangen, moeten plaatsen van gebed, vasten,
geloof, orde en rechtschapenheid zijn. (25–30 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je één dag seminarieleer-
kracht zou zijn.

• Wat voor regels zou je in de klas hebben?

• Wat voor schema zou je die dag volgen?

• Zou je iets bijzonders voor de klas willen doen? Zo ja, wat?

• Zou je iets bijzonders van de cursisten verwachten?

President Gordon B. Hinckley heeft als raadgever in het Eerste
Presidium het volgende advies aan seminarieleerkrachten
gegeven:

• Hoe zou je aan de hand van de uitspraak van president
Hinckley je onderwijsmethode aanpassen?

• Wat vinden jullie ervan dat het seminarie een school voor
‘toekomstige profeten’ is?

Bespreek de informatie in de toelichting bij Leer en Verbonden
88:117–141 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325
(p. 205.) Lees de volgende uitspraak uit dezelfde toespraak van
president Hinckley voor:

‘De school der profeten werd [in de winkel van Whitney]
gehouden. (Soms werd de school de school der ouder-
lingen genoemd. Soms de school der profeten.) Het was
een bijeenkomst van de leiders in die tijd. Hij was opge-
richt om ze voornamelijk op het zendingswerk voor te
bereiden. Dit was een tijd dat er veel kennis uit de hemel
kwam en dat er veel openbaringen werden ontvangen,
om de fundering van dit belangrijke werk te leggen. (. . .)

’62 openbaringen in de Leer en Verbonden zijn in die
periode in Ohio ontvangen. (. . .) Het werk werd op
opmerkelijke wijze versterkt en geïntegreerd.

‘Over die periode heeft Orson Pratt geschreven: “God,
zijn engelen en de Heilige Geest waren onder de leden
aanwezig. De visioenen van de Almachtige werden in de
geest van dienstknechten van de levende God geprent.
De [sluier] werd van velen weggenomen; zij zagen dat de
hemelen zich openden; zij zagen de engelen van God; zij
hoorden de stem van de Heer; en zij werden van top tot
teen vervuld met de macht en inspiratie van de Heilige
Geest.” (Journal of Discourses, deel 18, p. 132.)’ (Counsel to
Religious Educators, pp. 4–5.)

‘Ik Kirtland werd de school der profeten opgericht om de
mensen die pas lid van de kerk waren te onderwijzen.
Ook u geeft les aan toekomstige profeten. Onderricht hen
met kracht, overtuiging en geloof.’ (Counsel to Religious
Educators [toespraak tot leerkrachten godsdienstonder-
wijs, 14 september 1984], p. 7.)

Leg uit dat de instructies van de Heer aan de school der
profeten ook tegenwoordig thuis, op het seminarie en in de
tempel toegepast kunnen worden. Bestudeer Leer en
Verbonden 88:117–137 aan de hand van enkele of alle van de
volgende vragen:

• Wie behoren op de school der profeten les te geven?
(Zie vers 118; zie ook vers 77.)

• Hoe kunnen we door studie alsmede door geloof wetenschap
zoeken?

• Hoe zou vers 119 op een seminarieklas, ons thuis of de
tempel van toepassing zijn?

• Hoe kan ons ‘ingaan’ en ‘uitgaan’ (vers 120) tijdens het semi-
narie in de naam van de Heer worden gedaan?

• Wat moeten wij beëindigen? (Zie vers 121.)

• Wat is volgens jullie het verschil tussen lichtzinnigheid en
een gezond gevoel voor humor?

• Hoe kunnen de beginselen in vers 122 op onze seminarieklas
worden toegepast?

• Hoe kunnen we de raad in de verzen 123–125 in acht nemen?

• Wat voor rol speelt het gebed in evangelieonderwijs?
(Zie vers 126, 137.)

Inleiding
Veel leden van de kerk beschouwen Leer en Verbonden 89 als
de gezondheidswet van de Heer. Maar deze openbaring is veel
meer dan een richtlijn voor lichamelijke gezondheid. Ouderling
Joseph B. Wirthlin heeft uitgelegd:

‘Al Gods geboden, inclusief het woord van wijsheid, zijn geeste-
lijk (zie LV 29:34–35). We moeten onszelf geestelijk voeden,
meer nog dan lichamelijk.’ (De Ster, januari 1991, p. 61.)

President Boyd K. Packer heeft daaraan toegevoegd:

‘Het woord van wijsheid is geopenbaard zodat jij het fijngevoe-
lige, geestelijke deel binnenin je op scherp kunt houden. Leer te
“luisteren” naar je gevoelens. Je zult leiding ontvangen,
gewaarschuwd worden, onderricht ontvangen en gezegend
worden’ (De Ster, juli 1996, p. 19.)

Ouderling Russell M. Nelson heeft gewaarschuwd:

‘Als je toegeeft aan iets dat verslavend is, en het woord van wijs-
heid overtreedt, zal je geest zich aan het lichaam overgeven. Het
vlees onderwerpt de geest. Dat is in strijd met het doel van ons
aardse bestaan.’ Ouderling Nelson beloofde: ‘Als je de moed
ontwikkelt om nee te zeggen tegen alcohol, tabak en stimuleren-
de middelen, zul je meer kracht krijgen. Dan kun je samenzwe-
rende mensen afwijzen – die opstandige colporteurs van scha-
delijke stoffen of smerigheid. Je kunt hun kwade verleidingen
voor je lichaam afwijzen.’ (The Power Within Us [1988], p. 61.)

Leer en Verbonden 89
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Belangrijke evangeliebeginselen
• Omdat onze hemelse Vader ons liefheeft, waarschuwt Hij ons

voor hedendaagse en toekomstige gevaren. (Zie LV 89:1–4;
zie ook 2 Nephi 1:1–5; LV 1:4, 17–18.)

• Het woord van wijsheid is een beginsel met een belofte, die
zowel lichamelijke als geestelijke zegeningen verschaft.
(Zie LV 89:3–21; zie ook 1 Korintiërs 3:16.)

• De Heer gebiedt ons om geen alcohol, tabak, koffie en thee te
gebruiken. Hij heeft gezegd dat kruiden, groente en fruit,
granen en vlees goed voor ons zijn, hoewel Hij heeft geboden
dat we vlees met spaarzaamheid moeten gebruiken. (Zie
LV 89:5–20; zie ook Daniël 1:8, 12–16.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 123.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 206–211.

Lesideeën
Leer en Verbonden 89:1–4. Omdat onze hemelse Vader
ons liefheeft, waarschuwt Hij ons voor hedendaagse en
toekomstige gevaren. (10–15 minuten)

Laat voorbeelden van advertenties voor alcohol, tabak, koffie of
thee zien. Vraag: Waarom reageren zoveel mensen op adverten-
ties en kopen zij deze producten?

Zoek in Leer en Verbonden 89:1–4 op waarom de Heer het
woord van wijsheid heeft geopenbaard. Vraag:

• Wat wordt met de woorden ‘bestaan en zullen bestaan’
bedoeld? (Vers 4.)

• Wat kan de zinsnede ‘listen en lagen (. . .) in de laatste dagen
in het hart van samenspannende mensen’ betekenen?
(Vers 4.)

• Waardoor worden mensen gemotiveerd om schadelijke
producten te verkopen?

Laat de cursisten vers 2 lezen en de zinsnede ‘als begroetend te
worden gezonden; niet als gebod of beperking’ markeren.
Leg uit dat hedendaagse profeten hebben gezegd dat het woord
van wijsheid een gebod is. (Zie de eerste twee toelichtingen bij
LV 89 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
p. 207.) Vraag: Hoe blijkt uit deze openbaring de liefde en zorg
van onze hemelse Vader voor ons?

Laat de cursisten in de inleiding tot Leer en Verbonden 89
opzoeken wanneer deze openbaring werd gegeven. Vraag:

• Hoeveel wist de medische wetenschap in 1833 over de
gevaren van alcohol, tabak, koffie en thee? Hoe is dat
veranderd?

• Wat blijkt er uit deze vooruitziende waarschuwing van de
geïnspireerde Joseph Smith?

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley
voor:

Vraag:

• Wat zijn een aantal voorbeelden van stoffen die niet in het
woord van wijsheid genoemd worden, maar toch door onze
hedendaagse profeten verboden worden? (Drugs en mis-
bruik van medicijnen.)

• Hoe zouden jullie reageren als de profeet ons als onderdeel
van het woord van wijsheid een bepaald lievelingsvoedsel
zou verbieden?

Geef aan dat de vroegere heiligen blijk van geloof toonden toen
zij zonder kennis van alle redenen toch gehoorzaam aan deze
openbaring waren. Vraag: Hoe behoren wij op de geboden van
onze hemelse Vader te reageren? Getuig dat we soms niet
alle redenen van een gebod begrijpen, maar dat de Heer ons zal
zegenen voor onze gehoorzaamheid. (Zie Mozes 5:6.)

Leer en Verbonden 89:3–21 (Teksten-
beheersing, Leer en Verbonden 89:18–21).
Het woord van wijsheid is een beginsel

met een belofte, die zowel lichamelijke als geestelijke
zegeningen verschaft. (25–30 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je een schatkist vindt die
je mag houden.

• Wat hoop je in de kist te vinden? (Zet de antwoorden op
het bord.)

• Waarom beschouw je die voorwerpen als kostbaar?

• Wat betekent het woord schat? (Laat de cursisten een definitie
bedenken. Zet die op het bord.)

Laat de cursisten in afdeling 89 een lijst met schatten opzoeken.

Vraag waar afdeling 89 over gaat. Laat een cursist de historische
achtergrond bij afdeling 89 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325 (p. 206) lezen. Lees en bespreek de verzen
1–2 en verwijs naar de eerste twee toelichtingen bij vers 2 in het
instituutslesboek (p. 207).

Laat de cursisten de lichamelijke zegeningen bespreken die zij
door gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid hebben
ontvangen. Lees vers 3 en laat de cursisten de zinsnede ‘een
beginsel met een belofte’ markeren. Laat hen vers 18 lezen en

S  M  T  W  TH  F  S

‘Beschouw het woord van wijsheid als meer dan een
cliché. Ik beschouw het als het opmerkelijkste document
over gezondheid dat ik ken. Het is in 1833 aan de profeet
Joseph Smith gegeven toen er nog betrekkelijk weinig
bekend was over voedingsregels. Meer wetenschappelijk
onderzoek in deze tijd levert steeds meer bewijs op
van de juistheid van de beginselen van het woord van
wijsheid. Er is overduidelijk bewezen dat tabak schadelijk
is. (. . .) Alcohol is net zo schadelijk.’ (De Ster, juli 1998,
blz. 56–57.)
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opzoeken over welk beginsel de Heer het heeft. (‘Deze woorden
[. . .] nakomen’ en ‘in gehoorzaamheid aan de geboden leven’.)
Lees de verzen 18–21 en zet op het bord de beloften aan de
mensen die het woord van wijsheid naleven. Laat de cursisten
deze beloften in hun Schriften markeren. Laat hen vertellen wat
deze beloften voor hen betekenen. Vraag: Zijn de meeste van
deze zegeningen lichamelijk of geestelijk? Lees de volgende
uitspraak voor van president Boyd K. Packer, waarnemend
president van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Eerder heeft ouderling Packer als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

Vergelijk de zegeningen van het woord van wijsheid met de
schatten op het bord. Bespreek de volgende vragen:

• Waarom zijn de zegeningen van het woord van wijsheid
kostbaarder dan wereldse schatten?

• In welke opzichten zijn de geestelijke zegeningen voor
gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid groter dan de
lichamelijke voordelen?

• Welke geestelijke zegeningen hebben jullie door gehoor-
zaamheid aan het woord van wijsheid ontvangen?
(Mogelijke antwoorden: waardig om aan de tempelver-
ordeningen deel te nemen en de Geest bij ons te hebben.)

Lees de uitspraak voor van ouderling Russell M. Nelson in de
inleiding tot afdeling 89 (p. 150). Vraag:

• Hoe laten wij door gehoorzaamheid aan het woord van wijs-
heid zien dat onze geest en niet ons lichaam controle heeft
over de beslissingen die wij nemen?

• Hoe is onthouding van alcohol, tabak, koffie en thee te verge-
lijken met andere verleidingen en zonden?

‘Ons lichaam is het werktuig van onze geest. In de
prachtige openbaring die we het woord van wijsheid
noemen, wordt ons gezegd hoe we ons lichaam vrij
kunnen houden van schadelijke stoffen die een verdo-
vende, soms verwoestende uitwerking hebben op de
verfijnde lichamelijke zintuigen die een functie hebben bij
geestelijke communicatie.

‘Het woord van wijsheid is een sleutel tot persoonlijke
openbaring. Het is gegeven als “een beginsel met een
belofte, aangepast aan de capaciteit van de zwakken en
zwaksten van alle heiligen” (LV 89:3).

‘(. . .) Als we ons lichaam mishandelen (. . .), dan trekken
we de gordijnen dicht die het licht van geestelijke
communicatie buitensluiten.’ (De Ster, januari 1990, p. 13.)

‘Het woord van wijsheid bevat [naast gezondheid] nog
een grotere belofte. Wie het naleven, krijgen de belofte
dat zij “wijsheid en grote schatten aan kennis vinden, ja,
verborgen schatten” (LV 89:19). Dat is de persoonlijke
openbaring waarmee je [verleidingen] of andere gevaren
kunt bespeuren.’ (De Ster, juli 1996, p. 19.)

Geef uw getuigenis van het woord van wijsheid en geef voor-
beelden van de zegeningen die u door gehoorzaamheid heeft
ontvangen.

Leer en Verbonden 89:5–20. De Heer gebiedt ons
geen alcohol, tabak, koffie en thee te gebruiken. Hij
heeft gezegd dat kruiden, groente en fruit, granen
en vlees goed voor ons zijn, hoewel Hij heeft geboden
dat we vlees met spaarzaamheid moeten gebruiken.
(10–15 minuten)

Laat de plaat zien van Daniël die het voedsel en de wijn van de
koning weigert. (Evangelieplaten, 114.) Laat de cursisten in het
kort dit verhaal vertellen, of vertel het zelf. (Zie Daniël 1:8,
12–16.) Vraag: Waarom waren Daniël en zijn vrienden gezonder
dan de mensen die het voedsel van de koning aten? Zorg
ervoor dat de cursisten begrijpen dat zij niet alleen gezond
waren omdat zij ander voedsel aten, maar ook omdat ze
gehoorzaam aan de Heer waren.

Leg uit dat het woord van wijsheid niet alleen bepaalde stoffen
verbiedt, maar ook advies geeft over het gebruik van andere.
Laat de helft van de cursisten in Leer en Verbonden 89:5–15
stoffen opzoeken die verboden zijn of die met mate gebruikt
moeten worden. Laat de andere cursisten in de verzen 10–20
opzoeken wat de Heer voor ons gebruik heeft bestemd. Laat
een aantal vrijwilligers iets over hun bevindingen vertellen. Zet
ze op het bord. Wijs erop dat vlees in beide gevallen genoemd
wordt. Voor hulp met moeilijke woorden of zinsneden verwijst
u de cursisten naar de gids voor de cursist. (Zie de afdeling
‘De Schriften begrijpen’ voor LV 89; zie ook de toelichtingen bij
Leer en Verbonden 89:5–17 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325 [pp. 208–210].)

Bespreek de volgende uitspraken. President Boyd K. Packer
heeft gezegd:

‘Er zijn leden die schrijven en vragen of dit of dat tegen
het woord van wijsheid is. Het is alom bekend dat thee,
koffie, alcohol en tabak niet zijn toegestaan. Uitvoeriger
wordt het niet uitgelegd. In plaats daarvan krijgen we
onderricht in het beginsel, samen met de beloofde zege-
ningen. Er zijn veel gewoontevormende en verslavende
stoffen die iemand kan drinken, kauwen, snuiven of
spuiten, die schade toebrengen aan zowel het lichaam
als de geest, maar die niet in de openbaring worden
genoemd.

‘Niet alles wat schadelijk is, wordt met name genoemd;
arsenicum bijvoorbeeld – ongetwijfeld schadelijk, maar
duidelijk niet gewoontevormend! Hij die Ik in alles moet
gebieden, zei de Heer, “is een trage en geen verstandige
dienstknecht” (LV 58:26).’ (De Ster, juli 1996, p. 18.)
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President Gordon B. Hinckley heeft als raadgever in het Eerste
Presidium het volgende gezegd:

Inleiding
In het zesde geloofsartikel staat ‘Wij geloven in dezelfde organi-
satie die in de vroegchristelijke kerk bestond, namelijk:
apostelen, profeten, herders, leraars, evangelisten enzovoort.’
Als onderdeel van de herstelling van het evangelie heeft de
Heer apostelen en profeten geordend. Dit omvatte de organi-
satie van het Eerste Presidium, die op 18 maart 1833 werd
voltooid. In Leer en Verbonden 90 staan de sleutels van het
koninkrijk beschreven die aan Joseph Smith werden gegeven en
de taken van zijn raadgevers. De Heer legde nadruk op het
belang van het Eerste Presidium toen Hij zei: ‘Dit is de hoogste
raad van de kerk van God’ (LV 107:80).

Belangrijke evangeliebeginselen
• De president van de kerk bezit de sleutels van het priester-

schap en ontvangt openbaringen voor de hele kerk. 
(Zie LV 90:1–5, 32–33; zie ook LV 21:4–5; 28:2–8; 43:2–3, 12.)

• Het Eerste Presidium beheert de sleutels van het priester-
schap. Hun taken omvatten: instructies aan priesterschaps-
dragers geven, het evangelie verkondigen en de kerk presi-
deren. (Zie LV 90:6–18, 24, 32; zie ook LV 88:127; 133:7–8.)

• Door de macht van de Heilige Geest zal het evangelie in
ieders eigen taal over de hele wereld worden verkondigd.
(Zie LV 90:9–11; zie ook 2 Nephi 31:3.)

• De kerk moet het ontvangen geld verantwoordelijk beheren.
(Zie LV 90:22–27.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 128.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 212–215.

Leer en Verbonden 90

‘Sommigen hebben als excuus voor druggebruik aange-
voerd dat het niet in het woord van wijsheid wordt
genoemd. Wat een slechte smoes. Er staat ook niet
genoemd dat we niet in een leeg zwembad of van een
viaduct op een snelweg mogen springen. Maar wie
twijfelt aan de dodelijke afloop van zulke daden?
Het gezonde verstand waarschuwt daartegen.’ (De Ster,
januari 1990, p. 46.)

Lesideeën
Leer en Verbonden 90:1–5. De president van de kerk
bezit de sleutels van het koninkrijk en ontvangt
openbaringen voor de hele kerk. (20–25 minuten)

Laat platen van de profeet Joseph Smith en de huidige presi-
dent van de kerk zien. (Zie bijvoorbeeld Evangelieplaten, 400,
520.) Laat de cursisten woorden noemen die deze mannen
beschrijven (president, profeet, priesterschapsdrager, vader,
zoon, echtgenoot enzovoorts). Zoek in Leer en Verbonden
90:1–4 op wat de Heer aan de profeet Joseph Smith gaf (leg uit
dat met ‘de orakelen [Gods]’ openbaringen bedoeld worden).
Bespreek de volgende vragen:

• Wat hebben deze teksten met de hedendaagse profeet te
maken?

• Lees vers 5. Wat zegt de Heer in deze tekst tegen ons?

• Hoe kunnen we de raad van de Heer in deze tekst opvolgen?

• Wanneer kunnen we de woorden horen die de Heer door
middel van zijn profeet spreekt?

Zet de volgende uitspraak van president Joseph F. Smith op het
bord: Teken naast die uitspraak een loper (een sleutel die op
verschillende sloten past). Laat een cursist de uitspraak voor-
lezen.

Bespreek de volgende vragen:

• Waarom is het volgens jullie belangrijk dat slechts één
persoon tegelijk de bevoegdheid heeft om de kerk te leiden?

• Waarom is het belangrijk dat de president van de kerk ge-
deelten van deze bevoegdheid aan anderen kan delegeren?

• Wie heeft de sleutels om de werkzaamheden in de wijk, ring,
gemeente of het district te leiden?

‘In het algemeen gesproken is het priesterschap het gezag
dat de mens ontvangen heeft om in Gods naam te
handelen. Elke man die tot enig niveau van het priester-
schap geordend wordt, krijgt dat gezag gedelegeerd.

‘Maar het is nodig dat elke handeling die uit hoofde van
dit gezag wordt verricht, gedaan wordt op de juiste tijd
en plek, op de juiste wijze, en volgens de juiste methode.
De macht om dat werk te leiden, zijn de sleutels van het
priesterschap. Slechts één persoon tegelijk bezit deze sleu-
tels in hun volheid, de profeet en president van de kerk.
Hij kan gedeelten van zijn macht delegeren, waardoor die
persoon de sleutels van dat specifieke werk bezit.’ (Gospel
Doctrine, p. 136.)
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Laat de cursisten de foto van de Christus in de gids voor de
cursist zien. (Zie de inleiding tot LV 90.) Leg uit dat dit stand-
beeld in het Bezoekerscentrum Noord op Temple Square in Salt
Lake City staat en een replica van het origineel in Denemarken
is. Lees de volgende woorden van president Boyd K. Packer
voor:

Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf
Apostelen heeft daarover gezegd:

Ouderling Rex D. Pinegar van de Zeventig heeft gezegd:

President Packer heeft verder gezegd:

‘Op dat moment voelde ik weer dat getuigenis dat de
heiligen bekend is, maar moeilijk te omschrijven is voor
iemand die dat niet heeft ervaren – een licht, een kracht
die de ziel beroert – en ik wist dat de ware profeet die
de sleutels bezat, inderdaad voor mij stond.’ (De Ster,
juli 1995, p. 7.)

‘Toen hij president [N. Eldon] Tanner, ouderling [Thomas
S.] Monson en ouderling [Boyd K.] Packer om zich heen
verzamelde, zei de president: “Wij zijn levende apostelen
van de Heer Jezus Christus. Er zijn twaalf apostelen
en drie anderen, die het presidium van de kerk vormen.
Wij dragen, net als Petrus, de echte sleutels en gebruiken
ze iedere dag. Ze worden voortdurend gebruikt.”’
(Conference Report, oktober 1976, p. 104; of Ensign,
november 1976, p. 69.)

‘Toen [president] Kimball naar het standbeeld van Petrus
keek en naar de grote sleutelbos in zijn rechterhand wees,
zei hij: “De sleutels van het priesterschap die Petrus als
president van de kerk droeg, draag ik nu als president
van de kerk in deze bedeling.” (Conference Report,
oktober 1981, p. 27; of Ensign, november 1981, p. 20.)

‘In 1976, na afloop van een conferentie in Kopenhagen,
nodigde president Spencer W. Kimball ons uit een kerk te
bezoeken om de standbeelden van Christus en de Twaalf
Apostelen van Bertel Thorvaldsen te bezichtigen. De
Christus staat in een nis achter het altaar, terwijl de stand-
beelden van de [originele] Twaalf [Apostelen] langs de
zijwanden van de kerk staan, met Paulus ter vervanging
van Judas.

‘President Kimball vertelde de bejaarde koster dat terwijl
Thorvaldsen in Denemarken bezig was die schitterende
standbeelden te scheppen, er in Amerika een herstelling
van het evangelie plaatsvond, met apostelen en profeten
die het gezag ontvingen van hen die dat vroeger hadden
bezeten.’ (De Ster, juli 1995, p. 7.)

Bespreek uw gevoelens over het feit dat we geleid worden door
een hedendaagse profeet die de sleutels van het koninkrijk
draagt en openbaringen van Jezus Christus ontvangt.

Leer en Verbonden 90:6–18. De president van de
kerk delegeert veel van zijn taken aan de leden van
het Eerste Presidium. (10–15 minuten)

Laat platen van Mozes en de hedendaagse president van de
kerk zien. (Zie bijvoorbeeld Evangelieplaten, 123, 520.) Lees
Exodus 18:13–18 en vraag:

• Waarom zei de schoonvader van Mozes dat de profeet
‘geheel uitgeput’ zou raken? (Vers 18.)

• Hoe zijn de problemen van de hedendaagse profeet te verge-
lijken met die van Mozes?

Lees Leer en Verbonden 90:6–18 en bespreek de volgende
vragen:

• Aan wie delegeert de president van de kerk veel van zijn
taken?

• Welke taken van het Eerste Presidium worden in deze
teksten genoemd?

• Lees Leer en Verbonden 112:20. Hoe is de volgende raad van
het Eerste Presidium een uiting van onze liefde voor het
woord van de Heer?

Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson
voor:

Inleiding
De apocriefe boeken zijn geen Schriftuur, maar hebben een aan-
tal schriftuurlijke kenmerken. Het gaat vooral om verscheidene
boeken in de Septuaginta, een oude Griekse vertaling van het
Oude Testament, die niet in de Hebreeuwse versie staan. Deze
boeken zijn alleen in enkele moderne vertalingen van de Bijbel
opgenomen. In maart 1833 werkte de profeet Joseph Smith aan
de geïnspireerde vertaling van de Bijbel. In het exemplaar van
de Bijbel waar hij aan werkte stonden ook de apocriefe boeken.
De profeet vroeg aan de Heer of hij deze boeken moest vertalen.
Zijn antwoord staat in Leer en Verbonden 91.

Leer en Verbonden 91

‘Als wij willen weten hoe goed we er bij de Heer voor-
staan, moeten we ons afvragen hoe goed we er bij de
vertegenwoordiger van de Heer op aarde voorstaan. Hoe
goed leven we in overeenstemming met de woorden van
de gezalfde des Heren – de hedendaagse profeet, de
president van de kerk en het Quorum van het Eerste
Presidium?’ (‘Fourteen Fundamentals in Following the
Prophet’, p. 30.)

Leer en Verbonden 91
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Belangrijke evangeliebeginselen
• In de apocriefe boeken staan veel leringen die waar zijn en

veel die dat niet zijn. Alleen de mensen die ze onder leiding
van de Geest lezen, hebben er iets aan. (Zie LV 91; zie ook
Moroni 10:5; LV 11:13–14.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 215–216.

Lesideeën
Leer en Verbonden 91. In de apocriefe boeken staan
veel leringen die waar zijn en veel die dat niet zijn.
Alleen de mensen die ze onder leiding van de Geest
lezen, hebben er iets aan. (10–15 minuten)

Vraag een cursist een aantal dagen vóór de les om in twee
minuten iets over de apocriefe boeken te vertellen. Geef de
cursist een kopie van de bladzijden 215–216 van Leer en
Verbonden– lesboek: godsdienst 324–325. De volgende punten
moeten behandeld worden:

• Wat de apocriefe boeken zijn.

• De betekenis van het woord apocriefe.

• Wat er in de apocriefe boeken staat.

• Wat Joseph Smith aan de Heer vroeg over de apocriefe
boeken, en waarom.

Zet Apocriefe boeken op het bord. Laat de cursisten maximaal
tien vragen stellen die met ja of nee beantwoord kunnen
worden om erachter te komen wat het woord betekent. (Laat
hen tijdens deze activiteit niet naar boeken of andere bronnen
verwijzen.) Laat de cursist iets over de apocriefe boeken
vertellen.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 91:1–3 lezen en opzoeken
wat de Heer over het vertalen van de apocriefe boeken heeft
gezegd. Lees de verzen 4–6 en bespreek de volgende vragen:

• Wat staat er in het achtste geloofsartikel over de Bijbel?
(Dat er fouten in de vertaling voorkomen.)

• Welke zinsneden in Leer en Verbonden 91:4–6 zijn op alle
Schriftuur van toepassing? Waarom?

• Hoe kan de Geest ons helpen bij onze schriftstudie?

• Lees Moroni 10:5; Leer en Verbonden 11:12–14. Hoe kan de
Geest ons helpen als we onderwerpen bestuderen die niet
godsdienstig zijn?

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

‘Ik kan de beginselen van het eeuwige leven proeven, en
dat kunt u ook. Ze zijn me door de openbaringen van
Jezus Christus gegeven; en ik weet dat als ik u deze
woorden van het eeuwige leven geef, zoals ze aan mij zijn
gegeven, u ze ook zult proeven en ze zult geloven. U zegt
dat honing zoet is, en dat vind ik ook. Ik kan ook de geest 

Getuig dat de Geest ons helpt bij onze zoektocht naar de
waarheid.

Inleiding
In 1832 gebood de Heer verscheidene kerkleiders om een ‘vere-
nigde orde’ te organiseren. Het doel van deze organisatie,
waarin de leden de wet van toewijding naleefden, was om in de
behoeften van de leden en hun gezinnen te voorzien, geld voor
de kerk in te zamelen en voor de armen te zorgen. (Zie LV 78:3;
82:11–12.) In maart 1833, kort nadat Frederick G. Williams als
raadgever in het Eerste Presidium was geroepen, gebood de
Heer de mensen in de verenigde orde om hem als lid van die
groep te accepteren. (Zie LV 90:6; 92:1.)

De Heer zei dat Frederick G. Williams ‘een werklustig lid in
deze orde’ moest worden en beloofde hem dat als hij ‘getrouw
[was] in het onderhouden van alle vorige geboden’, hij ‘voor
eeuwig’ gezegend zou worden (LV 92:2). Tegenwoordig
behoren wij ‘werklustige leden’ in de wijk of gemeente te zijn.
Een werklustig lid is iemand die actief en toegewijd is. Als we
getrouw en gehoorzaam zijn zullen we, net als Frederick G.
Williams, ‘voor eeuwig’ gezegend worden.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wie de uitnodiging van de Heer aanvaarden en getrouwe

leden van zijn koninkrijk worden, zullen voor eeuwig geze-
gend worden. (Zie LV 92.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 216.

Lesideeën
Leer en Verbonden 92. Wie de uitnodiging van de
Heer aanvaarden en getrouwe leden van zijn
koninkrijk worden, zullen voor eeuwig gezegend
worden. (10–15 minuten)

Bespreek met de cursisten de informatie in de eerste alinea van
de bovenstaande inleiding tot Leer en Verbonden 92. Laat hen
afdeling 92 lezen en vraag:

Leer en Verbonden 92

van het eeuwige leven proeven. Ik weet dat het goed is;
en als ik u vertel over de dingen die ik door inspiratie van
de Heilige Geest heb ontvangen, bent u gebonden om ze
als iets heerlijks te ontvangen, en er steeds meer van te
genieten.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 355.)
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• Wat voor raad kreeg Frederick G. Williams van de Heer?

• Wat houdt het volgens jullie in om een ‘werklustig lid’
te zijn?

• Wat zou het verband zijn tussen ‘het onderhouden van alle
vorige geboden’ en de vraag of wij werklustige of levenloze
leden zijn?

Lees de volgende uitspraak voor van president Howard W.
Hunter, destijds waarnemend president van het Quorum der
Twaalf Apostelen:

Bespreek hoe wij de beginselen in de uitspraak van president
Hunter kunnen toepassen. Als onderdeel van de bespreking
kunt u activiteit A voor afdeling 92 in de gids voor de cursist
doen.

Inleiding
In Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed van de Heiland, sprak
de Heer deze woorden ten behoeve van zijn discipelen: ‘Dit nu
is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige
God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt’ (vers 3). In Leer
en Verbonden 93 heeft de Heiland veel waarheden over zijn
aard en die van onze hemelse Vader geopenbaard. Hij heeft
uitgelegd: ‘Ik geef u deze woorden, opdat u zult begrijpen en
weten hoe te aanbidden, en weten wat u aanbidt’ (LV 93:19).

Ouderling Bruce R.McConkie heeft uitgelegd: ‘Volmaakte
aanbidding is navolging. Wij eren de mensen die we imiteren.
De volmaakste manier van aanbidding is om net zo heilig als
Jehova te zijn. Om net zo rein als Christus te zijn. Om te doen
wat nodig is om net als onze hemelse Vader te worden. Het is
een koers van gehoorzaamheid.’ (The Promised Messiah, p. 568.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wie hun zonden verzaken, tot Christus komen, zijn naam

aanroepen, zijn stem gehoorzamen en zijn geboden onder-
houden, zullen zijn aangezicht zien en weten dat Hij is.
(Zie LV 93:1; zie ook LV 67:10; 88:68; 101:38.)

Leer en Verbonden 93

‘Wij weten dat dit, qua instelling, de ware en levende
kerk is, maar ben ik een waar en levend lid? (. . .)

‘De vraag “Ben ik een levend lid” positief beantwoorden,
bevestigt onze vastberadenheid. Het betekent dat wij God
en onze naasten nu en altijd zullen liefhebben gelijk
onszelf. Het betekent dat onze daden zullen weerspie-
gelen wie wij zijn en wat wij geloven. Het betekent dat wij
doordeweekse christenen zijn, die zich gedragen zoals
Christus wil dat zij zich gedragen.’ (De Ster, juli 1987,
p. 13.)

• Jezus groeide op van genade tot genade totdat Hij de volheid
van zijn Vader ontving. Wie het voorbeeld van Jezus volgen,
de Vader aanbidden en de geboden onderhouden, zullen ook
van de volheid van de Vader ontvangen. (Zie LV 93:11–20,
26–28; zie ook LV 84:35–38.)

• Intelligentie, ofwel het licht der waarheid, is eeuwig. Waar-
heid is kennis van de dingen zoals ze zijn, zoals ze waren en
zoals ze zullen worden. (Zie LV 93:24, 29, 31–36.)

• Als wij de geboden onderhouden, ontvangen we licht en
waarheid en zullen we tegen de invloed van Satan
beschermd worden. Door ongehoorzaamheid kunnen we
het licht en de waarheid kwijtraken. (Zie LV 93:24–39.)

• God gebiedt ouders te bidden en hun kinderen in licht
en waarheid op te voeden. (Zie LV 93:40–50; zie ook
LV 68:25–28.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 217–222.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 14, ‘Licht en waarheid, deel 2’ (7:45), kan
gebruikt worden om Leer en Verbonden 93 te behan-

delen. (Zie Videolessen: Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis
voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 93:1. Wie hun zonden
verzaken, tot Christus komen, zijn naam
aanroepen, zijn stem gehoorzamen en zijn

geboden onderhouden, zullen zijn aangezicht zien en
weten dat Hij is. (20–25 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze de kans krijgen om
God te zien. Laat hen zich afvragen wat voor ervaring dat zou
zijn. Bespreek de volgende vragen:

• Zou iedereen zich in de tegenwoordigheid van God op zijn
gemak voelen? Waarom of waarom niet? (Zie Alma 12:14.)

• Wat zouden de vereisten zijn om zijn gezicht te zien?

Zet de volgende vergelijking op het bord. Laat de volgende
zinsneden weg, behalve zonden verzaken. Laat de cursisten Leer
en Verbonden 93:1 lezen en de ontbrekende zinsneden invullen.

Lees Leer en Verbonden 67:10; 88:68. Vraag: Wat voegen deze
teksten toe aan ons begrip van de vereisten in Leer en
Verbonden 93:1? Lees het volgende verslag voor van bisschop
Orson F. Whitney, die later lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen werd, over de droom die hij als jonge zendeling had:

weten dat
Hij is

zonden
verzaken + + +

+ +

tot Christus
komen

zijn naam
aanroepen

zijn stem
gehoorzamen

zijn geboden
onderhouden = zijn aangezicht

zien
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Vraag de cursisten waarom het zo’n geweldige ervaring zou
zijn om de Heiland te zien. Lees de volgende uitspraak van
ouderling Bruce R. McConkie voor:

Laat de cursisten mensen in de Schriften noemen die de vervul-
ling van deze belofte hebben ervaren.

Leg uit dat de meeste getrouwe heiligen der laatste dagen de
Heer niet tijdens hun aardse leven zullen zien. Maar als we
volgens de normen leven zullen we het celestiale koninkrijk
beërven, waar de belofte dat we zijn aangezicht zullen zien,
vervuld zal worden. (Zie LV 76:62.) President Spencer W.
Kimball heeft gezegd:

‘Wij hebben de macht – en het is ons voorrecht – om zo te
leven, om rein van hart te worden, dat we het aangezicht
van God kunnen zien terwijl we nog als stervelingen in
een wereld van zonde en verdriet leven.

‘Dit is de weergaloze zegen van het sterfelijk leven. En die
wordt aangeboden door de God die geen onderscheid
maakt tussen alle getrouwe leden in zijn koninkrijk.’
(Conference Report, oktober 1977, p. 52; of Ensign,
november 1977, p. 34.)

‘Ik droomde dat ik in de hof van Getsemane was. Ik zag
de Heiland en drie van zijn apostelen door een kleine
poort aan mijn rechterhand de hof ingaan. De Heiland liet
de drie achter en zei dat ze zonder ophouden moesten
bidden. Hij liep naar links en begon te bidden. Toen Hij
bad, stroomden de tranen over zijn wangen, leek zijn hele
ziel door leed verscheurd te worden, en vroeg hij de Vader
om de bittere beker aan Hem voorbij te laten gaan. (. . .)

‘(. . .) Ik zal nooit vergeten wat een invloed zijn leed op mij
had. Door mijn medegevoel begon ik te huilen om zijn
leed. Het leek wel of mijn hele hart naar Hem uitging; dat
ik voor Hem wilde sterven of iets anders wilde doen wat
Hij van mijn verwachtte. Toen veranderde het karakter
van mijn droom. (. . .) In plaats van vóór de kruisiging
was het nu na die gebeurtenis, en de Verlosser (. . .) stond
op het punt om naar de hemel op te stijgen en de aarde te
verlaten. (. . .) Ik viel aan zijn voeten neer, sloeg mijn
armen om zijn knieën en smeekte Hem met heel mijn ziel
(. . .) of ik met Hem mee mocht gaan. Hij boog Zich voor-
over, nam mij in zijn armen en op de zachtste en vriende-
lijkste manier, met een hemelse glimlach (. . .) schudde
Hij zijn hoofd, alsof Het Hem speet dat Hij mijn verzoek
moest afwijzen, en zei: “Nee, mijn zoon, je hebt je werk
nog niet afgemaakt.” (. . .) Ik hield me aan Hem vast en
zei: “Beloof me dan dat als mijn werk volbracht is, als dit
leven voorbij is, dat ik bij U mag komen.” Hij glimlachte
opnieuw, droevig en vriendelijk, en zei: “Dat zal helemaal
van jezelf afhangen.”’ (‘Jaarlijkse conferentie van de
Y. M.M. I.A’, Contributor, september 1895, pp. 667–668.)

Laat de cursisten opschrijven wat ze van de belofte in Leer en
Verbonden 93:1 vinden. (U kunt hen ook eerst Leer en
Verbonden 101:38 laten lezen.)

Leer en Verbonden 93:1–20, 26–28. Jezus groeide op
van genade tot genade totdat Hij de volheid van zijn
Vader ontving. Wie het voorbeeld van Jezus volgen,
de Vader aanbidden en de geboden onderhouden,
zullen ook van de volheid van de Vader ontvangen.
(20–25 minuten)

Zet de volgende twee uitspraken op het bord. Laat in beide
gevallen het woord navolging weg:

‘Het beste bewijs van onze liefde voor Jezus is onze navolging
van Hem.’ (Russell M. Nelson, ‘Gratitude for the Mission and
Ministry of Jesus Christ’, Brigham Young University 1997–1998
Speeches [1998], p. 349.)

‘Volmaakte aanbidding is navolging.’ (Bruce R. McConkie,
The Promised Messiah, 568.)

Bespreek de volgende vragen:

• Hadden jullie als kind iemand op wie je wilde lijken?

• Wat voor eigenschappen had die persoon die jij ook wilde
hebben?

• Als jullie kinderen hadden, wat zou je er dan van vinden als
zij jullie imiteerden?

• Wat blijkt daaruit over hun gevoelens ten opzichte van jullie?

Laat de uitspraken van de ouderlingen Russell M.Nelson en
Bruce R.McConkie zien. Vraag de cursisten welk woord zij op de
open plaatsen willen zetten, waardoor beide uitspraken waar
worden. Bespreek hun antwoorden. Als niemand het juiste
woord noemt, zet dan navolging op de open plaatsen. Vraag: Wat
houdt het in om iemand na te volgen? (Op iemand lijken, iemand
imiteren of iemand evenaren.) Zet de definitie op het bord.

Vraag: Wat moeten we weten om de Heiland te kunnen navol-
gen en aanbidden? (Wat voor persoon Hij is.) Laat de cursisten
Johannes 17:3 lezen en uitleggen wat die tekst met navolging en
aanbidding van de Vader en de Zoon te maken heeft. Lees Leer
en Verbonden 93:19 en vraag: Wat wordt in deze tekst met ‘deze
woorden’ bedoeld? (De leringen in de verzen 1–18.) Zet op het
bord het kopje Wat wij aanbidden. Laat de cursisten de verzen
1–11, 17 lezen en opzoeken wat voor persoon de Heer is. Be-
spreek hun bevindingen en zet ze onder het kopje op het bord.

‘Ik heb geleerd dat als we een gebed in ons hart hebben,
naar gerechtigheid hongeren, onze zonden verzaken en
de geboden van God onderhouden, de Heer ons steeds
meer licht zal geven, totdat er uiteindelijk macht zal zijn
om de sluier van de hemel te doordringen en meer te
weten dan de mens. Iemand die zo rechtschapen is, heeft
de kostbare belofte dat hij op een dag het aangezicht van
de Heer zal zien en zal weten dat Hij is (zie LV 93:1).’
(‘Give the Lord Your Loyalty’, Ensign, maart 1980, p. 4.)
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Lees opnieuw vers 19 en vraag: Wat wordt met de woorden
‘hoe te aanbidden’ bedoeld? Wijs op de uitspraken over navol-
ging. Lees de verzen 12–16 en bespreek de volgende vragen:

• Hoe ontving Jezus Christus een volheid van de heerlijkheid
van de Vader?

• Waarom zouden woorden als ‘aanvankelijk niet van de
volheid ontving’ drie keer in deze teksten herhaald worden?

• Lees vers 20. Hoe kunnen wij deze teksten toepassen en de
Heiland navolgen?

• Wat houdt het volgens jullie in dat onze hemelse Vader ons
‘genade op genade’ wil laten groeien?

Gebruik een of meer van de volgende voorbeelden, of eigen
voorbeelden, om aan te geven dat groei tijd nodig heeft:

• Laat de cursisten foto’s van zichzelf van een of twee jaar
geleden zien. Vraag: Hoe snel verandert ons uiterlijk?

• Laat een kamerplant zien. Vraag: Waarom is het moeilijk om
een plant te zien groeien?

• Vraag een artistieke cursist om een schilderij of tekening te
laten zien waar erg veel tijd aan is besteed. Vraag de cursist
hoeveel tijd hij of zij daaraan heeft besteed.

Vraag: Hoe kunnen we deze voorbeelden vergelijken met ons
streven om op de Heiland te gaan lijken? Lees de volgende
uitspraak van ouderling Neal A. Maxwell voor:

Vraag: Wat betekent het volgens jullie dat Jezus van de Vader
de volheid ontving? Lees de volgende uitspraak voor van presi-
dent Joseph Fielding Smith, destijds president van het Quorum
der Twaalf Apostelen:

Zeg tegen de cursisten dat de Heiland ook een volheid van
waarheid, macht en vreugde ontving, en dat wij dezelfde

‘Christus is ook onze Vader omdat zijn Vader Hem van
zijn volheid gegeven heeft; dat wil zeggen, Hij heeft een
volheid van de glorie van de Vader ontvangen. Dit wordt
ons geleerd in Leer en Verbonden 93:1–5, 16–17 (. . .)

‘De Vader heeft Christus geëerd door Hem zijn naam te
geven, zodat Hij in en door deze naam kan handelen alsof
Hij de Vader is; en zo worden en zijn zijn woorden en
daden wat macht en gezag betreft, de woorden en daden
van de Vader.’ (De leer tot zaligmaking, deel 1, p. 35.)

‘Jezus “ontving aanvankelijk niet van de volheid”, maar
“vorderde van genade tot genade, totdat Hij een volheid
ontving” [LV 93:13]. Zijn vooruitgang ging onbegrijpelijk
veel sneller dan de onze, maar de weg is hetzelfde; dit is
het patroon “van genade tot genade”: “Want zie, aldus
zegt de Here God: Ik zal de mensenkinderen regel op
regel geven, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en
daar een weinig; en gezegend zijn zij die naar mijn voor-
schriften luisteren en mijn raad het oor lenen, want zij
zullen wijsheid leren” [2 Nephi 28:30].’ (Even As I Am
[1982], p. 15.)

volheid kunnen ontvangen. (Zie 2 Nephi 2:25; LV 121:28–29.)
Laat de cursisten de volgende vragen bespreken:

• Hoe kunnen wij de komende 24 uur de Heiland beter
navolgen?

• Lees 3 Nephi 12:48. Hoe is dit vers van toepassing op wat we
in Leer en Verbonden 93 geleerd hebben?

Lees of zing ‘Heer, geef mij meer reinheid’ (lofzang 94).

Leer en Verbonden 93:24–39. Als wij de geboden
onderhouden, ontvangen we licht en waarheid en
zullen we tegen de invloed van Satan beschermd
worden. Door ongehoorzaamheid kunnen we het
licht en de waarheid kwijtraken. (30–35 minuten)

Laat de cursisten het bijgaande schema op een transparant zien,
of geef ze een kopie als uitreikblad. Laat een cursist de eerste
alinea voorlezen. Vraag de andere cursisten wat Marja van zich-
zelf zou denken. Laat andere cursisten de volgende alinea’s
voorlezen. Stop na iedere alinea en vraag de cursisten waarom
Marja zich steeds slechter gaat voelen.

Marja spreekt iedere ochtend en avond een persoonlijk
gebed uit. Ze helpt graag oudere mensen, ze houdt
zich aan haar verbonden en ze bestudeert dagelijks de
Schriften. Ze levert haar bijdrage aan de schriftstudie
thuis. Ze bereidt zich geestelijk voor om iedere week aan
het avondmaal deel te nemen.

Later:

Marja gaat meestal naar de kerk en luistert vaak naar de
sprekers en leerkrachten. Ze doet aan vrijwilligerspro-
jecten mee als haar vriendinnen ook komen. Over het
algemeen is ze vrij gelukkig. Ze bidt en bestudeert de
Schriften geregeld, maar niet iedere dag.

Later:

Marja helpt thuis met tegenzin mee en doet alleen aan
de schriftstudie van het gezin mee als het haar uitkomt.
Ze bidt als ze niet te moe is of teveel haast heeft. Meestal
gaat ze niet naar de kerk of naar de activiteiten van de
jongevrouwen. Soms houdt ze zich niet helemaal aan het
woord van wijsheid. Ze vraagt zich af waarom ze zich
vaak ongelukkig voelt.

Later:

Marja heeft thuis vaak ruzie. Ze bidt nooit, bestudeert de
Schriften niet en gaat niet naar de kerk. Op school kijkt ze
af om toch nog over te gaan. De bisschop wilde met haar
praten, maar dat wilde ze niet. Ze overtreedt geregeld het
woord van wijsheid. Ze is meestal ongelukkig.

Later:

Marja is van school gegaan. Ze is verslaafd aan alcohol,
tabak en drugs. Ze zegt dat ze niet in God gelooft.
Ze vermijdt haar familie en woont bij vriendinnen die
eenzelfde levensstijl hebben. Ze voelt zich altijd ellendig
en leeg van binnen.
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Vraag:

• Hoe veranderde de vreugde in het leven van Marja?

• Lees Alma 41:10. Waardoor is deze verandering volgens het
beginsel in dit vers tot stand gekomen?

Lees Matteüs 6:23; Leer en Verbonden 1:33; 50:24 en bespreek
de volgende vragen:

• Wat krijgen we als we de geboden van de Heer onder-
houden?

• Hoe kunnen we het licht kwijtraken?

• Lees Leer en Verbonden 93:26–28. Wat is volgens deze
teksten nog meer een gevolg van gehoorzaamheid?

Lees vers 24 en markeer de eenvoudige definitie van waarheid
(‘waarheid is kennis’). Laat dit vers en Jakob 4:13; Leer en
Verbonden 84:44–45 naar elkaar verwijzen. Bespreek hoe wij
waarheid kunnen ontvangen. Lees Leer en Verbonden 93:30–32
en vraag:

• Wat gebeurt er als iemand waarheid en licht verwerpt?
(Zie Alma 12:11.)

• Lees de verzen 36–37, 39. Wat voor invloed hebben licht en
waarheid op ons geestelijk welzijn?

Teken het bijgaande diagram op het bord. Leg uit dat als wij de
Heer gehoorzamen, we meer licht en waarheid ontvangen,
waardoor we de verleidingen van Satan kunnen weerstaan. Als
we ongehoorzaam zijn, neemt Satan licht en waarheid weg en
worden we gemakkelijker verleidt.

Minder licht en waarheid
leidt tot ongehoorzaamheid.
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Door meer licht en waarheid
kunnen we verleidingen beter weerstaan.

Zeg dat we ook licht en waarheid kwijtraken als we valse leer-
stellingen aanvaarden of verkondigen. President Harold B. Lee
heeft gezegd:

Kom terug op het voorbeeld aan het begin van dit lesidee.
Vraag wat de alinea’s over licht en waarheid zouden illustreren
als ze in omgekeerde volgorde werden gelezen. Laat de
cursisten bespreken wat Marja kan doen om licht, waarheid en
vreugde in haar leven te krijgen. Zorg ervoor dat de cursisten
begrijpen dat ieder gebod dat wij gehoorzamen ons meer licht,
waarheid en vreugde geeft, en ons beter in staat stelt om de
verleidingen van Satan te weerstaan.

Leer en Verbonden 93:40–50. God gebiedt ouders
te bidden en hun kinderen in licht en waarheid op te
voeden. (10–15 minuten)

Zet de volgende woorden op het bord:

• Overheidspersoon

• Professioneel sportman

• Kerkleider

• Leerkracht

• Ouder

• Zakenman

Bespreek met de cursisten hoe deze mensen een belangrijke rol
in hun leven kunnen spelen. Vraag: Wie heeft de belangrijkste
taak om kinderen te onderrichten? Vraag waarom Ouder
bovenaan de lijst zou moeten staan.

Laat de volgende woorden zien en leg uit dat deze mannen
in die functies werkzaam waren toen afdeling 93 werd
geopenbaard:

• Frederick G. Williams, tweede raadgever in het Eerste
Presidium

• Sidney Rigdon, eerste raadgever in het Eerste Presidium

• Joseph Smith, president van de kerk

• Newel K. Whitney, bisschop in Kirtland

‘Ik blijf me verbazen hoe onnozel sommige leden van
onze kerk sensationele verhalen, dromen of visioenen
verkondigen die leiders van de kerk, in het verleden of
heden, ontvangen zouden hebben, en die ze in een
dagboek of iets dergelijks gelezen hebben, zonder die
eerst aan de juiste functionarissen van de kerk voor te
leggen.

‘Als onze leden in deze moeilijke tijden van misleiding
en valse geruchten veilig geleid willen worden, moeten
ze hun leiders volgen en naar de leiding van de Geest
van de Heer streven. Dan vallen ze niet ten prooi aan de
geslepen manipulators, die op slinkse wijze om hun
aandacht vragen en volgelingen krijgen die hun bedoe-
lingen en soms kwaadaardige motieven dienen.’
(Conference Report, oktober 1972, p. 126; of Ensign,
januari 1973, pp. 105–106.)
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Lees de verzen 40–50 om erachter te komen waarom de Heer
deze mannen berispte. Vraag:

• Waarom zou de Heer deze mannen berispen in een open-
baring die voor de hele kerk bestemd was? (Geen enkele
roeping is belangrijker dan die van ouder; zie vers 49.)

• Hoe kunnen wij ertoe bijdragen dat de leden van ons gezin
dagelijks bidden, de Schriften bestuderen en de geboden
onderhouden?

Geef de cursisten kopieën van de volgende uitspraak van presi-
dent Gordon B. Hinckley, president Thomas S. Monson en presi-
dent James E. Faust als uitreikblad, en lees er tijdens de les
gedeelten uit voor:

Moedig de cursisten aan om thuis dingen te doen waardoor ze
licht en waarheid kunnen ontvangen.

Inleiding
In afdeling 94 worden drie gebouwen genoemd die de Heer de
leden in Kirtland gebood te bouwen: een tempel, een gebouw
waar het Eerste Presidium kon vergaderen en openbaringen
kon ontvangen en een drukkerij. Deze gebouwen moesten aan
de Heer worden toegewijd. (Zie LV 94:6–7, 10, 12; 95:16.) Tegen-
woordig geeft de Heer zijn profeten ook de opdracht om
gebouwen te bouwen en in te wijden om zijn werk tot stand
te brengen.

Leer en Verbonden 94

‘Wij complimenteren hartelijk de jonge mensen die ervoor
kiezen om de weg van de Heer en het programma van de
kerk te volgen. Het stemt ons gelukkig dat onze jongeren
in geloof toenemen. Wij zijn daar zeer dankbaar voor.

‘Helaas zijn er sommigen die in het net van de tegen-
stander terechtkomen en inactief worden of in de
problemen komen. Om hen maken we ons grote zorgen.

‘Wij roepen de ouders op hun uiterste best te doen om
hun kinderen in het evangelie op te voeden, zodat zij
dicht bij de kerk zullen blijven. In het gezin krijgt een
rechtschapen leven vorm, en het gezin kan dan ook door
niets of niemand worden vervangen, omdat alleen daar
de noodzakelijke en door God gegeven taken kunnen
worden uitgevoerd.

‘Wij raden ouders en kinderen aan om veel aandacht te
besteden aan gezinsgebed, gezinsavond, evangeliestudie
en –onderricht, en heilzame gezinsactiviteiten. Hoe
belangrijk andere zaken of activiteiten ook zijn, ze mogen
niet de plaats innemen van de door God gegeven taken
die alleen ouders en gezinnen kunnen verrichten.’
(First Presidency letter, 11 februari 1999.)

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd:

‘Tempels en kerken worden gewijd aan de Heer door een pries-
terschapszegen. Ook andere gebouwen mogen gewijd worden
als zij in dienst van de Heer gebruikt worden. “Leden van de
kerk mogen hun woning (. . .) inwijden als een heilige plaats
waar de Heilige Geest kan verblijven.” (Algemeen kerkelijk
handboek [1983], p. 84.) Zendelingen en andere priesterschaps-
dragers kunnen een priesterschapszegen uitspreken in huizen
waar zij ontvangen worden. (Zie LV 75:19, Alma 10:7–11.)
Jongemannen, binnenkort kan jullie gevraagd worden zo’n
zegen uit te spreken. Ik hoop dat jullie je geestelijk voor-
bereiden.’ (De Ster, juli 1987, p. 32.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De leden van de kerk moeten tempels en andere gebouwen

bouwen, volgens de openbaringen van de Heer. (Zie LV 94;
zie ook Exodus 25:8–9; LV 88:119–120; 95:11–17.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 223–224.

Lesideeën
Leer en Verbonden 94:1–12. De leden van de kerk
moeten tempels en andere gebouwen bouwen, volgens
de openbaringen van de Heer. (15–20 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je een land bezoekt dat
in het centrum van iedere stad een sporthal heeft.

• Wat zouden de mensen in deze gemeenschappen belangrijk
vinden?

• Wat zouden jullie in het centrum van iedere stad zetten?
Waarom?

Laat platen van kerken zien. (Bijvoorbeeld: Evangelieplaten, 500,
502, 503.) Zeg dat president Hinckley in 1996 heeft gezegd dat
de kerk ongeveer 375 kerken per jaar bouwde. (Zie De Ster,
januari 1997, p. 51.) Vraag:

• Waarom bouwt de kerk ieder jaar zoveel gebouwen?

• In welk opzicht leveren ze een bijdrage aan het werk van
de Heer?

Lees Leer en Verbonden 94:1–12 en bespreek tijdens het lezen de
volgende vragen:

• Wat moest er van de Heer in het centrum van Kirtland
worden gebouwd? (‘Mijn huis’ in vers 1 is de Kirtland-
tempel; zie LV 95:8.)

• Wat voor boodschap is dat aan de kerk en de wereld?

• Op wat voor andere momenten in de Schriften of in de
geschiedenis van de kerk wilde de Heer een tempel in het
midden gebouwd hebben? (De tabernakel van Mozes stond
in het midden van het kamp [zie Numeri 2:2, 17]. Bij het
ontwerp van Salt Lake City werd rekening gehouden met de
Salt Laketempel.)

Leer en Verbonden 94
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• Waarom moet de tempel het middelpunt van ons leven zijn?

Lees de volgende uitspraken van president Howard W. Hunter
voor:

Laat de cursisten zich afvragen wat het middelpunt van hun
leven is. Laat hen zich afvragen wat volgens een buitenstaander
het middelpunt van hun leven is. Vraag: Hoe kunnen we
bepalen wat het middelpunt van iemands leven is?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 94:3, 10 lezen en de
volgende vragen beantwoorden:

• Welke twee andere gebouwen moesten de leden van de Heer
bouwen?

• Wat is belangrijk voor de Heer als je de bouw van deze drie
gebouwen overweegt? (Tempelverordeningen, het gezag van
het priesterschap en de Schriften.)

• Waarom zijn het gezag van het priesterschap en de Schriften
zo belangrijk voor de vooruitgang van de kerk?

• Waarom zijn ze voor ons persoonlijk belangrijk?

Inleiding
Op 27 december 1832 gaf de Heer de kerk het gebod om een
tempel in Kirtland te bouwen. (Zie LV 88:119.) In juni 1833
hadden de heiligen nog geen gehoor aan dit gebod gegeven.
President Spencer W. Kimball heeft gezegd:

‘Hoe vaak zeggen we: “Ja, ik zal het gebod gehoorzamen (. . .),
maar nu heb ik de tijd en het geld niet. Ik zal het later gehoor-
zamen“? O, dwaze mensen! Terwijl wij uitstellen, zal er geoogst
worden en zullen we niet worden verlost. (. . .) Nu is de tijd om
de wil van God te gehoorzamen.’ (‘The Example of Abraham’,
Ensign, juni 1975, p. 4.)

Leer en Verbonden 95 is een herinnering aan dit beginsel.

Leer en Verbonden 95

‘De tempelverordeningen zijn absoluut cruciaal; bij het
ontbreken daarvan kunnen we niet in Gods tegenwoor-
digheid terugkeren.’ (Zie De Ster, januari 1995, p. 81.)

‘Zie op naar de tempel van de Heer als het verheven
symbool van uw lidmaatschap.’ (Zie De Ster, januari 1995,
p. 7.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• God kastijdt de mensen die Hij liefheeft. Als Hij ons kastijdt,

kunnen wij ons bekeren en naar zijn zegeningen streven.
(Zie LV 95:1–2, 10; zie ook Hebreeën 12:5–6; Helaman 15:3;
LV 97:6–7.)

• In de tempels zegent de Heer zijn dienstknechten, bereidt
Hij hen voor op zijn werk en begiftigt Hij hen met macht.
(Zie LV 95:3–8; zie ook LV 39:15; 110:9–10.)

• Wie de geboden onderhouden, ontvangen Gods liefde,
terwijl de ongehoorzamen in duisternis blijven ronddwalen.
(Zie LV 95:6, 11–12; zie ook Psalmen 119:105.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 162–164.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 224–226.

Lesideeën
Leer en Verbonden 95:1–11. God kastijdt de mensen die Hij
liefheeft. Als Hij ons kastijdt, kunnen wij ons bekeren en
naar zijn zegeningen streven. (20–25 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je getrouwd bent en aan
een drukke straat woont. Op een dag zie je dat je zoontje van
vier in het midden van de straat speelt.

• Wat zou je doen?

• Hoe zou je zoontje reageren als je hem terechtwees?

• Hoe kan het kastijden van een kind een uiting van liefde
zijn?

Zoek in Leer en Verbonden 95:1–2 op wat de Heer doet voor de
mensen die Hij liefheeft. Vraag:

• Wat voor zegeningen krijgen de mensen die door de Heer
gekastijd worden?

• Lees de verzen 3–11. Waarom kastijdde de Heer de heiligen
in Kirtland?

Zeg dat de Heer de heiligen in Leer en Verbonden 88:119
opdracht gaf om een tempel te bouwen. Vraag:

• Hoeveel tijd zat er tussen dit gebod en de kastijding in afde-
ling 95? (Zie de inleiding tot die afdelingen voor de datums.)

• Wat was volgens de Heer het doel van de tempel? (Zie vers 8.)

• Wat beloofde de Heer de heiligen? (Zie vers 11.)

Lees de volgende uitspraak van president Wilford Woodruff
voor, en vraag wat het nut is van kastijding: ‘De kastijding die
we zo nu en dan ontvangen is voor ons eigen bestwil, en is
belangrijk om wijsheid te vergaren.’ (The Discourses of Wilford
Woodruff, samengesteld door G. Homer Durham [1946], p. 263.)
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Lees Leer en Verbonden 90:36; 101:4–5 en bespreek wat voor
ons het nut van kastijding is. Leg uit dat onze reactie op kastij-
ding invloed op onze eeuwige vooruitgang heeft. Lees Alma
62:41 en zoek twee verschillende reacties van de mensen op.
Vraag: Waarom zouden de mensen in deze teksten zo verschil-
lend gereageerd hebben? Laat de cursisten zich afvragen hoe zij
reageren als zij gekastijd worden.

Lees het volgende verslag voor van president Joseph Fielding
Smith, destijds president van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

Bespreek hoe deze mannen op de kastijding van de Heer
reageerden.

Het kan nuttig zijn om uit te leggen dat de Heer ons soms voor
ons bestwil laat lijden, ook als we niet ongehoorzaam zijn.
(U kunt een plaat van Christus in Getsemane of van het leed
van de vroegere heiligen laten zien om dit beginsel duidelijk
te maken.) Leg uit dat dergelijk leed nuttig kan zijn als we
niet opstandig worden. Lees de uitspraak voor van president
Spencer W. Kimball in de bovenstaande inleiding tot afdeling
95. Laat de cursisten opzoeken hoe ze het best op de kastijding
van de Heer kunnen reageren.

Inleiding
In april 1833 kocht de kerk de boerderij van Peter French bij
Kirtland. In juni was er een conferentie voor de hogepriesters
om te beslissen wat er met de boerderij gedaan zou worden.
Volgens de profeet Joseph Smith kon er tijdens de conferentie
niet besloten worden wie er de leiding van zou nemen, maar
iedereen was het ermee eens om de zaak aan de Heer voor te
leggen. Het antwoord van de Heer staat in afdeling 96.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer openbaart zijn mening en wil betreffende aardse en

geestelijke zaken aan de profeet. (Zie LV 96.)

• De Heer vindt het uitermate belangrijk dat zijn kinderen de
Schriften tot hun beschikking hebben. (Zie LV 96; zie ook
1 Nephi 3:4; 4:10–16; Mosiah 1:5–7.)

Leer en Verbonden 96

‘Vier dagen nadat de Heer de broeders voor hun nalatig-
heid had gekastijd, begonnen ze aan de bouw van de
tempel. Ouderling George A. Smith, een nieuw lid,
vervoerde de eerste lading stenen voor de tempel. Hyrum
Smith en Reynolds Cahoon begonnen de geulen voor
de muren te graven, en dat deden ze eigenhandig.’
(Church History and Modern Revelation, 2 delen [1953],
deel 1, p. 407.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 226–227.

Lesideeën
Leer en Verbonden 96. De Heer openbaart zijn mening
en wil betreffende aardse en geestelijke zaken aan de
profeet. (10–15 minuten)

Bespreek met de cursisten de informatie in de bovenstaande
inleiding tot afdeling 96. Vraag:

• Wie werd door de Heer gekozen om het land te beheren?
(Zie LV 96:2.)

• Wat voor functie had hij? (Zie LV 72:7–8.)

• Waarom was hij een goede keus?

Leg uit dat bisschoppen verantwoordelijk zijn voor de materiële
zaken van de wijk, en dat de presiderende bisschop verant-
woordelijk is voor de materiële zaken van de hele kerk. Vraag
de cursisten naar de namen van de Presiderende Bisschap.
(Zie een recent conferentieverslag in de Liahona.) Vraag:

• Hoe vaak gebruikt de Heer het woord raadzaam in afdeling 96?

• Wat betekent raadzaam? (‘Geschikt’ of ‘van pas komend’.)

• Waarom was het volgens de Heer ‘raadzaam’ dat bisschop
Whitney de boerderij in stukken verdeelde?

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Spencer
W. Kimball voorlezen:

‘Broeders en zusters, als leden van het Eerste Presidium
en het Quorum der Twaalf hebben wij nagedacht en gebe-
den over het grote werk van de Heer in de laatste dagen.
Wij vinden dat de zending van de kerk drieledig is:

• Het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan alle
natiën, geslachten, talen en volken.

• De heiligen vervolmaken door hen voor te bereiden op
de verordeningen van het evangelie en door instructie
en discipline om de verhoging te kunnen ontvangen.

• De doden verlossen door plaatsvervangende verorde-
ningen te verrichten voor de mensen die op aarde
geleefd hebben.

‘Ze maken alle drie deel uit van één werk – onze Vader in
de hemel en zijn Zoon, Jezus Christus, helpen bij hun
grote en glorierijke zending: “de onsterfelijkheid en het
eeuwige leven van de mens tot stand te brengen” (Mozes
1:39).’ (Conference Report, april 1981, p. 3; of Ensign, mei
1981, p. 5.)

Leer en Verbonden 96
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Laat de cursisten in Leer en Verboden 96:2–5 opzoeken hoe het
werk van bisschop Whitney bijdroeg tot de vervulling van de
drieledige zending van de kerk. Bespreek hun bevindingen. Het
volgende schema kan nuttig zijn:

Vraag:

• Op wat voor verschillende manieren kan de kerk het woord
van de Heer verkondigen? (De Schriften en andere boeken
publiceren, conferenties uitzenden, zendelingen de wereld
insturen enzovoorts.)

• Hoe kunnen de leden aan de verkondiging van het evangelie
meedoen? (Op zending gaan, toespraken houden, hun getui-
genis geven.)

Laat de cursisten voorbeelden geven van momenten dat zij
door een publicatie van de kerk, een toespraak of een getui-
genis opgebouwd werden.

Herinner de cursisten eraan dat zij niet hoeven wachten tot ze
ouder zijn om het evangelie te verkondigen. Zij kunnen de
beginselen van het evangelie behandelen in toespraken, tijdens
de gezinsavond en als zij hun getuigenis aan vrienden geven.
Moedig hen aan om dat ook te doen.

Leer en Verbonden 96. De Heer vindt het uitermate
belangrijk dat zijn kinderen de Schriften tot hun
beschikking hebben. (15–20 minuten)

Laat een cursist het verslag van Mary Elizabeth Rollins in
De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden (pp. 133–134)
voorlezen. Vraag de cursisten of zij andere mensen kunnen
bedenken die offers hebben gebracht om de Schriften te ver-
krijgen of te behouden. (Mogelijke antwoorden: Joseph Smith
die de gouden platen verborg, de zoons van Lehi die de
koperen platen bij Laban gingen halen, Moroni die zich voor de
Lamanieten verborg en de platen begroef.) Vraag de cursisten
wat voor invloed deze verhalen op hun gevoel van de Schriften
hebben. Laat hen Leer en Verbonden 96 lezen en overal de
zinsnede ‘mijn woord’ onderstrepen. Vraag:

• Waarnaar verwijst de zinsnede ‘mijn woord’? (De Schriften.)

• Wat staat er in deze teksten over de verlangens van de Heer
betreffende de Schriften?

• Wat voor zegen belooft de Heer in vers 5?

Een van de stukken grond was voor de bouw van de
Kirtlandtempel bestemd, waardoor met het werk
voor de doden kon worden begonnen.

Vers 2

Sommige stukken grond werden onder de wet
van toewijding als erfgoed aan bepaalde leden
toegewezen, wat met de vervolmaking van de leden
te maken had.

Vers 3

Een deel van het land werd gebruikt om het woord
van de Heer te verkondigen, wat met de prediking
van het evangelie te maken had.

Vers 4–5

Lees de volgende uitspraak van president Harold B. Lee voor:

Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat dit ‘machtigste
wapen’ niet erg nuttig is als het niet beschikbaar is voor de
mensen. Daarom was de publicatie van het Boek van Mormon
en de Leer en Verbonden zo belangrijk in de begindagen van
de kerk. De behoefte om het woord van de Heer aan de hele
wereld te verkondigen is tegenwoordig even groot.

Laat de cursisten in de volgende teksten meerdere zegeningen
opzoeken die wij door schriftstudie kunnen ontvangen. U kunt
van deze teksten een tekstenreeks maken.

Bespreek met de cursisten hoe de Schriften een grotere rol in
hun leven kunnen spelen. Bespreek hoe zij met anderen over
het woord van de Heer kunnen praten.

Inleiding
Toen de profeet Joseph Smith afdeling 97 ontving, werden de
heiligen in Missouri al vervolgd. Het leek nogal onlogisch om
daar een tempel te bouwen.

‘God wilde graag dat zijn kinderen een tempel bouwden om
hun begiftiging te ontvangen voordat ze de confrontatie met de
tegenstander aangingen. De geschiedenis van de tempels leert
ons dat het volk van God afhankelijk van hun getrouwheid aan
hun heiligdommen sterk of zwak was. (. . .) Sinds de voltooiing
van de Salt Laketempel heeft de tegenstander minder macht om
de kerk te schaden dan daarvoor. Als wij bedenken dat de
tempels de paleizen van God zijn, waar Hij aanwezig is, kunnen
we begrijpen waarom de Heer zo snel een tempel gebouwd
wilde hebben toen de tegenstander zijn legers tegen de kerk ten
strijde liet trekken. We kunnen ook begrijpen waarom de tegen-

Leer en Verbonden 97

Teksten
Zegeningen die wij ontvangen
als we de Schriften bestuderen

Jozua 1:8 Voorspoed en succes

1 Nephi 15:24 De kracht om verleidingen te weerstaan

Jakob 2:8 Genezing voor de ëverwonde ziel’.

Jakob 4:6 Meer hoop en geloof

Alma 26:13 Verlossing van de ‘pijnen der hel’.

‘Sommige mensen zijn vergeten dat de machtigste
wapens van de Heer tegen al het kwaad, volgens
Hemzelf, de duidelijke, eenvoudige leerstellingen van
verlossing zijn die in de Schriften zijn opgenomen.’
(Clyde J. Williams [1996], p. 450.)
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stander hen verstrooid wilde hebben voordat ze dat heilige
gebouw voltooid hadden.’ (Hyrum M. Smith en Janne M.
Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, herziene editie
[1972], p. 612.)

Ouderling Parley P. Pratt, destijds lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, heeft helaas vastgesteld dat ‘niet alle leiders
van de kerk gehoor gaven aan deze openbaring, hoewel velen
erg nederig en getrouw waren. Daarom werd het oordeel
over hen uitgestort, zoals uit de geschiedenis van de volgende
vijf jaar blijkt.’ (Autobiography of Parley P. Pratt [1985], p. 77.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer is barmhartig ten opzichte van de mensen die

zachtmoedig en nederig zijn. (Zie LV 97:1–2, 8–9; zie ook
Matteüs 5:5–7.)

• De tempel is een plaats waar de heiligen dicht bij God
kunnen zijn en de macht en kennis kunnen ontvangen die
belangrijk voor de opbouw van Zion is. De aanwezigheid
van de Heer kan daar door de reinen van hart gevoeld
worden. (Zie LV 97:10–20.)

• De rechtschapenen zullen aan de wraak van God ontsnappen
als zij de geboden onderhouden. (Zie LV 97:18–28; zie ook
LV 45:64–71.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 228–230.

Lesideeën
Leer en Verbonden 97:10–17. De tempel is een plek
waar de heiligen dicht bij God kunnen zijn en de
macht en kennis kunnen ontvangen die belangrijk
voor de opbouw van Zion is. De aanwezigheid van
de Heer kan daar door de reinen van hart gevoeld
worden. (25–30 minuten)

Laat platen van verschillende tempels over de hele wereld zien.
Vraag waar de eerste tempel in deze bedeling werd gebouwd.
(Kirtland [Ohio].) Laat de cursisten naar een afbeelding van de
Kirtlandtempel kijken. Leg uit dat de Heer de heiligen op
2 augustus 1833 gebood om nog een andere tempel in Zion te
bouwen. Laat de cursisten Leer en Verbonden 97:10 lezen en
vraag:

• Waar zou die tempel gebouwd worden? (Independence,
Missouri.)

• Volgens wat voor plan moest die gebouwd worden? 
(Volgens het plan dat de Heer had geopenbaard.)

Laat een cursist de uitspraken in de bovenstaande inleiding tot
afdeling 97 voorlezen. Leg uit dat president John Taylor tijdens
de inwijding van de Logantempel profeteerde dat er tijdens het
millennium duizenden tempels zouden zijn. (Zie The Gospel
Kingdom, samengesteld door G. Homer Durham [1943], p. 287).
Laat de cursisten verschillende tempels in de wereld

opnoemen. Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling
Howard W. Hunter heeft als lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen het volgende gezegd:

Later, als president van de kerk, heeft president Hunter het
volgende gezegd:

Deel de cursisten op in drie groepjes en laat hen zich voor-
stellen dat ze lid van een tempelcomité zijn. De eerste groep
dient vast te stellen hoe de tempels bekostigd moeten worden.
De tweede groep dient vast te stellen wat er in de tempels zal
plaatsvinden. De derde groep dient vast te stellen wie de
tempel mag betreden. Laat ieder groepje Leer en Verbonden
97:10–17 lezen en de leringen van de Heer over deze drie onder-
werpen opzoeken. Laat een cursist uit ieder groepje verslag
uitbrengen over hun bevindingen. Lees de verzen 15–16 en
vraag:

• Wat belooft de Heer als wij de gedragsnormen naleven en
naar de tempel gaan?

• Wat voor invloed kunnen de mensen hebben die de tempel te
betreden, hoewel zij dat niet waardig zijn, op de mensen die
dat wel zijn?

Lees de volgende uitspraak voor van president Gordon B.
Hinckley, destijds raadgever in het Eerste Presidium:

‘Ik vind dat iedere man die het Melchizedeks priester-
schap draagt de plicht heeft om erop toe te zien dat het
huis des Heren heilig blijft en niet ontwijd wordt. Deze
verplichting rust in eerste instantie en onverbiddelijk op
de bisschoppen en de ringpresidenten. Als een rechter
beoordelen zij of iemand al dan niet waardig is om de
tempel binnen te gaan. Daarnaast rust er op ons allen een
tweeledige verplichting: in de eerste plaats ten aanzien 

‘Er is waarlijk geen enkel werk dat met het tempelwerk
vergeleken kan worden.’ (‘We Have a Work to Do’,
Ensign, maart 1995, p. 65.)

‘Laten wij een volk zijn dat graag naar de tempel gaat.
We dienen, afhankelijk van onze omstandigheden, zo
vaak mogelijk naar de tempel te gaan. (. . .) Laten wij
ervoor zorgen dat de tempel, de aanbidding in de tempel,
de tempelverbonden en het tempelhuwelijk onze belang-
rijkste doelen op aarde zijn en de belangrijkste aardse
ervaringen.’ (‘A Temple-Motivated People’, Ensign,
februari 1995, p. 5.)

‘Het huis van God (. . .) werd voor de aanbidding van
God gebouwd. Het was een huis voor het eerbiedige hart.
Het was bedoeld als toevluchtsoord voor de mens en als
poort naar de hemel.’ (Conference Report, oktober 1977,
p. 80; of Ensign, november 1977, p. 53.)
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Nodig zo mogelijk een priesterschapsleider uit om te vertellen
hoe wij waardig kunnen zijn om de tempel te betreden. Moedig
de cursisten aan om iedere dag zo te leven dat zij naar de
tempel kunnen gaan. Getuig van de zegeningen van de tempel
in uw leven.

Leer en Verbonden 97:18–26. De rechtschapenen
zullen aan de wraak van God ontsnappen als zij
de geboden onderhouden. (25–30 minuten)

Zet de volgende woorden op het bord: aardbevingen, oorlogen,
hongersnood, pest, overstromingen, branden, plagen, ziekte,
dood, goddeloosheid, valse profeten. Lees de volgende
uitspraak voor van ouderling Neal A. Maxwell, destijds lid van
de Zeventig:

Vestig de aandacht op de woorden op het bord en vraag wat die
met de uitspraak van ouderling Maxwell te maken hebben.
Vraag:

• Wat zijn de overeenkomsten tussen deze woorden?

• Welke periode in de wereldgeschiedenis beschrijven zij het
best?

• Wat vinden jullie ervan dat die problemen zo dichtbij zijn?

• Welke vinden jullie het angstwekkendst?

• Wat zouden jullie willen doen of geven om dergelijke
problemen te vermijden?

• Wat is de beste manier om ons op die problemen voor te
bereiden?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 97:18–26 lezen en
opzoeken wat wij kunnen doen om aan de wraak van de Heer
te ontsnappen.

Laat een cursist de uitspraken van ouderling Joseph Fielding
Smith en president Wilford Woodruff voorlezen op p. 402 van
De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325. Laat een
andere cursist de definitie van Zion in vers 21 voorlezen. Wijs
erop dat wij rein van hart moeten worden om de zegeningen
van Zion te kunnen ontvangen. Lees of zing ‘Kies toch goed’
(lofzang 162). Vraag: Hoe is deze lofzang, vooral het derde
couplet, van toepassing op de beginselen die we besproken
hebben?

‘Nu gaan wij een tijd in waarin er naar mijn mening voor
ons allen, als kerkleden, moeilijkheden komen die van
ons eisen dat wij de algemene autoriteiten volgen. Al het
makkelijke dat de kerk te doen heeft gehad, is gedaan.
Van nu af aan is het een groot avontuur, en wij zullen als
volgelingen op interessante manieren op de proef worden
gesteld.’ (‘The Old Testament: Relevancy within Anti-
quity’, A Symposium on the Old Testament [1979], p. 12.)

S  M  T  W  TH  F  S

van onze eigen waardigheid om de tempel binnen te
gaan, en in de tweede plaats die van anderen die wij
aansporen of helpen om naar het huis des Heren te gaan.’
(De Ster, juli 1990, p. 44.)

Inleiding
In augustus 1833, toen afdeling 98 werd geopenbaard, moesten
de heiligen veel onrecht ondergaan, veroorzaakt door de bendes
in Missouri. ‘Het volk van de Heer bestaat uit vredestichters en
hun boodschap is vredelievend. De mogelijkheid om in vrede te
leven is echter afhankelijk van onze vrijheid onder de wet. Soms
wordt onze vrijheid bedreigd en moeten we ons land, ons gezin
en onze keuzevrijheid verdedigen. Als het noodzakelijk is om
ons in tijden van oorlog te verdedigen, dienen wij de wet van de
Heer op dat gebied te onderhouden. (Zie LV 98:32–38.)’ (Leaun
G.Otten en C.Max Caldwell, Sacred Truths of the Doctrine and
Covenants, 2 delen [1983], deel 2, p. 168.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer kan ervoor zorgen dat onze beproevingen voor

ons welzijn zullen zijn. Als wij ze geduldig doorstaan,
bewijzen wij onze getrouwheid en komen we in aanmerking
voor het eeuwige leven. (Zie LV 98:1–3, 11–15, 21–22; zie 
ook Romeinen 8:28; 1 Petrus 2:20; LV 122:7–9.)

• Heiligen der laatste dagen behoren wetten te steunen die de
vrijheid bevorderen en eerlijke, goede leiders een kans geven.
(Zie LV 98:4–10; zie ook LV 58:21–23; Geloofsartikelen 1:12.)

• De heiligen dienen oorlogen af te wijzen en vrede te verkon-
digen. Onder bepaalde omstandigheden zijn oorlogen echter
gerechtvaardigd. (Zie LV 98:16–18, 33–48; zie ook Prediker
3:1–8; Alma 43:45–47; 46:12, 19–21.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 130–134.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 230–234.

Lesideeën
Leer en Verbonden 98:1–3, 11–15, 21–22. De Heer kan
ervoor zorgen dat onze beproevingen voor ons welzijn
zullen zijn. Als wij ze geduldig doorstaan, bewijzen
wij onze getrouwheid en komen we in aanmerking voor
het eeuwige leven. (15–20 minuten)

Laat de cursisten aan voorbeelden uit de geschiedenis of uit
hun eigen leven denken toen een beproeving uiteindelijk een
zegen werd. Mogelijke voorbeelden uit de geschiedenis:

• Na verscheidene jaren mislukte oogsten in New England te
hebben gehad, raakte Joseph Smith sr. zijn boerderij kwijt en
moest hij met zijn gezin naar New York verhuizen. Daardoor
kwam het gezin dichter bij de heuvel Cumorah te wonen,

Leer en Verbonden 98
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waar de gouden platen lagen begraven. (Zie De geschiedenis
van de kerk in de volheid der tijden, pp. 24–26.)

• De heiligen moesten door de vervolgingen in New York,
Ohio, Missouri en Illinois vluchten en werden in de Salt Lake
Valley zwaar beproefd. Niet lang daarna brak er in de
Verenigde Staten een burgeroorlog uit, de bloedigste in de
geschiedenis van dat land. Brigham Young heeft gezegd:
‘Als ze ons niet vervolgd hadden, zouden we ons nu midden
in de oorlogen en het bloedvergieten in dit land hebben
bevonden, in plaats van waar we nu zijn, comfortabel in onze
vredige woningen in deze stille, verafgelegen bergen en
dalen.’ (Journal of Discourses, deel 10, pp. 38–39.)

Laat een cursist een deel van de verslagen voorlezen over de
heiligen in de tijd dat afdeling 98 werd gegeven. (Zie De geschie-
denis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 130–134.) Vraag de
cursisten: Hoe zouden jullie je voelen als je dergelijk leed moest
ondergaan? Zet op het bord de kopjes Hoe we op beproevingen
moeten reageren en Enkele zegeningen als we beproevingen goed door-
staan. Laat de cursisten Leer en Verbonden 98:1–3, 11–15, 21–22
lezen en opzoeken wat er in deze teksten over beproevingen
staat. Zet hun bevindingen onder de desbetreffende kopjes.
Mogelijke antwoorden:

Bespreek de volgende vraag: Waarom zou de Heer het toestaan
dat zijn kinderen beproefd worden? President Spencer W.
Kimball heeft als waarnemend president van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

‘Schuilt er geen wijsheid in het ontvangen van beproe-
vingen waardoor we er bovenuit kunnen stijgen, taken
die we kunnen uitvoeren, werk om onze spieren te
ontwikkelen, en verdriet om onze ziel te beproeven?
Worden wij niet blootgesteld aan verleidingen om onze
kracht te beproeven, aan ziekte om geduld te leren, en
aan de dood opdat wij eeuwig en verheerlijkt kunnen
worden? (. . .)

Hoe we op beproevingen Sommige zegeningen van het 
moeten reageren goed doorstaan van beproevingen

God voor alles bedanken. God zal onze gebeden verhoren. 
(Zie vers 1.) (Zie vers 2.)

Geduldig op de Heer wachten. Onze beproevingen zullen voor 
(Zie vers 2.) ons welzijn zijn. (Zie vers 3.)

Alle geboden en raad van de God zal ons steeds een beetje 
Heer opvolgen. (Zie vers 11, 22.) meer kennis geven. (Zie vers 12.)

Niet bang zijn voor de vijanden. Wie hun leven voor de Heer 
(Zie vers 14.) neerleggen, zullen het eeuwige

leven ontvangen. (Zie vers 13.)

Gewillig zijn om ons leven voor God zal zijn wraak van de 
onze verbonden op te offeren. rechtschapenen afwenden; 
(Zie vers 14.) de duivel zal geen macht meer

over hen hebben. (Zie vers 22.)

Laat de cursisten opschrijven hoe zij hun beproevingen beter
kunnen doorstaan.

Leer en Verbonden 98:4–10. Heiligen der laatste
dagen behoren wetten te steunen waardoor vrijheid
bevorderd wordt en eerlijke, goede leiders een kans
krijgen. (10–15 minuten)

Zet op het bord hoe mensen geregeld de wet overtreden.
(Bijvoorbeeld: te hard rijden, winkeldiefstal, afkijken op school,
graffiti op openbare gebouwen aanbrengen, ergens naar binnen
glippen zonder te betalen.) Vraag de cursisten:

• Waarom zouden de mensen op deze manieren de wet
overtreden?

• Wat zou de Heer ervan vinden als wij de wetten van het land
overtreden?

Lees Leer en Verbonden 98:4–10 en zoek op wat de Heer over
de wetten van het land heeft gezegd. Vraag: Wat voor mensen
moeten wij als leiders in de regering steunen? Lees Leer en
Verbonden 58:21–23; Geloofsartikelen 1:12 en overweeg wat
deze teksten met dit onderwerp te maken hebben.

Leer en Verbonden 98:16–18, 23–48. De heiligen
dienen oorlogen af te wijzen en vrede te verkon-
digen. Onder bepaalde omstandigheden zijn

oorlogen echter gerechtvaardigd. (25–30 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je van de regering een
oproep krijgt om in militaire dienst te gaan. Je weet dat
oorlogen dood, verwondingen en verwoestingen veroorzaken,
en dat je tijdens een eventuele oorlog ook zult moeten vechten.
Je wilt graag weten wat het standpunt van de kerk is.

Laat de cursisten Alma 46:12, 19–21; Leer en Verbonden
98:33–38 lezen. Vraag:

• Onder wat voor omstandigheden geeft de Heer toestemming
om ten strijde te trekken?

S  M  T  W  TH  F  S

‘[Orson F. Whitney heeft gezegd:] “Geen pijn of beproe-
ving is verspild. Ze zijn een onderdeel van onze oplei-
ding, (. . .) ons karakter wordt erdoor gevormd, ons hart
wordt gezuiverd, onze ziel wordt verruimd, we worden
zachtmoediger en liefdevoller en we worden waardig
om kinderen van God genoemd te worden.” (. . .)

‘Voordat we geboren werden, wisten we dat we op aarde
zouden komen om een lichaam te ontvangen en ervaring
op te doen, dat we vreugde en verdriet zouden ervaren,
gemak en pijn, voor- en tegenspoed, gezondheid en
ziekte, succes en teleurstelling, en we wisten dat we na
een bepaalde tijd zouden sterven. We aanvaardden al
deze mogelijke gebeurtenissen met een blij hart, enthou-
siast om zowel de goede als de slechte ervaringen te
accepteren. We aanvaardden enthousiast de kans om op
aarde te komen, hoewel het misschien alleen maar voor
een dag of een jaar is.’ (Faith Precedes the Miracle [1972],
pp. 97–98, 106.)
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• Tot hoever mogen we van de Heer gaan om oorlog uit de
weg te gaan?

Lees de volgende uitspraak van het Eerste Presidium voor:

Lees Leer en Verbonden 98:16 en vraag: Hoe kunnen wij vrede
bevorderen? Lees de volgende uitspraak van ouderling Dallin
H. Oaks voor:

Leg uit dat Leer en Verbonden 98 is gegeven toen de leden van
de kerk met grote vervolgingen geconfronteerd werden. Laat
de cursisten zich voorstellen dat ze in juli 1833 in Missouri
leefden. Bespreek hoe ze op het volgende zouden reageren:

• Een groep gewapende burgers spreekt met de leiders van de
kerk en zegt dat alle mormonen hun bedrijven moeten
verkopen, hun boerderijen moeten achterlaten en de streek
moeten verlaten.

‘Wat kan één mens doen om de wereldvrede te bevor-
deren? Het antwoord is eenvoudig: onderhoud Gods
geboden en dien zijn kinderen. (. . .)

‘Jongemannen en jongevrouwen dragen bij tot de vrede
als ze het vluchtige genoegen van eigen pretjes opgeven
en zich bezighouden met dienstbetoonprojecten en
andere daden van naastenliefde. (. . .)

‘Wie trachten menselijk lijden te verlichten en wie onder-
ling begrip tussen verschillende volken willen vergroten,
zijn belangrijke werkers aan de vrede. (. . .)

‘(. . .) Onze zendelingen hebben geen politieke agenda en
geen programma voor ontwapening of wapenverminde-
ring. Zij sturen geen verzoekschriften, bevorderen geen
wetgeving en steunen geen kandidaten. Zij dienen de
Heer, en zijn programma voor wereldvrede berust op
rechtschapenheid, niet op grote woorden. Zijn methode
omvat bekering en verandering, geen acties en demon-
straties.’ (Zie De Ster, juli 1990, pp. 64–65.)

‘De kerk is tegen oorlogen, en dat hoort ook zo. De kerk
kan zelf geen oorlog voeren, tenzij en totdat de Heer
nieuwe geboden geeft. Zij beschouwt oorlog niet als een
rechtschapen manier om internationale conflicten op te
lossen. Die moeten en kunnen door vreedzame onderhan-
delingen en aanpassingen worden opgelost.

‘Maar de leden van de kerk zijn burgers van landen waar-
over de kerk geen zeggenschap heeft. De Heer heeft
gezegd dat wij de “landswet die grondwettelijk is,”
moeten gehoorzamen. [Zie LV 98:4–7.] (. . .)

‘(. . .) Als daarom de mannen van de kerk onder de grond-
wet, en gehoorzaam aan deze beginselen, in het leger
moeten dienen, is het hun burgerplicht om aan die oproep
gehoor te geven. En als zij door gehoorzaamheid aan hun
meerderen hun vijanden doden, zullen zij niet als moorde-
naar worden beschouwd, en zullen zij niet onderhevig
zijn aan de straf die God heeft voorgeschreven voor hen
die moorden.’ (Conference Report, april 1942, p. 94.)

• De bende gaat naar de drukkerij van de kerk, vernietigt de
pers en maakt het gebouw met de grond gelijk.

• Bendes rijden door het land en verbranden gewassen, doden
dieren, mishandelen de leden van de kerk en doden zelfs een
lid. Tegen de winter worden de heiligen gedwongen om hun
huis achter te laten en te vertrekken.

Laat de helft van de klas Leer en Verbonden 98:23–32 lezen en
de andere helft de verzen 39–48. Vraag:

• Hoe moesten de heiligen van de Heer op deze situaties
reageren?

• Hoe moeilijk zou het zijn geweest om gehoorzaam aan de
Heer te blijven?

Lees het volgende verslag voor over de manier waarop
sommige leden in Jackson County (Missouri) op de vervolging
reageerden:

Bespreek hoe het voorbeeld van bisschop Partridge en broeder
Allen met de leringen in afdeling 98 overeenstemmen.

Inleiding
John Murdock liet zich op 5 november 1830 in Kirtland (Ohio)
dopen. Hij heeft de Heer tot aan zijn dood in 1871 trouw
gediend. Toen deze openbaring werd gegeven, was hij een
alleenstaande ouder die van een ernstige ziekte herstelde. Hij

Leer en Verbonden 99

‘De bende overmeesterde bisschop Edward Partridge en
Charles Allen en trokken hen door de woedende menigte
heen. Zij werden op weg naar het marktplein uitge-
scholden en mishandeld. Er werd hun een keus voorge-
legd; ze moesten hun geloof in het Boek van Mormon
verloochenen of de streek verlaten. Ze wilden het Boek
van Mormon niet verloochenen, en zeiden dat ze de streek
ook niet wilden verlaten. Bisschop Partridge, die de kans
kreeg om iets te zeggen, zei dat de heiligen in alle eeuwen
vervolgd waren, en dat hij bereid was om voor Christus
te lijden, net als de heiligen vroeger. Hij zei dat hij
niemand iets had misdaan en dat ze een onschuldige man
mishandelden. Zijn stem werd door het lawaai van de
menigte overstemd. Veel mensen riepen: “Laat je dan
door jullie God beschermen (. . .)!” De twee broeders,
Partridge en Allen, werden uitgekleed en met teer inge-
smeerd, vermengd met kalk, of parelas, of een ander
bijtend zuur. Toen werden er veren over hen uitgestrooid.
Zij ondergingen deze wreedheid met zoveel berusting en
deemoed dat de menigte stil werd en de mensen
verbaasd waren wat zij zagen. De broeders mochten in
stilte vertrekken.’ (B. H. Roberts, A Comprehensive History
of the Church, deel 1, p. 333.)
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zei: ‘Toen ik de openbaring [afdeling 99] ontving, (. . .) regelde
ik meteen mijn zaken en de opvang voor mijn kinderen.’
(Lyndon W. Cook, The Revelations of the Prophet Joseph Smith
[1985], p. 203.) Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden (pp. 99–100) voor het verhaal van de twee jongste
kinderen van John Murdock, die door Joseph en Emma Smith
geadopteerd werden.

In afdeling 99 openbaarde de Heer waarom het belangrijk is om
zijn dienstknechten met respect te behandelen. Hij zei: ‘En wie
u aanneemt, neemt Mij aan. (. . .) En wie u verwerpt, zal worden
verworpen door mijn Vader’ (LV 99:2, 4). Ouderling Orson F.
Whitney van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Als de Zoon des Mensen, op de troon van zijn heerlijkheid, van
alle naties en mensen een uiteindelijk verslag verwacht, zal Hij
de volgende belangrijke vraag stellen: “Hoe heb je mijn dienst-
knechten behandeld?” Gezegend is de natie of de mens die
oprecht kan antwoorden: “Heer, ik heb hen op de juiste wijze
gerespecteerd – ik heb ze geëerd zoals ik U gerespecteerd zou
hebben.”

‘(. . .) Ernstig is de zonde en zwaar de straf voor de mensen die
de dienstknechten van de Meester mishandeld hebben.’
(Saturday Night Thoughts [1921], pp. 221–222.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wie de dienstknechten van de Heer ontvangen en hun raad

opvolgen, zullen genade ontvangen. Wie de dienstknechten
van de Heer verwerpen, zullen door onze hemelse Vader
verworpen worden. (Zie LV 99:1–4; zie ook Matteüs
10:40–42; LV 1:14.)

• De goddelozen zullen uiteindelijk van hun goddeloosheid
zijn overtuigd. (Zie LV 99:5; zie ook Judas 1:14–15.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 235–236.

Lesideeën
Leer en Verbonden 99:1–4. Wie de dienstknechten van
de Heer ontvangen en hun raad opvolgen, zullen
genade ontvangen. Wie de dienstknechten van de Heer
verwerpen, zullen door onze hemelse Vader verworpen
worden. (15–20 minuten)

Zeg dat de volgelingen van Christus kort na de dood en opstan-
ding van Jezus Christus door Saulus werden vervolgd. Lees
Handelingen 9:1–5 en vraag: Hoe kon Saulus Jezus vervolgen
terwijl hij Hem nog nooit had ontmoet? Lees Leer en Verbonden
99:1–4 en vraag: Wat voor zegeningen krijgen de mensen die de
dienstknechten van de Heer ‘ontvangen’?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 1:14, 38 lezen en moedig
hen aan om die teksten en Leer en Verbonden 99:1–4 naar
elkaar te laten verwijzen. Vraag: Wat is de overeenkomst tussen
die teksten? Lees de uitspraak voor van ouderling Orson F.
Whitney in de bovenstaande inleiding tot afdeling 99. Laat de
cursisten een aantal dienstknechten van de Heer in onze tijd
opnoemen. Bespreek hoe we plaatselijke leiders en algemene
autoriteiten kunnen ontvangen.

Inleiding
‘De profeet had het gevoel dat het veld met zielen wit was om
te oogsten en dat hij zijn sikkel moest inslaan en de eerlijken
van hart moest verzamelen. Op 5 oktober 1833 ging hij samen
met Sidney Rigdon en Freeman A. Nickerson vanuit Kirtland
op zending naar Canada. Ze stopten op verschillende plaatsen
om het woord van de Heer aan de bevolking te verkondigen.
(. . .) Op 12 oktober kwamen ze in Perrysburg (New York) aan,
waar ze een tijdje verbleven. Hier ontving de profeet [afdeling
100].’ (George Q. Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet [1986],
p. 160.)

De dag voordat hij afdeling 100 ontving, schreef Joseph het
volgende in zijn dagboek: ‘Ik heb sterk het gevoel dat de Heer
bij ons is, maar ik maak me zorgen over mijn gezin.’ (The Papers
of Joseph Smith, Dean C. Jessee, 2 delen [1989–1992], deel 2, p. 6.)
Hij maakte zich ongetwijfeld ook zorgen over de ernstige
problemen in Zion. In plaats van bij de pakken neer te gaan
zitten, was Joseph ‘ijverig werkzaam’ om het koninkrijk van
God op te bouwen.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als zendelingen de Heer dienen, zorgt de Heer voor hun

huisgenoten. (Zie LV 100:1–2.)

• Als de dienstknechten van de Heer nederig het evangelie
verkondigen, zal de Heilige Geest hen zegenen en inspireren
en getuigen dat hun boodschap waar is. (Zie LV 100:5–8;
zie ook 2 Nephi 33:1–4; LV 42:12–17; 84:85.)

• Uiteindelijk zal de Heer Zion vestigen en alles voor het
welzijn van zijn volgelingen tot stand brengen. 
(Zie LV 100:13, 15–17; zie ook 1 Nephi 14:12–14.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 137–138.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 236–237.

Leer en Verbonden 100
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Lesideeën
Leer en Verbonden 100:1–8. Als de dienstknechten van
de Heer nederig het evangelie verkondigen, zal de
Heilige Geest hen zegenen en inspireren en getuigen
dat hun boodschap waar is. (20–25 minuten)

Laat een aantal cursisten iets over een zendingservaring
vertellen. Laat hen ook iets over hun gevoelens vertellen. Vraag:
Waarom is het zo moeilijk om over het evangelie te praten?

Lees Leer en Verbonden 99:1, 6–8 en de inleiding tot afdeling
100 om de moeilijkheden op te zoeken waar de dienstknechten
van de Heer mee te maken krijgen als zij het evangelie verkon-
digen. (Zie ook de inleiding tot afdeling 99 op p. 168.) Vraag:
Wat voor offers moeten sommige mensen brengen om de Heer
te dienen?

Lees Leer en Verbonden 100:1–8 en vraag:

• Wat beloofde de Heer aan de profeet Joseph Smith en Sidney
Rigdon met betrekking tot hun gezin? (Zie vers 1–2.)

• Wat voor zegeningen kregen de mensen die door het offer
van Joseph Smith, Sidney Rigdon en hun gezinnen onder-
wezen werden? (Zie vers 3–4, 8; zie ook de toelichting bij
LV 100:3–5 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst
324–325, p. 237.)

• Wat beloofde de Heer aan de profeet Joseph Smith en
Sidney Rigdon als zij het evangelie zouden verkondigen?
(Zie vers 5–8.)

• Hoe kunnen deze beloften en zegeningen tegenwoordig een
aanmoediging voor de zendelingen zijn?

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Ezra Taft
Benson voorlezen:

‘Ik was een jaar of dertien toen mijn vader op zending
werd geroepen. (. . .)

‘We verzamelden ons bij de oude bank in de huiskamer
en vader vertelde ons over zijn zendingsoproep. Toen zei
moeder: “We zijn er trots op dat vader waardig is
bevonden om op zending te gaan. Maar we huilen een
beetje omdat we twee jaar gescheiden zullen zijn. Jullie
weten dat vader en ik tijdens ons huwelijk nog nooit
langer dan twee nachten achter elkaar gescheiden zijn
geweest – en dat was toen hij eropuit trok in het ravijn om
boomstammen, palen en brandhout te halen.” (. . .)

‘(. . .) Vader ging op zending. Hij liet zijn vrouw met zeven
kinderen achter. (De achtste werd vier maanden later
geboren.) Maar er kwam een zendingsgeest in ons gezin
die altijd stand heeft gehouden. Zijn zending vergde de
nodige offers. Vader moest onze oude boerderij, die niet
op het irrigatiesysteem was aangesloten, verkopen om
zijn zending te bekostigen. Er moest een echtpaar bij ons
in komen wonen om voor de gewassen te zorgen, terwijl
hij zijn zoons en zijn vrouw de verantwoordelijkheid gaf
voor het hooi- en grasland en een kleine kudde melk-
koeien. (. . .)

Vraag:

• In welke opzichten wegen de zegeningen zwaarder dan de
moeilijkheden als we de Heer dienen?

• Hebben jullie de hand van de Heer gevoeld als je een offer
voor Hem bracht?

Leer en Verbonden 100. Uiteindelijk zal de Heer Zion
vestigen en alles voor het welzijn van zijn volgelingen
tot stand brengen. (35–45 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat hun gevraagd is om een
toespraak in de avondmaalsdienst te houden. Deel ze op in
groepjes en geef iedere groep een van de volgende citaten uit
Leer en Verbonden 100. Geef de groepjes de tijd om een korte
toespraak voor te bereiden die op hun citaat is gebaseerd.
Moedig hen aan om andere teksten en hun eigen gedachten en
gevoelens te raadplegen. Laat hen iemand uit de groep kiezen
om de toespraak te houden.

• ‘Mijn vrienden Sidney en Joseph’ (vers 1).

• ‘In Mij is alle macht. Daarom, volgt Mij’ (vers 1–2).

• ‘Ik zal hem macht geven. (. . .) Ik zal u macht geven’
(vers 10–11).

• ‘Vervolgt uw reis, (. . .) want zie, Ik ben met u, ja, tot het
einde’ (vers 12).

• ‘Zion zal worden verlost, ofschoon zij voor korte tijd wordt
gekastijd’ (vers 13).

• ‘Alle dingen zullen samenwerken ten goede voor hen die
oprecht wandelen’ (vers 15).

• ‘Ik zal een rein volk voor Mij doen opstaan, dat Mij in
gerechtigheid zal dienen’ (vers 16).

Vraag de cursisten na de toespraken waarom deze bood-
schappen in onze tijd belangrijk zijn. Laat iedere cursist de
boodschap uitkiezen die hem of haar het meest aanspreekt. Laat
hen in een alinea uitleggen waarom die boodschap belangrijk is
en hoe ze die kunnen toepassen.

‘Later breidde ons gezin zich uit tot elf kinderen, zeven
zoons en vier dochters. Alle zeven zoons zijn op zending
geweest – sommige zelfs twee of drie keer. Later gingen
ook twee dochters met hun echtgenoot op zending. De
twee andere zussen, die allebei weduwe waren – de ene
met acht en de andere met tien kinderen – hebben samen
een zending vervuld in Birmingham (Engeland).

‘Het is een erfgoed dat de familie Benson nu, tot in de
derde en vierde generatie, nog steeds tot zegen is.’
(Zie De Ster, januari 1987, pp. 47–50.)
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Inleiding
Ongeveer een week voordat hij afdeling 101 ontving, zei de
profeet Joseph Smith:

‘Over twee dingen verkeer ik in onwetendheid, en de Heer wil
ze me niet bekendmaken, waarschijnlijk met een wijs doel (. . .).
Het gaat om de volgende: Waarom God zoveel ellende over
Zion heeft laten komen (. . .); en hoe zal Hij haar naar haar
erfgoed terugbrengen, met gezangen van eeuwige vreugde op
haar hoofd? Broeders, deze twee dingen zijn gedeeltelijk onbe-
kend gebleven en ze zijn mij niet duidelijk getoond. Maar er zijn
enkele zaken die mij wel duidelijk getoond zijn en die de onte-
vredenheid van de Almachtige hebben opgewekt.’ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, p. 34.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer beproeft en kastijdt zijn volk zodat zij geheiligd

kunnen worden. (Zie LV 101:1–9, 39–42; zie ook Hebreeën
12:5–11; LV 95:1.)

• Alle profetieën, waaronder die over Zion, zullen in vervul-
ling gaan. (Zie LV 101:11–19; zie ook LV 1:37–38.)

• Ten tijde van de wederkomst van Jezus Christus zullen de
goddelozen worden verdelgd, zal de aarde worden
vernieuwd, zal Satan zijn macht kwijtraken en zal de Heer
duizend jaar op aarde regeren. (Zie LV 101:22–35; zie ook
1 Nephi 22:13–15, 26.)

• De heiligen hebben het gebod gekregen om zich in de ringen
van Zion te vergaderen, ter voorbereiding op de weder-
komst. (Zie LV 101:20–22, 63–75; zie ook LV 115:6.)

• God heeft de grondwet van de Verenigde Staten gevestigd
om de noodzakelijke vrijheid voor de herstelling van de kerk
te verschaffen. (Zie LV 101:76–80; zie ook LV 98:4–10.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 130–139.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 238–245.

Leer en Verbonden 101
Lesideeën

Leer en Verbonden 101:1–19. De Heer beproeft
en kastijdt zijn volk zodat zij geheiligd kunnen
worden. Alle profetieën, waaronder die over

Zion, zullen in vervulling gaan. (30–35 minuten)

Teken op het bord een stuk steenkool en een diamant, zoals in
het bijgaande voorbeeld. Vraag:

• Wat is de overeenkomst tussen een diamant en een stuk
kool?

• Hoe kan een stuk kool een diamant worden? (Door hitte,
extreme druk en voldoende tijd.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 101:3 lezen en opzoeken
wat de Heer bij zijn wederkomst van zijn volk zal maken.
Bespreek hoe we dat met kolen en diamanten kunnen verge-
lijken.

Laat een aantal cursisten gedeelten uit het verslag voorlezen
over de vervolgingen en de verbanning van de heiligen uit
Jackson County. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden, pp. 132–139.) Laat de cursisten Leer en Verbonden 57:1–3
lezen en opzoeken wat de Heer in petto had voor de heiligen in
Jackson County. (Dit was het land van belofte waar de heiligen
zich moesten vergaderen en een tempel moesten bouwen.) Zeg
tegen de cursisten: Stel je voor dat je in die tijd lid van de kerk
was. Wat voor vragen zou je aan de profeet Joseph Smith willen
stellen? (Mogelijke antwoorden: ‘Waarom gebeurt dit?’ of
‘Waarom heeft de Heer zijn volk in de steek gelaten?’)

Zet op het bord de kopjes: 1. Waarom gebeurde dit? en 2. Had
de Heer zijn volk in de steek gelaten? Laat de helft van de
cursisten Leer en Verbonden 101:1–8, 39–41 lezen en opzoeken
waarom de Heer toestond dat de heiligen uit Jackson County
werden verdreven. Laat de andere cursisten de verzen 9–19
lezen en woorden en zinsneden opzoeken waaruit blijkt dat de
Heer de heiligen niet in de steek had gelaten. Bespreek hun
bevindingen en zet ze onder de desbetreffende kopjes op het
bord. De volgende vragen kunnen nuttig zijn bij uw studie:

1. Waarom gebeurde dit?

• Waarom krijgen we beproevingen en moeilijkheden?

• Hoe zouden jullie de zonden in de verzen 6–7 definiëren?
(Zie de afdeling ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 101 in de
gids voor de cursist.)

• Wat houdt het in om de raad van de Heer te licht op te
vatten? (Zie vers 8.)

Kolen Diamanten
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• Waarom moeten de rechtschapenen soms met de goddelozen
lijden?

• Hoe kan de kastijding van de Heer een liefdevolle daad zijn?

2. Had de Heer zijn volk in de steek gelaten?

• Uit welke woorden of zinsneden blijkt dat deze vervolgingen
slechts tijdelijk zouden zijn?

• Welke woorden of zinsneden gaven de heiligen troost en
hoop?

• Lees Leer en Verbonden 58:2–3. Hoe was deze raad van de
Heer in augustus 1831 van toepassing op de heiligen in
Jackson County in december 1833?

• Wat beloofde de Heer over de toekomst van Zion?

Vestig opnieuw de aandacht op het stukje kool en de diamant.
Vraag wat deze leringen te maken hebben met de kool die in
diamant verandert. Getuig dat het leven soms wel oneerlijk
lijkt, maar dat God de mensen die in tijden van beproeving
trouw volharden, niet in de steek zal laten. Als we op Hem
vertrouwen, zal Hij onze beproevingen ten goede keren. Lees
de volgende uitspraak van president James E. Faust voor:

Leer en Verbonden 101:20–22, 63–75.
De heiligen hebben het gebod gekregen om
zich in de ringen van Zion te vergaderen,

ter voorbereiding op de wederkomst. (15–20 minuten)

Laat een wereldkaart zien. Vraag: Waar zouden de heiligen zich
voor de wederkomst vergaderen? Lees Leer en Verbonden
101:16–21 en vraag:

• Hoe wordt die plaats genoemd waar de heiligen zich verga-
deren? (Zion.)

S  M  T  W  TH  F  S

‘Iedereen heeft problemen en moeilijkheden in dit leven.
Dat is een onderdeel van onze test in de sterfelijkheid.
De reden van sommige van die beproevingen kunnen we
alleen begrijpen op basis van geloof en hoop omdat er
vaak een groter doel is dat we niet altijd begrijpen. Door
hoop ontstaat gemoedsrust. (. . .)

‘(. . .) In het eeuwige plan van zaken zullen verkeerde
dingen rechtgetrokken worden. In de volmaakte recht-
vaardigheid van de Heer zal aan ieder die een recht-
schapen leven leidt de zegeningen vergoed worden die
hij hier niet gekregen heeft.

‘Naar mijn mening is er in de geschiedenis van de kerk
nog nooit zoveel reden geweest voor hoop voor de
toekomst van de kerk en haar leden. Ik geloof en getuig
dat we op weg zijn naar een hoger niveau van geloof en
activiteit dan ooit het geval is geweest. Ik bid dat ieder
van ons in dat geweldige leger van rechtschapenheid zijn
plaats zal innemen. Ieder van ons zal verschijnen voor de
Heilige van Israël en verslag uitbrengen van zijn recht-
schapen leefwijze.’ (De Ster, januari 2000, pp. 70, 72–73.)

• Wat voor andere plaatsen heeft de Heer aangewezen voor de
vergadering van de heiligen? (De ringen van Zion.)

Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling Bruce R.
McConkie heeft als lid van de Zeventig het volgende gezegd:

De presidenten Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson en
James E. Faust hebben verder gezegd:

Vraag:

• Waarom is het belangrijk dat er over de hele wereld ringen
van Zion worden gevestigd?

• Lees 1 Nephi 14:11–12. Hoe wordt deze profetie door deze
vergadering vervuld?

Lees en bespreek Leer en Verbonden 101:63–67. De volgende
vragen kunnen nuttig zijn:

• Wie waren volgens jullie het ‘onkruid’? (Zie LV 86:1–3.)

• Wat betekent in Leer en Verbonden 38:12 de zinsnede ‘de
vijand is aaneengesloten’?

• Hoe is de vijand tegenwoordig tegen ons aaneengesloten?

• Hoe kunnen we ons als gezinnen, vrienden, wijken en ringen
tegen het onkruid van Satan beschermen?

‘Als de leden over de hele wereld in hun geboorteland
blijven, en in hun eigen land aan de opbouw van de kerk
werken, zullen zij en de kerk bijzonder gezegend worden.
Ringen en wijken over de hele wereld zullen gesterkt
worden, waardoor het mogelijk wordt om steeds meer
kinderen van onze hemelse Vader in de zegeningen van
het evangelie te laten delen.’ (Zie de brief van het Eerste
Presidium, 1 december 1999.)

‘De vergadering van Israël houdt het lidmaatschap in de
ware kerk in, de kennis van de ware God en zijn verlos-
sende waarheden, en de aanbidding van Hem tijdens de
bijeenkomsten van de heiligen in alle landen en onder alle
volken. (. . .)

‘De plaats waar de Mexicaanse leden moeten vergaderen,
is Mexico; de plaats waar de leden uit Guatemala moeten
vergaderen, is Guatemala; de plaats waar de Braziliaanse
leden moeten vergaderen, is Brazilië; en dat geldt voor
elke plaats, waar ook op aarde. Japan is voor de Japan-
ners; Korea voor de Koreanen; Australië voor de Austra-
liërs; ieder land is de vergaderplaats voor het eigen volk.’
(Conference Report, gebiedsconferentie Mexico en
Midden-Amerika, 1972, p. 45.)
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Leer en Verbonden 101:22–35. Ten tijde van de weder-
komst van Jezus Christus zullen de goddelozen worden
verdelgd, zal de aarde worden vernieuwd, zal Satan
zijn macht kwijtraken en zal de Heer duizend jaar op
aarde regeren. (20–25 minuten)

Zet Millennium op het bord. Zet de volgende vragen onder
dat woord (zonder de teksten). Laat de cursisten de vragen op
papier beantwoorden. Als ze dat gedaan hebben, zet u de
teksten op het bord. Bestudeer ze als klas als de cursisten hun
antwoorden corrigeren.

• Hoe kunnen we ons op de wederkomst van Jezus Christus
voorbereiden? (Zie LV 101:22; zie ook Matteüs naar Joseph
Smith 1:37, 46–50.)

• Wie zullen de Heer bij zijn wederkomst zien? (Zie LV 101:23;
zie ook Openbaring 1:7; LV 38:8.)

• Wat zal er met ‘al het verderfelijke’ en met de elementen van
de aarde gebeuren? (Zie LV 101:24–25; zie ook 2 Petrus 3:10.)

• Wat zal er met de relatie tussen mens en dier en tussen
de dieren onderling gebeuren? (Zie LV 101:26; zie ook
Jesaja 11:6–9.)

• Welke vragen zullen beantwoord worden? (Zie LV 101:27,
32–34; zie ook LV 76:6–10.)

• Wat zal er met de macht van Satan gebeuren? (Zie LV 101:28;
zie ook 1 Nephi 22:26.)

• In welke opzichten zal de dood anders zijn? (Zie LV
101:29–31; zie ook Jesaja 65:20.)

Vraag: Waarom was het belangrijk dat de heiligen tijdens hun
vervolging in Zion informatie over het millennium kregen?
Lees Leer en Verbonden 101:35–38 en zoek op wat de Heer de
getrouwen beloofde. Vraag: Hoe kan deze belofte een hulp-
middel in moeilijke tijden zijn?

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

‘Wij aanschouwen een volk dat een impopulaire gods-
dienst heeft aanvaard en wegens zijn trouw hieraan
voortdurende vervolgingen heeft moeten verduren. Een
volk dat wegens hun liefde voor God en getrouwheid aan
zijn werk honger en naaktheid, gevaren en vrijwel elke
ontbering heeft verduurd. Een volk dat ter wille van hun
godsdienst de voortijdige dood van ouders, man, vrouw
en kinderen moest betreuren. Een volk dat de dood boven
slavernij en huichelarij verkoos, dat op eerbare wijze zijn
aard hoog heeft gehouden en in tijden van beproeving
standvastig en onwrikbaar is gebleven. Blijf standvastig,
heiligen van God. Houd nog wat langer vol, totdat de
storm des levens uitgewoed is en u beloond wordt door
de God, wiens dienstknechten u bent, en die al uw
zwoegen en beproevingen ter wille van Christus en het
evangelie naar juiste waarde zal schatten. Uw naam zal
als heiligen Gods en deugdzame mensen aan het nage-
slacht worden doorgegeven.’ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 185.)

Geef uw getuigenis dat een eeuwig perspectief onze indruk van
hedendaagse beproevingen kan veranderen.

Leer en Verbonden 101:43–64. Door middel van de
zegeningen van de tempel kunnen we het kwaad in
de wereld overwinnen. (20–25 minuten)

Laat een stuk zeep en een steen of andere eenvoudige voor-
werpen zien. Laat de cursisten de voorwerpen met aspecten
van het evangelie vergelijken. Laat hen hun vergelijkingen
uitleggen. (Ze kunnen het stuk zeep bijvoorbeeld met bekering
vergelijken, de steen met een getuigenis enzovoorts.) Vraag:
Welk woord gebruiken we soms voor dergelijke vergelijkingen?
Zet het woord Gelijkenis op het bord. Bedenk met de cursisten
een eenvoudige definitie, en zet die naast het woord.

Leg uit dat de Heer in Leer en Verbonden 101 een gelijkenis
gebruikte om aan te geven waarom de heiligen uit Zion
verdreven waren. Laat de cursisten in de verzen 43–45 zes
onderdelen van de gelijkenis opzoeken. Zet ze op het bord.
Vraag de cursisten wat deze onderdelen kunnen voorstellen.
(Zie de toelichting bij LV 101:44–64 in De Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325, p. 243.) Uw lijst dient er als volgt uit
te zien:

Lees de verzen 43–62 met de cursisten. Laat hen de zes onder-
delen markeren en hun uitleg in de kantlijn van hun Schriften
zetten. Vraag:

• Waarom kunnen jullie de gelijkenis door de uitleg beter
begrijpen?

• Wat deden de dienstknechten van de edelman verkeerd?
(Zie vers 50.)

• Waarom deden zij dat? (Zie vers 48–49.)

• Hoe belangrijk was de toren in deze gelijkenis?

• Wie zou de dienstknecht in vers 55 zijn geweest? (Joseph
Smith; zie LV 103:21. NB: De verzen 55–60 hebben betrekking
op het Zionskamp, dat in de afdelingen 103 en 105 zal
worden behandeld.)

Laat een cursist vers 54 voorlezen en vraag:

• Hoe kan de tempel met een toren vergeleken worden?

• Hoe kunnen we door middel van de tempel vijanden ‘zien’
die nog veraf zijn?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de tempelzegens meer
invloed in ons leven hebben?

Onderdeel Uitleg

Edelman Jezus Christus

Een stuk zeer voortreffelijk land Jackson County (Missouri)

Dienstknechten Leden van de kerk

Olijfbomen Nederzettingen van de heiligen
in Missouri

Wachters Leiders van de kerk

Toren De tempel
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President Howard W. Hunter heeft gezegd:

President Gordon B. Hinckley heeft daar als raadgever in het
Eerste Presidium het volgende aan toegevoegd:

‘[De tempel] is een plaats van openbaring. Sinds de inwij-
ding komt het Eerste Presidium van de kerk en de Raad
der Twaalf Apostelen hier bijna wekelijks samen. Ze
bidden daar oprecht om licht en kennis. In dit heilige
gebouw worden besprekingen gehouden, rustig en inge-
togen. En hier wordt de inspiratie gevoeld die verkregen
wordt als mannen die met het hoogste gezag van het
eeuwig priesterschap begiftigd zijn in raadsvergadering
bijeenkomen om de wil van de Heer te leren kennen. (. . .)

‘De tempel is ook een plaats van persoonlijke inspiratie
en openbaring. Er zijn talloze mensen die in hachelijke
tijden, als er moeilijke beslissingen genomen moeten
worden en als er ingewikkelde problemen behandeld
moeten worden, onder vasten en gebed naar de tempel
gaan om leiding van God te ontvangen. Velen hebben
getuigd dat ze, hoewel ze niet de stem van openbaring
hebben gehoord, op dat moment of later wel indrukken
kregen over de te volgen koers, als antwoord op hun
gebeden.’ (‘The Salt Lake Temple’, Ensign, maart 1993,
p. 6.)

‘Ik moedig de heiligen der laatste dagen aan naar de
tempel van de Heer op te zien als het verheven symbool
van hun lidmaatschap. Het is mijn grootste hartenwens
dat ieder lid van de kerk waardig zal zijn om de tempel
binnen te gaan. (. . .)

‘Laten wij een volk zijn dat graag naar de tempel gaat. Ga
zo vaak naar de tempel als uw persoonlijke omstandig-
heden dat toelaten. Hang bij u thuis een foto van de
tempel op zodat uw kinderen die kunnen zien. (. . .) Werk
eraan dat ze zich van jongs af aan zullen voornemen om
naar de tempel te gaan en dat ze die zegen waardig
zullen blijven.

‘Als de afstand naar de tempel te groot is om er vaak heen
te gaan, stel dan uw familiegeschiedenis samen en stel de
namen beschikbaar voor de heilige verordeningen die
alleen in de tempel verricht kunnen worden. Dit voor-
ouderonderzoek is onmisbaar voor het werk in de tempel
en degenen die dat werk doen, zullen zeker gezegend
worden.’ (Zie De Ster, januari 1995, pp. 7–8.)

Leer en Verbonden 101:76–80, 93–95. God heeft de
grondwet van de Verenigde Staten gevestigd om
de noodzakelijke vrijheid voor de herstelling van de
kerk te verschaffen. (15–20 minuten)

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Ezra Taft
Benson voorlezen:

Vraag:

• Wat kunnen we van dit verslag te weten komen over de
stichters van de Verenigde Staten?

• Wat voor invloed heeft hun werk op de wereld gehad?

Zet de volgende woorden in een kolom op het bord: eisen,
schadevergoeding, grondwet, toekomst, slavernij. Laat de cursisten
in hun gids de definities van deze woorden opzoeken. (Zie de
afdeling ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 101.) Laat de cursisten
Leer en Verbonden 101:76–80 lezen en deze woorden vervangen
door de definities in hun gids. Vraag:

• Met wiens toestemming is de grondwet van de Verenigde
Staten tot stand gekomen? (De Heer, zie vers 77.)

• Waarom wil de Heer dat deze grondwet blijft gehandhaafd?
(Om de rechten van iedereen te beschermen en hen in staat
te stellen voor hun eigen zonden verantwoordelijk te zijn; zie
de verzen 77–78.)

• Hoe zou slavernij het vermogen beïnvloeden om zelf verant-
woordelijk te zijn?

• Wat zegt de Heer over de mensen die aan de vestiging van
de grondwet hebben bijgedragen? (Zie vers 80.)

‘De stichters van deze natie [de Verenigde Staten], die
grote mannen, zijn binnen die heilige muren [van de St.
Georgetempel] verschenen en hebben ervoor gezorgd dat
het plaatsvervangende werk voor hen gedaan werd.

‘President Wilford Woodruff beschreef het met deze
woorden: “Voordat ik St. George verliet, vergaderden de
geesten van de doden zich om mij heen en wilden weten
waarom wij ze niet verlosten. Ze zeiden: ‘U hebt al enige
jaren de beschikking over het Endowment House en toch
is er nog niets voor ons gedaan. Wij hebben de regerings-
vorm, waarvan u nu de vruchten plukt, gegrondvest en
we zijn er nooit van afgeweken, maar we zijn hem en ook
God trouw gebleven.’” (The Discourses of Wilford Woodruff,
samengesteld door G. Homer Durham [Salt Lake City:
Bookcraft, 1946], p. 160.)

‘Nadat hij president van de kerk was geworden,
verklaarde president Wilford Woodruff: “De mannen die
de Amerikaanse regeringsvorm gegrondvest hebben,
waren de beste geesten die de God van de hemel op de
hele aarde kon vinden. Zij waren uitgelezen geesten (. . .)
[en] werden door de Heer geïnspireerd.”’ (Zie De Ster,
januari 1988, p. 4.)
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Laat de cursisten de verzen 93–95 lezen, en vraag: Wat is de
‘vreemde daad’ en het ‘vreemde werk’ dat de Heer zou
verrichten? (Zijn werk in de laatste dagen; zie ook LV 95:4.)
Lees de volgende uitspraak van president Benson voor:

Inleiding
Toen de kerk in april 1830 werd georganiseerd, werden Joseph
Smith en Oliver Cowdery als eerste en tweede ouderling geor-
dend. (Zie LV 20:1–3.) In maart 1832 koos de profeet Joseph, als
president van de kerk, raadgevers in het Eerste Presidium uit.
In maart 1833 werden deze raadgevers geordend. (Zie de inlei-
ding tot LV 81 en LV 90.) In januari 1834 had de kerk meer dan
drieduizend leden – minder dan in een gemiddelde ring tegen-
woordig. Door het toegenomen ledental was er meer behoefte
aan leiders in de kerk. In februari 1834 gaf de Heer Joseph
Smith de opdracht om de eerste hoge raad van de kerk te orga-
niseren. (Zie LV 102:1–11.) Ook gaf Hij instructies voor het
houden van disciplinaire raden. (Zie LV 102:12–27.)

Deze eerste hogeraad was in sommige opzichten anders dan de
hoge raden tegenwoordig. Deze raad had algemene bevoegd-
heid over de hele kerk en werd door het Eerste Presidium
gepresideerd. Toen er andere ringen georganiseerd werden,
kreeg iedere ring een eigen ringpresidium en hoge raad. Aange-
zien deze eerste hoge raad ongeveer een jaar eerder dan het
Quorum der Twaalf Apostelen werd georganiseerd, zijn een
aantal instructies in afdeling 102 ook van toepassing op het
Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen, die nu
de algemene bevoegdheid over de hele kerk hebben.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer heeft raden ingesteld om de zaken van zijn kerk te

besturen. (Zie LV 102:1–2; zie ook LV 78:9; 107:85–89.)

Leer en Verbonden 102

‘De herstelling van het evangelie en de vestiging van de
kerk van de Heer konden niet gerealiseerd worden totdat
de stichters van de Verenigde Staten hun zending hadden
volbracht. Die grote zielen die verantwoordelijk waren
voor de vrijheden in dat land, erkenden de hand van God
in hun werk. Wij zijn hun veel dank verschuldigd, maar
we zijn onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus,
nog meer dank verschuldigd. Wat zijn wij gezegend dat
we in vrijheid mogen leven en het evangelie van Jezus
Christus mogen hebben.’ (The Teachings of Ezra Taft Benson
[1988], p. 604.)

• De Heer heeft disciplinaire raden ingesteld om de onschul-
digen te beschermen, de zondaars te helpen bij het beke-
ringsproces en de kerk vrij van zonde en aanvaardbaar voor
God te houden. (Zie LV 102; zie ook LV 107:77–84.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 120–122.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 245–247.

Lesideeën
Leer en Verbonden 102:1–11. De Heer heeft raden
ingesteld om de zaken van zijn kerk te besturen.
(15–20 minuten)

Als u in een ring woont, zet dan op het bord de namen van drie
of vier leden van de hoge raad. Vraag de cursisten wat voor
roeping deze mannen hebben. Lees de inleiding tot Leer en
Verbonden 102 en de verzen 1–2, 4, 6–11. Vraag:

• Hoe werd de hoge raad van Kirtland georganiseerd?
(Zie vers 1.)

• Wat waren enkele taken van hun? (Zie vers 2.)

• Wat was er nodig voordat ze iets konden doen? 
(Zie vers 4, 6–8.)

• Wie presideert de hoge raad? (Zie vers 9–11.)

• Wat voor andere raden zijn er tegenwoordig in de kerk?
(Gezinsraden, wijkraden, ringraden, de Raad der Twaalf
enzovoorts.)

• Waarom zou de Heer gebruik maken van raden om het werk
van zijn kerk te verrichten?

Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling M. Russell
Ballard voorlezen:

‘Wanneer we eensgezind handelen, creëren we een
geestelijk synergisme, of met andere woorden, een
verhoogde doeltreffendheid of resultaat ten gevolge van
ons gezamenlijk optreden of onze samenwerking.

‘De klassieke moralist Aesopus illustreerde de kracht van
het synergisme door een stokje omhoog te houden en een
vrijwilliger uit het publiek te vragen het te breken.
Natuurlijk had de vrijwilliger daar geen enkele moeite
mee. Toen Aesopus hem echter meer stokjes tegelijk gaf,
was de vrijwilliger op een bepaald ogenblik niet meer in
staat om ze te breken. De moraal van de demonstratie
van Aesopus was duidelijk: samen brengen we een syner-
gisme tot stand dat ons veel sterker maakt dan wanneer
we alleen staan.’ (De Ster, januari 1994, p. 72.)

Leer en Verbonden 102
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Ouderling Ballard heeft verder uitgelegd:

Vraag de cursisten wat deze uitspraak met de bespreking te
maken heeft. Herinner de cursisten eraan dat vrouwen geen
deel van de hoge raad van de ring uitmaken, maar dat ze een
belangrijk onderdeel van de andere raden op wijk- en ringni-
veau zijn. Lees de volgende uitspraak van ouderling Ballard
voor:

Leer en Verbonden 102:9–33. De Heer heeft
disciplinaire raden ingesteld om de onschuldigen te
beschermen, de zondaars te helpen bij het
bekeringsproces en de kerk vrij van zonde en
aanvaardbaar voor God te houden. (20–25 minuten)

NB: Het kan nuttig zijn om een bisschop of ringpresident met
de cursisten over disciplinaire raden te laten praten. Houd reke-
ning met de kostbare tijd van de kerkleider.

Zet op het bord: Geen maatregel, Formele proeftijd, Ondercensuur-
stelling, Excommunicatie. Vraag de cursisten waar deze woorden
in de kerk gebruikt worden. (Disciplinaire raden.) Leg uit dat
als een lid van de kerk een ernstige zonde begaat, het noodza-
kelijk is om die zonde aan de bisschop of gemeentepresident te
belijden, en in sommige gevallen aan de president van de ring,

‘Broeders, zorg er alstublieft voor dat u van de zusters in
uw raadsvergaderingen de nodige inbreng krijgt. Moedig
alle raadsleden aan voorstellen en ideeën naar voren te
brengen om in de ring en de wijk op efficiëntere wijze het
evangelie te verkondigen, de heiligen te vervolmaken en
de doden te verlossen.’ (De Ster, januari 1994, p. 71.)

‘God heeft in de voorsterfelijke wereld een grote raads-
vergadering samengeroepen om ons zijn heerlijke plan
voor ons eeuwig welzijn voor te leggen. De kerk van de
Heer is georganiseerd met raden op elk niveau, te
beginnen met de Raad van het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen, tot en met de raden van
ringen, wijken, quorums, hulporganisaties en gezinnen.

‘President Stephen L. Richards heeft [als raadgever in het
Eerste Presidium] gezegd:

‘“Het genie van ons kerkelijk bestuur is het besturen door
raden. (. . .) Ik heb genoeg ervaring om te weten hoe
waardevol raden zijn. Er gaat nauwelijks een dag voorbij
of ik herken (. . .) de wijsheid van God die die raden in
het leven geroepen heeft (. . .) om zijn koninkrijk te
besturen. (. . .)

‘“(. . .) Ik kan u zonder de minste aarzeling verzekeren
dat, wanneer u in raadsvergadering samenkomt zoals dat
van u verwacht wordt, God u de oplossing zal geven
voor de problemen waarmee u geconfronteerd wordt.”
(Conference Report, oktober 1953, p. 86.)’ (De Ster, januari
1994, p. 71.)

het district of het zendingsgebied. Deze functionarissen zijn als
rechter in Israël geroepen en aangesteld. (Zie LV 107:72–74.)
Zij hebben de bevoegdheid om een overtreding informeel te
behandelen of een disciplinaire raad te houden om de mogelijk-
heden op het bord te overwegen. Lees de volgende uitspraak
voor: ‘Disciplinaire raden worden op liefdevolle wijze
gehouden en zijn bedoeld om iemand te helpen bij het beke-
ringsproces zodat hij of zij weer de volledige zegeningen van
het evangelie kan ontvangen.’ (Priesthood Leader’s Guidebook
[1992], p. 14.)

Leg uit dat er in afdeling 102 een beschrijving staat van de
manier waarop een hoge raad een disciplinaire raad houdt.
Lees de verzen 12–18 en vraag:

• Hoe besluit een disciplinaire raad wie er mag spreken?

• Wat voor rol speelt ieder hogeraadslid tijdens een discipli-
naire raad?

• Hoe zorgt de Heer ervoor dat de raad rechtvaardig en eerlijk
is ten opzichte van iedereen?

• In welke opzichten is een disciplinaire raad een hulpmiddel
om iemand bij zijn bekering te helpen en terug tot de weg
naar het eeuwige leven te leiden?

Zeg dat een disciplinaire raad gehouden wordt om te zegenen,
liefde te betonen en hulp te verlenen, niet om kwaad te doen.
Lees de volgende uitspraak voor van president Gordon B.
Hinckley, destijds raadgever in het Eerste Presidium:

Lees de verzen 19–22, 27–28 en vraag:

• Wat gebeurt er als van alle bewijzen nota is genomen?

• Onder wat voor omstandigheden kan een zaak opnieuw
behandeld worden?

• Hoe ver kan de beslissing van een disciplinaire raad in hoger
beroep worden behandeld?

• Waardoor wordt bepaald of een zaak door het Eerste
Presidium zal worden behandeld?

• Hoe zijn disciplinaire raden een uiting van de liefde van de
Heer voor zijn kinderen?

‘Wanneer er een disciplinaire raad wordt gehouden,
hebben de drie leden van de bisschap, van het ringpresi-
dium, of van het presidium van de kerk, samen zitting,
bespreken ze de aangelegenheid samen, en bidden ze
samen om tot een beslissing te komen. Ik wil u verze-
keren, broeders, dat er volgens mij nooit een oordeel
wordt geveld zonder dat er gebed aan voorafgaat.
Stappen ondernemen tegen een lid is een te ernstige zaak
om te vertrouwen op het inzicht van alleen de mens, en
vooral van maar één persoon. Men heeft er de leiding van
de Geest voor nodig, en daar moet oprecht naar gestreefd
worden, waarna er naar geluisterd moet worden om
gerechtigheid tot stand te brengen. (De Ster, januari 1991,
p. 51.)
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Inleiding
Toen afdeling 103 geopenbaard werd, waren de heiligen uit
Jackson County verdreven. ‘Al die tijd stegen de smeekbeden
van de verbannen heiligen naar de hemel, voor de verlossing
van hun gezin en voor hun bevrijding van de vervolgingen.
In een openbaring aan de profeet op 24 februari 1834 maakte
de Heer bekend dat de goddelozen toestemming voor hun
ongerechtigheden hadden gekregen om het volk van de Heer te
kastijden; want zij hadden op verschillende terreinen zijn
geboden overtreden.’ (George Q. Cannon, Life of Joseph Smith the
Prophet, p. 172.) In afdeling 103 gebood de Heer de profeet
Joseph Smith om het Zionskamp te organiseren.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Zion zal verlost worden als de heiligen veel ellende hebben

doorstaan en de geboden van God hebben leren gehoor-
zamen. (Zie LV 103:1–20; zie ook LV 100:13, 15–17.)

• De Heer zal Zion met macht verlossen. Hij zal de vergade-
ring van de heiligen leiden en door middel van zijn profeet
het land van Zion aankopen. (Zie LV 103:15–28; zie ook
LV 101:17–22.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 141–142.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 248–252.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 15, ‘Zionskamp’ (21:45), kan gebruikt worden
om Leer en Verbonden 101–105 te behandelen. (Zie

Videolessen Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 103:1–28. Zion zal verlost
worden als de heiligen veel ellende hebben
doorstaan en de geboden van God hebben leren

gehoorzamen. De Heer zal Zion met macht verlossen.
Hij zal de vergadering van de heiligen leiden en door
middel van zijn profeet het land van Zion aankopen.
(35–40 minuten)

NB: Het lesidee voor Leer en Verbonden 105 gaat ook over het
Zionskamp.

S  M  T  W  TH  F  S

Leer en Verbonden 103

Maak een bord met daarop Vrijwilligers gevraagd en hang dat
op waar de cursisten het bij binnenkomst zullen zien. Zet op het
bord de volgende ‘krantenkoppen’ over Jackson County
(Missouri) in 1833:

Kies een aantal verhalen van de bladzijden 132–137 in De
geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, en geef een aantal
cursisten van tevoren kopieën. Laat hen de verhalen in de klas
vertellen en uitleggen bij welke krantenkoppen ze horen.

Vraag: Waarom zou de Heer hebben toegestaan dat de heiligen
vervolgd en uit hun woning verdreven werden? Bespreek
hun antwoorden. Lees Leer en Verbonden 103:3–4 en zoek op
waarom de Heer wachtte om Zion te verlossen. Lees de toelich-
ting bij Leer en Verbonden 103:1–4 in De Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325 (p. 248).

Laat de cursisten Leer en Verbonden 103:4–14; 105:1–5 lezen.
Laat hen de gedeelten markeren waarin staat wat de Heer van
de heiligen in Missouri verwachtte en wat er moest gebeuren
voordat Hij Zion zou vestigen. Bespreek hun bevindingen. Lees
Leer en Verbonden 103:15 en getuig dat Zion door de macht van
de Heer verlost zal worden.

Vraag wie bij binnenkomst het bord heeft gezien waarop vrij-
willigers worden gevraagd. Lees Leer en Verbonden 103:30 en
zoek op wie er naar Kirtland kwam om hulp voor de heiligen in
Missouri in te roepen. In afdeling 103 staan de instructies aan
Joseph Smith om de heiligen in Missouri te helpen. Toen hij
deze openbaring had ontvangen, zocht de profeet naar vrijwilli-
gers om volgens de aanwijzingen in de verzen 30–40 naar Zion
te gaan. Deze vrijwilligers staan bekend als het Zionskamp.

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je in 1834 in Kirtland
woont. Op een zondag ga je naar de kerk waar de leiders het
leed van de heiligen in Missouri beschrijven en het plan van de
Heer uitleggen om ze te helpen en hun land terug te krijgen.
Wie van jullie zou zich als vrijwilliger voor het Zionskamp
opgeven?

Laat een cursist de verzen 19, 22, 27–28, 30–33, 36 lezen. Vraag:

• Wat voor invloed zouden deze teksten op jullie beslissing
hebben om al dan niet met het Zionskamp mee te gaan?

• Wat kan de motivatie zijn geweest van de mensen die met
het kamp meegingen?

• Bendes in Missouri verdrijven honderden mormonen
uit hun woning

• Mormonen openlijk geteisterd en vervolgd

• Drukkerij vernietigd – mormoonse kolonisten raken
hun bezittingen kwijt

• Mormoonse vluchtelingen zonder geld en benodigd-
heden – velen hebben slechte gezondheid

• Mormonen vragen regering tevergeefs om hulp

Leer en Verbonden 103
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• Hoeveel mensen wilde de Heer met het Zionskamp mee
hebben? (Zie vers 30.)

• Waarom gaf de Heer meerdere instructies over de hoeveel-
heid mannen die nodig was? (Zie vers 31.)

Bespreek de beschrijvingen over het lijden van de leden van het
Zionskamp. (Zie De geschiedenis van de kerk in de volheid der
tijden, pp. 143–144.) Vraag: Als jullie van tevoren wisten met
wat voor moeilijkheden je te maken zou krijgen, zou je je dan
nog als vrijwilliger opgeven? Bespreek de volgende vragen:

• Wat voor vervolgingen of moeilijkheden belemmeren tegen-
woordig de opbouw van Zion?

• In welke opzichten zijn jullie geroepen om bij te dragen aan
de vergadering van Israël en de verlossing van Zion?

• Hoe kunnen wij volgens de raad van de Heer in vers 9 leven?

• Hoe zijn de verzen 27–28 in onze tijd van toepassing?

• Wat kunnen wij leren van het voorbeeld van de mensen die
met het Zionskamp meegingen?

Inleiding
De heiligen behoren altijd voor de behoeftigen te zorgen. Deze
taak was een van de doelen van de verenigde orde, die de
heiligen van de Heer moesten organiseren. Ouderling Bruce R.
McConkie heeft als lid van de Zeventig het volgende uitgelegd:

‘Zoals toen geprobeerd werd, hield de volledige wet van toewij-
ding in dat de heiligen al hun bezittingen aan de vertegenwoor-
diger van de Heer moesten toewijden en overdragen, ‘met
een verbond en een akte die niet te verbreken zijn’ (LV 42:30;
58:35). (. . .) Door hebzucht (. . .) en de wereldse omstandigheden
waarin zij zich bevonden, hadden de heiligen niet veel succes in
de uitvoering van deze wet. En na verloop van tijd trok de Heer
het voorrecht in om op die manier hun materiële zaken te
regelen.

‘Veel van de onderliggende beginselen van de wet van toewij-
ding zijn echter behouden gebleven, en zijn nog steeds van
kracht in de kerk.’ (Mormon Doctrine, p. 158.)

Veel van deze beginselen staan in Leer en verbonden 104.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wie hun verbonden met de Heer naleven, zullen gezegend

worden, wie dat niet doen, zullen worden vervloekt. (Zie
LV 104:1–10, 23, 31–42, 46; zie ook LV 82:3.)

• De welzijnszorg van de kerk maakt gebruik van de begin-
selen van de wet van toewijding om voor de armen te
zorgen. (Zie LV 104:11–18; zie ook 2 Korintiërs 9:6–7;
Mosiah 4:16, 26.)

Leer en Verbonden 104

• God heeft de aarde geschapen met voldoende middelen
voor al zijn kinderen. Alles is van Hem, en wij dienen op
zijn manier voor onszelf en de armen te zorgen. (Zie
LV 104:14–18.)

• De Heer adviseert ons om onze schulden af te betalen en ons
uit de ban van schuld te bevrijden. (Zie LV 104:78–83; zie ook
Romeinen 13:8; LV 19:35; 64:27.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 252–256.

Lesideeën
Leer en Verbonden 104:1–46. De welzijnszorg van
de kerk maakt gebruik van de beginselen van de
wet van toewijding om voor de armen te zorgen.
(45–50 minuten)

Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 104 en vraag: Wat is de
verenigde orde? Leg uit dat sommige mensen de wet van
toewijding met de verenigde orde verwarren. Onder de wet van
toewijding wijden personen hun tijd, talenten en middelen toe
om het koninkrijk van onze hemelse Vader op te bouwen. De
wet van toewijding is op het vrijwilligheidsprincipe gebaseerd.
Als de heiligen de wet volledig naleven, zullen zij in materiële
zaken gelijkwaardig zijn. (Merk op dat gelijkwaardig niet
hetzelfde is als ‘identiek’. De heiligen ontvangen hun erfgoed
volgens hun rechtschapen verlangens en behoeften. Zie LV 51:3,
70:14.) Verenigde orden waren organisaties die in de begin-
dagen van de kerk georganiseerd werden om de wet van
toewijding in praktijk te brengen. Lees de volgende uitspraak
van ouderling Marion G. Romney voor:

‘Zoals u zich zult herinneren zijn toewijding en rent-
meesterschap de onderliggende beginselen van de vere-
nigde orde en worden de overschotten in het voorraad-
huis voor de bisschoppen opgeslagen. Toen de wet van
tiende vier jaar na de beëindiging van het experiment met
de verenigde orde werd ingesteld, moesten de leden van
de Heer ‘al hun overtollig bezit in handen [geven] van de
bisschop van mijn kerk in Zion’ (LV 119:1). Vervolgens
moesten ze ‘jaarlijks één tiende deel van al hun opbreng-
sten betalen’ (LV 119:4). Deze wet, die nog steeds van
kracht is, houdt in ieder geval het beginsel van rent-
meesterschap in, want iedereen is persoonlijk verant-
woordelijk om in de behoeften van zichzelf en zijn gezin
te voorzien. Verder heeft president [J. Reuben] Clark jr.
gezegd:

‘“(. . .) Met betrekking tot de overschotten die onder de
verenigde orde verzameld werden, hebben wij tegen-
woordig de vastengaven, onze bijdragen aan de welzijns-
zorg en onze tiende, die allemaal ten behoeve van de zorg
voor de armen gebruikt kunnen worden en voor de acti-
viteiten en zaken van de kerk.”’
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Vraag:

• Hoe bereiden we ons op de wet van toewijding voor als we
tiende en andere gaven betalen?

• Hoeveel kunnen we aan vastengaven betalen?

• Hoe wordt tegenwoordig het voorraadhuis voor de
bisschoppen gefinancierd? (Mogelijke antwoorden: door
vastengaven en andere bijdragen voor de welzijnszorg.)

Leg uit dat in gebieden waar de kerk sterk vertegenwoordigd
is, bisschoppen toegang hebben tot een letterlijk voorraadhuis
waar voedsel en andere huishoudelijke artikelen verkrijgbaar
zijn. De kerk heeft ook arbeidsbureaus, winkels in tweedehands
goederen, conservenfabrieken, adoptiebureaus en therapeuti-
sche hulpverlening waar de bisschop terecht kan om behoef-
tigen te helpen. Het woord voorraadhuis omvat alle bijdragen die
de leden van de kerk leveren om anderen te helpen. Lees de
volgende uitspraak voor:

Laat de cursisten om de beurt een tekst uit Leer en Verbonden
104:1–18 voorlezen. Laat hen beginselen opzoeken die met de
zorg voor de armen te maken hebben. Gebruik vragen zoals de
volgende als hulpmiddel bij de bespreking:

• Verzen 1, 11. Waarom is het nuttig om goed georganiseerd te
zijn als we voor de armen willen zorgen?

• Verzen 11–13. Wat is een rentmeesterschap? (Een opdracht
van de Heer om voor iets te zorgen dat van Hem is.)
Wat voor opdrachten geeft de Heer ons tegenwoordig?
(Mogelijke antwoorden: ons werk, ons gezin, onze

‘Een voorraadhuis kan zo eenvoudig of geavanceerd zijn
als de omstandigheden vereisen. Het kan een lijst van
beschikbare diensten zijn, geld op een rekening, voedsel
in een kelderkast, of verbruiksartikelen in een gebouw.
Op het moment dat trouwe leden een deel van hun tijd,
talenten, vaardigheden, naastenliefde, goederen en finan-
ciële middelen ter beschikking stellen van de bisschop
voor de zorg voor de armen en de opbouw van Gods
koninkrijk op aarde, wordt er een voorraadschuur
gevestigd.

‘Daarom is er in elke wijk een voorraadschuur van de
Heer.’ (Zie Op ’s Heren eigen wijze, p. 11.)

‘Wat weerhoudt ons ervan om net zoveel vastengaven te
betalen als we onder de verenigde orde van onze over-
schotten zouden hebben afgedragen? Alleen onze eigen
beperkingen.

‘Onder de verenigde orde hadden we het voorraadhuis
voor de bisschoppen, waar het materiaal werd verzameld
om in de behoeften van de armen te voorzien. Nu hebben
we een voorraadhuis voor de bisschoppen onder de
welzijnszorg, dat voor hetzelfde doel gebruikt wordt.
[Conference Report, oktober 1942, pp. 57–58.]’ (Confe-
rence Report, april 1966, p. 100.)

roeping in de kerk.) Hoe dienen wij die opdrachten te gebrui-
ken om voor de armen te zorgen?

• Verzen 14–15. Wat staat er in deze teksten over ons bezit?

• Verzen 17–18. Hoe heeft de Heer geregeld dat er voor alle
mensen goed gezorgd kan worden?

Laat de cursisten aan beroepen denken waar zij interesse in
hebben (bijvoorbeeld: arts, boer, huisvrouw, leerkracht,
aannemer), en laat een aantal cursisten iets over hun interesses
aan de klas vertellen. Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je
bent afgestudeerd en aan je carrière begint. Wat voor middelen
(zoals instrumenten, tijd, talenten, geld) kunnen jullie aanwen-
den om de mensen in de volgende situaties te helpen:

• Een man raakt zijn baan kwijt en kan zijn rekeningen niet
meer betalen.

• Een jonge moeder overlijdt door een ongeval. De vader heeft
emotionele problemen en weet niet hoe hij voor vier kleine
kinderen moet zorgen.

• De auto van een gezin begeeft het, en ze hebben geen geld
voor de reparatie.

• Er komt een nieuw gezin in de buurt wonen en er moet veel
aan hun huis gebeuren, maar ze hebben er geen geld voor.

Lees ‘Welzijnswerk in de wijk – “Mein Bruder”’ in het aanhang-
sel (p. 300) om te laten zien hoe de beginselen in Leer en
Verbonden 104 toegepast kunnen worden.

Zoek in de verzen 25, 31, 33, 35, 38, 42, 46 zinsneden op die in
iedere tekst voorkomen. Vraag:

• Wat voor zegeningen worden beloofd aan de mensen die
getrouw zijn?

• Hoe kunnen wij getrouw zijn aan de opdrachten die de Heer
ons geeft?

• Hoe zijn de zegeningen in deze teksten op ons van
toepassing?

Vraag de cursisten waarmee zij door de Heer gezegend zijn.
Moedig hen aan die zegeningen te gebruiken om anderen te
dienen en voor anderen te zorgen. Besluit met de lofzang ‘Daar
Gij mij veel gegeven hebt’ (lofzang 151).

Leer en Verbonden 104:78–83. De Heer adviseert ons
om onze schulden af te betalen en ons uit de ban
van schuld te bevrijden. (15–20 minuten)

Laat twee cursisten voor de klas komen. Laat de cursisten zich
voorstellen dat de eerste cursist veel geld van de andere heeft
geleend. Vraag aan de eerste cursist:

• Leen je graag geld? Waarom of waarom niet?

• Wat vind je van de mensen waarbij je in de schuld staat?

Vraag aan de tweede cursist:

• Leen je graag geld uit? Waarom of waarom niet?

• Wat vind je van de mensen die bij jou in de schuld staan?

• Wat zou je ervan vinden als het geld dat je had uitgeleend
nooit meer werd terugbetaald?

Leer en Verbonden 104
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Vraag de klas:

• Wat voor invloed heeft rente op een lening?

• Wat voor invloed kan dat hebben op de mensen die geld
lenen?

Bespreek de volgende feiten:

• Een dertigjarige lening van honderdduizend euro met een
rentepercentage van 9% heeft aan het eind 189.000 euro
aan rente gekost. De totale kosten van de lening zijn dus
289.000 euro.

• Een zesjarige lening van twintigduizend euro met een rente-
percentage van 10% kost 6.500 euro aan rente.

• Als je achttienhonderd euro op je creditcard hebt staan met
een rente van 19,6% en alleen de minimale maandelijkse
betaling verricht, kan het, afhankelijk van de voorwaarden
van de financiële instelling, tientallen jaren duren voordat
het bedrag is afbetaald, met duizenden euro’s aan rente.

Lees Leer en Verbonden 19:35; 64:27; 104:78 en zoek de raad van
de Heer met betrekking tot schulden op. Vraag: Waarom is dit
goede raad? Lees de volgende uitspraak van president Gordon
B. Hinckley voor:

Zoek in Leer en Verbonden 104:78–83 de instructies van de
Heer aan de leden van de verenigde orde op over de manier om
schulden af te betalen. Vraag:

• Hoe kunnen ijver, nederigheid en gebed hulpmiddelen zijn
om onze schulden af te betalen?

• Waarom is het voor sommige mensen nodig dat de schuld-
eisers hun hart verzachten?

‘President J. Reuben Clark jr. heeft in 1938 tijdens de
priesterschapsbijeenkomst van de algemene conferentie
vanaf dit spreekgestoelte gezegd: “Hebt u eenmaal
schulden, dan is de rente uw metgezel, elke minuut van
de dag of nacht; u kunt hem niet negeren of ontlopen;
u kunt hem niet verwerpen; hij geeft niet toe aan smeek-
beden, eisen of bevelen; en als u hem in de weg zit en zijn
pad kruist, of niet aan zijn eisen voldoet, zal hij u vermor-
zelen.” (Conference Report, april 1938, p. 103.) (. . .)

‘President Heber J. Grant heeft het herhaaldelijk vanaf
deze plek over dit onderwerp gehad. Hij zei:

‘“Als er iets is dat het mensenhart en het gezin gemoeds-
rust en bevrediging geeft, dan is het om naar ons
inkomen te leven. En als er iets is dat verpletterend,
ontmoedigend en terneerslaand is, dan is het schulden
en verplichtingen te hebben waaraan men niet kan
voldoen.”’ (Heber J. Grant, Gospel Standards, p. 111.) (. . .)

‘Ik spoor u aan (. . .) om naar uw financiën te kijken. Ik
spoor u aan om bescheiden te zijn in uw uitgaven, om
uzelf in uw aankopen te beheersen, om schulden zoveel
mogelijk te vermijden, om die schulden zo snel af te
betalen als u kunt en uzelf uit slavernij te bevrijden.’
(De Ster, januari 1999, pp. 65–66.)

• Op wie moeten wij vertrouwen om onze schulden te
overwinnen?

• Hoe kunnen deze beginselen behulpzaam zijn bij het
vermijden van schulden?

Getuig wat een zegen het is om geen schulden te hebben. Wijs
erop dat de kerk ons een goed voorbeeld geeft op het gebied
van financieel beheer. Ten eerste leent de kerk geen geld. Ten
tweede spaart de kerk een deel van haar inkomsten. President
Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

Inleiding
‘Het Zionskamp werd formeel op 6 mei 1834 in New Portage
(Ohio) georganiseerd. Uiteindelijk bestond het uit 207 mannen,
11 vrouwen en 11 kinderen. Ze werden door de profeet in
groepen van tien en vijftig onderverdeeld. Iedere groep moest
een leider uitkiezen. (. . .) 45 dagen lang liepen ze naar Clay
County (Missouri), een afstand van meer dan zestienhonderd
kilometer. Ze reisden zo snel mogelijk onder erbarmelijke
omstandigheden. (. . .)

‘In het kamp werd veel nadruk gelegd op spiritualiteit en
gehoorzaamheid aan de geboden. (. . .) De profeet sprak vaak
over de leerstellingen van het koninkrijk. Hij zei: “God was bij
ons, en zijn engelen gingen voor ons uit, en ons geloof was
onwrikbaar. We weten dat de engelen ons vergezelden, want
we zagen ze.”’ [History of the Church, deel 2, p. 73.] (. . .)

‘Op 18 juni had het kamp Clay County (Missouri) bereikt. De
gouverneur van Missouri, Daniel Dunklin, hield zich echter niet
aan zijn belofte het leger van de heiligen te zullen helpen bij de
rehabilitatie van de kerkleden die uit hun huizen verdreven
waren. Voor sommigen in het kamp was het mislukken van dat
militaire doel de beslissende beproeving van hun geloof. Som-
migen kwamen teleurgesteld en boos in opstand. Daarom waar-
schuwde de profeet hen dat de Heer ze verschrikkelijk zou
kastijden. Kort daarna brak in het kamp een rampzalige cholera-
epidemie uit. Voordat die bedwongen was, raakte een derde van

Leer en Verbonden 105

‘Bij de financiële zaken van de kerk houden we ons aan
twee vaste en fundamentele beginselen: Ten eerste, de
kerk zet de tering naar de nering. Zij geeft niet meer uit
dan er binnenkomt. Ten tweede, een vast percentage van
de inkomsten wordt terzijde gezet om een reserve op te
bouwen voor eventuele tijden van tegenspoed.

‘De kerk heeft haar leden jarenlang geadviseerd om een
voorraad voedsel en geld opzij te zetten voor eventuele
noodgevallen. Het enige wat we proberen te doen, is
datzelfde beginsel ook toe te passen voor de kerk als
geheel.’ (De Ster, juli 1991, p. 56.)
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het kamp besmet, onder wie ook Joseph Smith, en daarna stier-
ven er veertien mensen.’ (Ons erfgoed – beknopte geschiedenis van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
pp. 27–28.) (De profeet Joseph Smith zei later tegen Brigham en
Joseph Young: ‘Broeders, ik heb de mannen gezien die in ons
kamp aan cholera zijn gestorven; en de Heer weet dat als ik een
plaats verdien met zoveel licht als het hunne, ik niets meer zal
vragen.’ [History of the Church, deel 2, p. 181.])

‘Begin juli werden de deelnemers aan het kamp eervol door de
profeet ontslagen. Tijdens de tocht was gebleken wie aan de
kant van de Heer stond en wie waardig was om een leiders-
functie te bekleden. De profeet heeft later uitgelegd welk resul-
taat de tocht had gehad: “God wilde niet dat u ging vechten.
Hij kon zijn koninkrijk niet vestigen met twaalf mannen die de
deur van het evangelie voor de volkeren der aarde moesten
openen, en met zeventig mannen onder zich om in hun sporen
te treden, tenzij hij ze selecteerde uit een groep mannen die hun
leven hadden willen geven, en die een offer hadden gebracht
dat net zo groot was als dat van Abraham.” [Joseph Young Sr. ,
History of the Organization of the Seventies (1878), p. 14.]’
(Ons erfgoed, p. 29.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer maakte een einde aan de volledige uitoefening van

de wet van toewijding. Zion kan alleen gevestigd worden als
de heiligen volgens celestiale wetten leven. (Zie LV 105:1–13,
18–19; zie ook LV 12:6–9.)

• Wie tijdens beproevingen getrouw blijven, zullen kennis,
ervaring en geloof ontvangen. (Zie LV 105:6, 10, 18–19;
zie ook 2 Nephi 2:1–2.)

• De Heer versterkt de getrouwen en zorgt ervoor dat zij door
middel van zijn macht hun vijanden kunnen overwinnen.
(Zie LV 105:14–15, 27–30; zie ook Jozua 10:12–14; Jesaja 49:25.)

• Wij mogen niet over ons geloof en onze goede werken
opscheppen. Als wij de Heer nederig gehoorzamen, zullen
wij gunst en genade in de ogen van de wereld en gemoeds-
rust vinden. (Zie LV 105:23–27, 38–40; zie ook Alma
38:10–12.)

• De wet van toewijding zal niet volledig in de kerk worden
ingevoerd totdat Zion is verlost en het nieuwe Jeruzalem is
gebouwd. (Zie LV 105:34.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 141–151.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 257–261.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 15, ‘Zionskamp’ (21:45), kan gebruikt worden
om Leer en Verbonden 101–105 te behandelen. (Zie Vide-

olessen Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 105. De Heer versterkt de
getrouwen en zorgt ervoor dat zij door middel van
zijn macht hun vijanden kunnen overwinnen.
Hij zegent de mensen die in tijden van beproeving
geduldig blijven. (30–35 minuten)

Lees 1 Korintiërs 1:25–27 en vraag:

• Waarom zou God de mensen die in de ogen van de wereld
zwak en eenvoudig zijn uitkiezen om zijn doeleinden te
verwezenlijken?

• Hoe wordt dit beginsel door het verhaal van David en Goliat
bekrachtigd? (Zie 1 Samuël 17:41–47.)

• Lees Richteren 7:1–7. Wat leren we van het verhaal van
Gideons leger?

• Lees Leer en Verbonden 103:30–34. In welke opzichten was
de vergadering van het Zionskamp anders dan de vergade-
ring van Gideons leger?

Bespreek met de cursisten de bovenstaande inleiding tot afde-
ling 105 (pp. 179–180), en laat de cursisten de doeleinden van
het Zionskamp opnoemen. (Zie ook de uitspraak van ouderling
Delbert L. Stapley in de historische achtergrond van afdeling
105 in De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 258.)

Deel de klas op in drie groepen. Geef iedere groep een van de
volgende opdrachten. Als ze daarmee klaar zijn, laat u iemand
uit iedere groep vertellen wat zij geleerd hebben.

1. Lees Leer en Verbonden 105:1–6 en noteer waarom de Heer
Zion toen niet verloste. Lees Leer en Verbonden 12:6–9;
14:6–7. Wat verwacht de Heer tegenwoordig van de heiligen?
Wat voor zegeningen krijgen de mensen die celestiale wetten
naleven?

2. Lees Leer en Verbonden 105:7–13, 16–19 en noteer wat de
Heer van de leden van zijn kerk verwacht. Hoe zouden de
leden van het Zionskamp (of de kerk) zijn gezegend omdat
ze aan deze verwachtingen voldeden? Wat verwacht de Heer
van ons?

3. Lees Leer en Verbonden 105:14, 26–27, 31–41 en noteer de
teksten waaruit blijkt dat de Heer Zion uiteindelijk zal
verlossen. Wat wordt er voor die tijd van ons verwacht? Hoe
kunnen we de raad in deze teksten beter opvolgen?

Inleiding
In afdeling 106 gaf de Heer Warren Cowdery het gebod ‘zijn
stem [te] verheffen en het volk [te] waarschuwen’ (vers 2) en
prees Hij hem omdat hij ‘zich van de bedriegerijen der mensen
afscheidde’ (vers 6). In deze openbaring waarschuwde de Heer
de heiligen:

Leer en Verbonden 106
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‘De komst des Heren nadert, en deze overvalt de wereld als een
dief in de nacht –

‘Omgordt daarom uw lendenen, opdat gij de kinderen des
lichts moogt zijn’ (vers 4–5).

President N. Eldon Tanner heeft als raadgever in het Eerste
Presidium de heiligen in onze tijd soortgelijk advies gegeven:

‘Als priesterschapsdragers moeten wij de wereld het goede
voorbeeld geven: ons van onze zonden bekeren, anderen
vergeven en de geboden van God onderhouden. Wij moeten de
wereld op de wederkomst van Jezus Christus voorbereiden.
Laten wij niet als het volk in de tijd van Noach zijn of als de
dwaze maagden. Zij waren niet voorbereid, want zij wisten niet
wanneer de zondvloed of de bruidegom zou komen.

‘Wij moeten ons nu voorbereiden, en, zoals er in Matteüs staat:
“Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
(. . .) Daarom, weest ook gij bereid” (Matteüs 24:42, 44).’
(Conference Report, oktober 1977, p. 66; of Ensign, november
1977, pp. 44–45.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Door de verkondiging van het evangelie bereiden wij ons op

de wederkomst van de Heer voor. (Zie LV 106:1–5; zie ook
1 Tessalonicenzen 5:1–14; LV 88:81–85.)

• De beloofde zegeningen van de Heer zijn afhankelijk van
onze gehoorzaamheid aan de geboden. (Zie LV 106:6–8;
zie ook LV 130:20–21.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 261.

Lesideeën
Leer en Verbonden 106. De beloofde zegeningen van
de Heer zijn afhankelijk van onze gehoorzaamheid.
(10–15 minuten)

Laat een aantal cursisten iemand van hun school noemen die
volgens hen kans maken om:

• Leider van het land te worden.

• Een beroemd atleet of artiest te worden.

• De wereld rond te reizen.

• Schatrijk te worden.

Bespreek de volgende vragen:

• Waarom worden deze dingen niet gegarandeerd?

• Waardoor worden de prestaties in ons leven het meest
beïnvloed?

• Wat voor rol speelt de Heer in de prestaties in ons leven?

Zet op het bord de kopjes Geboden en Zegeningen. Laat de
cursisten afdeling 106 bestuderen en informatie opzoeken dat
onder ieder kopje geplaatst kan worden. Vraag:

• Waarom is de prediking van het evangelie een ‘hoge en
heilige roeping’? (Vers 3.)

• Wat betekent ‘omgordt daarom uw lendenen’ (vers 5)?
(Voorbereiden, klaarmaken om aan het werk te gaan.)

• Hoe kunnen we ons op het werk van de Heer voorbereiden?

• Let op de woorden ‘voor mijn scepter boog’ in vers 6. Wat
kan deze zinsnede met de zegeningen in vers 8 te maken
hebben?

• Wat is de betekenis van het woord indien in vers 8? Hoe is dit
beginsel op ons van toepassing?

Lees de toelichting bij Leer en Verbonden 106:8 in De Leer en
Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325 (p. 261). Geef uw getui-
genis dat de Heer veel zegeningen voor ons in petto heeft, maar
dat wij gehoorzaam moeten zijn.

Inleiding
Ouderling John A. Widtsoe heeft als lid van het Quorum der
Twaalf het volgende over afdeling 107 gezegd: ‘Deze open-
baring is een van de opmerkelijkste documenten op aarde. Ze is
absoluut uniek; niets is ermee te vergelijken. (. . .) Duidelijk en
eenvoudig wordt de organisatie van de priesterschapsquorums
uiteengezet; de onderlinge verhouding tussen de quorums; het
juridische stelsel van de kerk wordt uiteengezet; en er wordt
een prachtig plaatje van de geschiedenis van het priesterschap
geschilderd. Ik betwijfel of enig ander document, zo klein, met
zo weinig woorden, ten grondslag ligt aan een andere grootse
instelling van mensen.

‘(. . .) Zij is zo veelomvattend en beknopt, zo bijzonder
eenvoudig, dat we nog nooit gewenst hebben dat ze vollediger
zou zijn.’ (Conference Report, april 1935, p. 80.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het priesterschap is het gezag om in Gods naam te handelen.

Er zijn twee afdelingen in het priesterschap: het Melchize-
deks priesterschap en het Aäronisch priesterschap. (Zie LV
107:1–6, 14; zie ook LV 84:14–18, 25–26.)

• Het Melchizedeks priesterschap bezit het recht van pre-
sidentschap (de bevoegdheid om te presideren) en de
sleutels van alle geestelijke zegeningen van de kerk. 
(Zie LV 107:7–12, 18–19.)

• Het Aäronisch priesterschap bezit de sleutels van de bedie-
ning van engelen en heeft de bevoegdheid om in de 
uiterlijke verordeningen van het evangelie te bedienen.
(Zie LV 107:13–17, 20; zie ook LV 13.)

• De Heer heeft drie presiderende quorums georganiseerd om
de kerk te leiden: het Eerste Presidium, het Quorum der
Twaalf Apostelen en het Quorum der Zeventig. Zij worden

Leer en Verbonden 107
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door het geloof en de gebeden van de kerk gesteund. Hun
beslissingen moeten in eensgezindheid en rechtschapenheid
genomen worden. (Zie LV 107:21–35, 38.)

• De Heer stelt functionarissen over de verschillende priester-
schapsquorums aan. Hij gebiedt deze leiders om hun plicht
te leren kennen en getrouw te blijven. (Zie LV 107:21–39,
58–100.)

• Het Quorum der Twaalf Apostelen draagt alle sleutels die
noodzakelijk zijn om de kerk te leiden en het Eerste Presi-
dium te reorganiseren als de president van de kerk overlijdt.
(Zie LV 107:22–24.)

• De Heer heeft in iedere bedeling dienstknechten geroepen en
hun het gezag van het priesterschap gegeven om zijn werk
op aarde te leiden. (Zie LV 107:40–57; zie ook LV 84:6–18.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 154–155.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 262–269.

Lesideeën
Leer en Verbonden 107:1–20. Het priesterschap is het
gezag om in Gods naam te handelen. Het Melchize-
deks priesterschap bezit het recht van presidentschap
(de bevoegdheid om te presideren) en de sleutels van
alle geestelijke zegeningen van de kerk. Het Aäronisch
priesterschap bezit de sleutels van de bediening van
engelen en heeft de bevoegdheid om in de uiterlijke
verordeningen van het evangelie te bedienen.
(20–25 minuten)

Geef de cursisten een kopie van het ‘Werkblad priesterschap
(LV 107)’ uit het aanhangsel (p. 306). Laat hen Leer en Verbon-
den 107:1–20 bestuderen en de antwoorden op de vragen
opzoeken. Als ze daarmee klaar zijn, corrigeer dan klassikaal
het werkblad en bespreek de antwoorden. (In vraag 6 omvatten
de ‘uiterlijke verordeningen’ de doop en de bediening van het
avondmaal.)

Laat een jongeman zijn getuigenis van het priesterschap geven
en hoe hij erdoor gesterkt en gezegend is. Laat een jonge vrouw
haar getuigenis van het priesterschap geven en waarom het
voor haar belangrijk is.

Leer en Verbonden 107:21–38. De Heer heeft drie
presiderende quorums georganiseerd om de kerk te
leiden: het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf
Apostelen en het Quorum der Zeventig. Zij worden
door het geloof en de gebeden van de kerk gesteund.
Hun beslissingen moeten in eensgezindheid en
rechtschapenheid genomen worden. (20–25 minuten)

NB: U kunt door middel van een aantal devotionals aandacht
aan het leven van ieder lid van het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen schenken. U kunt foto’s van hen

laten zien en hun namen doornemen, een tekst voorlezen die
zij tijdens een conferentie hebben aangehaald, hun getuigenis
aan de klas voorlezen of de cursisten hun namen uit het hoofd
laten leren.

Laat een geluidsopname horen van een beroemd persoon. Laat
de cursisten raden wie dat is. Laat nog andere opnamen horen,
waaronder die van de leden van het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen, om te zien of de cursisten ze
herkennen. (Als er geen geluidsopnamen beschikbaar zijn, kunt
u foto’s van beroemde mensen laten zien, waaronder een aantal
algemene autoriteiten, om te zien of zij ze herkennen.) Laat de
cursisten zich afvragen hoeveel zij van de leiders van de kerk
afweten, in vergelijking met beroemdheden uit de muziek-,
sport- of filmwereld.

Laat recente foto’s van het Eerste Presidium, het Quorum der
Twaalf Apostelen en het Eerste Quorum der Zeventig zien.
(Die staan altijd in de Liahona van januari en juli.) Bespreek de
volgende vragen:

• Hoe zou het zijn om een van de algemene autoriteiten te
ontmoeten? Waarom?

• Door wie zijn deze mensen gekozen om de kerk te leiden?

• Waarom is het volgens jullie belangrijk om hen te volgen?

Lees Leer en Verbonden 107:21–26 en vraag:

• In welk vers wordt over het Eerste Presidium gesproken?
(Vers 22.)

• In welke verzen wordt over het Quorum der Twaalf
Apostelen gesproken? (De verzen 23–24.)

• In welke verzen wordt over het Eerste Quorum der Zeventig
gesproken? (De verzen 25–26.)

• In welke opzichten zijn de leden van deze quorums ‘gelijk-
waardig’? (Vers 24, 26; zie de toelichting bij LV 107:22–26 in
De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 264.)

• Waarom zal de kerk volgens vers 24 altijd bevoegde leiders
hebben?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling David B.
Haight, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, om deze
vraag te beantwoorden:

‘In 1835 gaf de Heer een openbaring met betrekking tot
deze aangelegenheid, die borg staat voor een ordentelijke
opvolging. In de openbaring staat dat het Quorum der
Twaalf Apostelen in autoriteit gelijkwaardig is aan het
Eerste Presidium. (Zie LV 107:24.) Dat betekent dat
wanneer de president van de kerk overlijdt, het Eerste
Presidium ontbonden wordt en het Quorum der Twaalf
Apostelen automatisch het presiderende quorum van de
kerk wordt. Deze werkwijze trad in werking met de dood
van de eerste president van de kerk, Joseph Smith. (. . .)

Leer en Verbonden 107
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Zet de volgende kopjes op het bord: Plichten van het Eerste Presi-
dium, Plichten van het Quorum der Twaalf Apostelen, Plichten van
het Quorum der Zeventig en Onze plichten. Laat de cursisten in
Leer en Verbonden 90:12, 14–16; 107:21–35, 78, 91–92 opzoeken
wat de Heer van deze quorums verwacht, en van ons als wij ze
steun verlenen. Zet de bevindingen van de cursisten onder de
desbetreffende kopjes. De volgende vragen kunnen nuttig zijn
bij uw bespreking:

Plichten het Eerste Presidium

• Wat zijn een aantal plichten van het Eerste Presidium?

• Wat voor voorbeelden kunnen jullie geven van de manier
waarop zij hun plichten vervullen?

Plichten van het Quorum der Twaalf Apostelen

• Wat houdt het volgens jullie in om een bijzondere getuige
te zijn? (Zie vers 23; zie ook de toelichting bij LV 107:23 in
De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, p. 264.)

• Tot wie getuigen de leden van het Quorum der Twaalf
Apostelen?

• Wat voor indruk kregen jullie toen je het getuigenis van deze
mannen hoorde?

Plichten van het Quorum der Zeventig

• Waar dienen de zeventigen hun getuigenis te geven?

• Hoeveel quorums der Zeventig zijn er tegenwoordig? 
(NB: In 2005 waren er acht.)

Onze plichten

• Hoe kunnen wij de autoriteiten van de kerk beter steun
verlenen? (Zie vers 22.)

• Waarom is het volgens jullie belangrijk om de leiders van de
kerk steun te verlenen?

Leer en Verbonden 107:21–39, 58–100. De Heer
stelt functionarissen over de verschillende
priesterschapsquorums aan. Hij gebiedt deze

leiders om hun plicht te leren kennen en getrouw te
blijven. (40–50 minuten)

Geef een cursist een ballon. Laat de cursist die opblazen, op een
doelwit op de muur richten en dat doelwit proberen te raken
door de ballon los te laten. Vraag de cursisten wat dat te maken
kan hebben met de richting die een priesterschapsquorum of
een jongevrouwenklas zonder leidinggevende zou opgaan.

S  M  T  W  TH  F  S

‘Deze goddelijke openbaring over de werkwijze waarop
een nieuw Eerste Presidium wordt gevormd – door open-
baring van de Heer en door steunverlening door de leden
van de kerk – is tot op de dag van vandaag gevolgd. Het
Eerste Presidium verdient steun “door het vertrouwen,
het geloof en het gebed van de kerk” (LV 107:22).’ (De
Ster, nummer 6, 1986, p. 6.)

Doe een touwtje of een stuk visdraad door een rietje. Maak de
ene kant van het touwtje aan het doelwit op de ene muur vast
en de andere kant aan de muur daartegenover. Het touwtje
moet strak zitten. Blaas de ballon op, maak die aan het rietje
vast en laat hem los. Vraag wat dit te maken kan hebben met
een quorum of een klas met een leider. Vraag: Hoe kan een
voorbereide, geïnspireerde leider de klasleden helpen bij het
bereiken van hun doelen?

Geef iedere cursist een van de functies van het bijgaande
schema. Laat hen de bijbehorende teksten uit Leer en
Verbonden 107 lezen om de taken op te zoeken die bij die
functie horen.

Laat de cursisten verslag uitbrengen over de taken van de
functie die zij hadden gekregen. Als een van de cursisten in een
quorumpresidium werkzaam is geweest, kunt u hen iets over
de taken laten vertellen die bij die functie horen.

Lees de verzen 99–100. Getuig hoe belangrijk het is dat priester-
schapsleiders hun taken leren kennen en de gedragsnormen
naleven.

Leer en Verbonden 107:40–57. De Heer heeft in iedere
bedeling dienstknechten geroepen en hun het gezag
van het priesterschap gegeven om zijn werk op aarde
te leiden. (15–20 minuten)

Bespreek de volgende vragen:

• Wie van jullie heeft ooit aan een gezinsraad deelgenomen?

• Wat gebeurt er tijdens een gezinsraad?

• Wie leidt de bespreking?

• Wat is het doel van gezinsraden?

• Op welke andere momenten krijgen jullie instructies en
begeleiding van je ouders?

• Wanneer ontvangen jullie leiding en advies van de priester-
schapsleiders?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 107:53–56 lezen en
opzoeken welke gezinsraad hier beschreven wordt. Vraag:

• Wie was er op die gezinsraad uitgenodigd?

• Waar vond die bijeenkomst plaats?

Functie Teksten

President van de kerk 21–22, 65–67, 91–92

Lid van het Eerste Presidium 21–22, 27–32, 79–84

Apostel 23–24, 27–33, 35, 39, 58

Zeventig 25–32, 34, 93–97

Bisschop 61, 68–78, 87–88

Quorumpresident ouderlingen 60, 89–90

Quorumpresident leraren 62–63, 86

Quorumpresident diakenen 62–63, 85

Periode in Ohio en Missouri

182



• Wat was het doel van Adam toen hij vlak voor zijn dood zijn
familie bij elkaar liet komen?

• Wat profeteerde Adam daar?

Laat de cursisten de verzen 40–52 vluchtig doorlezen. Vraag:

• Wat deed Adam tijdens zijn leven nog meer voor zijn recht-
schapen, mannelijke nakomelingen?

• Waarom is het belangrijk dat wij weten dat zij het priester-
schap ontvingen van iemand die de juiste bevoegdheid had?

• Wat heeft het vijfde geloofsartikel met deze teksten te
maken?

Vraag aan een jonge priesterschapsdrager:

• Wie heeft jou geordend?

• Wat voor gevoel kreeg je toen je het priesterschap ontving
van een van Gods bevoegde dienstknechten?

• Waartoe word je door dat gezag in staat gesteld?

Inleiding
Lyman Sherman, een trouw lid van de kerk, sprak na Kerstmis
1835 met Joseph Smith. Lyman zei tegen de profeet: ‘Ik ben
door de Geest geïnspireerd om met u over mijn gevoelens en
verlangens te praten, met de belofte dat ik een openbaring zou
krijgen om mijn plicht te leren kennen.’ (History of the Church,
deel 2, p. 345.) Omdat hij aan de influistering gehoor had
gegeven, zei de Heer in afdeling 108 tegen Lyman: ‘Uw zonden
zijn u vergeven’ (vers 1). Vervolgens zei de Heer tegen hem:
‘Daarom laat uw ziel gerust zijn over uw geestelijke status. (. . .)
Dan zult u tot de eersten van mijn ouderlingen worden gere-
kend. (. . .) Ik ben voor eeuwig met u om u te zegenen en te
bewaren’ (LV 108:2, 4, 8).

Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft gezegd:

‘De vensters van de hemel staan wijd open voor de getrouwen
en rechtschapenen; er is niets waardoor ze sneller gesloten
worden dan door ongehoorzaamheid. Iemand die geen recht-
schapen leven leidt, kan geen volledige toegang krijgen tot
het netwerk van geopenbaarde waarheid. (. . .)

‘Om de vensters van de hemel te openen, moeten we onze wil
in overeenstemming brengen met de wil van God. IJverige en
voortdurende gehoorzaamheid aan de wetten van God is de
sleutel die de vensters van de hemel ontsluit. Door gehoor-
zaamheid worden we ontvankelijk voor de zin en de wil van de
Heer.’ (De Ster, januari 1996, p. 68.)

Leer en Verbonden 108

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer vergeeft de mensen die gewillig naar de stem van

de Geest luisteren. (Zie LV 108:1–2; zie ook Mosiah 26:21–23.)

• De leden van de kerk ontvangen ‘buitengewoon grote zege-
ningen’ van de Heer als zij verbonden met Hem sluiten en
die naleven. (Zie LV 108:3–6; zie ook Mosiah 5:5–7; LV 54:6.)

• De heiligen behoren elkaar door middel van gebeden,
gesprekken en goede werken te versterken. (Zie LV 108:7–8;
zie ook Lucas 22:32; 2 Korintiërs 1:3–4; Galaten 6:1; LV 81:5.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 269–270.

Lesideeën
Leer en Verbonden 108. De leden van de kerk
ontvangen ‘buitengewoon grote zegeningen’ van de
Heer als zij verbonden met Hem sluiten en die
naleven. (15–20 minuten)

Laat een plaat van Jezus Christus zien en laat de cursisten zich
voorstellen dat ze een gesprek met Hem hebben. Vraag wat ze
de Heiland het liefst zouden horen zeggen:

• ‘Uw zonden zijn u vergeven’ (LV 108:1).

• ‘Daarom laat uw ziel gerust zijn over uw geestelijke status’
(vers 2).

• ‘U zult gezegend worden met buitengewoon grote zege-
ningen’ (vers 3).

• ‘Ik ben voor eeuwig met u om u te zegenen en te bewaren’
(vers 8).

Laat de cursisten uitleggen waarom ze voor die woorden
gekozen hebben. Vraag wat zij kunnen doen om dergelijke
zegeningen van de Heer te ontvangen.

Leg uit dat de Heer al deze dingen aan Lyman Sherman, een
trouw lid van de kerk, beloofde. Laat de cursisten afdeling 108
doorlezen en de instructies van de Heer markeren waardoor
wij deze zegeningen kunnen ontvangen. Gebruik de volgende
vragen bij uw bespreking:

• Hoe weerstaan de mensen de stem van de Heer? (Door de
raad van zijn dienstknechten te negeren.)

• Vergelijk 2 Nephi 1:23 met Leer en Verbonden 108:3. Hoe kan
iemand zich verheffen?

• Wat zijn ‘geloften’? (Vers 3.) Hoe zijn die met verbonden
te vergelijken?

• Wat houdt het in om ‘stipter in het nakomen’ ervan te zijn?

• Welke zegeningen zijn de moeite waard om ‘geduldig’ op te
wachten? (Vers 4.) (Mogelijke antwoorden: tempelverorde-
ningen, openbaring, heiliging.)

• Hoe kunnen wij onze ‘broeders’ versterken? (Vers 7.)

Leer en Verbonden 108
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Lees de eerste alinea uit de bovenstaande inleiding tot Leer en
Verbonden 108 voor. Bespreek hoe de gehoorzaamheid van
Lyman Sherman aan persoonlijke openbaring tot verdere zege-
ningen leidde. Getuig dat de cursisten soortgelijke zegeningen
kunnen ontvangen als zij gehoorzaam aan de Heer zijn. Lees de
uitspraak voor van ouderling Joseph B. Wirthlin in de boven-
staande inleiding tot afdeling 108.

Inleiding
Op 27 december 1832 gebood de Heer de heiligen in Kirtland:
‘Vestigt een huis, ja, een huis van gebed, een huis van vasten,
een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijk-
heid, een huis van orde, een huis van God’ (LV 88:119). De
bouw van de tempel begon in juni 1833. Na bijna drie jaar lang
hun tijd en bezittingen te hebben opgeofferd, werd de tempel
in maart 1836 door de heiligen voltooid. De profeet wijdde de
tempel op 27 maart in door het gebed voor te lezen dat in Leer
en Verbonden 109 staat, en dat hij eerder door middel van
openbaring had ontvangen. Dit gebed is later het voorbeeld
geworden voor andere inwijdingsgebeden.

President Gordon B. Hinckley heeft als raadgever in het Eerste
Presidium uitgelegd waarom de heiligen zo gewillig offers
brengen om tempels te bouwen:

‘Elke tempel die gebouwd wordt door De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een uiting van
het getuigenis van dit volk dat God onze hemelse Vader leeft,
dat Hij een plan heeft dat al zijn zoons en dochters, door alle
eeuwen heen, tot zegen is, en dat zijn geliefde Zoon, Jezus
Christus, geboren te Betlehem in Judea en gekruisigd op
Golgota, de Heiland en Verlosser van de wereld is, wiens zoen-
offer eeuwig leven mogelijk maakt voor eenieder die het evan-
gelie aanvaardt en naleeft. Elke tempel, groot of klein, oud of
nieuw, is een uiting van ons getuigenis dat het leven na de dood
net zo reëel en zeker is als het sterfelijk leven. Er zou geen
noodzaak zijn voor tempels als onze geest en ziel niet eeuwig
zouden zijn. Elke verordening die voltrokken wordt in die
gewijde huizen heeft eeuwige gevolgen. (. . .)

‘(. . .) [De] macht, om in de hemelen te verzegelen wat op aarde
is verzegeld, wordt alleen in deze heilige huizen uitgeoefend.
Ieder van ons zal sterven. Maar door het eeuwige plan, moge-
lijk gemaakt door het offer van de Verlosser, kan iedereen de
heerlijkheden ingaan die oneindig veel groter zijn dan de
mooiste zaken van dit leven.

‘Daarom hebben vorige generaties hun geloof geoefend en heel
hard gewerkt aan een huis dat het waard was toegewijd te
worden aan God onze eeuwige Vader en zijn geliefde Zoon,
de Heer Jezus Christus. En daarom zijn er [in de begin-
dagen van de kerk] tempels gebouwd, en zijn er daarna
tempels gebouwd.’ (De Ster, juli 1993, p. 72.)

Leer en Verbonden 109

Belangrijke evangeliebeginselen
• De heiligen vervulden het gebod van de Heer om een tempel

in Kirtland te bouwen. Net als alle andere tempels van God
werd de Kirtlandtempel door middel van het gezag van het
priesterschap ingewijd. (Zie LV 109:1–4; zie ook LV 88:119.)

• Tempels worden gebouwd door de offers van de heiligen om
een plaats te verschaffen waar Jezus Christus ‘Zich aan zijn
volk [kan] vertonen’. (Zie LV 109:5; zie ook LV 97:15–17;
124:26–27.)

• Tempels zijn gebouwen waar de heiligen de macht en aanwe-
zigheid van God kunnen voelen, wijsheid en een volheid van
de Heilige Geest kunnen ontvangen, en volgens de wetten
van God georganiseerd kunnen worden. (Zie LV 109:6–16;
zie ook LV 124:36–41).

• Wie op rechtschapen wijze in de tempel dienstdoen, zullen
goedkeuring van de Heer en bescherming tegen hun
vijanden ontvangen, en zullen verlost worden van de
oordelen Gods die in de laatste dagen over de goddelozen
worden uitgestort. (Zie LV 109:20–26, 45–46; zie ook
LV 97:15–25.)

• In de tempel nemen de dienstknechten van God zijn naam,
macht en bescherming op zich om het evangelie aan al zijn
kinderen te verkondigen en hen op zijn wederkomst voor te
bereiden. (Zie LV 109:15, 22–23, 35–41; zie ook LV 38:38;
43:15–16.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 162–168.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 270–274.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 16, ‘Macht van omhoog’ (12:20), kan gebruikt
worden om Leer en Verbonden 109 te behandelen. (Zie

Videolessen Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 109:1–5. De heiligen vervulden het
gebod van de Heer om een tempel in Kirtland te
bouwen. Net als alle andere tempels van God werd
de Kirtland-tempel door middel van het gezag van het
priesterschap ingewijd. (25–30 minuten)

Deel het klaslokaal volgens het volgende grondplan in, geba-
seerd op het grondplan van de Kirtlandtempel. (U kunt het
grondplan ook op het bord tekenen.)
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Laat verschillende afbeeldingen van hedendaagse tempels zien.
Vraag de cursisten of zij weleens de open dagen of de inwijding
van een tempel hebben bijgewoond. Stel hen in de gelegenheid
om iets over hun ervaring en gevoelens te vertellen. Vraag:

• Waar komt het geld vandaan om tempels te bouwen?
(Tiende en andere bijdragen.)

• Wat voor offers moeten de heiligen brengen zodat er tempels
gebouwd kunnen worden?

Laat een afbeelding van de Kirtlandtempel zien. (Zie Evangelie-
platen, 500). Bespreek voorbeelden van de offers die de heiligen
vroeger moesten brengen om de Kirtlandtempel te bouwen.
(Zie De Geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
pp. 162–164.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 109:1–5 lezen en de
redenen van de bouw van de Kirtlandtempel markeren.
Bespreek de volgende vragen:

• Waarom hebben de heiligen de Kirtlandtempel gebouwd?

• In welke opzichten was het een offer om deze tempel te
bouwen?

• Wat voor zegeningen wilden de heiligen ontvangen om hun
offers te rechtvaardigen? (Dat ‘de Zoon des Mensen een plek
zou hebben om Zich aan zijn volk te vertonen’ [vers 5].)

Grondplan van de Kirtlandtempel

Spreekgestoelte
van de Melchizedekse

priesterschap

Spreekgestoelte
van de Aäronische

priesterschap

Koor

AanwezigenAanwezigenAanwezigen

Koor

KoorKoor

Vraag de cursisten waarom het lokaal zo ingedeeld is (of wijs
op de tekening op het bord). Leg uit dat de indeling op die van
de Kirtlandtempel lijkt. Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat
je de inwijding van de Kirtlandtempel bijwoonde.

• Hoe vroeg was je naar de eerste tempelinwijding van deze
bedeling gegaan?

• Wie had je het liefst willen zien?

• Hoe had je je gevoeld als je Joseph Smith achter het spreek-
gestoelte had zien staan om de dienst te leiden?

Bespreek de details van de inwijding uit De geschiedenis van de
kerk in de volheid der tijden (pp. 165–166). Laat de cursisten Leer
en Verbonden 109:35–37 lezen en die teksten met Handelingen
2:1–6 vergelijken. Vraag:

• Waar bad de profeet om?

• Hoe belangrijk zouden jullie het vinden om de vervulling
van dit gebed te zien?

Laat een cursist voorlezen wat er die avond tijdens een bijeen-
komst gebeurde. De profeet Joseph Smith heeft geschreven:

Lees de uitspraak voor van president Gordon B. Hinckley in de
bovenstaande inleiding tot afdeling 109. Besluit met de lofzang
‘Gods Geest brandt in ’t harte’ (lofzang 2).

Leer en Verbonden 109:5–9. Tempels worden gebouwd
door de offers van de heiligen om een plaats te
verschaffen waar Jezus Christus ‘Zich aan zijn volk
[kan] openbaren’. (10–15 minuten)

Laat een afbeelding van een huis of flatgebouw zien, of teken er
een op het bord. Vraag de cursisten wat voor specifieke acti-
viteiten in een huis of flat plaatsvinden (zoals maaltijden,
karweitjes, gezinsavond, televisiekijken). Laat een afbeelding
van een tempel zien en vraag de cursisten wat er in een tempel
plaatsvindt (zoals doop voor de doden, verzegelingen aan
ouders, eeuwige huwelijken). Vraag:

• Wat zijn een aantal verschillen tussen het huis des Heren en
jullie woning?

• Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat de sfeer thuis meer op
die van de tempel gaat lijken?

Lees Leer en Verbonden 109:5–9 en bespreek de volgende vragen:

• Wat is volgens vers 5 een van de redenen dat we tempels
bouwen?

‘Er was in de hele tempel een geluid te horen dat op een
storm leek. Alle aanwezigen stonden op, als door een
onzichtbare macht aangegrepen. Velen begonnen in
tongen te spreken en te profeteren; anderen zagen
prachtige visioenen; en ik zag dat de tempel vol engelen
was, en dat zei ik tegen de aanwezigen. De mensen in de
buurt renden naar de tempel (ze hoorden een vreemd
geluid en zagen een helder licht als een vuurkolom op de
tempel rusten), en vroegen zich af wat daar gebeurde.’
(History of the Church, deel 2, p. 428.)
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185



• Hoe kunnen wij ‘een huis van God’ vestigen? (Vers 8; zie
vers 7–9.)

• Welke van deze bezigheden kunnen ook thuis gedaan
worden?

• Hoe kunnen we door toepassing van de beginselen in vers 8
de sfeer thuis meer op die in de tempel laten lijken?

Lees de volgende uitspraak van ouderling Joseph B. Wirthlin
voor:

Leer en Verbonden 109:10–28, 38–46. Tempels zijn
gebouwen waar de heiligen de macht en aanwezig-
heid van God kunnen voelen, wijsheid en een volheid
van de Heilige Geest kunnen ontvangen, en volgens
de wetten van God georganiseerd kunnen worden.
Wie op rechtschapen wijze in de tempel dienstdoen,
zullen goedkeuring van de Heer en bescherming tegen
hun vijanden ontvangen, en zullen verlost worden
van de oordelen Gods die in de laatste dagen over de
goddelozen worden uitgestort. (30–35 minuten)

Laat een logo van een bekend bedrijf of een bekende sportvere-
niging zien. Vraag:

• Wie of wat vertegenwoordigt dit symbool?

• Wat voor boodschap wordt erdoor overgebracht?

• Waarom zou dit bedrijf (of deze vereniging) dit logo hebben
gekozen?

• Wat voor symbool zouden jullie gebruiken als logo van
jezelf?

‘De plaats om de meeste kwalen van de maatschappij te
genezen is in het gezin. Het vergt inspanning en toewij-
ding om van ons gezin een onneembare vesting van
rechtschapenheid te maken. (. . .)

‘In het heilsplan zijn alle gezinnen kostbare instrumenten
in de hand van de Heer, waardoor zijn kinderen tot een
celestiale bestemming worden geleid. De rechtschapen
vorming van een onsterfelijke ziel is het grootste werk dat
we kunnen doen en dat werk behoort in het gezin plaats
te vinden. Voor dit eeuwige werk moeten we ons in ons
gezin op het evangelie concentreren. Als vrede en saam-
horigheid overvloedig aanwezig zijn, zal de Heilige Geest
altijd nabij zijn. De boze kan de toegang tot ons huis
worden ontzegd. (. . .)

‘De normen die de Heer stelt voor het bouwen van een
tempel zijn ook van toepassing op het geestelijk sterken
van een gezin: “Organiseert u; bereidt alle nodige dingen
voor; en vestigt een huis, ja, een huis van gebed, een huis
van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een
huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van
God” (LV 88:119). Slaan wij acht op deze raad van de
Heer? Doen we wat Hij ons vraagt? We doen er goed aan
ons gezin volgens dit plan te sterken, of het zal zeker
vallen.’ (De Ster, juli 1993, p. 65.)

Zet de volgende uitspraak van president Howard W. Hunter op
het bord: ‘Ik moedig elke heilige der laatste dagen aan om naar
de tempel van de Heer op te zien als het verheven symbool van
zijn of haar lidmaatschap.’ (Zie De Ster, januari 1995, p. 7.) Vraag
de cursisten hoe we dat kunnen doen.

Leg uit dat de profeet Joseph Smith tijdens het inwijdingsgebed
van de Kirtland-tempel vroeg of de heiligen bijzondere zege-
ningen mochten ontvangen die met het dienstdoen in de tempel
te maken hadden. Laat de cursisten Leer en Verbonden
109:10–28, 38–46 lezen en ieder woord en iedere zinsnede
onderstrepen die met deze zegeningen te maken hebben. (In de
toelichting bij LV 109:10–60 in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325, pp. 271–272, staan verschillende voor-
beelden.) Vraag:

• In welke opzichten kunnen deze zegeningen de individuele
leden van de kerk beïnvloeden?

• Uit welke zegeningen blijkt dat de macht van de Heer door
middel van aanbidding in de tempel zichtbaar kan worden?

• Welke zegeningen hebben jullie het hardst nodig?

• Hoe kunnen we door deze zegeningen begrijpen waarom
president Hunter ons heeft gevraagd om van de tempel het
grote symbool van ons lidmaatschap te maken?

Laat de cursisten opnieuw de verzen 10–28, 38–46 doorlezen.
Laat hen nu ieder woord of iedere zinsnede omcirkelen waaruit
blijkt wat we moeten doen om deze zegeningen te ontvangen.
Laat hen aan de hand van de volgende vragen aangeven wat ze
geleerd hebben:

• Wat is het verband tussen de zegeningen en wat wij moeten
doen?

• Zijn de zegeningen de moeite waard? In welke opzichten?

Moedig de cursisten aan om deze zegeningen te verdienen door
iedere dag het evangelie na te leven. Lees of zing ‘Ik kijk graag
naar de tempel’ (Kinderliedjes, p. 99).

Leer en Verbonden 109:15, 22–23, 35–46, 50–80. 
In de tempel nemen de dienstknechten van God zijn
naam, macht en bescherming op zich om het evangelie
aan al zijn kinderen te verkondigen en hen op zijn
wederkomst voor te bereiden. (35–40 minuten)

Bespreek de volgende vragen:

• Waarom zou de profeet hebben gezegd dat iedere jongeman
op zending hoort te gaan?

• Waarom is het belangrijk dat iedereen naar de tempel gaat?

Lees de volgende uitspraak van president Howard W. Hunter
voor: ‘Laten wij ervoor zorgen dat iedere zendeling waardig is
om naar de tempel te gaan en van die gebeurtenis een groter
hoogtepunt te maken dan van de zendingsoproep.’ (‘A Temple-
Motivated People’, Ensign, februari 1995, p. 5.) Vraag: Waarom
zou president Hunter deze raad hebben gegeven?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 38:32–33; 105:11–12; 110:9
lezen. Vraag:

• Wat moesten de dienstknechten van de Heer ontvangen
voordat ze het evangelie verkondigden?
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• Hoeveel mensen zullen volgens de Heer beïnvloed worden
door de prediking van hen die in het huis des Heren met
macht zijn begiftigd?

• Lees Leer en Verbonden 109:15, 22–23. Welke zegeningen zijn
in de tempel verkrijgbaar waardoor de zendelingen hun
werk beter kunnen verrichten?

• Wat hebben deze teksten te maken met het verlangen van
president Hunter om van de tempel een hoogtepunt in ons
leven te maken?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 109:43–60 vluchtig door-
lezen. Laat hen de groepen mensen opnoemen waar de profeet
Joseph Smith voor bad en vertellen wat hij over iedere groep
zei. Vraag:

• Hoe kon het evangelie een zegen zijn voor de mensen in deze
groepen?

• Wat voor macht zou een zendeling nodig hebben om een
aantal van deze mensen te beïnvloeden?

• Lees de verzen 72–76. Waar proberen wij de wereld volgens
deze teksten op voor te bereiden?

• Hoe kan de tempel zendelingen en bekeerlingen helpen
voorbereiden op de wederkomst van de Heer?

Lees de volgende uitspraak van president Hunter voor:

Inleiding
Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd:

‘Een paar jaar geleden zaten [mijn gezin en ik] in de Kirtland-
tempel. We probeerden ons voor te stellen hoe het voor de

Leer en Verbonden 110

‘Al onze inspanningen om het evangelie te verkondigen,
de heiligen te vervolmaken en de doden te verlossen,
voeren ons naar de heilige tempel. De reden daarvoor is
dat de tempelverordeningen absoluut essentieel zijn;
zonder die verordeningen kunnen we niet in Gods tegen-
woordigheid terugkeren. Ik moedig iedereen aan waardig
te zijn om de tempel te bezoeken of zich voor te bereiden
op de dag dat u dat heilige huis kunt betreden om uw
verordeningen en verbonden te ontvangen.

‘Laat de schoonheid, betekenis en vrede van de tempel
meer invloed in uw dagelijks leven krijgen opdat het
millennium moge aanbreken, de tijd waarin zoals beloofd
“zij hun zwaarden tot ploegscharen [zullen] omsmeden
en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal [dan] tegen
een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de
oorlog niet meer leren, [maar] (. . .) wandelen in het licht
des Heren” (Jesaja 2:4–5).’ (Zie De Ster, januari 1995,
pp. 81–82.)

profeet Joseph en Oliver Cowdery moet zijn geweest om in
openbaring “de vlammende troon van God [te aanschouwen],
waarop de Vader en de Zoon gezeten waren” [LV 137:3], of om
“de Heer op de balustrade van het spreekgestoelte, vóór ons”
te zien staan en Hem te horen zeggen: “(. . .) uw zonden zijn u
vergeven; u bent rein voor mijn aangezicht; daarom heft uw
hoofd op en verheugt u” [LV 110:2, 5].

‘Kunt u zich voorstellen hoe Joseph en Oliver zich gevoeld
moeten hebben toen Mozes, Elias en Elia aan hen verschenen en
sleutels, bedelingen en verzegelbevoegdheden overdroegen –
zoals tweeduizend jaar eerder ook was gebeurd op de berg der
verheerlijking?’ (De Ster, juli 1998, pp. 37–38.)

Ouderling Robert D. Hales heeft daaraan toegevoegd:

‘In deze laatste tijd is de belofte van het eeuwige gezin hersteld
in 1829, toen de macht van het Melchizedeks priesterschap op
aarde hersteld werd. Zeven jaar later zijn in de Kirtlandtempel
de verordeningen ter verzegeling hersteld, (. . .)

‘Door de herstelling van die sleutels en het gezag van het
priesterschap kunnen allen die dat waardig zijn de zegeningen
van een eeuwig gezin ontvangen. (. . .)

‘(. . .) [Maar] een eeuwige band komt niet zomaar tot stand als
gevolg van de verordeningen ter verzegeling die we ondergaan
in de tempel. Hoe wij ons gedragen in dit leven is bepalend
voor wat wij zullen worden in de komende eeuwigheid. Om de
zegeningen van de verzegeling die onze hemelse Vader ons
gegeven heeft te ontvangen, moeten we de geboden onder-
houden en ons dusdanig gedragen dat onze gezinsleden bij ons
willen wonen in de eeuwigheid. De gezinsrelaties die wij hier
op aarde hebben, zijn weliswaar belangrijk, maar ze zijn veel
belangrijker wegens hun uitwerking op de generaties in onze
familie in het sterfelijk leven en in de eeuwigheid.’ (De Ster,
januari 1997, pp. 61–62.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer openbaart Zich in de tempel aan zijn kinderen als

zij de geboden onderhouden, een zuiver hart hebben 
en zijn heilig huis niet ontheiligen. (Zie LV 110:1–8; zie ook
LV 97:15–17.)

• In de Kirtlandtempel werd Joseph Smith begiftigd met
‘macht uit den hoge’ en ontving hij de sleutels voor de verga-
dering van Israël en de verzegeling van gezinnen. (Zie
LV 110:9–16; zie ook LV 38:32, 38; 43:16; 95:8; 105:11–12.)

• Omdat de sleutels van het priesterschap in de Kirtland-
tempel zijn hersteld, zullen miljoenen kinderen van de Heer,
in leven of overleden, de verlossende verordeningen
ontvangen. (Zie LV 110:11–16; zie ook LV 2; 112:32;
128:20–21.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 162–168.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 274–277.
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Lesideeën
Leer en Verbonden 110:1–8. De Heer openbaart Zich
in de tempel aan zijn kinderen als zij de geboden
onderhouden, een zuiver hart hebben en zijn heilig
huis niet ontheiligen. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten of zij weten wat er op de buitenkant van
iedere tempel staat. (‘De Here gewijd – het huis des Heren’)

• Wat impliceert de zinsnede huis des Heren over de tempel?

• Als de tempel het huis des Heren is, kunnen jullie dan een
voorbeeld geven van een bezoek van de Heer aan een
tempel?

• Wat betekent volgens jullie De Here gewijd?

• Hoe zijn die woorden op ons van toepassing als wij ons
voorbereiden om naar de tempel te gaan?

Laat de cursisten de inleiding tot Leer en Verbonden 110 lezen
en opzoeken wat Joseph Smith deed voordat hij dit visioen
ontving. Vraag:

• Wat is het verband tussen wat de profeet deed en de
woorden De Here gewijd?

• Wat zegt het voorbeeld van de profeet over onze voorberei-
ding op de zegeningen van de Heer?

Lees Leer en Verbonden 110:1–8 en bespreek de volgende
vragen:

• Wie verscheen er aan Joseph Smith en Oliver Cowdery?

• Waardoor konden Joseph en Oliver de Heer zien?
(Zie LV 76:12; Mozes 1:2, 11.)

• Waarom moesten Joseph en Oliver zich volgens vers 5
verheugen? Hoe is dit op ons van toepassing?

• Hoe kunnen we door gehoorzaamheid aan de beginselen in
vers 8 de zinsnede De Here gewijd toepassen als we naar zijn
tempel gaan?

Lees de volgende uitspraak van ouderling Neal A. Maxwell
voor:

• Wat houdt het volgens jullie in om ‘door onze heilige
tempels [te] gaan maar (. . .) de heilige tempel niet door zich-
zelf [te laten] gaan’?

• Hoe kunnen mensen door de tempel gaan zonder macht en
zegeningen te ontvangen?

• Hoe kunnen zij ‘de heilige tempel door zichzelf laten gaan’?

‘Vandaag is mijn pleidooi gericht tot de leden die al wel
binnen zijn, maar die laks zijn in hun discipelschap,
mensen van wie we houden en wier gaven en talenten
hard nodig zijn voor de opbouw van het koninkrijk! (. . .)

‘(. . .) Hoewel zij formeel deelnemen, laten zij hun beden-
kingen en twijfels wel doorschemeren. Zij kunnen zelfs
door onze heilige tempels gaan maar, helaas, laten zij de
heilige tempel niet door zichzelf gaan.’ (De Ster, januari
1993, p. 58.)

Leer en Verbonden 110:11–16. Omdat de sleutels
van het priesterschap in de Kirtlandtempel
zijn hersteld, zullen miljoenen kinderen van de

Heer, in leven of overleden, de verlossende verorde-
ningen ontvangen. (45–50 minuten)

Vraag of de cursisten familieleden hebben die voor een periode
weg zijn geweest. Vraag hoe zij zich toen voelden. Vraag:

• Waarom wilden jullie weer bij elkaar zijn?

• Wat hebben jullie gedaan om ervoor te zorgen dat jullie weer
bij elkaar zouden zijn?

Zeg dat de profeet Joseph Smith enkele jaren na zijn dood in
een droom aan president Brigham Young verscheen en zei:

Bespreek de volgende vragen:

• Welk gezin werd volgens deze uitspraak gescheiden?

• Welke invloed had deze scheiding op het gezin van God?

• Wat zouden jullie ervoor over hebben om het gezin van God
te herenigen?

• Wat hadden de heiligen volgens de woorden van Joseph
Smith tegen Brigham Young nodig om het gezin van onze
hemelse Vader te kunnen organiseren? (De Geest van de
Heer.)

Leg uit dat boodschappers van God op 3 april 1836 in de
Kirtlandtempel de sleutels van het priesterschap aan Joseph
Smith verleenden om het gezin van God te kunnen organiseren.
Laat de cursisten in Leer en Verbonden 110:11 – 16 deze bood-
schappers opzoeken en de sleutels die zij meebrachten.

Zet op het bord de kopjes Vergadering, Evangelie van Abraham en
Verzegelbevoegdheid. Leg uit dat we de sleutels hiervan nodig
hebben om het gezin van God te organiseren. Bespreek ze om
de beurt, zo nodig met behulp van de volgende ideeën. Zet
belangrijke informatie uit uw bespreking onder ieder kopje.

Vergadering

Laat de cursisten Leer en Verbonden 110:11 lezen en vertellen
welke priesterschapssleutels door Mozes hersteld werden. Leg
uit dat de Heer de Israëlieten van tijd tot tijd verstrooide en
vanuit het heilige land over de wereld verspreidde. De tien
stammen, die voornamelijk in het noordelijke koninkrijk Israël
woonden, werden in 721 v.C. door het volk van Assur gevan-
gengenomen. Lees de volgende uitspraak voor van ouderling
Bruce R. McConkie, destijds lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

‘Zeg tegen de leden dat zij de Geest van de Heer bij zich
moeten houden; en als ze dat doen, dan worden ze net als
toen ze in de voorsterfelijke wereld waren, door onze
hemelse Vader georganiseerd. Onze Vader in de hemel
heeft het mensdom georganiseerd, maar zij zijn nu onge-
organiseerd en verkeren in grote verwarring.’ (Manuscript
History of Brigham Young, 1846–1847, Elden J. Watson
[1971], p. 530.)

S  M  T  W  TH  F  S
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Leg uit dat de Heer heeft beloofd dat Hij Israël in de laatste
dagen zal vergaderen. (Zie 2 Nephi 10:7.) Vraag de cursisten
waarom Mozes volgens hen de sleutels van de vergadering
bezat. (Zie Exodus 3:4–10.) Laat een cursist de volgende
uitspraak voorlezen van president Joseph Fielding Smith,
destijds president van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag: Hoe vergaderen wij in deze tijd het huis van Israël?
Laat een cursist de volgende uitspraak van president Spencer
W. Kimball voorlezen:

Vraag:

• Waarom zijn de sleutels van de vergadering volgens jullie
belangrijk voor ons?

• Hoe kunnen jullie aan de vergadering van het gezin van
onze hemelse Vader bijdragen?

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

‘Wat was het doel van de vergadering van de Joden, of
van het volk van God in welk tijdperk dan ook? (. . .)

‘Het belangrijkste doel was een huis voor de Heer te
bouwen, waar Hij de verordeningen van zijn huis en de
heerlijkheden van zijn koninkrijk aan zijn volk kon open-
baren, en de mensen de weg naar het eeuwig heil kon
wijzen.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, pp. 307–308.)

‘De vergadering van Israël omvat het lidmaatschap in de
ware kerk en de kennis van de ware God. (. . .) Iemand
die het herstelde evangelie heeft aanvaard en die de Heer
in zijn eigen taal wil aanbidden, samen met de heiligen
in zijn land, voldoet aan de wet van de vergadering van
Israël en is een erfgenaam van alle zegeningen die in deze
laatste dagen aan de heiligen zijn beloofd.’ (The Teachings
of Spencer W. Kimball, p. 439.)

‘Mozes bezat de sleutels van de vergadering van Israël.
Hij leidde Israël vanuit Egypte naar Kanaän. Hij had de
opdracht om deze sleutels in deze bedeling te herstellen
voor de hedendaagse vergadering.’ (Church History and
Modern Revelation, deel 2, p. 48.)

‘Waarom werd Israël verstrooid? (. . .) Onze Israëlitische
voorouders werden verstrooid omdat ze het evangelie
verwierpen, het priesterschap ontheiligden, de kerk
verlieten en uit het koninkrijk vertrokken. (. . .) Israël
werd verstrooid omdat het afvallig was. De Heer
verstrooide hen onder de heidenen op aarde omdat zij
goddeloos en opstandig waren.’ (A New Witness for the
Articles of Faith, p. 515.)

Getuig dat de zendelingen van de kerk de bevoegdheid hebben
om het evangelie te verkondigen en Israël in ieder land te
vergaderen omdat de profeet Joseph Smith de sleutels van de
vergadering heeft ontvangen. En door deze vergadering
kunnen we tempels bouwen en de verlossende verordeningen
voor de kinderen van onze hemelse Vader verrichten.

Evangelie van Abraham

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 110:12 opzoeken wat
Joseph en Oliver vervolgens ontvingen. Laat een cursist
de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie
voorlezen:

Vraag:

• Welke zegeningen krijgen de heiligen der laatste dagen van
het evangelie van Abraham? (Het celestiale huwelijk en het
eeuwige gezin.)

• Waarom zijn deze zegeningen belangrijk voor ons?

Lees Abraham 2:9–11 en bespreek de volgende vragen:

• Welke zegeningen werden er aan Abraham en zijn nakome-
lingen beloofd?

• Welke verantwoordelijkheid werd er aan de nakomelingen
van Abraham gegeven? (Zij zouden het evangelie aan alle
landen verkondigen; zie vers 9.)

• Wat gebeurt er met de mensen die het evangelie ontvangen?
(Zij gaan deel uitmaken van de nakomelingen van Abraham;
zie vers 10.)

• Welke zegeningen zullen alle gezinnen op aarde ontvangen
die het evangelie aanvaarden dat door de nakomelingen van
Abraham wordt verkondigd? (Zie vers 11.)

• Welke verordeningen zijn belangrijk om het eeuwige leven te
ontvangen? (Mogelijke antwoorden: de doop en de tempel-
verordeningen.)

Getuig dat het gezin van God georganiseerd wordt als de
mensen het evangelie aanvaarden en naleven, en dat wie het
evangelie niet naleven ongeorganiseerd zullen blijven.

Verzegelbevoegdheid

Herinner de cursisten eraan dat toen Moroni aan Joseph Smith
verscheen, hij de profetie van Maleachi citeerde, dat Elia het
priesterschap vóór de wederkomst van de Heiland zou open-

‘Wat was het evangelie van Abraham? (. . .) Het was een
goddelijke belofte dat zijn nakomelingen, in de wereld en
buiten de wereld, ‘ontelbaar als de sterren [zouden voort-
bestaan]; ofwel, indien gij het zand aan de oever der zee
zoudt tellen, hen zoudt gij niet kunnen tellen,’ [LV 132:30;
Genesis 17; Abraham 2:1–12.]

‘Daarom was het evangelie van Abraham er een van het
celestiale huwelijk (. . .), en als gevolg daarvan kregen de
rechtschapenen in alle toekomstige generaties de belofte
van eeuwig nakomelingschap, net als Abraham vroeger.
[LV 132.]’ (Mormon Doctrine, pp. 219–220.)
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baren. (Zie Maleachi 4:5–6; LV 2:1; Geschiedenis van Joseph
Smith 1:38–39.) Die profetie ging op 3 april 1836 in de Kirtland-
tempel in vervulling. Lees met de cursisten Leer en Verbonden
110:13–16 en laat hen vertellen wat Elia moest doen en waarom.
Vraag:

• Hoe wordt tegenwoordig het hart van de kinderen en de
vaderen tot elkaar gewend?

• Waar kunnen we ons met behulp van deze priesterschaps-
sleutels op voorbereiden? (De wederkomst van Jezus
Christus.)

• Lees Maleachi 4:1. Met welke vloek zou de aarde geslagen
worden?

• Wat betekent het volgens jullie om zonder ‘wortel of tak’
achter te blijven? (Om zonder familieleden achter te blijven.)

• Hoe kunnen de sleutels van het priesterschap die door Elia
hersteld werden een zegen voor jullie en je ouderlijk gezin
zijn?

Lees de laatste toelichting bij Leer en Verbonden 110:16 in De
Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325 (p. 277). Let op de
volgende belangrijke punten als u ze leest:

• De verzegelbevoegdheid van het priesterschap bindt alles op
aarde en in de hemel.

• Joseph Smith ontving de bevoegdheid om alle verlossende
verordeningen voor de levenden en de doden te verrichten.

• Door de sleutels van de verzegelbevoegdheid zijn alle veror-
deningen van het evangelie geldig.

• Door middel van deze sleutels kunnen getrouwe leden
verzegelingen en andere verlossende verordeningen voor
hun overleden voorouders verrichten.

• Door deze bevoegdheid zullen de gehoorzamen worden
verlost van de vloek die ten tijde van de wederkomst van de
Heer over de aarde zal worden uitgesproken.

Getuig dat Elia de bevoegdheid heeft hersteld om priester-
schapsverordeningen voor tijd en alle eeuwigheid te verze-
gelen. Leg uit dat de verzegelbevoegdheid de macht inhoudt
om het gezin van God te verenigen en bijeen te brengen, omdat
deze bevoegdheid ons in staat stelt aan onze ouders verzegeld
te worden, en zij aan hun ouders enzovoorts. Lees Mosiah 5:15
en vraag: Wat gebeurt er als we standvastig en onwrikbaar zijn
en altijd goede werken verrichten?

Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen van ouderling
Howard W. Hunter, destijds lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

‘Dit is het grote werk van de bedeling van de volheid der
tijden, nu het hart van de vaderen tot de kinderen
gewend wordt en het hart van de kinderen tot de
vaderen. De vergadering en verlossing van het gezin van
God was al gepland voordat de fundering van de aarde
werd gelegd.’ (Conference Report, oktober 1971, p. 54; of
Ensign, december 1971, pp. 71–72.)

Inleiding
Wij begaan allemaal vergissingen. Soms zijn die eenvoudig en
gemakkelijk te overwinnen. Soms leiden ze tot ernstigere pro-
blemen. In Leer en Verbonden 111 staat dat als we met goede
bedoelingen vergissingen begaan, de Heer ons kan helpen om
ze te overwinnen en ze tot een succes te maken. Bruce C. Hafen,
die later lid van de Zeventig werd, heeft gezegd:

‘De verzoening kan lege ruimten vullen, verbogen delen recht-
maken en zwakke plekken versterken.

‘De overwinning van de Heiland kan niet alleen vergeving voor
onze zonden bewerkstelligen, maar ook voor onze zwakheden;
niet alleen voor onze opzettelijke fouten, maar ook voor onze
fouten door onwetendheid en verkeerde inschatting, en voor
onze onvermijdelijke onvolmaaktheden. Ons uiteindelijke doel
is meer dan vergeving van zonden – we streven ernaar om
heilig te worden, met christelijke eigenschappen begiftigd te
worden en steeds meer op Hem te gaan lijken. De genade van
God is de enige bron om dat uiteindelijke doel te bereiken, als
wij ons uiterste best hebben gedaan.’ (The Broken Heart [1989],
p. 20.)

(Zie de aanvullende ideeën voor afdeling 111 in de gids voor de
cursist.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer koestert het eeuwig heil van zijn kinderen. 

(Zie LV 111:1–4, 7–10; zie ook Zacharia 9:16–17; Maleachi 3:17;
LV 18:10.)

• Onze wegen zijn niet altijd dezelfde als die van de Heer.
(Zie LV 111:1–2, 5–6, 11; zie ook Jesaja 55:8–9).

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 169–171.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 277–279.

Lesideeën
Leer en Verbonden 111:1–4, 7–10. De Heer koestert het
eeuwig heil van zijn kinderen. (15–20 minuten)

Vraag een cursist een aantal dagen vóór de les om in twee
minuten iets over de oude inwoners en de stichters van de stad
Salem (Massachusetts) te vertellen. Laat de cursist de inleiding
tot Leer en Verbonden 111 en de verzen 7–9 gebruiken en de
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toelichting bij Leer en Verbonden 111:9 in De Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325 (pp. 278–279.) Dit verslag zal tegen
het eind van dit lesidee gegeven worden.

Laat een fles water zien en een vel papier met een groot geld-
bedrag daarop geschreven. Vraag:

• Wat zouden jullie het liefst willen hebben: dit water of het
geldbedrag dat hier staat opgeschreven? Waarom?

• Wanneer zal water waardevoller zijn dan geld?

• Hoe kan water in een eeuwig perspectief gebruikt worden
waardoor het veel waardevoller dan geld is? (In de verorde-
ningen van de doop en het avondmaal.)

Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 111. (Zie ook de histori-
sche achtergrond bij afdeling 111 in De Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325, p. 277.) Laat de cursisten in hun
lesmateriaal de betekenis van dwaasheden opzoeken. (Zie de
afdeling ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 111.) Lees Leer en
Verbonden 111:1 en zoek op wat de Heer van de reis van de
profeet Joseph Smith naar Massachusetts vond. Vraag de
cursisten wat er dwaas aan de reis naar Salem was. (Zie de
eerste drie alinea’s van de toelichting bij LV 111:1–6 in het
instituutslesboek, p. 278.)

Lees de verzen 2–4 en bespreek welke schat de Heer in Salem
had. Bespreek de informatie in de laatste drie alinea’s van
de toelichting bij Leer en Verbonden 111:1–6 in het instituuts-
lesboek (p. 278). Vraag:

• Wat blijkt hieruit over de bezorgdheid van de Heer voor het
eeuwig welzijn van zijn kinderen?

• Wat vinden jullie ervan dat de Heer ons als een ‘schat’
beschouwd?

Laat de cursisten de verzen 7–10 lezen. Vraag: Welke andere
schatten kan de Heer bedoeld hebben, naast de grote mogelijk-
heden om zendingswerk in Salem te verrichten, toen Hij over
de ‘vroegere inwoners en de grondleggers van deze stad’
sprak? (Vers 9.) Na een korte bespreking laat u de aangewezen
cursist verslag uitbrengen over de betekenis van deze verzen.
Laat de klas samenvatten hoe de Heer de oprechte bedoeling
van de profeet van een vergissing in een zegen veranderde.
Laat hen manieren bedenken waarop Hij dat ook voor ons kan
doen.

Inleiding
We kunnen een belangrijke levensles van Thomas B. Marsh
leren. Hij was de eerste president van het Quorum der Twaalf
Apostelen in deze bedeling. Uit de raad van de Heer aan presi-
dent Marsh in afdeling 112 blijkt zijn kennis van de sterke en
zwakke punten van Thomas. ‘Verhoogt uzelf niet’, waar-

Leer en Verbonden 112

schuwde de Heer. ‘Staat niet op tegen mijn dienstknecht Joseph’
(vers 15). ‘Wees nederig; en de Heer, uw God, zal u aan de hand
leiden en u antwoord geven op uw gebeden’ (vers 10). Als
president Marsh naar deze raad had geluisterd, zou hij geluk-
kiger zijn geweest. Ook wij kunnen gelukkiger zijn als we
nederig de Heer en zijn leiders volgen. (Zie de aanvullende
ideeën voor afdeling 112 in de gids voor de cursist.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De twaalf apostelen dragen de sleutels van het priesterschap

en zijn geroepen om in alle landen van Christus te getuigen.
Zij hebben de opdracht gekregen om nederig en rein van hart
te zijn, de profeet te steunen en de Heiland te volgen. (Zie
LV 112:1, 4–5, 10, 14–15, 21–22, 28–34; zie ook LV 18:26–28;
107:23, 35.)

• Als we nederig zijn, zal de Heer ons vergeven, ons leiden en
onze gebeden verhoren. (Zie LV 112:3, 10.)

• Als de Heer terugkomt om de aarde te reinigen, zal Hij met
zijn kerk beginnen, vooral met de mensen die ten onrechte
beweren Hem te kennen. (Zie LV 112:23–26; zie ook Matteüs
7:21–23; Romeinen 9:6; Helaman 4:11; LV 41:1–5.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 173–176.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 279–282.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 17, ‘Indien zij hun hart niet tegen Mij ver-
stokken’ (11:45), kan gebruikt worden om Leer en Ver-

bonden 112 te behandelen. (Zie Videolessen Leer en Verbonden
en kerkgeschiedenis voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 112:3, 10. Als we nederig zijn, zal 
de Heer ons vergeven, ons leiden en onze gebeden
verhoren. (10–15 minuten)

Laat verscheidene cursisten woorden bedenken om een nederig
persoon te beschrijven die zij kennen. Als dat gepast is, kunt
u hen een voorbeeld van de nederigheid van die persoon laten
geven. Lees Leer en Verbonden 112:3, 10 en bespreek de
volgende vragen:

• Welke gevoelens hebben nederige mensen ten opzichte van
onze hemelse Vader?

• Wat heeft nederigheid te maken met ons vermogen om
antwoord op onze gebeden te krijgen?

• Hoe kan de Heer de nederigen leiden?

• Hoe kunnen wij nederigheid ontwikkelen?

Leer en Verbonden 112
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Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball
voor:

Lees de volgende uitspraak van ouderling Gene R. Cook voor,
en laat de cursisten luisteren naar manieren waarop nederig-
heid onze gebeden kan beïnvloeden:

Bespreek de volgende vragen:

• Hoe kunnen wij ons voor de Heer openstellen als we onze
afhankelijkheid van Hem erkennen?

• Hoe kunnen we hierdoor nederiger zijn en beter bidden?

‘Als we nederig zijn, voelen we dat we afhankelijk van de
Heer zijn. Door dit gevoel van afhankelijkheid vragen we
Hem op veel verschillende gebieden om hulp en leiding –
en stellen we ons hart en verstand open om die te
ontvangen. (. . .)

‘Als we onze afhankelijkheid van de Heer erkennen, zal
onze nederigheid toenemen – en vergroten we ons
vermogen om daadwerkelijk met de Heer te communi-
ceren. Wie oprecht nederig zijn, zullen hun uiterste best
doen en weten dat de antwoorden op hun gebeden
een gezamenlijke inspanning van zowel de mens als God
zijn.’ (Receiving Answers to Our Prayers, pp. 20, 23–24.)

‘Hoe wordt iemand nederig? Volgens mij als iemand
voortdurend aan zijn afhankelijkheid herinnerd wordt.
Afhankelijk van wie? Van de Heer. En hoe wordt hij
daaraan herinnerd? Door oprecht, eerbiedig en dankbaar
gebed. (. . .)

‘Nederigheid is ontvankelijkheid voor onderwijs – het
vermogen om te beseffen dat niet alle deugden en
vaardigheden in onszelf gefixeerd zijn.’ (The Teachings of
Spencer W. Kimball, p. 233.)

Leer en Verbonden 112. Van de afval van
Thomas B. Marsh kunnen we leren hoe
belangrijk het is om de Geest van de Heer bij

ons te hebben en nederig onze leiders te volgen.
(25–30 minuten)

Zet vóór de les het schema op het bord dat onderaan deze
bladzijde staat.

Laat twee cursisten die elkaar goed kennen voor de klas komen.
Stel de ene cursist vragen zoals:

• Hoe goed ken je de andere cursist?

• Hoe heb je hem of haar zo goed leren kennen?

Vraag aan de tweede cursist: Wie kent jou beter dan deze
cursist? Laat de klas bespreken hoe goed onze hemelse Vader
deze cursist kent. Vraag: Waarom kent Hij ons allemaal zo
goed? (Hij weet alles; zie 2 Nephi 9:20.)

Getuig dat onze hemelse Vader ons beter kent dan dat wij
onszelf kennen. Hij kan ons raad geven omdat Hij weet wat
onze sterke en zwakke punten zijn en wat ons de grootste
vreugde zal brengen. Lees Leer en Verbonden 31:9, 12–13; 112:2,
10, 15 en zet op het bord de raad die in deze teksten aan
Thomas B. Marsh wordt gegeven. Bespreek de volgende
vragen:

• Met welke zwakheden worstelde Thomas B. Marsh?

• Welke raad gaf de Heer om iemand te helpen die ongeduldig
en hoogmoedig is?

Zeg dat ongeveer een jaar nadat afdeling 112 was gegeven,
president Marsh de kerk verliet omdat er onenigheid over room
was ontstaan. Laat een cursist het verslag van George A. Smith
over deze onenigheid in de gids voor de cursist voorlezen.
(Zie de afdeling ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 31:9–13.) Lees
de gebeurtenissen aan de hand van het schema op het bord. Sla
het lesmateriaal van de cursist op en lees de uitspraak van
president Gordon B. Hinckley voor. Lees het eerste gedeelte van
de uitspraak van broeder Marsh voor, die eindigt met de vraag
hoe en wanneer we de Geest kwijtraken. Verwijs de cursisten
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en vraagt om vergeving.



naar het schema op het bord en vraag: Wanneer raakte Thomas
B. Marsh volgens jullie de Geest kwijt? Waarom? Lees na enige
bespreking de rest van de uitspraak van broeder Marsh in het
lesmateriaal van de cursist voor.

Laat enkele cursisten in één zin vertellen wat zij van de ervaring
van Thomas B. Marsh hebben geleerd. Lees de volgende
uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

Leg uit dat tijdens een tempelaanbevelingsgesprek gevraagd
wordt of wij onze leiders steunen. We moeten in staat zijn om
die vraag bevestigend te beantwoorden. Geef uw getuigenis dat
we de Heilige Geest bij ons kunnen hebben als we de profeet en
de andere leiders steunen, en dat we die kwijtraken als we
kritiek leveren.

Inleiding
De apostel Petrus heeft gezegd: ‘Dit moet gij vooral weten, dat
geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat’
(2 Petrus 1:20). Een van de grote zegeningen van voortdurende
openbaring is de hulp die wij ontvangen omdat we de Schriften
begrijpen. Vaak zijn de beste uitleggingen van bepaalde teksten
in andere teksten in de Schriften te vinden. Leer en Verbonden
113 bevat vragen met betrekking tot de geschriften van Jesaja,
samen met de geïnspireerde antwoorden op deze vragen door
de profeet Joseph Smith.

De Schriften uitleggen is een van de taken van een profeet.
President J. Reuben Clark jr. heeft als raadgever in het Eerste
Presidium uitgelegd:

‘Alleen de president van de kerk, de presiderende hogepriester,
wordt steun verleend als profeet, ziener en openbaarder van
de kerk. Alleen hij heeft het recht om openbaringen voor de
kerk te ontvangen, nieuwe of aanvullende, of om voor de hele
kerk de Schriften uit te leggen.’ (‘When Are Church Leaders’
Words Entitled to Claim of Scripture?’ Church News, 31 juli 1954,
p. 10.)

Leer en Verbonden 113

‘Ik zal u een van de sleutels van de verborgenheden van
het koninkrijk geven. Het is een eeuwig beginsel dat al
voor eeuwig bij God bestaat: De man die opstaat om
anderen te vervloeken, in de kerk naar fouten zoekt, en
zegt dat zij op de verkeerde weg zijn en dat hij zelf recht-
schapen is, moet weten dat hij op weg is om af te vallen;
en als hij zich niet bekeert, zal hij afvallen, zo zeker als
God leeft.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
pp. 156–157.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De profeet van de Heer kan openbaringen ontvangen om de

Schriften uit te leggen. (Zie LV 113.)

• De Heer heeft de sleutels van het koninkrijk hersteld en ons
het priesterschap gegeven, met de bijbehorende macht
om het verstrooide Israël te verlossen en Zion te vestigen.
(Zie LV 113:5–10; zie ook LV 86:8–10.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 283–284.

Lesideeën
Leer en Verbonden 113. De profeet van de Heer kan
openbaringen ontvangen om de Schriften uit te leggen.
(15–20 minuten)

Laat een cursist een boom op het bord tekenen (zorg ervoor dat
hij of zij ook wortels, een stam en takken tekent). Benoem de
boom zoals in het bijgaande diagram. Laat de klas Jesaja 11:1–5,
10 lezen en vaststellen wat de wortels, de tronk en de rijsjes
voorstellen. Laat hen na enige discussie Leer en Verbonden
113:1–6 opslaan en de betekenis van deze drie symbolen
opzoeken. Vraag:

• Wie is de tronk (stam) van Isaï? (Zie LV 113:1–2.)

• Met welke woorden wordt Jezus Christus in Jesaja 11:1–5
beschreven?

• Wie stelt het rijsje (de tak) voor? (Zie LV 113:3–4.)

• Welke woorden in vers 4 kunnen een beschrijving van Joseph
Smith zijn?

• Wie stelt de wortel voor? (Zie LV 113:5–6.) (NB: Laat de
cursisten even met deze vraag stoeien.)

• Wat zal volgens vers 6 ‘rechtens toebehoren’ aan deze
persoon?

• Wat is het doel van het priesterschap en de sleutels van het
koninkrijk?

Tronk

Rijsje

Wortel
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Lees de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie
voor om duidelijk te maken wie de wortel van Isaï is:

Maak duidelijk dat Moroni tijdens de nacht van 21 op 22
september 1823 Jesaja 11 aan Joseph Smith citeerde en zei dat
die openbaring spoedig in vervulling zou gaan. (Zie Geschie-
denis van Joseph Smith 1:40.)

Laat de helft van de klas Jesaja 52:1 en Leer en Verbonden
113:7–8 lezen. Laat de andere helft Jesaja 52:2 en Leer en
Verbonden 113:9–10 lezen. Laat iedere groep vertellen wat ze
geleerd hebben. Laat hen voorbeelden geven van de manier
waarop de uitleggingen van de profeet de woorden van Jesaja
verduidelijken. Vraag: Hoe kan deze kennis van invloed zijn op
de manier waarop we tegenwoordig naar de profeet luisteren?

Getuig dat de Heer ons heeft gezegend met een profeet die ons
de Schriften kan helpen begrijpen. Lees de uitspraak voor van
president J. Reuben Clark jr. in de bovenstaande inleiding tot
afdeling 113.

Inleiding
In Leer en Verbonden 114:1 geeft de Heer ouderling David W.
Patten de opdracht zich voor te bereiden om in het voorjaar van
1839 met elf anderen op zending te gaan. Ouderling Patten kon
deze zending niet vervullen omdat hij in oktober 1838 door
een bende die tegen de mormonen opstond, werd vermoord.
Hoewel ouderling Patten tot aan het eind van zijn leven
getrouw in de kerk bleef, waren sommige anderen die op
zending waren geroepen dat niet. De Heer zei in vers 2 dat de
mensen die niet getrouw waren door anderen vervangen
zouden worden. (Zie de aanvullende ideeën voor afdeling 114
in de gids voor de cursist.)

Er zijn veel verschillende manieren om onze hemelse Vader in
de kerk te dienen. Zelfs kleine dienstverlenende handelingen
zijn waardevol. De Heer heeft gezegd: ‘Welnu, wordt niet

Leer en Verbonden 114

‘Is het ongepast om te beweren dat de profeet (. . .) die in
[Jesaja 11:10] wordt genoemd Joseph Smith is, die het
priesterschap en de sleutels van het koninkrijk ontving
en die een banier der natiën is voor de vergadering van
het volk van de Heer in onze bedeling? En is hij niet
ook de “dienstknecht in de handen van Christus, die
zowel een afstammeling is van Isaï als van Efraïm, of
het huis van Jozef, op wie veel macht is geplaatst“? (Zie
LV 113:4–6.) Wie zijn afgestemd op de influisteringen van
God, zullen de betekenis hiervan begrijpen.’ (The Millen-
nial Messiah, pp. 339–340.)

moede goed te doen, want gij legt het fundament van een groot
werk. En uit het kleine komt het grote voort’ (LV 64:33). Presi-
dent Thomas S. Monson van het Eerste Presidium heeft gezegd:

‘Wij kunnen door nederig gebed, ijverige voorbereiding en
getrouw dienen slagen in onze heilige roeping. (. . .)

‘(. . .) Het gevoel dat over ons komt als we inzien dat we iets in
de naam van de Heer gedaan hebben, is onvergelijkbaar.’
(De Ster, januari 1992, p. 43.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij moeten ons nu voorbereiden, zodat we de Heer

doelmatig kunnen dienen als we geroepen worden. 
(Zie LV 114:1.)

• De Heer zal de mensen die Hij roept vervangen als zij niet
getrouw zijn. (Zie LV 114; zie ook LV 118.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 186, 199–200.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 284–285.

Lesideeën
Leer en Verbonden 114; 118. De Heer zal de mensen
die Hij roept vervangen als zij niet getrouw zijn.
(10–15 minuten)

Zing of lees de woorden van ‘Ik ga daar waarheen Gij mij
zendt’ (lofzang 179). Vraag:

• Aan welk werk in de kerk denk je als je deze lofzang zingt?

• Welke woorden zijn op meer dan zendingswerk van
toepassing?

Lees Leer en Verbonden 112:19–21; 118:3 en zet op het bord de
beloften van de Heer aan de mensen die Hem trouw dienen.
Vraag:

• Welke zegeningen zijn op voltijdzendelingen van
toepassing?

• Welke zijn ook op andere roepingen in de kerk van
toepassing?

Vraag welke invloed ons trouwe werk in de kerk op anderen
heeft. (Zie Jakob 1:19.) Laat de cursisten Leer en Verbonden 114;
118:1, 6 lezen. Bespreek wat er gebeurt met mensen die hun
geloof en getuigenis kwijtraken. (Verwijs hen naar de gids voor
de cursist voor hulp bij de moeilijke woorden in deze teksten.)
Vergelijk dit met de beloften van de Heer op het bord.

Moedig de cursisten aan om een bedankbriefje te schrijven aan
iemand die een zegen in hun leven is geweest toen die zijn of
haar taak in de kerk vervulde.
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Inleiding
Tegenwoordig wordt de kerk soms ‘mormoonse kerk’
genoemd. Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd:

‘Voordat welke andere naam dan ook wordt beschouwd als een
rechtmatige vervanging, zou de nadenkende mens eerbiedig de
gevoelens kunnen overwegen van de hemelse Ouder die die
naam geschonken heeft. (. . .)

‘Hij gaf deze ernstige waarschuwing: “Daarom, laten alle
mensen oppassen hoe zij mijn naam op hun lippen nemen”
(LV 63:61). En hij voegde eraan toe: “Bedenkt dat hetgeen van
boven komt, heilig is, en dat u er behoedzaam over moet
spreken” (LV 63:64). En dus, net zoals wij zijn heilige naam
vereren, vereren wij ook de naam waartoe Hij heeft besloten
voor zijn kerk.’ (De Ster, juli 1990, pp. 14, 16.)

Deze naam, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen, is in afdeling 115 geopenbaard. (Zie de aanvul-
lende ideeën voor afdeling 115 in de gids voor de cursist.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer heeft verklaard dat zijn kerk in deze bedeling De

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen genoemd moest worden. (Zie LV 115:3–4; zie ook
3 Nephi 27:8.)

• De ringen van Zion zijn een verdediging en een bescherming
tegen de goddeloosheid in de laatste dagen. De Heer
beschermt ons als wij zijn tempel bouwen, Hem daarin
aanbidden en gehoorzaam zijn aan zijn profeten. 
(Zie LV 115:5–19.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 187.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 285–287.

Lesideeën
Leer en Verbonden 115:1–4. De Heer heeft
verklaard dat zijn kerk in deze bedeling De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

Laatste Dagen genoemd moest worden. (15–20 minuten)

Zet de volgende namen op het bord: Kerk van Christus,
Mormoonse kerk, Kerk van Jezus Christus, Kerk van God, Kerk van de
heiligen der laatste dagen. Vraag de cursisten wat de overeen-
komst tussen deze namen is. (Zij zijn vroeger allemaal als naam
van de kerk gebruikt.) Laat de cursisten de inleiding tot Leer en
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Leer en Verbonden 115

Verbonden 115 en de verzen 1–4 lezen. Laat hen de naam
markeren die de Heer aan zijn kerk heeft gegeven (De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen). Laat de
cursisten 3 Nephi 27:8 lezen, en vraag:

• Waarom is het belangrijk dat de kerk van de Heer zijn naam
draagt?

• Hoeveel jaar na de organisatie van de kerk werd de naam
van de kerk geopenbaard? (Zie LV 20:1.)

• Wat moet een kerk nog meer hebben om de ware kerk van
Jezus Christus te kunnen zijn? (Zij moet op het evangelie
van Jezus Christus zijn gebaseerd [zie 3 Nephi 27:8], zij
moet apostelen en profeten hebben [zie Efeziërs 2:19–20],
enzovoorts.)

Geef de cursisten de opdracht om Leer en Verbonden 115:3–4 en
Leer en Verbonden 1:30 naar elkaar te laten verwijzen. Bespreek
de volgende vragen:

• Wat zegt de Heer in Leer en Verbonden 1:30 over zijn kerk?

• Waardoor wordt de kerk van de Heiland een ‘levende kerk’?

• Wat kunnen wij als leden van de kerk van de Heer doen om
Hem te behagen?

Lees de uitspraak voor van ouderling Russell M. Nelson in de
bovenstaande inleiding tot afdeling 115. Bespreek hoe we
de naam van de Heer eerbiedigen als we getrouw lid van zijn
kerk zijn.

Leer en Verbonden 115:5–19. De ringen van Zion
zijn een verdediging en een bescherming tegen de
goddeloosheid in de laatste dagen. De Heer
beschermt ons als wij zijn tempel bouwen, Hem
daarin aanbidden en gehoorzaam zijn aan zijn
profeten. (20–25 minuten)

Zet een schoon glas op een dienblad en vul het voor de helft
met water. Doe een kurk in het glas. Laat een cursist het glas
optillen zonder dat de kurk de zijkant van het glas raakt.
(De kurk zal naar de zijkant drijven.) Zet het glas terug op het
dienblad en vul het tot aan de rand met water. (De kurk zal nu
naar het midden drijven.) Vraag waarom de kurk nu naar het
midden drijft. Laat de cursist naar het waterniveau kijken om te
zien hoe het met de rand van het glas overeenkomt. (Het
midden van het water is hoger dan de zijkant van het glas.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 115:5–6 lezen en de
elementen in die teksten met het water, de kurk en de zijkant
van het glas vergelijken. Gebruik zo nodig de volgende vragen:

• Als jullie de kurk waren en de zijkant van het glas de verlei-
dingen en zonden om ons heen, wat zou de verhoging van
het waterniveau dan voorstellen? (De heiligen die sterker
worden als zij het evangelie naleven en zich in gemeenten,
wijken, districten en ringen vergaderen.)

• Hoe kunnen andere leden van de kerk ons de kracht geven
om boven verleidingen uit te stijgen?

• Wat moeten de heiligen volgens deze teksten doen nadat zij
boven verleidingen uitstijgen?

Leer en Verbonden 115
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• Hoe kunnen wij opstaan en ons licht voor anderen laten
schijnen? (Zie Matteüs 5:14–16.)

• Wat betekenen de woorden banier, toevlucht en verdediging?
(Zie de gids voor de cursist voor hulp bij enkele moeilijke
termen.)

• Hoe kan De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen een banier, toevlucht en verdediging zijn?

• Waarom is het gemakkelijker om het evangelie na te leven als
we met anderen samen zijn die dezelfde normen hanteren?

Lees Leer en Verbonden 115:7–11 en zoek op waarom de Heer
wilde dat de heiligen zich in Far West verzamelden. (NB: Zie
het lesidee voor Leer en Verbonden 124:49–55 voor meer infor-
matie over de geschiedenis van de tempel in Far West.) Lees de
volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

Lees Leer en Verbonden 115:17–18 en laat de cursisten markeren
waar de heiligen zich, naast Far West, nog meer moesten verza-
melen. Leg uit dat de heiligen in de begindagen van de kerk
geroepen werden om op specifieke plaatsen bij elkaar te wonen.
Laat de cursisten daar voorbeelden van noemen (Ohio,
Missouri, Illinois, Utah). Lees de volgende uitspraak van presi-
dent Spencer W. Kimball voor:

‘In de begindagen van de kerk werden de leden aange-
moedigd om zich in Utah te vergaderen, voornamelijk
omdat dat de enige plaats ter wereld met een tempel was.
Nu (. . .) is het niet langer noodzakelijk dat iedereen naar
Salt Lake City komt. (. . .)

‘En zo vindt nu de vergadering plaats. Korea is de verga-
derplaats voor de Koreanen, Australië voor de Austra-
liërs, Brazilië voor de Brazilianen, Engeland voor de
Engelsen.’ (Conference Report, gebiedsconferentie in
Korea, 1975, pp. 60–61.)

‘Vóór de schepping van de wereld was het doel van de
raadsvergaderingen in de hemel dat de beginselen en
wetten van het priesterschap in alle tijdperken van de
wereld op de vergadering van het volk gebaseerd zouden
zijn. (. . .) Verordeningen die vóór de grondlegging van de
wereld door middel van het priesterschap en ten behoeve
van het heil van de mens in de hemel zijn vastgelegd,
mogen niet veranderd worden. Alle mensen moeten door
dezelfde beginselen verlost worden.

‘Voor dat doel heeft God zijn volk in de laatste dagen
vergaderd, om een huis voor de Heer te bouwen zodat zij
voorbereid worden op de verordeningen en begiftigin-
gen, de wassingen en zalvingen enzovoorts.’ (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, p. 308.)

Getuig dat we verleidingen kunnen weerstaan en de zege-
ningen van de Heer kunnen ontvangen als we naar de tempel
gaan. Lees de volgende uitspraak van president Gordon B.
Hinckley voor:

Inleiding
Plaatsen als Betlehem, het heilige bos en de heuvel Cumorah
zijn heilig omdat er bepaalde gebeurtenissen hebben plaats-
gevonden. Een andere heilige plaats is Adam-ondi-Ahman in
Daviess County (Missouri). Voordat hij overleed vergaderde
Adam hier zijn rechtschapen nakomelingen en ‘voorspelde hij
(. . .) al hetgeen [hen] tot in het laatste geslacht zou geschieden’
(LV 107:56; zie vers 53–55). In Adam-ondi-Ahman zal ook
een belangrijke vergadering in de laatste dagen plaatsvinden.
Ouderling Bruce R. McConkie heeft die beschreven als ‘de
grootste vergadering heiligen ooit op aarde. Het zal een avond-
maalsdienst zijn. Het zal een oordeelsdag voor de getrouwen
uit alle eeuwen zijn.’ (The Millennial Messiah, p. 579.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Vader Adam zal in Adam-ondi-Ahman terugkeren voor een

grote vergadering van rechtschapenen, die voor de weder-
komst van Jezus Christus zal plaatsvinden. (Zie LV 116; zie
ook Daniël 7:13–14, 22; LV 27:5–14; 107:53–56.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 187–189.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 287–288.

Lesideeën
NB: Zie de lesideeën voor Leer en Verbonden 27:5–14 en
107:40–57, en de informatie voor afdeling 107 in de gids voor de
cursist, om Leer en Verbonden 116 te behandelen.

Leer en Verbonden 116

‘Ik verlang er sterk naar dat er voor de heiligen der laatste
dagen overal ter wereld een redelijk bereikbare tempel
komt. (. . .) Het werk gaat nu zo snel vooruit als we
kunnen gaan. Ik bid voortdurend dat het op de een of
andere manier sneller mag gaan, zodat meer van onze
mensen gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot een
heilig huis des Heren.’ (De Ster, januari 1996, p. 51.)
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Inleiding
Toen de rijke jongeling naar de Heiland toekwam en vroeg wat
hij moest doen om het eeuwige leven te ontvangen, zei de
Heiland: ‘Verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de
armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier,
volg Mij’ (Lucas 18:22). ‘Zijn gelaat betrok bij dat woord en hij
ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen’ (Marcus
10:22). Voor sommige mensen zijn wereldse bezittingen een van
de grootste beproevingen. Toen afdeling 117 werd gegeven,
bezaten Newel K. Whitney, de bisschop in Kirtland, en William
Marks, de zaakwaarnemer van de bisschop, eigendommen die
ze niet graag ten behoeve van de kerk wilden verkopen. Maar
als gevolg van deze openbaring gehoorzaamden zij het gebod
van de Heer. Vaak besteden we te veel tijd aan het vergaren van
wereldse bezittingen. God heeft alle macht en als we Hem
dienen en volgens zijn advies eerst zijn koninkrijk zoeken, zal
Hij ‘alle dingen (. . .) voor [ons] welzijn [laten] samenwerken.’
(LV 90:24; zie ook Jakob 2:18–19.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De heiligen behoren geen wereldse bezittingen te begeren.

De Heer kan voor hen en hun gezin zorgen. (Zie LV 117:1–8;
zie ook LV 88:123; 104:78–80; 118:1–3.)

• Getrouw dienen is belangrijker dan de positie die iemand in
de kerk heeft. (Zie LV 117:11; zie ook Matteüs 6:24.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 188–189.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 288–290.

Lesideeën
Leer en Verbonden 117:1–8. De heiligen behoren geen
wereldse bezittingen te begeren. De Heer kan voor hen
en hun gezin zorgen. (10–15 minuten)

Zet de volgende lijst op het bord, eventueel aangevuld met
andere punten:

• dure kleding

• positie in het voetbalelftal

• tempelhuwelijk

• klaspresidium

• sterk getuigenis

Leer en Verbonden 117

• zuiver geweten

• vriend(in) om mee naar de dansavond op school te gaan

• getrouwheid in de kerk

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat de punten op het bord
een beschrijving van jullie leven is. Plotseling sta je voor de
Heer om geoordeeld te worden.

• Welke punten zullen dan het belangrijkst voor je zijn?

• Waarom zijn sommige punten dan minder belangrijk?

Zeg dat we soms niet goed weten wat echt belangrijk is en wat
we zelf graag willen. Laat de cursisten Leer en Verbonden
117:1–4 lezen en een zonde onderstrepen die met deze verwar-
ring te maken heeft. Vraag de cursisten wat de Heer bedoelde
toen Hij vroeg: ‘Wat betekent eigendom in mijn ogen?’ Lees dan
vers 5. Laat een cursist de tweede alinea voorlezen van de
toelichting bij Leer en Verbonden 117:1–6 in Leer en Verbonden –
lesboek: godsdienst 324–325 (p. 289). Vraag:

• Wat begeerden broeder Marks en broeder Whitney?

• Lees Leer en Verbonden 19:26. Wat zei de Heer tegen Martin
Harris in dit vers?

• Wat heeft dit vers met Leer en Verbonden 117:1–5 te maken?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 117:6–8 lezen en van ieder
vers een samenvatting van een enkele zin maken. Laat verschil-
lende cursisten een van hun zinnen voorlezen.

Lees Leer en Verbonden 118:3 en maak duidelijk wat de Heer
beloofde aan de gezinnen van de apostelen die op zending
zouden gaan. Hoe is de Heer volgens Leer en Verbonden 117:6
in staat om voor deze gezinnen te zorgen? Laat de cursisten
vertellen hoe de Heer in tijden van nood voor hen, leden van
hun gezin of anderen heeft gezorgd.

Inleiding
Als heiligen der laatste dagen zingen we vaak ‘Ik ga daar waar-
heen Gij mij zendt’ (lofzang 179) als onze vrienden of familie-
leden op zending gaan. We staan er niet altijd bij stil, maar met
de veranderende omstandigheden in de wereld kunnen ze door
hun roeping in gevaarlijke situaties terechtkomen. In 1838 riep
de Heer zijn apostelen om op 26 april 1839 vanuit Far West
(Missouri) naar Engeland op zending te gaan. Toen de tijd
aanbrak om te vertrekken, had gouverneur Lilburn W. Boggs de
opdracht gegeven om de heiligen uit te roeien, en waren zij uit
Missouri verdreven. De reactie van de apostelen op hun
zendingsoproep is een les in gehoorzaamheid en vertrouwen
op de Heer. (Zie de aanvullende ideeën voor afdeling 118 in de
gids voor de cursist.)

Leer en Verbonden 118

Leer en Verbonden 118
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Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer roept anderen om de apostelen te vervangen die

niet getrouw blijven. (Zie LV 118:1, 6; zie ook Handelingen
1:20–26; LV 114:2.)

• De Heer roept zijn dienstknechten om de volheid van
zijn evangelie over de hele wereld te verkondigen. 
(Zie LV 118:3–5.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 190, 226–227.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 291–292.

Lesideeën
Leer en Verbonden 118. De Heer roept zijn dienst-
knechten om de volheid van zijn evangelie over de
hele wereld te verkondigen. (15–20 minuten)

Laat een cursist Leer en Verbonden 118 voorlezen. Laat de
cursisten de datum in de inleiding tot deze afdeling vergelijken
met de datum in vers 5. Zet de twee datums op het bord.
Bespreek de volgende vragen:

• Waar moesten de apostelen het evangelie verkondigen?
(Zie de afdeling ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 118:4 in de
gids voor de cursist.)

• Waar was de profeet Joseph Smith in het voorjaar van 1839?
(Zie de inleiding tot LV 121.)

Laat een cursist de eerste alinea voorlezen van de afdeling
‘De Schriften begrijpen’ voor Leer en Verbonden 118:5 in de
gids voor de cursist. Vraag:

• Waar waren de anderen heiligen op dat moment?

• Hoe veilig was het voor de apostelen om in april 1839 naar
Missouri terug te keren?

• Denken jullie dat de apostelen onder deze omstandigheden
geëxcuseerd hadden kunnen worden om voor hun zending
in Far West bij elkaar te komen? Waarom of waarom niet?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Wilford
Woodruff, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Toen president [Brigham] Young aan de Twaalf vroeg:
“Broeders, wat gaat u doen?” antwoordden zij: “De Heer
heeft gesproken en wij moeten gehoorzaam zijn.” We
vonden dat de Heer dit gebod gegeven had en dat wij het
geloof moesten opbrengen om voorwaarts te gaan en ons
doel te bereiken. Het was aan Hem om te bepalen of we
tijdens deze opdracht zouden leven of sterven. We gingen
op weg naar Missouri.’ (Journal of Discourses, deel 13,
p. 159.)

Vraag:

• Wat leren we van de houding van de apostelen ten opzichte
van de woorden van de Heer over het onderhouden van
moeilijke geboden?

• Hoe is dit verslag van toepassing op iemand die denkt dat
een zending of een roeping in de kerk te moeilijk is?

Laat een andere cursist de rest voorlezen van de afdeling ‘De
Schriften begrijpen’ voor Leer en Verbonden 118:5 in de gids
voor de cursist. Laat de cursisten dan opdracht A uitvoeren.

Inleiding
In afdeling 119 gaf de Heer de wet van tiende zoals we die
vandaag naleven. President Joseph F. Smith heeft uitgelegd:

‘De wet van tiende is ingesteld omdat de mensen de hogere wet
niet konden naleven. Als we de wet van toewijding zouden
naleven, zou de wet van tiende niet noodzakelijk zijn, omdat
die dan in de hogere wet zou zijn opgenomen. De wet van
toewijding vereist alles; de wet van tiende vereist slechts een
tiende deel van ons jaarlijkse inkomen.’ (‘Discourse by Presi-
dent Joseph F. Smith’, Millennial Star, 18 juni 1894, p. 386.)

In afdeling 119 wordt de wet van tiende uitgelegd en in
afdeling 120 staat wie besluit waar het tiendegeld aan wordt
uitgegeven.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf Apostelen en

de Presiderende Bisschap beheren het tiendefonds van de
kerk. De tiende wordt gebruikt om het koninkrijk van de
Heer op te bouwen, zoals bijdragen aan het zendingswerk en
de bouw van kerken, tempels en seminarie- en instituuts-
gebouwen. (Zie LV 119:1–2; 120; zie ook LV 97:10–14.)

• Tiende houdt in dat we een tiende deel van ons inkomen aan
de Heer geven. (Zie LV 119:3–7; zie ook Alma 13:15.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 191.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 292–295.

Leer en Verbonden 119–120
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Lesideeën
Leer en Verbonden 119:1–2; 120. Het Eerste Presidium,
het Quorum der Twaalf Apostelen en de Presiderende
Bisschap beheren het tiendefonds van de kerk. De
tiende wordt gebruikt om het koninkrijk van de Heer
op te bouwen. (10–15 minuten)

Laat een afbeelding van een kerk of een tempel zien. Vraag:

• Hoeveel denk je dat de bouw van een kerk of een tempel
kost?

• Hoeveel kerkgebouwen denk je dat de kerk ieder jaar
bouwt?

• Welke zegeningen kunnen de leden van de kerk in deze
gebouwen ontvangen?

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley
voor:

Lees Leer en Verbonden 119:1–3; 120 en vraag:

• Waar haalt de kerk het geld vandaan om deze gebouwen
neer te zetten?

• Wie beslist hoe dit tiendegeld gebruikt wordt?

• Waar wordt het tiendegeld nog meer voor gebruikt?

Lees de volgende uitspraak van ouderling Dallin H. Oaks voor:

Vraag: Hoe wordt het tiendegeld, naast de bouw van tempels,
nog meer voor het tempelwerk gebruikt? Lees de volgende
uitspraak voor van president George F. Richards, destijds presi-
dent van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘De wet van tiende is in de kerk zo belangrijk, zo’n test
van ons geloof, dat iemand die die niet gelooft en als
goddelijke wet naleeft, het priesterschap en de tempel-
zegens niet kan ontvangen.’ (Conference Report, oktober
1945, pp. 26–27.)

‘Via openbaring heeft de Heer bepaald dat zijn dienst-
knechten, het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf
Apostelen en de Presiderende Bisschap de besteding van
het tiendegeld toewijzen. (Zie LV 120.) Het tiendegeld
wordt gebruikt om tempels en kerkgebouwen te bouwen
en te onderhouden, leiding te geven aan ons zendings-
werk over de hele wereld, de Schriften te vertalen en uit te
geven, het verlossingswerk van de doden te financieren,
evenals ons godsdienstonderricht en andere kerkelijke
doeleinden die de aangewezen dienstknechten van de
Heer hebben vastgelegd.’ (De Ster, juli 1994, p. 31.)

‘Naarmate deze kerk groeit, moeten we steeds meer
mensen onderbrengen. Dit jaar zullen we zeshonderd
nieuwe gebouwen afmaken of inwijden. Dat is een
enorme onderneming.’ (‘Larry King Live’, Ensign,
november 1998, p. 108.)

Leg uit dat we niet alleen tiende betalen om tempels te bouwen,
maar ook om aan de vereisten te voldoen om die te bezoeken.
Moedig de cursisten aan om altijd een volledige tiende te
betalen.

Leer en Verbonden 119:3–7. Tiende houdt in dat we
een tiende deel van ons inkomen aan de Heer geven.
(25–30 minuten)

Laat tien voorwerpen zien (zoals bijvoorbeeld tien appels,
potloden of stoelen). Haal een van de voorwerpen weg en vraag
welk evangeliebeginsel hiermee wordt voorgesteld. Lees Leer
en Verbonden 119:1, 3–7 en vraag:

• Aan wie betalen wij tiende? (De Heer, door middel van zijn
zaakwaarnemer, de bisschop.)

• Wat zal er uiteindelijk verloren gaan als wij geen tiende
betalen?

• Lees Maleachi 3:8–10; Leer en Verbonden 64:23. Welke zege-
ningen zullen we volgens deze teksten ontvangen als we
tiende betalen?

Lees de volgende uitspraken voor. President Gordon B.
Hinckley heeft als raadgever in het Eerste Presidium het
volgende gezegd:

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd:

Vraag:

• Hoeveel moeten we volgens vers 4 van de Heer betalen?

• Wie zouden we het best kunnen aanspreken als we vragen
over de tiende hadden? (De bisschop.)

• Wanneer bezoeken we de bisschop en brengen we verslag uit
over onze tiendestatus? (Tiendevereffening.)

‘Sommige mensen zeggen: “Ik kan het me niet veroor-
loven om tiende te betalen.” Wie geloven in de beloften
van de Heer, zeggen echter: “Ik kan het me niet veroor-
loven om mijn tiende niet te betalen.”’ (De Ster, juli 1994,
p. 30.)

‘Ik zeg niet dat als u tiende betaalt dat u een mooi huis,
een mooie auto of een vakantiehuis kunt kopen. De Heer
zal de vensters des hemels aan de hand van onze behoeften
openen, niet volgens onze hebzucht. Als we tiende betalen
om rijk te worden, doen we het om de verkeerde reden.
Het belangrijkste doel van de tiende is de kerk de
middelen verschaffen om het werk van de Heer te
verrichten. De gever (. . .) zal niet altijd financieel of mate-
rieel gezegend worden.’ (‘The Sacred Law of Tithing’,
Ensign, december 1989, p. 4.)

Leer en Verbonden 119–120
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Ouderling Howard W. Hunter heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

President Brigham Young heeft gezegd:

Bespreek de volgende vragen:

• Wat vereist de Heer volgens president Brigham Young nog
meer naast een tiende deel van ons geld en onze bezittingen?
(Onze tijd en talenten.)

• Hoe kunnen we tiende over onze tijd en talenten betalen?

• Wat is tien procent van twintig jaar?

• Hoe kan een zending als een tiende deel van de tijd van een
jongeman beschouwd worden?

• Wat kunnen we nog meer doen om van onze tijd en talenten
aan de Heer te geven? (Een roeping in de kerk vervullen en
ander vrijwilligerswerk verrichten.)

Geef uw getuigenis van de wet van tiende. Vertel zo mogelijk
over een persoonlijke ervaring waaruit blijkt dat we gezegend
worden als we een volledige tiende betalen. Of laat een cursist
een voorbeeld geven.

‘Wij zijn niet van onszelf, maar we zijn gekocht tegen een
prijs; we zijn van de Heer. Onze tijd, onze talenten, ons
goud en zilver, ons graan en meel, onze wijn en olie, ons
vee en alles wat wij op aarde bezitten, is van de Heer en
Hij vraagt één tiende daarvan voor de opbouw van zijn
koninkrijk.’ (Discourses of Brigham Young, p. 176.)

‘Tiende is de financiële wet van de Heer. Hij heeft die
geopenbaard. Tiende is een goddelijke wet met een
grote en prachtige belofte, die van toepassing is op alle
leden van de kerk met een inkomen. Op de weduwe
in haar armoede en op de rijke man in zijn rijkdom.’
(‘The Widow’s Mite’, Brigham Young University 1985–86
Devotional and Fireside Speeches [1986], p. 9.)

‘In de wet staat duidelijk “een tiende deel van al hun
opbrengsten”. Opbrengsten betekent winst, vergoeding,
loon. Het is het salaris van de werknemer, de winst van
een zaak, de aanwas van iemand die gewassen teelt, of
het inkomen van iemand uit een andere bron.’ (Confe-
rence Report, april 1964, p. 35.)

Inleiding
De profeet Joseph Smith en verscheidene anderen zaten van
1 december 1838 tot 6 april 1839 ten onrechte in de gevangenis –
Liberty Jail. Terwijl ze daar zaten schreef de profeet een brief
aan de heiligen, met daarin een gebed voor hen en zichzelf.
(Zie LV 121:1–6.) Een van de diepzinnigste levensvragen luidt:
‘Waarom krijgen goede mensen nare ervaringen?’ Het ant-
woord van de Heer op het gebed van Joseph Smith geeft ons
inzicht in beproevingen en in een aantal goede gevolgen als we
ze doorstaan. (Zie LV 121:9–46; 122.)

Hoewel de ervaring van de profeet Joseph Smith het waarom
van onze moeilijkheden verduidelijkt, zijn sommige beproe-
vingen moeilijk te doorgronden. Ouderling Harold B. Lee heeft
als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Het is
niet de taak van de godsdienst om alle vragen over Gods
morele bestuur van het heelal te beantwoorden, maar om de
mens door middel van geloof de moed te geven om ondanks
onbeantwoorde vragen in dit leven te volharden.’ (Conference
Report, oktober 1963, p. 108.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Sommige beproevingen zijn een gevolg van het gedrag van

de goddelozen. Uiteindelijk zullen de goddelozen door God
worden geoordeeld. (Zie LV 121:1–25; zie ook Alma 14:10–11.)

• Wie in rechtschapenheid beproevingen doorstaan, zullen
kennis, ervaring, de zegeningen van het priesterschap en de
verhoging ontvangen. (Zie LV 121:7–8, 26–33; 122.)

• Macht in het priesterschap komt door een rechtschapen
levenswijze tot stand. Als een priesterschapsdrager werelds,
hoogmoedig of overheersend is, raakt hij de macht van het
priesterschap kwijt. (Zie LV 121:34–46.)

• Mensen die enig gezag ontvangen, hebben vaak de neiging
om onrechtvaardige heerschappij uit te oefenen. (Zie
LV 121:39–40).

• Omdat de Heiland meer heeft geleden dan enig mens kan
verdragen, begrijpt Hij ons leed en heeft Hij mededogen. Als
wij geloof in Hem en zijn beloften hebben, kunnen we onze
beproevingen beter doorstaan. (Zie LV 122; zie ook Alma
7:11–13; LV 19:16–19.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 204–209.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 295–302.

Leer en Verbonden 121–122
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Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 18, ‘De machten des hemels’ (9:15), kan
gebruikt worden om Leer en Verbonden 121 te behan-

delen. (Zie Videolessen Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor
lesideeën.)

Leer en Verbonden 121:1–25. Sommige beproevingen
zijn een gevolg van het gedrag van de goddelozen.
Uiteindelijk zullen de goddelozen door God worden
geoordeeld. (35–40 minuten)

Bespreek met de cursisten een aantal beproevingen van Joseph
Smith en anderen tijdens hun arrestatie in Far West en hun
gevangenschap in Liberty Jail. (Zie De Geschiedenis van de kerk in
de volheid der tijden, pp. 204–209.) Vraag: Als jullie samen met
die heiligen deze beproevingen hadden moeten doorstaan,
welke vragen had je dan willen stellen? Zet de antwoorden op
het bord. Deze kunnen omvatten:

• Waarom moeten wij leed en problemen ondergaan?

• Hoe kunnen wij de beproevingen van het sterfelijk leven
beter doorstaan?

Zeg dat in de vier maanden dat de profeet Joseph Smith in
Liberty Jail heeft gevangengezeten, de heiligen ook grote pro-
blemen hadden en uit hun woning verdreven werden. De
profeet schreef onder inspiratie een krachtige brief aan de leden
van de kerk, waarvan gedeelten in Leer en Verbonden 121–123
staan. Laat de cursisten Leer en Verbonden 121:1–6 lezen, en
vraag:

• Waar lijken deze teksten op? (Een gebed.)

• Wat zegt ons dat over de manier waarop we met beproe-
vingen moeten omgaan?

• In welke opzichten zijn de vragen die Joseph Smith stelde
met de vragen op het bord te vergelijken?

• Blijkt uit de vragen van Joseph dat de heiligen hun beproe-
vingen hadden verdiend?

• Wat was de bron van hun leed?

• Hoe kan tegenwoordig iemands onrechtschapen keuze een
ander leed bezorgen?

• Lees 1 Petrus 2:19–21. Wat staat er in deze teksten over
onverdiend leed?

Leg uit dat het antwoord van de Heer op het gebed van Joseph
in Leer en Verbonden 121:7–46; 122 te vinden is. Laat de
cursisten Leer en Verbonden 121:7–24 lezen en onderstrepen
wat er volgens de Heer zal gebeuren met de goddelozen die de
rechtschapenen vervolgen. Bespreek de volgende vragen:

• Wat vinden jullie van hen die de rechtschapenen vervolgen?

• Lees Matteüs 5:44; Leer en Verbonden 64:9–11. Hoe moeten
we, volgens deze teksten, van de Heer onze vijanden
behandelen?

• Wat zal er volgens de Heer gebeuren met de goddelozen die
de rechtschapenen vervolgen?

• Waarom zou de Heer willen dat we het oordeel en de wraak
aan Hem overlaten?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Marion D.
Hanks, destijds assistent van de Twaalf:

Vraag hoe iemand door haat verteerd kan worden. Moedig de
cursisten aan om hun gevoelens van haat ten opzichte van
anderen aan de kant te zetten en op de gerechtigheid van de
Heer te vertrouwen.

Leer en Verbonden 121:26–33; 122. Wie in
rechtschapenheid beproevingen doorstaan,
zullen kennis, ervaring, de zegeningen van het

priesterschap en de verhoging ontvangen.
(20–25 minuten)

Laat de cursisten een diploma, een trofee, een certificaat van het
seminarie, een salarisstrook en een kunstvoorwerp zien. (Als
deze voorwerpen niet voorhanden zijn, kunt u ze op het bord
tekenen of de woorden op het bord zetten.) Vraag de cursisten:

• Wat is de overeenkomsten tussen deze voorwerpen?
(We moeten iets offeren om ze in ons bezit te krijgen.)

• Welke zegeningen belooft de Heer aan de mensen die offers
brengen om zijn geboden te onderhouden?

S  M  T  W  TH  F  S

‘Jaren geleden hoorde ik een jongen op Temple Square
zijn hart luchten. (. . .) Hij had wraakgevoelens ten
opzichte van de man die zijn vader had vermoord. Door
zijn enorme verdriet was hij met verbittering vervuld.

‘Op die sabbatmorgen, toen anderen en ik hem hoorden,
was hij door de Geest van de Heer geraakt. (. . .) Met
tranen in zijn ogen zei hij dat hij wraak aan de Heer zou
overlaten en gerechtigheid aan de wet. Hij zou de
persoon die zijn enorme verlies had veroorzaakt niet
meer haten. Hij zou vergeving schenken en de ondermij-
nende geest van wraak niet langer in zijn hart toelaten.

‘Enig tijd later, toen ik nog onder de indruk was van die
gebeurtenis, vertelde ik het verhaal aan een groep mensen
in een andere stad. (. . .) Later kreeg ik een brief van [een
man die het verhaal had gehoord]. Hij was die avond naar
huis gegaan, had gebeden en zich voorbereid. Toen was
hij naar het huis van een man gegaan die jaren eerder bij
hem had ingebroken. Hij had vijandigheid en wraak in
zijn hart en had dreigementen uitgesproken. Toen hij die
avond aan de deur kwam, verscheen zijn angstige buur-
man met een wapen in de hand. De man legde vlug uit
waarom hij langskwam, dat hij zijn excuses wilde aanbie-
den, dat hij niet langer door haat verteerd wilde worden.
Hij bood vergeving en vroeg om vergeving. Hij liep hui-
lend naar huis, voor het eerst in jaren was hij vrij. Hij had
een voormalige vijand ook in tranen achtergelaten, wan-
kelend en berouwvol.’ (Conference Report, oktober 1973,
p. 16; of Ensign, januari 1974, p. 21.)
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Lees Leer en Verbonden 121:26–33, 122:7–9. Zet de zegeningen
op het bord die de Heer beloofd heeft en wat we daarvoor
moeten doen. Het bord kan er als volgt uitzien:

Vraag:

• Hoe zijn deze zegeningen te vergelijken met het diploma,
de trofee en de andere voorwerpen?

• Waardoor kan gehoorzaamheid aan de Heer moeilijk zijn?

• Hoe moeilijk is het om een gebod eenmalig te gehoorzamen?

• Hoe moeilijk is het om dat gebod dag in dag uit te
gehoorzamen?

• Lees Matteüs 6:34; Mosiah 4:27. Wat voor advies staat er in
deze teksten om te blijven volharden?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Franklin D.
Richards, destijds assistent van de Twaalf:

‘Om toegewijd te zijn moeten we leren volharden – ja, tot
het einde toe volharden. (. . .) Kunnen wij tot aan het eind
van de dag met dezelfde toewijding en hetzelfde enthou-
siasme volharden als aan het begin van de dag, ondanks
alle frustraties en problemen? Ieder jaar heeft 365 dagen
en iedere dag heeft 24 uur om te volharden. Vergeet
echter niet wat koning Benjamin heeft gezegd: “(. . .) het is
niet nodig dat iemand harder loopt dan hij kracht heeft ”
(Mosiah 4:27). (. . .)

‘In alle facetten van mijn ervaring heb ik gemerkt dat het
verstandig is om grote velden te overzien, maar om
kleine velden te bewerken. Bij het overzien van grote
velden wordt een algemeen plan opgesteld dat later
in gedeelten wordt ontwikkeld. Dit is een goede manier
om iets op te bouwen en teleurstellingen te vermijden
die uit overbelasting kunnen voortkomen. Grote velden
overzien en kleine bewerken omvat de beginselen van
orde en toewijding, en kan tot groei en ontwikkeling
leiden.’ (Conference Report, oktober 1964, p. 77.)

Zegeningen die de Heer Wat wij
heeft beloofd moeten doen

Kennis (zie LV 121:26, 33)

De Heilige Geest (zie vers 26)

Tronen en heerschappijen (zie vers 29)

Machten (zie vers 29)

Onsterfelijke rust (zie vers 32)

Ondervinding (zie LV 122:7)

Het priesterschap (zie vers 9)

God voor eeuwig bij ons (zie vers 9)

Kloekmoedig
volharden 

(zie LV 121:29)

Vraag: Hoe kan de uitspraak van ouderling Richards behulp-
zaam zijn om tot het einde toe te volharden? Laat de cursisten
overwegen wat voor veranderingen zij in hun leven kunnen
aanbrengen om in rechtschapenheid tot het einde toe te
volharden.

Leer en Verbonden 121:34–46 (Tekstenbeheer-
sing, Leer en Verbonden 121:34–36). Macht in
het priesterschap komt door een rechtschapen

levenswijze tot stand. Als een priesterschapsdrager
werelds, hoogmoedig of overheersend is, raakt hij de
macht van het priesterschap kwijt. (30–35 minuten)

Laat verschillende stukjes garen zien. Laat een cursist een
draadje breken. Laat een andere cursist er vier tegelijk breken.
Laat een derde cursist er acht tegelijk breken, en ga zo door
totdat er teveel zijn om in een keer te breken. Laat een touw
zien en vraag waardoor dat sterk is (het is van veel draadjes
vervaardigd). Zet priesterschap op het bord en vraag: Als het
touw het priesterschap voorstelt, wat stellen de verschillende
draadjes dan voor?

Vraag: Krijg je onmiddellijk macht als je tot het priesterschap
wordt geordend? Lees de volgende uitspraak van ouderling
Boyd K. Packer voor:

Zet op het bord Versterkt de macht van het priesterschap en
Verzwakt de macht van het priesterschap. Laat de cursisten Leer en
Verbonden 121:34–46 lezen en opzoeken waardoor iemand
macht van het priesterschap ontvangt en waardoor die macht
verzwakt wordt. Zet de antwoorden van de cursisten en de
bijbehorende verzen onder het desbetreffende kopje. Het bord
kan er als volgt uitzien:

Versterkt de macht Verzwakt de macht
van het priesterschap van het priesterschap

Overreding (zie vers 41) Het hart op wereldse zaken
richten (zie vers 35)

Lankmoedigheid Naar de eer van de mens streven
(geduld; zie vers 41) (zie vers 35)

Zachtmoedigheid (zie vers 41) Zonden proberen te bedekken
(zie vers 37)

Mildheid (zie vers 41) Hoogmoed (zie vers 37)

Liefde (zie vers 41) IJdele eerzucht (zie vers 37)

‘Uw gezag wordt door de ordening verleend; uw macht
moet door gehoorzaamheid en naleving van de gedrags-
normen verkregen worden. (. . .)

‘Macht in het priesterschap wordt verkregen door onze
gewone plichten te vervullen: naar de kerk gaan, roepin
gen aanvaarden, de Schriften bestuderen, het woord
van wijsheid naleven.’ (Conference Report, oktober 1981,
pp. 47–48; of Ensign, november 1981, pp. 32–33.)
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Vraag:

• Wat gebeurt er volgens vers 37 met het priesterschap van hen
die niet rechtschapen zijn?

• Wat gebeurt er volgens de verzen 45–46 met ons als wij
rechtschapen zijn?

• Welke invloed hebben deze zegeningen op ons leven?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Melvin J.
Ballard, destijds president van het zendingsgebied Noordweste-
lijke Staten, en die later apostel is geworden:

Getuig hoe belangrijk het is om rechtschapen te leven, zodat we
de zegeningen van de macht van het priesterschap mogen
ontvangen.

Leer en Verbonden 121:39–40. Mensen die enig gezag
ontvangen, hebben vaak de neiging om onrecht-
vaardige heerschappij uit te oefenen. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten: Wie waren de koningen Saul, David en
Salomo? (Zij waren koning van Israël toen dat land voor-
spoedig was.) Laat een cursist die de geschiedenis van deze
mannen kent, vertellen hoe zij begonnen zijn en of zij recht-
schapen bleven. (Zij begonnen alle drie rechtschapen, maar
werden in de loop der tijd afvallig.)

Vertel dat van alle 39 regeerders na Saul, David en Salomo in
Israël en Juda er slechts acht waren die rechtschapen bleven.
Vraag: Waarom zouden er slechts acht van de 39 rechtschapen
zijn gebleven?

Lees Leer en Verbonden 121:39 en bespreek wat die tekst met de
oude heersers van Israël te maken heeft. Vraag:

• Wie heeft er nog meer moeite om rechtschapen heerschappij
uit te oefenen?

‘Wij hebben geleerd dat de grootste gave van God, en de
grootste gave die zijn kinderen ooit op aarde zullen
ontvangen, het gezelschap van de Heilige Geest is. Wij
hebben persoonlijk van Hem geleerd dat daadwerkelijke
inspiratie en macht in het gezelschap van de Heilige
Geest ontvangen worden.’ (Conference Report, april 1910,
p. 41.)

Vriendelijkheid (zie vers 42) Andere mensen overheersen of
dwingen (zie vers 37)

Zuivere kennis (zie vers 42) De heiligen vervolgen
(zie vers 38)

Door de Heilige Geest gedreven Tegen God strijden
(zie vers 43) (zie vers 38)

Getrouwheid (zie vers 44) Onrechtvaardige heerschappij
uitoefenen (zie vers 39)

Liefde (zie vers 45) Huichelarij (zie vers 42)

Deugdzame gedachten Bedrog (zie vers 42)
(zie vers 45)

• Welke voorbeelden van onrechtvaardige heerschappij zien
we in de Schriften of in de geschiedenis van de kerk?

• Hoe kunnen wij onrechtvaardige heerschappij vermijden als
we een leidinggevende positie krijgen?

Leer en Verbonden 122. Omdat de Heiland meer
heeft geleden dan enig mens kan verdragen,
begrijpt Hij ons leed en heeft Hij mededogen.

Als wij geloof in Hem en zijn beloften hebben, kunnen
we onze beproevingen beter doorstaan. (30–35 minuten)

Vraag verscheidene cursisten naar wie zij in moeilijke tijden
toegaan voor advies of troost. Zet hun antwoorden op het bord.
(Mogelijke antwoorden: ouders, bisschop, vrienden, oudere
broer of zus.) Vraag:

• Waarom gaan jullie naar die mensen toe?

• Waarom niet naar een vreemde of een kind?

• Wat hebben de mensen op het bord waardoor je vertrouwen
in hen hebt? (Bijvoorbeeld: ervaring.)

• Wie heeft van alle mensen die ooit op aarde geleefd hebben
de meeste ervaring, barmhartigheid en inspiratie?
(Zie Mosiah 3:7; 3 Nephi 17:4–8; LV 43:24.)

• Lees Alma 7:11–13. Hoe is het mogelijk dat iemand met zo’n
kort leven zoveel ervaring kon opdoen?

• Waarom onderging Jezus al dit leed volgens vers 12?

Herinner de cursisten aan de beproevingen van de profeet
Joseph Smith in Liberty Jail. Laat hen de inleiding tot Leer en
Verbonden 122 lezen. Vraag: Door wie werd Joseph geadviseerd
en getroost? Deel de klas op in twee groepen. Laat de eerste
groep de verzen 1–8 bestuderen en opzoeken welke beproe-
vingen Joseph volgens de Heer zou krijgen. Laat de tweede
groep dezelfde teksten bestuderen en de aanmoediging van de
Heer aan Joseph opzoeken. Laat een persoon uit iedere groep
vertellen wat zij gevonden hebben. Bespreek de volgende
vragen:

• Waarom staat de Heer toe dat wij beproefd worden?

• In welk opzicht kunnen beproevingen goed voor ons zijn?

• Hoe kan iemand met levenservaring het lijden van de
Heiland tijdens de verzoening beter begrijpen?

• Waarom kunnen we te midden van beproevingen altijd bij de
Heiland terecht?

Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling Orson F. Whitney
heeft gezegd:

‘Als we raad en troost nodig hebben, gaan we niet naar
kinderen toe, en ook niet naar mensen die niets anders
dan plezier en zelfvoldoening nastreven. We gaan naar
mensen toe die bedachtzaam en sympathiek zijn, die zelf
hebben geleden en ons de nodige troost kunnen geven. Is
dit niet de reden dat God zijn kinderen laat lijden? Hij wil
dat zij op Hem gaan lijken. God heeft veel meer geleden
dan enig mens ooit op aarde. Daarom is Hij een grote
bron van sympathie en troost. (. . .)

S  M  T  W  TH  F  S
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Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf
Apostelen heeft geschreven:

Lees ook de uitspraak voor van ouderling Harold B. Lee in de
inleiding tot de afdelingen 121–122 (p. 201). Bespreek met de
cursisten Hoe de beginselen in afdeling 122 een hulpmiddel zijn
om beproevingen te doorstaan.

Inleiding
De profeet Joseph Smith was nog steeds in Liberty Jail toen Leer
en Verbonden 123 werd geschreven. (Zie de inleiding tot de
afdelingen 121–122 [p. 201].)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De profeet Joseph Smith gaf de kerk de opdracht om alles

wat hen werd aangedaan op te schrijven, zodat zij bij aardse
regeringen en bij God om gerechtigheid konden vragen.
(Zie LV 123:1–11; zie ook LV 101:85–92.)

• Veel mensen over de hele wereld worden misleid door het
bedrog van anderen, maar zouden de waarheid aanvaarden
als ze die vonden. (Zie LV 123:12–17; zie ook LV 76:75.)

Leer en Verbonden 123

‘De wonden in de handen, voeten en zijde [van de Heer]
zijn tekens dat zelfs de reine en volmaakte in het sterfelijk
leven pijnlijke ervaringen moet ondergaan, tekens dat
beproevingen geen aanwijzing zijn dat God niet van ons
houdt. Het is een belangrijk en hoopvol feit dat de
gewonde Christus ons komt redden. Hij die de littekens
van offerande, de letsels van liefde, de symbolen van
nederigheid en vergeving draagt, is de leider van onze
ziel. Dat bewijs van pijn in het sterfelijk leven is ongetwij-
feld bedoeld om anderen moed te geven die ook door het
leven zijn bezeerd en gewond, misschien zelfs bij vrien-
den thuis.’ (Christ and the New Covenant: The Messianic
Message of the Book of Mormon [1997], p. 259.)

‘Er schuilt altijd een zegen in verdriet en vernedering.
Wie hieraan ontsnappen zijn niet de gelukkigen. God
kastijdt de mensen die Hij liefheeft. (. . .) Bloemen ruiken
het lekkerst als ze geplet worden. De mens moet ook
lijden om het beste in zichzelf aan de oppervlakte te
krijgen.’ (‘A Lesson from the Book of Job’, Improvement
Era, november 1918, p. 7.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 204–209.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 302–303.

Lesideeën
Leer en Verbonden 123:1–11. De profeet Joseph Smith
gaf de kerk de opdracht om alles wat hen werd aange-
daan op te schrijven, zodat zij bij aardse regeringen en
bij God om gerechtigheid konden vragen. (35–40 minuten)

Laat de cursisten de inleiding tot Leer en Verbonden 123 lezen
en opzoeken wat de heiligen van de profeet Joseph Smith
moesten doen. Deel de klas op in twee groepen. Laat de ene
groep de verzen 1–5 lezen en op het bord zetten welke feiten de
heiligen van de profeet Joseph Smith moesten verzamelen. Laat
de tweede groep de verzen 6–12 bestuderen en op het bord
zetten waarom deze feiten verzameld moesten worden. Moge-
lijke antwoorden:

Leg uit dat de heiligen gehoorzaam aan de raad van de profeet
waren en talrijke verslagen van hun vervolgingen verzamelden.
Laat drie cursisten de volgende uitspraken over deze vervol-
gingen voorlezen:

‘Generaal Clark kwam met zijn troepen naar Caldwell. Ik
woonde ongeveer drie kilometer van Far West vandaan,
vlakbij de heer Gad Yale. Sommige soldaten uit de
troepen van generaal Clark kwamen naar het huis van
meneer Yale, bleven daar twee dagen en vernielden veel
van zijn bezittingen. Zij sloopten de vloeren uit zijn huis, 

Feiten die verzameld Waarom
moesten worden

Het peed en het onrecht Om ze aan de hele wereld
van de heiligen (zie vers 1) bekend te maken (zie vers 6)

De schade aan roerende en Om ze aan de leiders van de 
onroerende goederen (zie vers 2) regering bekend te maken

(zie vers 6)

Persoonlijk letsel (zie vers 2) Zodat het land geen verontschul-
diging zal hebben als het door
God geoordeeld wordt (zie vers 6)

Namen van de vervolgers We zijn het aan God 
(zie vers 3) verschuldigd (zie vers 7)

Lasterlijke publicaties We zijn het aan ons gezin
(zie vers 4–5) verschuldigd (zie vers 7)

Al het onrechtvaardige leed dat We zijn het aan de weduwen en
de heiligen hebben geleden vaderlozen verschuldigd
(zie vers 5) (zie vers 9)

We zijn het aan het opkomende
geslacht verschuldigd (zie vers 11)

Om de waarheid bekend
te maken (zie vers 12)
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Vraag: Hoe kunnen we aan de hand van deze verslagen de
vervolgingen van de heiligen beter begrijpen? Vraag de
cursisten of zij weten wat er met deze verzamelde informatie is
gedaan. Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph
Smith voor:

‘Tevergeefs hebben we schadevergoeding en herstel van
onze rechten geëist in de rechtzalen in Missouri. Tever-
geefs hebben we bij het Congres en bij de president van
het land om behoud van onze rechten en vergoeding van
onze bezittingen gevraagd. De enige troost die we van
deze tribunalen in ons bloedende land hebben gekregen,
is dat ons doel rechtschapen is, maar dat de regering de
macht niet heeft om ons schadeloos te stellen.’ (History of
the Church, deel 6, p. 89.)

‘Ik verklaar hierbij dat mijn vader bij Haun’s Mill was en
ten tijde van het bloedbad in een tent woonde. Ik zat in de
tent toen de bende arriveerde. Sommige mensen riepen
dat de vrouwen en kinderen de tenten moesten verlaten.
Ik rende naar de smid, waar mijn vader ook was. Ik kroop
met mijn broer en Charles Merrick onder de blaasbalgen. 

Ik was aan mijn heup gewond, mijn broer was in het
hoofd geschoten en de andere jongen had drie schot-
wonden en is overleden. Mijn moeder zegt dat ik vorige
maand acht jaar ben geworden. Ik zag een aantal vijanden
de laarzen van mijn vader uittrekken voordat hij dood
was.’ (Alma Smith, Mormon Redress Petitions, p. 537.)

‘Ik, Delia Reed, verhuisde in 1836 naar Missouri. Mijn
man overleed kort nadat we waren aangekomen en liet
me met zeven kleine kinderen achter. Ik verhuisde toen
naar Caldwell County, bracht wat verbeteringen aan
en bleef tot het najaar van 1838 op de boerderij wonen.
Toen de problemen tussen de bewoners en de mormonen
begonnen, moest ik, net als de anderen, de staat verlaten.
(. . .) Ik moest de meeste bezittingen opofferen (. . .) zodat
mijn gezin werd verstrooid en ik dagelijks onder
vreemden moest bedelen.’ (Delia Reed, Mormon Redress
Petitions, p. 523.)

maakten zijn kippen en varkens dood en staken zijn hooi-
berg in brand (. . .) die tot de grond toe afbrandde. Zij
namen alle maïs die zij voor hun paarden wilden hebben
en vernielden ongeveer 40 aren van zijn land. (. . .)
Sommige varkens die zij doodschoten lieten zij op de
grond verrotten. Ik zag een aantal van hen ook het huis
van meneer Cyrus Daniel plunderen. Ik zag hen een bed,
beddengoed en wat kleding uit het huis halen.’ (Mary K.
Miles, Clark V. Johnson, Mormon Redress Petitions:
Documents of the 1833–1838 Missouri Conflict [1992],
pp. 496–497.)

Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat we in het sterfelijk
leven niet altijd ons gelijk krijgen, maar dat de Heer uiteindelijk
alles in orde zal maken. Nadat de heiligen uit New York, Ohio,
Missouri en Illinois verdreven waren, vestigden zij zich in de
Rocky Mountains, ver weg van de oostelijke staten. Vraag de
cursisten wat er in deze staten plaatsvond kort nadat de
heiligen waren vertrokken. (De Amerikaanse burgeroorlog.)

Vertel het volgende aan de cursisten: Toen de profeet Joseph
Smith in Liberty Jail zat, kreeg de advocaat van de profeet,
Alexander Doniphan, een aanbod om een stuk land in Jackson
County als betaling van een schuld te accepteren. De profeet zei
tegen meneer Doniphan:

Alexander Doniphan heeft later gezegd dat hij aan deze profetie
moest terugdenken toen Jackson County tijdens de burger-
oorlog werd verwoest.

Abraham Lincoln, president van de Verenigde Staten tijdens de
burgeroorlog, heeft geschreven:

Lees Leer en Verbonden 123:6 en vraag:

• Welk deel van dit vers is tijdens de burgeroorlog in vervul-
ling gegaan?

• Wat hebben de verslagen van de heiligen over hun vervolgin-
gen met deze oorlog te maken? (Zie LV 87:2–3, 7; 123:6, 15.)

• Lees vers 17. Hoe kan dit vers hoop aan de vervolgde
heiligen geven?

‘Nu ons geliefde land, dat eens, door de zegen van God,
verenigd, voorspoedig en gelukkig was, door een burger-
oorlog wordt geteisterd, dienen wij de hand van God
daarin te erkennen, en onze eigen fouten en misdaden als
land en als persoon onder ogen te zien. Wij dienen ons
voor Hem te vernederen en om zijn genade te bidden –
zodat ons verdere straffen bespaard zullen blijven,
hoewel we de meeste verdiend hebben.’ (‘Proclamation of
a National Fast Day, 12 augustus 1861’, The Speeches of
Abraham Lincoln [1908], pp. 339–340.)

‘Ik adviseer u om geen land in Jackson County als beta-
ling te accepteren. De wraak van God hangt boven
Jackson County. Het volk van God is er genadeloos uit
verdreven en het zal in uw leven nog door vuur en het
zwaard worden bezocht. De Heer der heerscharen zal het
met de bezem van verwoesting aanvegen. De velden,
boerderijen en huizen zullen verwoest worden, en alleen
de schoorstenen zullen als teken van de verwoesting
blijven staan.’ (B. H. Roberts, Comprehensive History of the
Church, deel 1, p. 538.)
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Leer en Verbonden 123:12–17. Veel mensen over de
hele wereld worden misleid door het bedrog van
anderen, maar zouden de waarheid aanvaarden als
ze die vonden. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten of zij anderen ooit leugens over de kerk
hebben horen vertellen of ze pamfletten tegen de kerk hebben
zien uitdelen. Vraag:

• Wat vonden jullie daarvan?

• Welke invloed hebben pamfletten tegen de kerk volgens
jullie op mensen die geen lid van de kerk zijn?

Lees Leer en Verbonden 123:12–15 en zoek de antwoorden op
de volgende vragen op:

• Hoe werden de mensen in die tijd door valse leringen over
de kerk beïnvloed?

• Hoe behoren wij de waarheid over de kerk in de hele wereld
bekend te maken?

• Waarom is het belangrijk om ‘verborgenheden der
duisternis’ aan het licht te brengen? (Vers 13.)

• Hoeveel moeite moeten wij hiervoor doen?

Lees de verzen 16–17 en vraag:

• Wat voor klein voorwerp is belangrijk voor een schip in een
storm?

• Wat is een roer? (Een onderdeel waarmee men een schip
bestuurt.) Wat voor invloed heeft dat op het schip?

• Wat zal de Heer doen als wij ons uiterste best doen?

Lees de volgende verslagen voor. President Harold B. Lee heeft
gezegd:

‘Ik was enige jaren geleden in Manti (Utah). Toen we op
zaterdagavond uit de leidersvergadering kwamen,
woedde er een hevige sneeuwstorm. Toen we naar het
huis van de ringpresident reden, remde hij af, keerde om
en reed naar de tempel. Daar stond de verlichte tempel
majestueus. We zaten er even in stilte naar te kijken, geïn-
spireerd door die prachtige, heilige plaats. Hij zei: “Weet
u, broeder Lee, die tempel is het mooist in dichte mist of
tijdens een hevige storm.”

‘Evenzo is het evangelie van Jezus Christus het mooist in
tijden van grote behoefte, in tijden van zware stormen
bij ons van binnen of in tijden van verwarring en
opschudding.’ (Conference Report, oktober 1972, p. 175;
of Ensign, januari 1973, p. 133.)

Ouderling Marvin J. Ashton heeft gezegd:

Vraag:

• Hoe behoren wij op pamfletten tegen de kerk te reageren?

• Lees 2 Nephi 32:5; Moroni 10:5. Hoe wordt die vraag in deze
teksten beantwoord?

• Welke invloed dient de raad van onze hedendaagse leiders
op onze reactie te hebben?

‘Een aantal maanden geleden hoorden sommige zende-
lingen op een afgelegen eiland in Oceanië dat ik binnen-
kort op bezoek zou komen. Toen ik aankwam, stonden de
zendelingen vol verwachting op me te wachten met
pamfletten tegen de kerk, die in hun gebied werden
uitgedeeld. Zij waren ontdaan door alle beschuldigingen
en wilden het liefst hard terugslaan.

‘De zendelingen zaten op het puntje van hun stoel toen ik
de valse beschuldigingen zat te lezen, die verspreid
werden door een predikant die zich ogenschijnlijk
bedreigd voelde door hun aanwezigheid en succes. Toen
ik het pamflet met de valse en belachelijke uitspraken las,
moest ik tot verbazing van de zendelingen glimlachen.
Toen ik klaar was, vroegen ze: “Wat gaan we nu doen?
Hoe kunnen we die leugens weerleggen?”

‘Ik antwoordde: “Ten opzichte van de schrijver van deze
woorden doen we niets. We hebben geen tijd voor woor-
dentwist. We hebben alleen tijd voor het werk van onze
Vader. Strijd met niemand. Gedraag jullie beschaafd, met
rust en overtuiging. Dan beloof ik jullie succes.”’ (Confe-
rence Report, april 1978, p. 9; of Ensign, mei 1978, p. 7.)
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Inleiding
De heiligen werden in de winter van 1838–1839 uit Missouri
verdreven. Zij trokken naar Illinois en Iowa, waar zij zich aan
beide zijden van de Mississippi vestigden. Aan de kant van
Illinois bouwden zij Nauvoo, die mooie stad. Aan de kant
van Iowa bouwden zij Zarahemla en Nashville. (Zie LV 125.)
De heiligen hadden meer politieke macht in Illinois dan in
Missouri. Ze organiseerden een burgerleger, stichtten een
universiteit en bestuurden hun eigen steden. Maar deze acti-
viteiten waren ondergeschikt aan belangrijker werk.

President Joseph Fielding Smith heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen het volgende geschreven:

‘Bijna meteen nadat de profeet en de algemene autoriteiten na
hun gevangenschap en vervolgingen in Missouri in Nauvoo
aankwamen, gaf de Heer opdracht om een tempel in Nauvoo te
bouwen. Toen was de volheid van de leer tot zaligmaking
voor de doden geopenbaard, was het belang van verordeningen
voor de doden bij Joseph Smith doorgedrongen en had hij de
heiligen er door prediking en brieven van op de hoogte gesteld.
Joseph Smith had daar ongetwijfeld over gebeden, en deze
openbaring [LV 124] is een antwoord op zijn smeekbeden.’
(Church History and Modern Revelation, 2 delen [1953], deel 2,
pp. 265–266.)

Belangrijke evangeliebeginselen
NB: Bestudeer ieder tekstblok met een gebed in uw hart en
overweeg de beginselen onder dit kopje voordat u uw lessen
voorbereidt.

• De Heer gebood de kerk om een plechtige bekendmaking op
te stellen en die naar regeerders over de hele wereld te
sturen. (Zie LV 124:1–11.)

• De Heer kent zijn dienstknechten persoonlijk en geeft hun
raad en leiding door middel van persoonlijke openbaring en
geïnspireerde leiders. (Zie LV 124:12–21, 62–118; zie ook
Alma 5:37–41.)

• De tempel is de enige plaats om de volheid van de priester-
schapsverordeningen te ontvangen waardoor de levenden en
de doden verlost kunnen worden. (Zie LV 124:25–45, 55;
zie ook LV 128:11–15.)

• Als wij ijverig de opdrachten van God proberen te vervullen,
maar door onze vijanden belemmerd worden, zal de Heer
hen aansprakelijk stellen, niet ons. Hij kan zijn opdrachten
veranderen en ons, ondanks onze onmacht, voor onze

Leer en Verbonden 124–125

getrouwe inspanningen zegenen. (Zie LV 124:45–54; zie ook
LV 56:3–4.)

• Wij mogen onze wijsheid niet boven die van de Heer of zijn
dienstknechten plaatsen. (Zie LV 124:84–85; zie ook Jesaja
55:8–9; 2 Nephi 9:28–29.)

• De Heer heeft priesterschapsambten ingesteld om zijn
werk te verrichten en de heiligen te vervolmaken. 
(Zie LV 124:91–93, 123–143; zie ook Efeziërs 4:11–16.)

• De Heer gebiedt de heiligen om zich te vergaderen en zich
op de toekomt voor te bereiden. (Zie LV 125; zie ook
LV 82:14; 115:5–6.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 240–242, 251–254, 289, 304–306.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 304–312.

Lesideeën
NB: Maak een keus uit de ideeën onder dit kopje, of gebruik uw
eigen ideeën, bij uw voorbereiding op ieder tekstblok.

Leer en Verbonden 124. Het is de drieledige
zending van de kerk om het evangelie te
verkondigen, de heiligen te vervolmaken en

de doden te verlossen. (50–60 minuten)

Laat een camera op een statief zien
(of teken die op het bord). Vraag de
cursisten:

• Waarom wordt een statief gebruikt
om foto’s te nemen?

• Wat zou er gebeuren als het statief
een poot zou missen?

Laat een cursist de volgende uitspraak
van president Ezra Taft Benson voor-
lezen:

‘De zending van de kerk is verheven – allen uitnodigen
tot Christus te komen door het evangelie te verkondigen,
ons leven te vervolmaken en de doden te verlossen.
Naarmate wij tot Christus komen, zijn wij onszelf, onze
familieleden en de levende en overleden kinderen van
onze hemelse Vader tot zegen.’ (De Ster, juli 1988, p. 77.)
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Vraag:

• Hoe is de zending van de kerk met een statief te vergelijken?

• Wat zou er gebeuren als de leden van de kerk zendingswerk
deden en de geboden onderhielden, maar geen tempelwerk
verrichtten?

Laat de cursisten de volgende drie schriftuurplaatsen door-
nemen: Leer en Verbonden 124:1–5, 25–30, 143–145. Laat hen
woorden en zinsneden opzoeken die met de drieledige zending
van de kerk te maken hebben. Zeg dat de zending van de kerk
een van de belangrijkste boodschappen in afdeling 124 is.
Bespreek vervolgens de drie onderdelen van die zending.

Het evangelie verkondigen

Zet op het bord de naam van de leider van uw land. Zeg tegen
de cursisten: Stel je voor dat jullie met de leider van het land
over het evangelie zouden praten.

• Hoe zou het zijn om het evangelie aan deze persoon te
verkondigen?

• Waarom zou dat niet makkelijk zijn?

• Wat zouden jullie beangstigend vinden?

Lees Leer en Verbonden 124:1–3 en zoek op wat Joseph Smith
moest doen. (‘Een plechtige proclamatie’ opstellen voor de
koningen en regeringsleiders van alle landen.) Laat de cursisten
de verzen 3–11 lezen, en vraag:

• Wat moest er volgens de verzen 5, 8 en 10 in deze procla-
matie staan?

• Wat is de ‘dag van bezoeking’ waar iedereen zich op moet
voorbereiden? (De wederkomst.)

• Hoe kunnen koningen en andere volken door verkondiging
van het evangelie aan de opbouw van Zion bijdragen?
(Zie vers 6, 9, 11.)

• Wat heeft de Heer in vers 7 over vrees voor personen met
hoge posities gezegd?

Geef uw getuigenis dat het evangelie van Jezus Christus veel
belangrijker is dan het ambt dat iemand bekleedt. Wij moeten
onze boodschap moedig aan iedereen verkondigen, ondanks
hun positie.

Lees Leer en Verbonden 124:23, 60 en vraag:

• Wat moesten de heiligen in Nauvoo voor hun bezoekers
doen? (Leg uit dat het Nauvoo House een hotel was dat de
heiligen voor reizigers moesten bouwen.)

• Hoe kunnen wij tegenwoordig bezoekers in de ringen van
Zion verwelkomen?

• Waar moesten de bezoekers van Zion overdenken?

• Waarom zou de Heer het woord ‘overdenken’ hebben
gebruikt en niet gewoon lezen?

De doden verlossen

Laat een afbeelding van de Salt Lake-tempel zien. (U kunt de
bijgaande tekening gebruiken of Evangelieplaten, 502.) Wijs op
de kantelen langs de bovenkant van de hoofdmuur.

Vraag: Wat suggereren de kantelen over de tempel? (Dat de
tempel een veilige plaats is.) Lees Leer en Verbonden 124:10–11,
36 en zoek woorden op die met de beschermende macht van de
tempel te maken hebben. Vraag: Welke veiligheid en toevlucht
kan de Heer bedoeld hebben? Laat een cursist de volgende
uitspraak voorlezen van president James E. Faust, raadgever in
het Eerste Presidium:

Vraag: Hoe kunnen tempels ons en ons gezin tegen Satan
beschermen? Laat de cursisten uit de verzen 26–44 een gedeelte
kiezen dat volgens hen duidelijk het belang van de tempel
aangeeft. Laat enkele cursisten vertellen welk gedeelte zij
hebben gekozen en waarom.

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je met de auto naar een
verre stad rijdt. Je hebt een volle tank benzine nodig omdat er
onderweg geen benzinestations zijn. (NB: U kunt een bestem-
ming uitzoeken die de cursisten kennen.) Vraag:

• Wat zouden jullie doen als je er na enkele uren achter kwam
dat je met een halve tank benzine aan de reis was begonnen?

• En wat zou je doen als je er te laat achter kwam om terug te
rijden?

‘De behoefte aan tempels is overal op de wereld groot.
Dat komt omdat het geestelijke heiligdommen zijn. Wie
naar de tempel gaan, kunnen bescherming vinden tegen
Satan en zijn verlangen om hen en hun gezin te vernie-
tigen.’ (De Ster, januari 1999, p. 69.)

Kantelen
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Leg uit dat het mogelijk is om geestelijk in een dergelijke situ-
atie terecht te komen. Lees vers 28 en zoek de reden op die de
Heer voor de bouw van de tempel geeft. (Om de volheid van
het priesterschap te herstellen.) Vraag:

• Wat is volgens jullie ‘de volheid van het priesterschap’?
(Volgens ouderling Bruce R. McConkie, destijds lid van de
Zeventig, gaat het om ‘de volheid van de zegeningen van het
priesterschap. Deze zegeningen zijn alleen in de tempel van God
te vinden.’ [Mormon Doctrine, 2e editie (1966), p. 482].)

• Wat heeft het woord volheid in de gelijkenis met onze bestem-
ming te maken? En wat heeft het met het bereiken van onze
geestelijke bestemming te maken?

• Naar welke geestelijke bestemming dienen wij te streven?

• Welke priesterschapsverordeningen zijn in de tempel voor
zowel de levenden als de doden te verkrijgen? (Doop voor
de doden [zie vers 29, 39]; wassingen, zalvingen en de begif-
tiging [zie vers 39]; het celestiale huwelijk en verzegelingen
[zie LV 132:19]. NB: Vergeet de heilige aard van de tempel-
verordeningen niet als u deze teksten bespreekt.)

Laat een cursist de volgende uitspraken voorlezen. President
Brigham Young heeft gezegd:

Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der Twaalf
Apostelen heeft gezegd:

De heiligen vervolmaken

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze lid van de wijk
Nauvoo 1 zijn. Laat hen in Leer en Verbonden 124:133–137,
141–142 opzoeken welke posities in de kerk ingesteld
werden. Leg uit dat de bisschap in vers 141 de Presiderende

‘We kunnen ernaar streven vaak naar de tempel te gaan
om daar essentiële verordeningen te verrichten voor hen
die ons zijn voorgegaan. De tempel stelt ons in staat voor
anderen te doen wat zij niet voor zichzelf kunnen doen.
Het is liefdewerk dat onze voorouders de mogelijkheid
geeft om verder vooruitgang te maken naar het eeuwige
leven. Zo waardevol en heilzaam als het tempelwerk voor
hen is, zo is het dat ook voor ons. Het huis des Heren is
een plaats waar we het wereldse kunnen ontvluchten en
ons leven in eeuwig perspectief kunnen zien. We kunnen
nadenken over instructies en verbonden die ons meer
inzicht geven in het heilsplan en de oneindige liefde van
onze hemelse Vader voor zijn kinderen. We kunnen onze
relatie tot God, de eeuwige Vader, en zijn Zoon, Jezus
Christus, overpeinzen.’ (De Ster, juli 1992, pp. 80–81.)

‘Uw begiftiging betekent dat u alle verordeningen in het
huis van de Heer ontvangt die u na dit leven nodig hebt
om in de tegenwoordigheid van de Vader terug te
kunnen keren.’ (Discourses of Brigham Young, John A.
Widtsoe [1941], p. 416.)

Bisschap is, maar dat de Heer later in Nauvoo ook bisschoppen
van wijken riep. Geef iedere cursist een van de genoemde
roepingen en wijs ook een bisschop van een wijk aan. Vraag
welke organisaties in deze teksten niet genoemd worden, maar
tegenwoordig wel in wijken te vinden zijn. (Zustershulpvereni-
ging, jeugdwerk, jongevrouwen, zondagsschool.) Laat de
cursist die als bisschop is aangewezen met de overgebleven
cursisten de ontbrekende hulporganisaties organiseren. 

Laat de klas zich afvragen hoeveel mensen er nodig zijn om in
een wijk of gemeente alle functies in te vullen. Vraag:

• Welke offers brengen deze mensen volgens jullie?

• Waarom zou de Heer in deze organisaties hebben voorzien?

Lees vers 143 en zoek op waarom de Heer in deze organisaties
heeft voorzien? Bespreek de volgende vragen:

• In welke opzichten zijn deze organisaties een steun voor
ons?

• Hoe zijn zij met een ‘regering’ te vergelijken?

• Wat kan de uiteindelijke zegen zijn die de heiligen door deze
organisaties ontvangen?

• Lees Efeziërs 4:11–16. Hoe is de organisatie die in deze tekst
staat beschreven met die in afdeling 124 te vergelijken?

• Wat kan jullie bijdrage zijn om de heiligen te vervolmaken en
Zion te vestigen?

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Howard
W. Hunter voorlezen:

‘Ik nodig alle leden van de kerk uit steeds grotere
aandacht te schenken aan het leven en het voorbeeld van
de Heer Jezus Christus, in het bijzonder de liefde, hoop
en barmhartigheid die Hij ten toon heeft gespreid. Ik bid
dat we elkaar vriendelijker, hoffelijker, geduldiger en
vergevensgezinder zullen bejegenen.

‘Tegen degenen die een overtreding hebben begaan of die
beledigd zijn, zeggen we: kom terug. De weg van beke-
ring moge dan moeilijk zijn, maar hij leidt de mens naar
omhoog en tot de volmaakte vergiffenis.

‘Tegen degenen die gekwetst zijn of die het moeilijk
hebben en bevreesd zijn, zeggen we: sta ons toe u bij te
staan en uw tranen te drogen. Kom terug. Verkeer met
ons in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen. Vat zijn uitnodiging “Kom, volg Mij na”
letterlijk op.’ (Zie Matteüs 16:24; 19:21; Marcus 8:34; 10:21;
Lucas 9:23; 18:22; Johannes 21:22; LV 38:22.) Hij is de enige
veilige weg; Hij is het licht der wereld.

‘Zoals u van ons verwacht, zullen wij ons aan de hoge
gedragsnormen blijven houden die een heilige der laatste
dagen karakteriseren. De Heer heeft die normen inge-
steld, dus kunnen wij ze niet opzijschuiven.’ (De Ster,
januari 1995, p. 7.)

Leer en Verbonden 124–125
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Lees tot slot de volgende uitspraak van president Hunter voor:

Leer en Verbonden 124:12–21, 62–118. De Heer kent
ieder van ons en geeft ons raad en leiding door
middel van persoonlijke openbaring en geïnspireerde
leiders. (20–25 minuten)

Zet op het bord de volgende uitspraak van ouderling Robert D.
Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Als we naar de
raad van onze profeet luisteren, zullen we sterker worden en in
staat zijn om de beproevingen van dit aardse leven te door-
staan.’ (Zie De Ster, juli 1995, p. 16.) Vraag de cursisten wat
volgens hen het belangrijkste woord in deze uitspraak is. Vraag:
Waarom is het woord als zo belangrijk?

Zeg dat verscheidene mensen die in afdeling 124 genoemd
worden later van de kerk afvielen. Laat de cursisten de verzen
16–17, 103–110 lezen en overal het woord indien en de daarbij
horende zinsneden markeren. Vraag:

• Welke drie mannen worden in deze verzen genoemd?

• Welke zegeningen beloofde de Heer aan John C. Bennett en
Sidney Rigdon?

• Welke voorwaarden stelt de Heer aan deze beloften?

• Wat zegt ons dat over de beloften van de Heer in ons leven?

Zet de volgende namen en schriftuurplaatsen op het bord:

Laat de cursisten een naam uitzoeken, de bijbehorende teksten
opzoeken en de volgende vragen op papier beantwoorden:

• Uit welke woorden of zinsneden blijkt dat de Heer deze
persoon persoonlijk kende?

• Welke raad of leiding gaf de Heer deze persoon?

• Welke zegeningen ontving deze persoon of wat was hem
beloofd?

• Hyrum Smith (zie vers 15, 91–96)

• John C. Bennett (zie vers 16–17)

• Vinson Knight (zie vers 74–76)

• William Law (zie vers 82–83, 87–90)

‘Al onze inspanningen om het evangelie te verkondigen,
de heiligen te vervolmaken en de doden te verlossen,
voeren ons naar de heilige tempel. De reden daarvoor is
dat de tempelverordeningen absoluut essentieel zijn;
zonder die verordeningen kunnen we niet in Gods tegen-
woordigheid terugkeren. Ik moedig iedereen aan waardig
te zijn om de tempel te bezoeken of zich voor te bereiden
op de dag dat u dat heilige huis kunt betreden om uw
verordeningen en verbonden te ontvangen.’ (De Ster,
januari 1995, pp. 81–82.)

Leg uit dat van de vier mannen alleen Hyrum Smith en Vinson
Knight getrouw bleven. Vraag:

• Wat kunnen wij van de ervaringen van deze mannen leren?

• Lees de verzen 45–46, 48. Welke zegeningen krijgen de
mensen die de dienstknechten van de Heer gehoorzamen?
(Zie vers 45.)

• Wat gebeurt er volgens vers 48 met de mensen die ongehoor-
zaam zijn?

• Wie is verantwoordelijk voor de oordelen die God over de
ongehoorzame mensen uitspreekt?

• Lees Leer en Verbonden 90:5. Hoe moeten wij volgens
dit vers de leringen van de dienstknechten van God
aanvaarden?

Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen van president
N. Eldon Tanner, destijds raadgever in het Eerste Presidium:

Leer en Verbonden 124:49–54. Als wij ijverig de
opdrachten van God proberen te vervullen, maar door
onze vijanden belemmerd worden, zal de Heer hen
aansprakelijk stellen, niet ons. Hij kan zijn opdrachten
veranderen en ons, ondanks onze onmacht, voor onze
getrouwe inspanningen zegenen. (15–20 minuten)

Laat de cursisten voorbeelden geven van manieren waarop wij
soms problemen voor onszelf kunnen veroorzaken. Lees Leer
en Verbonden 124:48 om deze vraag te beantwoorden. Vraag:
Welke andere redenen kan de Heer hebben om moeilijkheden
toe te staan? (Om ons te beproeven en te vervolmaken.)

Leg uit dat de heiligen de stad Zion en een tempel in Jackson
County (Missouri) moesten bouwen. (Zie LV 97:10.)
Vraag: Waarom konden de heiligen de tempel niet afbouwen?
(Zie LV 124:49, 51.)

Lees de volgende uitspraak voor van president Joseph Fielding
Smith, destijds president van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

‘De Heer gebood de heiligen inderdaad om in zijn naam
een tempel in Zion te bouwen. Dat probeerden ze te doen,
maar werden daar door hun vijanden van weerhouden.
Daarom vereiste de Heer het werk niet op dat moment.

‘Tijdens een wereldwijde haardvuuravond voor alle vrou-
wen van de kerk, heeft Elaine Cannon als algemeen presi-
dente van de jongevrouwen onlangs het volgende gezegd:

‘“Als de profeet spreekt, (. . .) is de discussie afgelopen.”
(Ensign, november 1978, p. 108.)

‘Ik was onder de indruk van die eenvoudige uitspraak,
waarin zoveel diepe geestelijke betekenis voor iedereen
schuilgaat. Waar ik ook heenga, mijn boodschap aan de
mensen luidt: Volg de profeet.’ (‘The Debate Is Over’,
Ensign, augustus 1979, p. 2.)
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Lees de verzen 50–52 en vraag:

• Wat zal de Heer volgens deze verzen doen met de mensen
die zijn werk belemmeren?

• Lees de verzen 53–54. Welke ‘troost’ zal de Heer aan de
mensen geven die door hun vijanden zijn gekweld of
gedood?

• Waarom is het belangrijk om te onthouden dat de Heer alles
op zijn eigen tijd zal doen?

• Wat leren we van deze beginselen over de liefde van God
voor zijn kinderen?

Leer en Verbonden 125. De Heer gebiedt de heiligen
om zich te vergaderen en zich op de toekomt voor te
bereiden. (10–15 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je van huis gaat om te
studeren en dat je het enige lid van de kerk op de universiteit of
de hogeschool bent.

• Hoe zou je dat vinden?

• Wie zou je missen?

• Met welke moeilijkheden zou je te maken krijgen?

• Hoe belangrijk zou de wijk of de gemeente in die situatie
zijn? Waarom?

• Waarom heeft de Heer liever dat we als heiligen bij elkaar
komen dan dat we alleen blijven?

Lees de inleiding tot de afdelingen 124–125 (p. 208) en bespreek
de zegeningen die de heiligen ontvingen omdat ze zich verga-
derden. Lees afdeling 125 en vraag:

• Wat moesten de heiligen volgens vers 2 toen van de Heer
doen? (Zich vergaderen op plaatsen die Hij door middel van
zijn profeet had aangewezen en daar steden bouwen.)

• Wat zou het resultaat van hun vergadering zijn? (Zij zouden
voorbereid zijn op ‘hetgeen hun in de toekomst te wachten
staat’ [vers 2].)

• Hoe kan de vergadering op plaatsen als Nauvoo en
Zarahemla de heiligen op de toekomst voorbereiden?

• Hoe kan de instructie van de Heer om in de Salt Lake Valley
te vergaderen een vervulling van deze openbaring zijn?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Harold B. Lee,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Door de ontheffing van de bouw van de tempel werd
echter niet de verantwoordelijk tenietgedaan om, in de
toekomst, een stad en een huis des Heren te bouwen. Als de
Heer Zich voorbereidt om dit te bewerkstelligen, zal Hij zijn
volk gebieden, en zal het werk worden verricht.’ (Doctrines of
Salvation, Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 3,
p. 79.)

Vraag:

• Waar moeten wij ons tegenwoordig vergaderen?

• Wie geeft aan waar de heiligen zich tegenwoordig verga-
deren?

• Waarop zullen wij hierdoor worden voorbereid?

Inleiding
Op 21 januari 1836 zag de profeet Joseph Smith een visioen in
the Kirtlandtempel. Over die ervaring heeft hij het volgende
gezegd: ‘Ik zag de twaalf apostelen van het Lam, die nu op
aarde zijn, die de sleutels van deze laatste bediening dragen, in
vreemde landen, vermoeid in een cirkel staan, met versleten
kleding en gezwollen voeten, met hun ogen naar de grond
gericht. Jezus stond in hun midden en zij zagen Hem niet. De
Heiland keek naar hen en huilde.’ (History of the Church, deel 2,
p. 381.) Hoewel zendingswerk moeilijk kan zijn, kan er ook veel
succes worden geboekt.

Op 8 juli 1838, meer dan twee jaar na dit visioen van de Twaalf,
gaf de Heer de apostelen de opdracht om zich in Far West
(Missouri) te verzamelen en ‘over de grote wateren te gaan, en
daar mijn evangelie, de volheid ervan, te verbreiden’ (LV 118:4).

‘In het najaar van 1839 vertrokken leden van het Quorum der
Twaalf naar Engeland, waar zij begin 1840 aankwamen. In
twaalf korte maanden waren deze trouwe zendelingen in staat
duizenden mensen tot de kerk te brengen.

‘Op donderdag 1 juli 1841 kwamen Brigham Young, Heber C.
Kimball en John Taylor van hun zending in Groot-Brittannië in
Nauvoo (Illinois) aan. In afdeling 126, die een week later werd
ontvangen, kreeg ouderling Young een compliment voor zijn
werk in het koninkrijk.’ (Lyndon W. Cook, The Revelations of the
Prophet Joseph Smith [1985], p. 283.)

Leer en Verbonden 126

‘De geest van vergadering is al vanaf het begin van de
herstelling in de kerk aanwezig. Wie van Israël afstam-
men, hebben na hun doop een rechtschapen verlangen
om zich op de aangewezen plaats met de heiligen te
vergaderen. (. . .)

‘Daarom heeft de Heer duidelijk de verantwoordelijkheid
voor de vergadering in handen van de leiders van de
kerk gegeven, aan wie Hij zijn wil zal openbaren met
betrekking tot waar en wanneer zulke vergaderingen in
de toekomst plaatsvinden. Voordat de angstige gebeurte-
nissen van de vervulling van al Gods beloften plaats-
vinden, is het verstandig dat de heiligen zich in ieder
land voorbereiden en uitkijken naar de instructies van het
Eerste Presidium waar de vergadering zal plaatsvinden.’
(Conference Report, april 1948, p. 55.)

Leer en Verbonden 126
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Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer accepteert de rechtschapen offers van de mensen die

trouw voor hem werken. (Zie LV 126.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 313–314.

Lesideeën
Leer en Verbonden 126:1–3. De Heer accepteert de
rechtschapen offers van de mensen die trouw voor
hem werken. (15–20 minuten)

Laat een video van een terugkerende zendeling zien, of laat
cursisten uit eigen ervaring over een terugkerende zendeling
vertellen. Vraag: Hoe zouden jullie je voelen als je na een
eervolle zending thuiskwam? Lees Leer en Verbonden 126 en
vraag:

• Wat zei de Heer tegen Brigham Young over zijn offer?

• Wat had Brigham Young gedaan om de goedkeuring van
de Heer te ontvangen? (Zie de bovenstaande inleiding tot
afdeling 126.)

• Wat zouden jullie van de Heer over dit onderwerp willen
horen?

• Wat voor gebod gaf de Heer toen aan Brigham Young?

• Hoe belangrijk zijn gezinnen voor de Heer?

Laat een afbeelding van Brigham Young zien. (Zie Evangelie-
platen, 507). Vraag de cursisten of zij weten wie hij is. Als dat is
vastgesteld, vraagt u de cursisten of ze een lievelingsverhaal
kunnen vertellen waaruit blijkt dat hij ‘arbeid’ en ‘gezwoeg op
[zijn] reizen’ had doorstaan. Dit kan een goed moment zijn om
de verhalen van de zending van de twaalf apostelen in Enge-
land, en vooral van Brigham Young, te vertellen. (Zie De geschie-
denis van de kerk in de volheid der tijden, pp. 225–235.) Vraag:

• Waarom zou Brigham Young deze woorden van de Heer
hebben verdiend?

• Hoe kunnen wij ons voorbereiden om met dezelfde toewij-
ding als Brigham Young werkzaam te zijn?

Herinner de cursisten aan het belang van het gezin, en vraag:
Waarom verwacht de Heer dat alle goede jongemannen en veel
jongevrouwen op zending gaan? Laat hen in Matteüs 10:37–39;
Leer en Verbonden 18:10–16 het antwoord opzoeken. Vraag:

• Hoe kan ons gezin versterkt worden als wij van huis gaan
om de Heer te dienen?

• Uit wat voor advies van de Heer blijkt zijn liefde voor het
gezin? (Mogelijke antwoorden: gezinsavond, gezinsgebed,
schriftstudie.)

• Hoe kunnen jullie je ouders helpen om hun taak thuis te
vervullen?

• Hoe kunnen jullie je nu al voorbereiden om een goede ouder
te worden?

Getuig dat de Heer ons nodig heeft om verschillende roepingen
in de kerk te vervullen. Maar net als Brigham Young moeten we
‘bijzondere zorg’ voor ons gezin hebben. Lees de volgende
woorden voor uit ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’:

Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen
heeft gezegd:

Inleiding
Op 3 april 1836, toen hij in de Kirtlandtempel aan Joseph Smith
en Oliver Cowdery verscheen, herstelde Elia de sleutels van de
verzegeling. (Zie LV 110:13–16.) Door middel van deze macht
kunnen de leden van de kerk plaatsvervangend werk voor de
doden verrichten. De afdelingen 127–128 zijn brieven die Joseph
Smith over dit onderwerp aan de heiligen schreef. President
Wilford Woodruff heeft gezegd:

‘De profeet was volkomen in beslag genomen door dit werk,
voordat hij voor het woord van God en het getuigenis van Jezus
Christus werd vermoord. Hij zei dat er een verbinding moest
zijn tussen alle bedelingen en het werk van God van de ene
generatie tot de andere. Daar was hij in gedachten het meest
mee bezig.’ (The Discourses of Wilford Woodruff, G. Homer
Durham [1946], p. 156; zie LV 128:1, 18.)

Wij zijn verplicht om het werk voor onze overleden verwanten
te verrichten. Als wij die taak verwaarlozen, staat ons eigen heil
op het spel. (Zie LV 128:15, 18.) Ouderling John A. Widtsoe heeft
als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen uitgelegd:

‘Wij hebben in onze voorsterfelijke staat, in de tijd van de grote
raadsvergadering, een bepaalde overeenkomst met de
Almachtige gesloten. De Heer stelde een plan voor. (. . .) En wij

Leer en Verbonden 127–128

‘Jullie zijn een uitgelezen generatie – bestemd voor deze
belangrijke tijd in de geschiedenis van de mensheid. Jullie
kunnen zoveel toevoegen aan de geestelijke groei bij jullie
thuis. Ik geef jullie de uitdaging om thuis jullie enthousi-
aste, jeugdige geest te laten gelden bij de evangeliebele-
ving van het gezin.’ (De Ster, juli 1994, p. 33.)

‘Het gezin is door God ingesteld. (. . .) Volgens het godde-
lijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in
rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak te voor-
zien in de behoeften en de bescherming van zijn gezin.
De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor
de kinderen. Vader en moeder hebben de plicht om elkaar
als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te
helpen.’ (De Ster, januari 1996, p. 93.)

Periode in Nauvoo
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accepteerden dat. Daar het plan voor alle mensen bedoeld is,
raakten wij betrokken bij het heil van eenieder in dat plan. Daar
hebben wij toen ingestemd om niet alleen een heiland voor
onszelf te zijn maar (. . .) voor de hele mensheid. Wij sloten een
verbond met de Heer. De uitwerking van het plan was toen
niet alleen het werk van de Vader en de Zoon meer, maar van
ons allemaal.’ (‘The Worth of Souls’, The Utah Genealogical and
Historical Magazine, oktober 1934, p. 189.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De rechtschapenen die vervolging doorstaan, zullen beloond

worden. (Zie LV 127:1–4; zie ook Psalmen 23; Alma 5:3–6.)

• De tempelverordeningen moeten worden vastgelegd en door
twee of drie getuigen bekrachtigd. Deze verslagen zullen aan
de Heer worden overhandigd. (Zie LV 127:5–9; 128:1–10, 24;
zie ook Matteüs 16:18–19; Openbaring 20:12; LV 6:28.)

• Doop door onderdompeling symboliseert dood, begrafenis
en opstanding. (Zie LV 128:12–14; zie ook Romeinen 6:4–6.)

• Elia herstelde de noodzakelijke sleutels om de verlossende
verordeningen voor de levenden en de doden te verrichten
en gezinnen voor eeuwig te verzegelen. Wij kunnen niet
volmaakt worden als we niet aan onze rechtschapen voor-
ouders zijn verzegeld. (Zie LV 128:15–18; zie ook Obadja 1:21;
Maleachi 4:5–6; 1 Korintiërs 15:29.)

• De Heer heeft in onze tijd de volheid van de sleutels en de
macht van het priesterschap geopenbaard. Wij behoren
ons in deze herstelde zegeningen te verheugen. (Zie LV
128:19–23.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 251–252.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 314–319.

Lesideeën
Leer en Verbonden 127:1–4. De rechtschapenen die
vervolging doorstaan, zullen beloond worden.
(15–20 minuten)

Laat een grote, doorzichtige bak zien met het opschrift sterfelijk
leven en een kan water met het opschrift beproevingen. Laat de
cursisten een aantal beproevingen noemen waar Joseph Smith
in zijn leven mee geconfronteerd werd, waaronder die in Leer
en Verbonden 127:1. Iedere keer dat zij een beproeving noemen,
giet u wat water uit de kan in de doorzichtige bak. Bespreek de
volgende vragen:

• Waarom staat de Heer toe dat wij beproefd worden?

• Met welke beproevingen hebben jullie en je leeftijdgenoten
te maken?

• Waarom reageren mensen met verschillende niveaus van
geloof en moed op hun beproevingen?

• Welke verschillen zien jullie tussen het karakter van de
mensen die met geloof op beproevingen reageren en hen die
dat niet doen?

Laat twee balletjes zien die ongeveer even groot zijn, waarvan
er een blijft drijven en de andere niet. (U kunt een pingpongbal
en een golfbal gebruiken.) Leg beide ballen in de bak met water
en vraag: Hoe kunnen deze twee balletjes de verschillende
manieren vertegenwoordigen waarop mensen op beproevingen
reageren? Lees vers 2 en zoek op welk balletje het best de
profeet Joseph Smith vertegenwoordigt. Vraag:

• Welke woorden in deze tekst van de profeet maken de
meeste indruk op jullie?

• Hoe zou de kennis dat hij ‘eer de wereld was’ was geordend
een steun in zijn beproevingen zijn geweest? (Zie ook
Abraham 3:22–23.)

• Waarom heeft hij geschreven dat hij gewend was ‘om in diep
water te zwemmen’?

• Wie heeft hem volgens eigen zeggen uit zijn moeilijkheden
bevrijd?

• Waarom is het belangrijk dat wij ons in moeilijke tijden tot de
Heer wenden?

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

Laat de cursisten de verzen 3–4 lezen, en vraag:

• Wat staat er in deze teksten over moeilijkheden?

• Wat belooft de Heer aan de mensen die vervolging goed
doorstaan?

• Zijn jullie wel eens vervolgd? Hoe is dat te vergelijken met
de vervolgingen van de ‘profeten en rechtvaardigen vóór u’?

Laat de cursisten opschrijven hoe zij het voorbeeld van de
profeet Joseph Smith beter kunnen navolgen.

Leer en Verbonden 127:5–9; 128:1–10, 24. De tempel-
verordeningen moeten worden vastgelegd en door
twee of drie getuigen bekrachtigd. Deze verslagen
zullen aan de Heer worden overhandigd.
(25–30 minuten)

Vraag of het aan een cursist te zien is of hij of zij afgelopen
zondag in de kerk is geweest. Bespreek hoe moeilijk het is om
zonder bewijs een oordeel te vellen. Vraag: Aan de hand
waarvan kunnen we beoordelen of een cursist afgelopen
zondag in de kerk is geweest? (Aan de ouders, leerkrachten of
leeftijdgenoten vragen, of de presentielijst nakijken.) Bespreek
de volgende vragen:

‘Wees nooit ontmoedigd (. . .): als ik in de diepste put van
Nova Scotia werd geworpen en de Rocky Mountains
bovenop me werden gestapeld, zou ik volhouden, mijn
geloof oefenen, goede moed houden en als overwinnaar
uit de strijd komen.’ (John Henry Evans, Joseph Smith, an
American Prophet [1989], p. 9.)

Leer en Verbonden 127–128
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• Waarom zijn voldoende bewijzen nuttig als we een oordeel
moeten vellen?

• Waarom is het nuttig om getuigen te hebben? Of verslagen?

Lees Leer en Verbonden 128:6 en vraag:

• Aan de hand waarvan zullen wij op een dag geoordeeld
worden?

• Lees vers 7. Welke boeken bedoelde Johannes? (Verslagen
die op aarde zijn bijgehouden.) Wat is het boek des levens?
(Een verslag dat in de hemel is bijgehouden.)

• Lees de verzen 8–9. Wat staat er in deze teksten over het
belang van nauwkeurige verslagen?

Laat de cursisten hun hand opsteken als ze de naam van de
administrateur van hun wijk of gemeente kennen. Stel vast wat
voor percentage van de klas de hand heeft opgestoken. Laat de
cursisten aan de hand van Leer en Verbonden 127:5–9; 128:3–4,
6, 8 de volgende vragen beantwoorden:

• Wat behoren administrateurs of schrijvers bij te houden?

• Wat heeft de wet van getuigen met de bijgehouden verslagen
te maken?

• Waarom willen jullie dat je eigen verslagen juist zijn? (Wij
zullen aan de hand van deze verslagen geoordeeld worden.)

• Waarom moeten de verslagen van verordeningen voor de
doden juist zijn?

• Welke rol spelen administrateurs en schrijvers in ons eeuwig
heil?

• Welke eisen stelt de Heer aan de mensen die als administra-
teur, schrijver of secretaris werkzaam zijn?

Moedig de cursisten aan om de secretarissen, secretaresses,
administrateurs en anderen die verslagen bijhouden te
bedanken.

Deel blanco stamboomlijsten uit en laat de cursisten proberen
vier generaties voorouders in te vullen (namen, geboorte-
datums, datums van verordeningen enzovoort). Lees na een
aantal minuten Leer en Verbonden 128:24 voor en vraag:

• Welke offerande verwacht de Heer van de heiligen
der laatste dagen? (De verslagen van onze overleden
voorouders.)

• Waarom is familiegeschiedenis zo belangrijk?

• Wanneer zouden jullie aan je familiegeschiedenis moeten
beginnen?

• Hoe kunnen de bijgehouden verslagen een zegen voor onze
voorouders zijn?

• Hoe kunnen ze jullie tot zegen zijn?

• Hoe kunnen ze onze nakomelingen tot zegen zijn? 
(Zie LV 128:15, 18.)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat jullie je stamboomlijst
nu aan de Heer moeten overhandigen. Is die volgens jullie
‘alleszins aannemelijk’? Moedig de cursisten aan om namen van
hun voorouders te verzamelen en tempelwerk voor hen te
verrichten. Lees de volgende uitspraak voor van ouderling
W. Grant Bangerter, destijds lid van de Zeventig:

Leer en Verbonden 128:12–14. Doop door onder-
dompeling symboliseert dood, begrafenis en
opstanding. (10–15 minuten)

Laat twee cursisten voor de klas komen en de rol van zendeling
spelen. Vraag hen:

• Waarom gelooft onze kerk in de doop?

• Waarom is de doop door onderdompeling volgens jullie
noodzakelijk?

• Laten jullie je dopen voor de doden? Hoe gaat dat in zijn
werk?

Laat de andere cursisten aanvullende ideeën geven.

Bestudeer Johannes 3:5; 1 Korintiërs 15:29; Leer en Verbonden
128:12–14. Laat twee andere cursisten voor de klas komen en de
rol van zendeling spelen. Laat hen aan de hand van wat ze net
geleerd hebben de volgende vragen beantwoorden:

• Waar is de doop door onderdompeling een symbool van?

• Wat gebeurt er als ik nooit gedoopt ben?

• Werd er in de tijd van de Bijbel gedoopt voor de doden?

• Hoe kan een verordening die op aarde is verricht in de hemel
aanvaard worden?

• Wie kan doop voor de doden verrichten?

Als er cursisten zijn die zich weleens voor de doden hebben
laten dopen, laat hen dan voor de klas komen om deze of
dergelijke vragen te beantwoorden. Laat de andere cursisten
aanvullende ideeën geven.

• Hoe oud moet je minimaal zijn om aan de doop voor de
doden deel te nemen? (Twaalf.)

• Hoe behoren wij ons te kleden als we voor de doop voor de
doden naar de tempel gaan?

• Waarom zijn we in het wit gekleed als we ons voor de doden
laten dopen?

• Hoe ziet een doopvont in de tempel eruit?

• Waarom bevindt de doopvont in de tempel zich onder de
begane grond? (De vont symboliseert het graf.)

• Wat stellen de twaalf runderen voor? (De twaalf stammen
van Israël.)

• Hoe kunnen wij ons voorbereiden op de doop voor de
doden?

Laat een aantal cursisten hun getuigenis geven over de doop
voor de doden. Moedig hen aan om geregeld naar de tempel te
gaan om werk voor de doden te verrichten.

‘Mogen wij nooit vergeten dat de tempelverordeningen
voor mensen worden verricht, niet voor namen.
“De doden” zijn levend van geest en in de tempel
aanwezig.’ (Conference Report, april 1982, p. 101;
of Ensign, mei 1982, p. 72.)
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Leer en Verbonden 128:15–18. Elia herstelde de nood-
zakelijke sleutels om de verlossende verordeningen
voor de levenden en de doden te verrichten en
gezinnen voor eeuwig te verzegelen. Wij kunnen niet
volmaakt worden als we niet aan onze rechtschapen
voorouders zijn verzegeld. (20–25 minuten)

Zeg dat de afdelingen 127 en 128 brieven van Joseph Smith zijn,
die hij heeft geschreven toen hij was ondergedoken. Behandel
de informatie in de inleiding tot afdeling 127–128 (pp. 213–214),
en vraag:

• Waar dacht Joseph Smith in september 1842 over na?

• Waarom was de leer over de verlossing van de doden zo
belangrijk voor hem?

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je op het ijs loopt en dat
je erdoorheen zakt. Je bent niet in staat om weer op het ijs te
klimmen. Je ziet aan de kant een lange tak van een boom liggen
en vlakbij hoor je mensen komen en gaan.

• Wat kan er gebeuren als niemand je hoort roepen?

• Wat kan er gebeuren als de mensen je wel horen, maar je de
tak niet aanreiken?

Lees Leer en Verbonden 128:18 en vraag:

• Wat heeft deze tekst te maken met het voorbeeld van het ijs?

• In welke opzichten zijn de overleden mensen van ons
afhankelijk?

• Waarom zouden wij ‘zonder hen niet tot volmaking’ kunnen
komen?

• Hoe belangrijk is het om deel uit te maken van deze keten
mensen die zijn samengesmolten, ofwel aan elkaar
verzegeld?

Lees vers 17 en zoek op wie de macht heeft hersteld om
gezinnen voor eeuwig te verzegelen. Herinner de cursisten er
aan de hand van Leer en Verbonden 110 aan hoe en wanneer
Elia die macht heeft hersteld.

Lees Obadja 1:21 en wijs op de woorden ‘verlossers zullen de
berg Sion bestijgen’. Leg uit dat een ‘verlosser’ iemand is die
iets voor anderen doen, wat zij niet zelf kunnen doen. Lees Leer
en Verbonden 128:15–16 en vraag:

• Hoe kunnen wij een verlosser zijn voor de mensen die zijn
overleden?

• Welke gevoelens zullen de mensen ten opzichte van jullie
hebben als jullie je voor hen laten dopen?

Moedig de cursisten aan om verordeningen voor anderen te
verrichten en zich voor te bereiden op een dag in de tempel
verzegeld te worden.

Leer en Verbonden 128:19–23. De Heer heeft in onze
tijd de volheid van de sleutels en de macht van het
priesterschap geopenbaard. Wij behoren ons in deze
herstelde zegeningen te verheugen. (10–15 minuten)

Laat de cursisten aan een moment denken dat ze zich zo
gelukkig voelden dat ze wilden zingen, dansen, juichen of het
vieren. Vraag:

• Waardoor was je zo gelukkig?

• Hoe vaak voel je je zo gelukkig?

• Lees 2 Nephi 2:25. Hoe zouden jullie het woord vreugde in dit
vers definiëren?

• Wat heeft dat met de naleving van het evangelie te maken?

Laat de cursisten ‘Tel uw zegeningen’ (lofzang 163) zingen.
Bespreek welke rol dankbaarheid speelt in ons vermogen om
vreugde te ervaren. Leg uit dat er in Leer en Verbonden
128:19–23 een uitdrukking staat van de vreugde die Joseph
Smith door het evangelie voelde. Deze teksten kunnen met
een psalm of een lofzang vergeleken worden. Laat de cursisten
de teksten lezen en visioenen, leerstellingen of ervaringen
opzoeken waardoor de profeet zo blij was. Vraag:

• Waarom zou Joseph Smith door deze ervaringen zoveel
vreugde hebben ontvangen?

• Welke gevoelens krijgen jullie door deze teksten over je
lidmaatschap in de kerk?

• Voor welke zegeningen zijn jullie het meest dankbaar?

• Met welke uitdrukkingen van vreugde van Joseph kunnen
jullie je het meest vereenzelvigen?

Lees de volgende uitspraak voor van Sarah Studevant Leavitt,
een lid in de begindagen van de kerk:

Laat de cursisten hun gevoelens over het evangelie op papier
zetten, of laat de cursisten tijdens de les hun getuigenis geven
en hun dankbaarheid uiten. Overweeg om een aantal lofzangen
te zingen als uitdrukking van vreugde en dankbaarheid voor de
zegeningen van het evangelie.

Inleiding
Soms stuurt de Heer engelen om zijn volk op aarde te bedienen.
De duivel kan ook zijn engelen sturen om de mensen te
misleiden. In afdeling 129 geeft de profeet Joseph Smith drie
grote sleutels om onderscheid te kunnen maken tussen de
engelen van de Heer en de engelen van de duivel.

Leer en Verbonden 129

‘Door de liefde van God te beschrijven (. . .) zou de oceaan
leeglopen, alsof de zee inkt was, de aarde papier, iedere
stok een pen en ieder mens een schrijver. Als ik Hem in
schoonheid en eer prijs en de naam van God grootmaak,
merk ik dat de taal tekortschiet, maar als ik dit zwakke
lichaam terzijde leg, verwacht ik Hem in schoonheid en
heiligheid te kunnen prijzen.’ (History of Sarah Studevant
Leavitt, Juanita Leavitt Pulsipher [1969], p. 29.)

Leer en Verbonden 129
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President Wilford Woodruff heeft gezegd:

‘Een van de apostelen heeft jaren geleden tegen me gezegd:
“Broeder Woodruff, ik heb lang gebeden en de Heer gevraagd
om me de bediening van engelen te sturen. Dat wilde ik heel
erg graag, maar mijn gebeden zijn nooit beantwoord.” Ik zei
tegen hem dat als hij duizend jaar lang met dat verzoek tot de
God van Israël zou bidden, dat niet zou worden ingewilligd,
tenzij de Heer een speciaal doel had om hem een engel te
sturen. Ik zei dat de Heer nooit een engel heeft gestuurd of zal
sturen om alleen het verlangen van iemand te bevredigen die
een engel wil zien. Als de Heer iemand een engel stuurt, doet
Hij dat om bepaald werk te verrichten dat alleen door middel
van de bediening van een engel verricht kan worden. (. . .)

‘Ik heb altijd gezegd, en ik wil tot u zeggen, dat de heiligen van
God de Heilige Geest nodig hebben. Het is veel belangrijker
dat iemand die gave heeft dan dat hij door een engel bezocht
wordt.’ (Brian H. Stuy, Collected Discourses Delivered by President
Wilford Woodruff, His Two Counselors, the Twelve Apostles, and
Others, 5 delen [1987–1992], deel 5, p. 233.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Engelen en geesten, zelfs kwade geesten, moeten de wetten

van de hemel gehoorzamen. Als wij die wetten begrijpen,
kunnen we misleiding vermijden. (Zie LV 129; zie ook
LV 130:4–7.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 319–321.

Lesideeën
Leer en Verbonden 129. Engelen en geesten, zelfs
kwade geesten, moeten de wetten van de hemel
gehoorzamen. Als wij die wetten begrijpen, kunnen
we misleiding vermijden. (20–25 minuten)

Laat de cursisten Alma 30:53 lezen en bespreek wat er met
Korihor gebeurde. Behandel de volgende vragen:

• Als jullie door een engel bezocht werden, hoe zou je dan
weten of die engel door God of de duivel is gestuurd?

• Waarom zou het belangrijk zijn om daar onderscheid tussen
te maken?

Lees Leer en Verbonden 129:9 en zoek op hoeveel sleutels er in
deze afdeling worden gegeven om onderscheid te maken
tussen de verschillende soorten engelen of boodschappers. Laat
een cursist de uitspraak van president Wilford Woodruff in de
bovenstaande inleiding tot afdeling 129 voorlezen. Laat een
andere cursist de volgende uitspraak van ouderling Jeffrey R.
Holland voorlezen:

Vraag:

• Wat kunnen we van deze uitspraken over engelen leren?

• Waarom is het volgens jullie belangrijk om een getuigenis
van de realiteit van de engelen te hebben waarover in deze
teksten gesproken wordt?

• Waarom is het, hoewel jullie waarschijnlijk nooit een engel
zullen zien, toch belangrijk om te weten hoe engelen op
aarde werkzaam zijn?

Lees Leer en Verbonden 129:1–3 en vraag:

• Hoeveel soorten wezens zijn er in de hemel?

• Wat is het verschil tussen ‘engelen’ en ‘geesten van recht-
vaardige mensen die tot volmaking gekomen zijn’? (Zie de
toelichtingen bij deze teksten in De Leer en Verbonden – lesboek:
godsdienst 324–325, p. 320; zie ook LV 130:4–7.)

Lees Leer en Verbonden 129:4–9 en zoek de drie grote sleutels
op aan de hand waarvan wij kunnen weten of een bood-
schapper van God afkomstig is. Bespreek het volgende:

• Wat staat er in vers 5?

• Wat staat er in Leer en Verbonden 9:8 over gevoelens?

• Volgens Leer en Verbonden 129:7 is het ‘tegen de hemelse
orde voor een rechtvaardige om te misleiden’. Waarom
moeten boodschappen van de Heer waar zijn?

• Lees Moroni 7:12–16. Wat zeggen deze verzen ons over de
boodschappen van God?

• Wat staat er in Leer en Verbonden 129:8 over de misleiding
van kwade geesten?

• Hoe kunnen we door deze kennis misleiding in geestelijke
zaken vermijden?

Geef uw getuigenis dat God ons liefheeft. Vraag hoe de
volgende punten een blijk zijn van Gods gewilligheid om met
ons te communiceren:

‘Ik wil graag in overweging geven dat we onze cursisten
de realiteit van engelen, hun werk en hun bediening
moeten bijbrengen, die steeds belangrijker zal zijn naar-
mate ze ouder worden. Ik spreek hier niet alleen over de
engel Moroni, maar ook over de dienende engelen die bij
ons en rondom ons zijn, en die de macht hebben om ons
te helpen, en dat ook doen. (. . .)

‘Misschien kunnen velen van ons, onder wie onze
cursisten, letterlijk of figuurlijk, de engelen om ons heen
zien als we uit onze verdoofde toestand ontwaken en
de stem van de Geest horen als die engelen tot ons
spreken. (. . .)

‘Ik vind dat we vaker moeten spreken over, geloven in en
ons getuigenis geven van de bediening van engelen.
Zij zijn een van Gods grootste middelen om door de
sluier heen te getuigen.’ (A Standard unto My People
[toespraak tot leerkrachten godsdienstonderwijs tijdens
een conferentie over het Boek van Mormon, Brigham
Young University, 9 augustus 1994], pp. 11–13.)
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• De Schriften

• De woorden van de hedendaagse profeten

• Het gebed

• De gave van de Heilige Geest

• De tempel

Moedig de cursisten aan om de manieren te leren kennen
waarop God met ons communiceert en zijn raad te
gehoorzamen.

Inleiding
De Heer heeft door middel van de profeet Joseph Smith veel
grote en belangrijke waarheden geopenbaard. Ouderling Parley
P. Pratt heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen het
volgende over de profeet geschreven: ‘Er was iets penetrerends
in de verheven en altijd doordringende blik in zijn ogen, alsof
hij het diepst van het menselijk hart wilde doorgronden, de
eeuwigheid in wilde kijken, de hemelen wilde doordringen en
alle werelden begrijpen.’ (Autobiography of Parley P. Pratt [1985],
p. 32.)

Wilford Woodruff, die later president van de kerk werd, heeft
geschreven:

‘Hij leek op een bron van kennis uit wiens mond eeuwige wijs-
heid stroomde. Als hij voor de mensen stond, liet hij duidelijk
zien dat het gezag van God op hem rustte.’ (Matthias F. Cowley,
Wilford Woodruff, Fourth President of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints: History of His Life and Labors as Recorded in His
Daily Journals [1909], p. 68.)

Ouderling Robert E. Wells, lid van Zeventig, heeft gezegd:

‘De eeuwige waarheden waarin hij heeft onderwezen, waren
het antwoord op vele vragen die eeuwenlang in de gedachten
van filosofen hadden geleefd. Als iemand de leerstellingen
bestudeert die aan Joseph Smith zijn geopenbaard, zal deze
persoon, als hij of zij oprecht naar waarheid zoekt, geleid
worden naar Jezus Christus en zijn rol als onze Heiland,
Verlosser en Voorspraak bij de Vader. Wie de leringen van
Joseph Smith over de Heiland bestudeert, laat onzekerheid en
twijfel varen, en zijn hart wordt veranderd. Voor de eerlijke
persoon wordt het leven zinvoller dankzij de antwoorden van
de profeet op filosofische vragen als: Waar komen we vandaan?
Waarom zijn we hier? Waar gaan we heen? Door de openba-
ringen die aan Joseph zijn gegeven, wordt de sluier van ons
geheugen tussen dit leven en ons voorsterfelijk bestaan soms
bijna doorzichtig. De sluier tussen dit leven en de geestenwe-
reld wordt dunner, familiebanden worden hechter, dierbaarder
en dieper.’ (De Ster, januari 1996, p. 60.)

In afdeling 130 worden veel fundamentele waarheden van het
heilsplan uitgelegd.

Leer en Verbonden 130

Belangrijke evangeliebeginselen
• God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, hebben een

lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van
de mens. De Heilige Geest is een persoon van geest. 
(Zie LV 130:1–3, 22–23.)

• Wanneer deze aarde een celestiaal koninkrijk wordt, zal het
een Urim en Tummim zijn voor de mensen die hier leven.
(Zie LV 130:8–11; zie ook LV 88:17–20.)

• Omdat alleen God weet wanneer de wederkomst van Jezus
Christus zal plaatsvinden, moeten we ons daar voortdurend
op voorbereiden. (Zie LV 130:14–17; zie ook Matteüs 24:36;
LV 49:7.)

• De kennis die we vergaren is niet alleen nuttig in dit leven
maar ook na de opstanding. (Zie LV 130:18–19.)

• Als wij enige zegen van God ontvangen, is het door gehoor-
zaamheid aan zijn wet. (Zie LV 130:20–21; zie ook LV 82:10;
132:5.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 259–260.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 321–324.

Lesideeën
Leer en Verbonden 130:1–3, 22–23
(Tekstenbeheersing, Leer en Verbonden
130:22–23). God de Vader en zijn Zoon,

Jezus Christus, hebben een lichaam van vlees en been-
deren, even tastbaar als dat van de mens. De Heilige
Geest is een persoon van geest. (15–20 minuten)

Laat iedere cursist een eenvoudige beschrijving van de Godheid
opschrijven. Laat enkele cursisten vertellen wat zij hebben
opgeschreven. Lees vervolgens Leer en Verbonden 130:1–3,
22–23. Vraag:

• Wat staat er in deze teksten over de Godheid?

• Waarom is het belangrijk dat wij de juiste aard van God
kennen?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Dallin H. Oaks,
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘In de loop van het proces dat wij de afval noemen, werd
door compromissen met de speculatieve beginselen van
de Griekse filosofie de tastbare, persoonlijke God die in
het Oude en Nieuwe Testament beschreven wordt, ver-
vangen door de abstracte, onbegrijpelijke Godheid. (. . .)

‘(. . .) Ik haast mij om eraan toe te voegen dat de heiligen
der laatste dagen een dergelijke kritiek niet toepassen op
de mensen die deze overtuiging belijden. Wij geloven dat
de meeste godsdienstige leiders en volgelingen oprechte
gelovigen zijn die God liefhebben en Hem naar hun beste
vermogen begrijpen en dienen. (. . .)
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Leer en Verbonden 130:8–11. Wanneer deze aarde
een celestiaal koninkrijk wordt, zal het een Urim en
Tummim zijn voor de mensen die hier leven.
(15–20 minuten)

Stel de cursisten de volgende vragen:

1. Wat betekenen de woorden Urim en Tummim? (Licht en
volmaaktheid.)

2. Wat zijn de twee belangrijkste functies van de Urim en
Tummim? (Vertalen en openbaring ontvangen.)

3. Waar in de Schriften wordt de Urim en Tummim
beschreven? (Geschiedenis van Joseph Smith 1:35.)

4. Is er meer dan één Urim en Tummim? (Ja.)

Laat de cursisten Openbaring 2:17 lezen en markeren, terwijl u
Leer en Verbonden 130:8–11 behandelt.

Leer en Verbonden 130:14–17. Omdat alleen God
weet wanneer de wederkomst van Jezus Christus zal
plaatsvinden, moeten we ons daar voortdurend op
voorbereiden. (10–15 minuten)

Laat de cursisten door het opsteken van de hand aangeven
welke van de volgende uitspraken het best hun gevoelens
weergeeft:

• ‘Ik wou dat ik precies wist wanneer de wederkomst zal
plaatsvinden.’

• ‘Ik wil niet weten wanneer de wederkomst zal plaatsvinden.’

Laat een aantal cursisten uitleggen waarom zij voor een
bepaalde uitspraak hebben gekozen. Lees Matteüs 24:3; Leer en
Verbonden 130:14 en zoek mensen op die aan de Heiland

‘En toen kwam het eerste visioen. Een ongeschoolde
jongen die om kennis vroeg uit de hoogste bron zag twee
personen met een onbeschrijflijke heerlijkheid en licht, en
hoorde een van Hen zeggen, terwijl Hij op de ander wees:
“Dit is mijn geliefde Zoon – Hoor Hem!” (Geschiedenis
van Joseph Smith 1:17.) (. . .)

‘Nadat er vervolgens hedendaagse Schriftuur en openba-
ring waren uitgestort, verklaarde deze hedendaagse
profeet: “De Vader heeft een lichaam van vlees en been-
deren, even tastbaar als dat van de mens; de Zoon even-
eens; maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees
en beenderen, maar is een persoon van geest” (LV 130:22).

‘Die overtuiging houdt echter niet in dat wij beweren
geestelijk rijp genoeg te zijn om God te begrijpen. Noch
vergelijken wij ons onvolmaakte, sterfelijke lichaam met
zijn onsterfelijke, verheerlijkte wezen. Maar we kunnen
wel begrijpen wat Hij aangaande Zichzelf en de andere
leden van de Godheid geopenbaard heeft en die kennis
vormt de grondslag voor ons begrip van het doel van
dit sterfelijk leven en van onze eeuwige bestemming na
dit leven als herrezen personen.’ (De Ster, juli 1995,
pp. 77–78.)

hebben gevraagd wanneer de wederkomst zal plaatsvinden.
Vraag: Wat voor antwoord kregen de discipelen van
Christus en de profeet Joseph Smith? (Zie Matteüs 24:36–39;
LV 130:15–17.) Leg uit dat de Heer tekens heeft geopenbaard die
aan de wederkomst vooraf zullen gaan, zodat wij ons kunnen
voorbereiden. (Zie de toelichting bij LV 130:14– 17 in De Leer en
Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325, pp. 323–324.)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat de mensen een appa-
raatje op hun schouder hadden waarop stond hoeveel tijd ze
nog te leven hadden.

• Zouden jullie zo’n apparaatje willen hebben? Waarom of
waarom niet?

• Hoe vaak zou je ernaar kijken?

• Zou je naar het apparaatje van familieleden of vrienden
willen kijken?

• Hoe zou de aangegeven tijd op het apparaatje je keuzen
beïnvloeden en de manier waarop je je tijd zou besteden?

• Wat voor invloed zou het op je geloof in Jezus Christus
hebben?

• Hoe kan zo’n apparaatje vergeleken worden met de kennis
wanneer de wederkomst zal plaatsvinden?

• Hoe kan de kennis van die exacte tijd onze gehoorzaamheid
aan het evangelie beïnvloeden?

Lees Matteüs 24:42–47 en vraag:

• Wat adviseerde de Heer zijn discipelen, omdat zij het tijdstip
van zijn komst niet kenden? (Altijd voorbereid te zijn.)

• Waarom is dat ook voor ons goede raad?

• Hoe kunnen wij ons beter op de komst van de Heer voor-
bereiden?

Leer en Verbonden 130:18–19 (Teksten-
beheersing). De kennis die we vergaren
is niet alleen nuttig in dit leven maar ook

na de opstanding. (15–20 minuten)

Zet twee doorzichtige kannen neer waar iedereen ze kan zien.
Doe wat water in de eerste kan en zeg dat deze het leven van
iemand voorstelt. Vertel een verhaal over deze persoon en
noem alle wereldse bezittingen die hij heeft. Iedere keer dat
u een bezitting noemt, laat u een voorwerp in het water vallen.
(U kunt een ring nemen om sieraden voor te stellen, autosleu-
tels om een auto voor te stellen, munten om een baan voor te
stellen.) Zeg dat de persoon plotseling overlijdt. Zet een vergiet
bovenop de tweede kan en giet de inhoud van de eerste kan in
de vergiet. Laat zien dat de ‘wereldse’ voorwerpen in de vergiet
zitten. Vraag:

• In welke opzichten stelt de vergiet de dood voor? (We
kunnen onze bezittingen niet meenemen als we sterven.)

• Lees Leer en Verbonden 130:18–19. Wat kunnen we volgens
deze teksten meenemen als we sterven?

Herhaal dit aanschouwelijk onderwijs voor een andere persoon.
Noem dezelfde wereldse bezittingen en doe ze in de kan,
maar zeg ook dat deze persoon heeft gebeden. Doe een druppel
kleurstof in het water. Zeg dat deze persoon dagelijks de

S  M  T  W  TH  F  S

Periode in Nauvoo

218



Schriften bestudeert, en doe nog een druppel kleurstof in de
kan. Zeg dat deze persoon ook sterft en giet het water door de
vergiet in de andere kan. Bespreek wat de tweede persoon, in
tegenstelling tot de eerste persoon, na de dood kon behouden.
Vraag: Voor welke andere aardse ervaringen kunnen we drup-
pels kleurstof in onze kan doen? (Mogelijke antwoorden:
zending; tempelhuwelijk; roeping in de kerk; verordeningen,
zoals de doop; kennis van het evangelie.)

Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling Neal A. Maxwell,
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd:

President Spencer W. Kimball heeft gezegd:

Laat de cursisten opnieuw Leer en Verbonden 130:19 lezen en
de zinsnede ‘door zijn ijver en gehoorzaamheid’ markeren.
Vraag: Wat voegt deze zinsnede aan de betekenis van de tekst
toe? Vertel over een ervaring dat u door uw ijver en gehoor-
zaamheid in staat was om op een bepaald gebied vooruitgang
te maken. Laat de cursisten een doel opschrijven aan de hand
waarvan zij meer kennis en intelligentie kunnen verkrijgen.
Laat hen opschrijven wat zij moeten doen om dat doel te
bereiken en waarom er ijver en gehoorzaamheid voor nodig is
om dat te bereiken.

‘Eenieder van u heeft de mogelijkheid om een koninkrijk
te ontwikkelen dat u als koning of god kunt presideren.
Om zo’n wereld met mensen te kunnen regeren, moet
u zelf vooruitgang maken en in macht en gehoorzaam-
heid groeien. U bent niet alleen naar deze aarde gestuurd
om plezier te hebben of uw verlangens en lusten te bevre-
digen. U bent niet naar deze aarde gestuurd om naar de
kermis te gaan, in vliegtuigen en auto’s te reizen en deel
te nemen aan wat de wereld “plezier” noemt.

‘U bent met een ernstig doel naar deze aarde gestuurd.
U bent naar school gestuurd, (. . .) om als kind te beginnen
en op ongelooflijke wijze te groeien in wijsheid, oordeels-
kracht, kennis en macht. Daarom kunnen u en ik niet
tevreden zijn met de woorden “dat vind ik leuk” of “dat
wil ik”. Daarom moeten we als kind, tiener en jongvol-
wassene werken, onthouden, groeien en ons op het latere
leven voorbereiden als onze beperkingen zijn wegge-
nomen en we altijd vooruitgang kunnen maken.’ (‘The
Matter of Marriage’ [toespraak op het Salt Lake City
Institute of Religion, 22 oktober 1976], p. 2.)

‘Als we bedenken wat in de opstanding met ons zal
verrijzen, lijkt het duidelijk dat onze intelligentie met ons
zal verrijzen, niet alleen ons IQ, maar ook ons vermogen
om waarheid te ontvangen en toe te passen. Onze
talenten, eigenschappen en vaardigheden zullen met ons
verrijzen; zeker ook ons vermogen om te leren, onze zelf-
beheersing en ons vermogen om te werken.’ (We Will
Prove Them Herewith [1982], p. 12.)

Leer en Verbonden 130:20–21 (Teksten-
beheersing). Als wij enige zegen van God
ontvangen, is het door gehoorzaamheid

aan zijn wet. (20–25 minuten)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 130:20–21 in hun eigen
woorden opschrijven. Verwijs de cursisten zo nodig naar de
gids voor de cursist als zij hulp met moeilijke woorden nodig
hebben. (Zie de afdeling ‘De Schriften begrijpen’ voor LV 130.)
Laat een aantal cursisten vertellen wat ze hebben opgeschreven.

Doe een aantal eenvoudige experimenten om wetten en hun
gevolgen te tonen. (U kunt bijvoorbeeld de zwaartekracht
demonstreren door een bal te laten vallen. U kunt laten zien dat
elke actie een reactie veroorzaakt door een bal tegen de muur te
gooien.) Bespreek de volgende vragen:

• Hoe voorspelbaar zijn de gevolgen van deze wetten?

• Wat zijn een aantal wetten als we een muziekinstrument
willen spelen? Zaadjes planten en verzorgen? Geregeld
lichaamsbeweging nemen?

• Aan welke geestelijke wetten zijn zegeningen verbonden?

Als de cursisten moeite met de laatste vraag hebben, zet u de
volgende teksten op het bord: Jozua 1:8; Maleachi 3:10; 2 Nephi
1:20; 31:20; LV 88:124; 89:18–21. Laat hen de teksten lezen en de
wetten en zegeningen opzoeken.

Wijs erop dat sommige wetten en hun beloofde zegeningen zeer
specifiek zijn, terwijl andere algemener zijn, en dat sommige
zegeningen pas in het volgende leven verkregen worden.

Laat de cursisten aan zegeningen denken die zij van de Heer
hebben gekregen. Laat hen bedenken op welke wetten deze
zegeningen zijn gegrond. Lees de woorden van ‘Wees gehoor-
zaam aan de geboden’ (lofzang 197).

Inleiding
Afdeling 131 is een samenvatting van de beginselen die op
16–17 mei 1843 door de profeet Joseph Smith zijn verkondigd.
‘Het visioen dat aan Joseph Smith en Sidney Rigdon werd
gegeven, en dat in Leer en Verbonden 76 staat opgeschreven,
geeft ons veel inzicht in de uitgestrektheid van het eeuwig
potentieel van de mens. Van dat visioen leren we dat er drie
graden van heerlijkheid zijn, waarvan de meeste mensen uitein-
delijk erfgenaam zullen worden: Celestiaal, Terrestriaal,
Telestiaal. [Zie ook 1 Korintiërs 15:40–42; 2 Korintiërs 12:2.] Ons
begrip van de celestiale heerlijkheid wordt vergroot door de
informatie in afdeling 131.’ (Leaun G. Otten en C. Max Caldwell,
Sacred Truths of the Doctrine and Covenants, 2 delen [1983], deel 2,
p. 348.)

Leer en Verbonden 131
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Belangrijke evangeliebeginselen
• Er zijn drie hemelen of graden in het celestiale koninkrijk, en

om de hoogste te bereiken, moeten we een eeuwig huwelijk
hebben gesloten. Alleen de mensen die deze heerlijkheid
bereiken, kunnen eeuwig nakomelingschap hebben. (Zie LV
131:1–4; zie ook LV 132:19–24.)

• Als wij trouw zijn aan alles wat God vraagt, kunnen we te
weten komen dat we het eeuwige leven zullen ontvangen.
(Zie LV 131:5–6; zie ook Johannes 14:21–23; 2 Petrus 1:10;
LV 93:1, 19.)

• Er bestaat niet zoiets als onstoffelijke materie. Alle geest is
stof. (Zie LV 131:7–8.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 255–256, 260.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 324–326.

Lesideeën
Leer en Verbonden 131:1–4 (Tekstenbeheersing).
Er zijn drie hemelen of graden in het celestiale
koninkrijk, en om de hoogste te bereiken,

moeten we een eeuwig huwelijk hebben gesloten.
Alleen de mensen die deze heerlijkheid bereiken,
kunnen eeuwig nakomelingschap hebben.
(35–40 minuten)

Vraag de cursisten naar de namen van de drie graden van heer-
lijkheid (celestiaal, terrestriaal en telestiaal). Laat hen 1 Korin-
tiërs 15:40–41 lezen. Teken een zon op het bord en vraag welk
koninkrijk met de zon vergeleken kan worden. Bespreek de
volgende vragen:

• Waarom kan het celestiale koninkrijk met de zon vergeleken
worden?

• Wat kunnen we over het celestiale koninkrijk te weten
komen door de manier waarop Paulus de drie graden van
heerlijkheid met de zon, de maan en de sterren vergelijkt?
(Alle koninkrijken hebben een graad van heerlijkheid, maar
het celestiale heeft meer heerlijkheid dan de andere.)

• Waarom is het celestiale koninkrijk alle noodzakelijke offers
waard?

Laat de cursisten een tekening maken over de leringen in Leer
en Verbonden 131:1–4. Nodig een aantal cursisten uit om hun
tekening te laten zien en uit te leggen wat ze getekend hebben
en waarom. Bespreek de volgende vragen:

• Wat hebben de mensen in de hoogste graad van het celestiale
koninkrijk gedaan wat de mensen in de andere niet gedaan
hebben? (NB: Speculeer niet over de vereisten voor de
andere twee graden in het celestiale koninkrijk.)

• Wat betekent ‘dat is dan het einde van zijn koninkrijk’? (Vers
4; zie ook Matteüs 25:34; LV 76:56; 132:19.)

• Wat betekent ‘nakomelingen’? (Zie LV 132:30–31.)

Om deze vraag te beantwoorden, kunt u de volgende uitleg
voorlezen van ouderling Harold B. Lee, destijds lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag: Waarom is het belangrijk om naar de zegeningen van
eeuwige koninkrijken en nakomelingschap te streven? Lees de
volgende uitspraak voor van ouderling Spencer W. Kimball,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Laat een echtpaar naar de klas komen dat pas in de tempel is
verzegeld. Laat hen hun getuigenis van Leer en Verbonden
131:1–4 geven. Laat hen de cursisten aanmoedigen om zich op
een tempelhuwelijk voor te bereiden. Lees de volgende
uitspraak van president Howard W. Hunter voor:

Leer en Verbonden 131:5–6. Als wij trouw zijn aan alles
wat God vraagt, kunnen we te weten komen dat
we het eeuwige leven zullen ontvangen. (10–15 minuten)

NB: Zie ook het lesidee voor Leer en Verbonden 132:49–50
(p. 226).

Laat een garantiebewijs zien. Vraag:

• Wat zijn de voordelen als we ergens garantie op hebben?

‘Laten wij het erop aanleggen, en onze kinderen leren en
ze ervan overtuigen dat zij in het huis des Heren behoren
te trouwen. Laten wij krachtiger dan ooit verkondigen
dat het er werkelijk toe doet waar men huwt en met
welke bevoegdheid men man en vrouw wordt verklaard.

‘Al onze inspanningen om het evangelie te verkondigen,
de heiligen te vervolmaken en de doden te verlossen,
voeren ons naar de heilige tempel. De reden daarvoor is
dat de tempelverordeningen absoluut essentieel zijn;
zonder die verordeningen kunnen we niet in Gods tegen-
woordigheid terugkeren. Ik moedig iedereen aan waardig
te zijn om de tempel te bezoeken of zich voor te bereiden
op de dag dat u dat heilige huis kunt betreden om uw
verordeningen en verbonden te ontvangen.’ (De Ster,
januari 1995, pp. 81–82.)

‘Mensen die niet in overeenstemming met de wetten van
God leven en niet de nodige verordeningen ontvangen
(. . .) zullen in de eeuwigheid alleen blijven. Zij zullen
geen huwelijkspartner of kinderen hebben.’ (The Miracle of
Forgiveness [1969], p. 245.)

‘Nakomelingen? Ja, nakomelingen. Met andere woorden,
door gehoorzaamheid aan zijn goddelijk gebod, krijgen
wij (. . .) de macht om samen met God aan de schepping
van de mens te werken, en om na dit leven als gezin
eeuwig nakomelingschap te ontvangen.’ (The Teachings of
Harold B. Lee, Clyde J. Williams [1996], p. 238.)
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• Hoe is de waarde van een garantie afhankelijk van wie de
garantie afgeeft?

• Hoe waardevol zou een garantie van onze hemelse Vader
zijn? Waarom?

Laat de cursisten Mosiah 26:20 lezen en opzoeken wat de Heer
Alma beloofde. Laat hen Mosiah 17:2; 18:1; 24:8–12; 26:15 lezen
om meer over Alma te weten te komen. Vraag: Wat moeten we
volgens het voorbeeld van Alma doen om het eeuwige leven te
ontvangen?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 131:5 lezen en opzoeken
hoe de garantie op het eeuwige leven soms genoemd wordt.
Laat hen vers 6 lezen. Lees dan de volgende uitspraak voor van
president Marion G. Romney, destijds raadgever in het Eerste
Presidium:

Laat de cursisten Jakob 1:6; Mosiah 5:13 lezen en bespreken hoe
wij die kennis kunnen verkrijgen en ons kunnen voorbereiden
om weer bij onze hemelse Vader te wonen.

Inleiding
In afdeling 132 wordt het huwelijk voor tijd en eeuwigheid
(zie vers 3–33) en het meervoudig huwelijk (zie vers 34–66)
behandeld. President Spencer W. Kimball heeft over het huwe-
lijk gezegd:

‘Het is de belangrijkste beslissing in jullie leven! Het is niet
waar je naar school zult gaan, wat voor vakken je zult kiezen,
waarin je wilt afstuderen of wat voor beroep je gaat kiezen. Die
beslissingen zijn ook belangrijk, maar niets vergeleken met die
belangrijke beslissing als je iemand vraagt om jouw eeuwige
partner te worden.’ (The Teachings of Spencer W. Kimball, Edward
L. Kimball [1982], p. 301.)

President Joseph F. Smith heeft als raadgever in het Eerste Presi-
dium geschreven dat het ‘beginsel van het meervoudig huwe-
lijk voor het eerst in 1831 aan Joseph Smith werd geopenbaard.
Maar hij mocht er toen nog geen ruchtbaarheid aan geven of het
als leerstelling van het evangelie verkondigen. Hij sprak er
alleen met een aantal vertrouwde leden van de kerk over.’
(‘Plural Marriage’, Andrew Jenson, Historical Record, 9 delen
[1882–1890], deel 6, p. 219.) De profeet verkondigde het beginsel

Leer en Verbonden 132

‘Kennis van “de enige waarachtige God, en Jezus
Christus” (Johannes 17:3) is de belangrijkste kennis in het
heelal; volgens de profeet Joseph Smith kan niemand
zonder die kennis verlost worden. Gebrek daaraan is de
onwetendheid die in de openbaring wordt genoemd:
“Het is voor een mens onmogelijk om in onwetendheid
gered te worden” (LV 131:6).’ (Conference Report,
oktober 1981, p. 18; of Ensign, november 1981, p. 14.)

in besloten kring en rond 1841–1842 leefden hij en een aantal
trouwe leden deze wet na. (Zie De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden, p. 256.) Afdeling 132 werd in 1843 opge-
schreven, maar de kerk verkondigde de leer van het meer-
voudig huwelijk pas in 1852.

Belangrijke evangeliebeginselen
• Om bij God te leven en op Hem te lijken, moeten we de wet

van het celestiale huwelijk naleven. (Zie LV 132:3–6, 19–24;
zie ook LV 131:1–4.)

• Om in het volgende leven van kracht te zijn, moeten alle
verbonden en overeenkomsten op de manier van de Heer
gesloten worden, met de juiste bevoegdheid en verzegeld
door de Heilige Geest der belofte. (Zie LV 132:7–14, 18.)

• Huwelijken die buiten de tempel gesloten worden, zijn alleen
tot de dood geldig. In het volgende leven zullen echtparen
die niet verzegeld zijn, niet langer gehuwd zijn, maar voor
eeuwig alleen verder leven. (Zie LV 132:15–18.)

• Als een tempelhuwelijk door God is goedgekeurd en door de
Heilige Geest der belofte is verzegeld, zal dat huwelijk voor
eeuwig van kracht zijn. Echtparen die zijn verzegeld en de
wetten van God trouw naleven, zullen verhoogd worden.
(Zie LV 132:19–33, 37; zie ook LV 131:1–4.)

• Het meervoudig huwelijk is verboden, tenzij de Heer het
door middel van zijn profeet gebiedt. (Zie LV 132:34–39,
61–66; zie ook Jakob 2:27–30; Officiële verklaring 1.)

• In de bedeling van de volheid der tijden heeft de Heer al zijn
wetten en geboden door middel van zijn profeten hersteld.
(Zie LV 132:40, 45; zie ook Handelingen 3:21; LV 128:18.)

• Sommige rechtschapenen krijgen in dit leven de verzekering
dat zij verhoogd zullen worden. (Zie LV 132:49–50; zie ook
2 Petrus 1:10, 19; Mosiah 26:20; LV 131:5.)

• De vrouw dient haar echtgenoot lief te hebben en te steunen
als hij de Heer in rechtschapenheid volgt. (Zie LV 132:52–65;
zie ook Efeziërs 5:22–25.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 255–256.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 327–334.

Lesideeën
Leer en Verbonden 132:3–6, 15–33, 37. Als een
tempelhuwelijk door God is goedgekeurd en
door de Heilige Geest der belofte is verzegeld,

zal dat huwelijk voor eeuwig van kracht zijn. Echtparen
die zijn verzegeld en de wetten van God trouw
naleven, zullen verhoogd worden. (25–30 minuten)

Laat een aantal trouwfoto’s zien. Laat de cursisten eigenschap-
pen opnoemen die volgens hen belangrijk zijn in een huwelijk-
spartner. Vraag hoe belangrijk volgens hen de beslissing is met
wie ze zullen trouwen. Zet de volgende uitspraak van president

S  M  T  W  TH  F  S
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Gordon B. Hinckley op het bord: ‘Kies je [huwelijks]partner
met zorg uit. (. . .) Het is de belangrijkste beslissing die je in je
hele leven zult nemen.’ (John L. Hart, ‘Bueno! Juarez Academy
Centennial’, Church News, 14 juni 1997, p. 8.)

Bespreek waarom het huwelijk zo’n belangrijke keuze is. Vraag:

• Waarom is het zo belangrijk om in te tempel te trouwen?
(Zie LV 131:1–4.)

• Welke twee categorieën huwelijken zijn er tegenwoordig in
de wereld? (Het eeuwig huwelijk en huwelijken die dat niet
zijn.)

• Lees Leer en Verbonden 132:3–6. Wie behoort volgens deze
teksten het nieuw en eeuwig huwelijksverbond na te leven?

Zet op het bord de kopjes Geen eeuwig huwelijk en Eeuwig huwe-
lijk. Laat de helft van de cursisten Leer en Verbonden 132:15–18
lezen en uitspraken met ‘indien (. . .) dan’ opzoeken over huwe-
lijken die niet eeuwig zijn. Laat de rest van de klas de verzen
19–24 lezen en uitspraken met ‘indien (. . .) dan’ over het eeuwig
huwelijk opzoeken. Laat de cursisten hun bevindingen onder
het desbetreffende kopje op het bord zetten. Mogelijke
antwoorden:

NB: Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat het niet
voldoende is als een echtpaar elkaar eeuwige trouw belooft of
als ze in een andere kerk trouwen die beweert dat ze voor
eeuwig samen zullen zijn. Om eeuwig te zijn, moet een huwelijk
verricht worden met de bevoegdheid die aan Joseph Smith is
verleend en die nu in handen is van de huidige president van

Indien Dan
Geen eeuwig
huwelijk

Eeuwig
huwelijk

• Een echtpaar in
de wereld trouwt 
(zie vers 15).

• Zij voor de eeuwigheid
trouwen, maar het
huwelijk niet door de
Heilige Geest der
belofte is verzegeld
(zie vers 18).

• Zij voor de eeuwigheid
trouwen, maar het
huwelijk niet door
iemand met de juiste
bevoegdheid is
verricht (zie vers 18).

• Een echtpaar trouwt in
het nieuw en eeuwig
verbond (zie vers 19).

• Het huwelijk wordt
verricht door iemand
met de juiste bevoegd-
heid (zie vers 19).

• Zij het verbond
nakomen (zie vers 19).

• Het huwelijk door de
Heilige Geest der
belofte wordt verze-
geld (zie vers 19).

• Zal dat huwelijk in
het volgende leven
niet van kracht zijn
(zie vers 15–18).

• Zullen zij alleen
verder leven
(zie vers 16–17).

• Zullen zij niet
verhoogd worden
(zie vers 17–18).

• Zullen zij in de eerste
opstanding voort-
komen (zie vers 19).

• Zal hun huwelijk in
het volgende leven van
kracht zijn (zie vers
19).

• Zullen zij verhoogd
worden (vers 19).

• Zullen zij eeuwig
nakomelingschap
hebben (zie vers 19).

• Zullen zij goden
worden (zie vers 20).

• Zullen zij de Heer ken-
nen (zie vers 23–24).

de kerk. Deze bevoegdheid is alleen in de tempels van de kerk
te vinden.

Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball
voor:

Vraag:

• Wat was volgens president Kimball noodzakelijk om een
huwelijk te ‘bestendigen’?

• Welke huwelijkse staat zullen de mensen in het volgende
leven hebben als ze niet verhoogd zijn? (Alleenstaand.)

• Welke invloed heeft dat op jullie verlangen om in de tempel
te trouwen?

• Hoe kunnen jullie je nu voorbereiden om een goede huwe-
lijkspartner te worden?

• Welke invloed hebben de beslissingen die je nu neemt op je
toekomstige huwelijk?

• Welke eigenschappen moet iemand hebben waar je mee
uitgaat?

• Welke regels heeft de Heer gegeven op het gebied van
uitgaan? (Zie de brochure Voor de kracht van de jeugd.)

• Welke invloed heeft de naleving van deze normen op de
keus met wie jullie trouwen?

• Hoe kunnen jullie dagelijkse keuzen bepalen welke mensen
zich tot jullie aangetrokken voelen?

Vertel over de zegeningen die wij in dit leven en in het
volgende leven krijgen als we een gelukkig huwelijk hebben.
Getuig hoe belangrijk een eeuwig huwelijk is.

Leer en Verbonden 132:7–14, 18. Om in het volgende
leven van kracht te zijn, moeten alle verbonden en
overeenkomsten op de manier van de Heer gesloten
worden, met de juiste bevoegdheid en verzegeld
door de Heilige Geest der belofte. (20–25 minuten)

Laat de cursisten een doopcertificaat, een certificaat van orde-
ning in het priesterschap of een huwelijkscertificaat zien. Vraag:
Wat wordt ons bij de voltrekking van dergelijke gebeurtenissen
beloofd? Laat de cursisten zich afvragen hoe toegewijd ze zijn
om hun verbonden na te leven. Vraag: Waarom is het belangrijk
dat wij onze beloften nakomen?

‘Niet alle heiligen der laatste dagen zullen verhoogd
worden. Niet alle mensen die door de heilige tempel zijn
geweest, zullen verhoogd worden. De Heer heeft gezegd:
“Weinigen zijn er, die dit vinden.” Want er zijn twee
vereisten: (1) de verzegeling van een huwelijk in de
heilige tempel, en (2) vervolgens een rechtschapen levens-
wijze om die verzegeling te bestendigen. Uitsluitend door
een juist huwelijk (. . .) kan iemand die rechte weg, dat
smalle pad, vinden.’ (‘Marriage is Honorable’, Speeches of
the Year: BYU Devotional and Ten-Stake Fireside Addresses,
1973 [1974], pp. 265–266.)
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Lees Ester 8:8 en vraag:

• Hoe bindend waren de geschriften van de koning in de tijd
van Ester?

• Hoe konden de mensen herkennen dat een geschrift daad-
werkelijk van de koning afkomstig was en niet van een
andere bron? (De koning gebruikte zijn zegelring.)

Lees de volgende uitspraak voor: ‘Wat door de koning was
verzegeld, kon niet meer ingetrokken worden; een opvolgend
bevelschrift kon een voorgaande niet vernietigen of herroepen.’
(Adam Clarke, Clarke’s Bible Commentary, 6 delen [1827–1831],
deel 2, p. 823.)

Zet op het bord het woord verzegeld, en vraag:

• Hoe verzegelen we tegenwoordig bepaalde overeenkom-
sten? (Een contract tekenen, iemand de hand schudden, een
belofte doen.)

• Wat betekent het woord verzegeld in het licht van het
evangelie?

• Hoe worden we door een verzegeling ‘gebonden’?
(We verbinden ons om onze beloften na te komen, en onze
beloning wordt zeker gesteld; zie LV 82:10.)

Zet de volgende combinatie-oefening op het bord of geef die als
uitreikblad aan de cursisten. Laat de cursisten deze oefening
aan de hand van Leer en Verbonden 132:7–14, 18–19, 18–19
verrichten. Bespreek hun antwoorden.

(Antwoorden: 1–C, 2–F, 3–E, 4–B, 5–H, 6–A, 7–G, 8–D)

1. De macht die de Heer gebruikt A. Niemand.
om overeenkomsten voor tijd 
en eeuwigheid te verzegelen.

2. De persoon die de verzegel- B. Zij zullen niet van 
bevoegdheid op aarde bezit. kracht zijn.

3. De duur van een verbond dat C. De Heilige Geest 
door de Heilige Geest der belofte der belofte.
is verzegeld.

4. Dit zal gebeuren met de beloften D. Het nieuw en 
en overeenkomsten die niet door eeuwig huwelijks-
God zijn goedgekeurd. verbond.

5. De beloften of overeenkomsten E. Voor tijd en 
die door de Heilige Geest der eeuwigheid.
belofte worden verzegeld. (. . .)

6. Wie zonder de verzegelbevoegd- F. De profeet.
heid van de Heilige Geest der be-
lofte bij de Vader kunnen komen.

7. De tijd dat beloften niet meer G. Ten tijde van 
geldig zijn als ze niet door de de dood.
Heilige Geest der belofte zijn 
verzegeld.

8. Een verbond dat met God en H. Worden door God 
iemand anders wordt gesloten. goedgekeurd

Zet de volgende vragen op het bord:

Laat de cursisten deze vragen beantwoorden terwijl u de
volgende uitspraak voorleest van president Joseph Fielding
Smith, destijds president van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

Leer en Verbonden 132:34–40, 45–48, 61–66. Het
meervoudig huwelijk is verboden, tenzij de Heer het
door middel van zijn profeet gebiedt. (40–45 minuten)

NB: Vermijd sensatie en speculatie als u het meervoudig huwe-
lijk behandelt. Leerkrachten speculeren soms dat het meer-
voudig huwelijk een vereiste zal zijn voor iedereen die het
celestiale koninkrijk ingaat. Wij weten niet of het meervoudig
huwelijk een vereiste voor de verhoging zal zijn.

Zet op het bord: Abraham, Jakob, Mozes, Joseph Smith en Brigham
Young. Zeg dat de cursisten tien vragen mogen stellen die met ja
of nee beantwoord kunnen worden om achter de overeenkomst
tussen deze profeten en Leer en Verbonden 132 te komen. (Zij
praktiseerden allemaal het meervoudig huwelijk.) Lees Leer en
Verbonden 132:34–40 en vraag:

• Wat deed Abraham volgens vers 34? (Hij trouwde met meer
dan één vrouw.)

• Welke redenen staan daarvoor in deze teksten?

• Wat moest Abraham nog meer van de Heer doen? 
(Zie vers 36.)

• Waarom zouden de geboden in vers 34 en 36 moeilijk te
gehoorzamen zijn? (Zie Exodus 20:13; Jakob 2:27.)

‘De Heilige Geest der belofte is de Heilige Geest die zijn
goedkeuring aan elke verordening hecht: doop, bevesti-
ging, ordening, huwelijk. De belofte is dat de zegeningen
door getrouwheid ontvangen zullen worden.

‘Als iemand een verbond schendt, of dat nu het verbond
van de doop, de ordening, het huwelijk of iets anders is,
dan trekt de Geest zijn goedkeuring in, en zal men de
zegeningen niet kunnen ontvangen.

‘Elke verordening wordt verzegeld met de belofte dat bij
getrouwheid een beloning zal worden gegeven. De
Heilige Geest trekt zijn goedkeuring in als er verbonden
verbroken worden. [Zie LV 76:52–53; 132:7.]’ (Zie De leer
tot zaligmaking, deel 1, p. 49.)

• Onder welke voorwaarden zal de Heilige Geest der
belofte ons doopverbond verzegelen, of andere
verbonden die we met de Heer hebben gesloten?

• Wie is de Heilige Geest der belofte?
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Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

Zet op het bord: Bedeling van de volheid der tijden. Laat de
cursisten een definitie voor deze zinsnede bedenken. Laat de
cursisten vervolgens Leer en Verbonden 128:18 (tweede helft
van het vers); 132:40 lezen. Vraag:

• Wanneer is de bedeling van de volheid der tijden?

• Wat betekent ‘volheid der tijden’?

Lees de volgende uitspraak van president John Taylor voor:

Vraag: Wat heeft deze uitspraak te maken met het feit dat het
meervoudig huwelijk in het begin van deze bedeling werd
gepraktiseerd?

Lees Leer en Verbonden 132:45–48 en vraag:

• Wie heeft de openbaring ontvangen om het meervoudig
huwelijk in deze bedeling in te voeren? (Joseph Smith.)

• Wie heeft de openbaring ontvangen om het meervoudig
huwelijk af te schaffen? (Wilford Woodruff; zie Officiële
verklaring 1.)

‘In en door [de] verschillende bedelingen zijn bepaalde
beginselen, machten, voorrechten en priesterschappen
ontwikkeld. Maar in de bedeling van de volheid der
tijden is er een combinatie van volheid, een volledigheid
van alle bedelingen, onder de mens geïntroduceerd. Als
er iets met de bedeling van Adam te maken had, zou dat
in de laatste dagen gemanifesteerd worden. Als er iets
met Henoch, zijn stad en de vergadering van zijn volk te
maken had, (. . .) zou dat in de laatste dagen gemani-
festeerd worden. Als er iets met het Melchizedeks
priesterschap in al zijn vormen, machten, voorrechten en
zegeningen te maken had, op enig moment of op enige
plaats op aarde, zou dat in de laatste dagen hersteld
worden. (. . .) Want dit is de bedeling van de volheid der
tijden, die alle andere tijdperken, beginselen, machten,
manifestaties, priesterschappen en machten omvat die
op enig moment of op enige plaats op aarde hebben
bestaan.’ (The Gospel Kingdom, G. Homer Durham [1943],
pp. 101–102.)

‘Wat in bepaalde omstandigheden verkeerd is, kan onder
andere omstandigheden goed zijn.

‘God heeft gezegd: “Gij zult niet doodslaan”; maar een
andere keer heeft Hij gezegd: “(. . .) zult gij hen volkomen
met de ban slaan”. Dit is het beginsel waarop het hemels
bestuur is gevestigd – door openbaring aangepast aan de
omstandigheden waarin de kinderen van het koninkrijk
zijn geplaatst. Wat God eist, is juist, ongeacht wat het is,
hoewel wij de reden pas inzien als de gebeurtenissen
hebben plaatsgevonden.’ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, Joseph Fielding Smith [1976], p. 256.)

• Wat hadden deze twee mannen gemeen? (Zij waren allebei
profeet, met de sleutels van het koninkrijk; zie vers 45–46.)

• Welke machten krijgen profeten met deze sleutels? 
(Zie vers 46–48.)

• Hoe komen de machten die in vers 46 beschreven worden tot
uitdrukking in de daden van Joseph Smith en Wilford
Woodruff?

Geef de cursisten de opdracht om Jakob 2:30 en Leer en
Verbonden 132:63 naar elkaar te laten verwijzen. Vraag: Welke
reden geeft de Heer voor de herstelling van het meervoudig
huwelijk, naast het ‘herstel [van] alle dingen’ (LV 132:40) in de
bedeling van de volheid der tijden?

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley
voor:

Lees Leer en Verbonden 132:32. Leg uit dat de leden van de
kerk niet langer het meervoudig huwelijk praktiseren, maar dat
we wel Abrahams voorbeeld van gehoorzaamheid en getrouw-
heid moeten volgen. (Zie Hebreeën 11:8–19.) Zet de belang-
rijkste werken van Abraham op het bord. U kunt de volgende
samenvatting van zijn werken gebruiken:

1. Hij volgde Jezus Christus.

2. Hij streefde naar het priesterschap en de zegeningen van het
priesterschap.

3. Hij gehoorzaamde onmiddellijk.

4. Hij ontving openbaring voor zijn gezin.

5. Hij presideerde zijn gezin in rechtschapenheid.

6. Hij onderwees zijn gezin in het evangelie door voorbeeld
en leer.

7. Hij verrichtte zendingswerk.

8. Hij was een vredestichter.

‘Ik wil categorisch ontkennen dat deze kerk ook maar iets
te maken heeft met de mensen die een polygaam huwelijk
hebben. Zij zijn geen lid van deze kerk. De meesten zijn er
nooit lid van geweest. Zij overtreden de burgerlijke wet.
Zij weten dat zij de wet overtreden. Zij zijn onderworpen
aan de straffen die daarop staan. Uiteraard heeft de kerk
geen enkele jurisdictie in deze aangelegenheid.

‘Als wij erachter komen dat een van onze leden een meer-
voudig huwelijk heeft, wordt hij of zij geëxcommuni-
ceerd, de zwaarste straf die de kerk kan opleggen. De
mensen die hierbij betrokken zijn, overtreden niet alleen
rechtstreeks de burgerlijke wet, maar zij overtreden ook
de wet van deze kerk. Een van onze geloofsartikelen is
bindend voor ons. Er staat in: “Wij geloven onderdanig te
moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en
magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hoog-
houden van de wet” (Geloofsartikelen 1:12). Men kan niet
tegelijkertijd de wet gehoorzaam en ongehoorzaam zijn.’
(De Ster, januari 1999, p. 84.)
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9. Hij hield zich aan zijn verbonden met God.

10. Hij was eerlijk ten opzichte van anderen.

11. Hij betaalde een volledige tiende.

12. Hij oefende zijn geloof.

(Gebaseerd op Otten en Caldwell, Sacred Truths of the Doctrine
and Covenants, deel 2, p. 361.)

Vraag:

• Wat kreeg Abraham van de Heer voor zijn gerechtigheid?
(Zie LV 132:37.)

• Wat zouden jullie voor deze beloning overhebben?

Laat de cursisten opschrijven hoe zij het voorbeeld van
Abraham beter kunnen volgen.

Leer en Verbonden 132:49–50. Sommige rechtscha-
penen krijgen in dit leven de verzekering dat zij
verhoogd zullen worden. (10–15 minuten)

NB: Zie ook het lesidee voor Leer en Verbonden 131:5–6
(p. 222).

Vraag de klas:

• Op wat voor carrière willen jullie je graag voorbereiden?
(Zet de antwoorden op het bord.)

• Hoeveel jaar moeten jullie daarvoor studeren?

Kies een carrière uit waar veel voorbereiding en scholing voor
nodig is, en stel een cursist die daar interesse in heeft de
volgende vragen:

• Wat vind je van de jarenlange voorbereiding die voor deze
carrière nodig is?

• Waarom zouden sommige mensen aan deze carrière
beginnen en die nooit afmaken?

NB: De volgende twee vragen zijn van toepassing op een cursist
die arts wil worden. Pas ze zo nodig aan de gekozen carrière
van de cursist aan.

• Hoe zou je hoop beïnvloed worden als de Heer zou zeggen
dat je niet alleen arts zal worden, maar dat je een genees-
middel tegen kanker zal ontdekken en een van de
beroemdste artsen in de geschiedenis zal worden?

• Zou deze kennis het jarenlange onderzoek overbodig maken
om dat geneesmiddel te ontdekken?

• Zou het een steun zijn om te volharden? In welke opzichten?

Laat de cursisten zich afvragen wat hun grootste verlangen is.
Lees Leer en Verbonden 14:7 en zoek op wat volgens God de
grootste gave is. Lees Leer en Verbonden 132:49 en zoek op wat
de Heer de profeet Joseph Smith beloofde. Vraag:

• Wat zouden jullie ervan vinden als je deze belofte zou
ontvangen?

• Zouden de moeilijkheden en offers van dit leven erdoor
weggenomen worden?

• Lees vers 50. Wat zag de Heer waardoor Joseph Smith voor
deze zegen in aanmerking kwam?

• Welke beproevingen doorstond de profeet Joseph Smith
nadat hij deze belofte had ontvangen? (Hij zag hoeveel de
heiligen moesten lijden, en hij en zijn broer Hyrum werden
vermoord.)

• Zouden jullie je beproevingen beter kunnen doorstaan als je
deze belofte zou krijgen?

Laat de cursisten Mosiah 26:14–15, 20 lezen en opzoeken wie
deze belofte ook ontving. (Alma.) Lees 2 Petrus 1:10, 19 en zoek
twee manieren op waarop Petrus naar deze belofte van de Heer
verwees. (Onze roeping en verkiezing bevestigen, en het profe-
tische woord vaster achten.) Vraag: Welke raad gaf Petrus in
vers 10 waarnaar we kunnen streven? Lees de volgende
uitspraak voor van ouderling Bruce R. McConkie, destijds lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat deze ervaring in dit
leven niet gebruikelijk of noodzakelijk is om het eeuwige leven
te ontvangen. Lees de volgende uitspraak van ouderling
McConkie voor:

Laat de cursisten een tekstenreeks maken van 2 Petrus 1:10, 19;
Mosiah 26:20 en Leer en Verbonden 132:49–50. Laat de cursisten
het voorbeeld van Petrus opvolgen om voor de bevestiging van
hun roeping en verkiezing te zorgen, in dit leven of in het
volgende leven.

‘Als wij in het ware geloof overlijden, is dat de bevesti-
ging van onze roeping en verkiezing en van het feit dat
we verder zullen gaan om onze eeuwige beloning te
ontvangen. De getrouwe leden van de kerk hebben een
koers uitgezet die naar het eeuwige leven leidt. (. . .) Als
zij hun plichten vervullen, en doen wat ze behoren te
doen, hoewel ze daar nog niet volmaakt in zijn, is hun
proeftijd ten einde. (. . .) Zij zullen dan niet meer van dat
pad afdwalen.’ (Toespraak tijdens de begrafenis van
ouderling S. Dilworth Young, 13 juli 1981, p. 5)

‘Om onze roeping en verkiezing te bevestigen, moeten
we in het eeuwige leven verzegeld zijn. Het is de onvoor-
waardelijke garantie van verhoging in de celestiale
wereld. Het is de verzekering van de Godheid. De dag
van het oordeel wordt in feite vervroegd, zodat een
erfgoed van alle glorie en heerlijkheid van het koninkrijk
van de Vader is verzekerd voordat de getrouwe mensen
daadwerkelijk in Gods tegenwoordigheid komen en met
Christus op zijn troon zitten, net zoals Hij met zijn “Vader
op zijn troon” zit (Openbaring 3:21).’ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 delen [1966–1973], deel 3,
pp. 330–331.)
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Inleiding
Hoewel deze afdeling aan het eind van de Leer en Verbonden
staat, werd afdeling 133 op 3 november 1831 ontvangen, slechts
twee dagen na afdeling 1. Deze openbaring was aanvankelijk
een aanhangsel van de Leer en Verbonden.

Een van de belangrijkste doelen van deze bedeling is de mensen
op de wederkomst van Jezus Christus voorbereiden. President
Harold B. Lee heeft gezegd dat Leer en Verbonden 133 een
‘stapsgewijze opsomming is van de gebeurtenissen die tot de
wederkomst van de Heiland leiden.’ (Conference Report,
oktober 1972, p. 128; of Ensign, januari 1973, p. 106.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als Jezus Christus op aarde terugkeert, zullen de goddelozen

als door vuur gedood worden, terwijl de rechtschapenen
buitengewoon gezegend zullen worden. (Zie LV 133:1–17,
38–45, 62–74.)

• Jezus Christus zal tijdens het millennium op aarde regeren.
Zijn hoofdsteden zullen het oude Jeruzalem en het nieuwe
Jeruzalem zijn. (Zie LV 133:18–25.)

• Israël zal haar rijke schatten (schriften) voortbrengen onder
het volk van Efraïm. (Zie LV 133:30–34.)

• Er zullen veel tekens en wonderen plaatsvinden voordat de
Heiland terugkeert. Deze tekens vervullen profetieën 
en zijn een middel voor de rechtschapenen om zich op zijn
wederkomst voor te bereiden. (Zie LV 133:19–64; zie ook
LV 45:35–44.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, p. 119.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 335–343.

Lesideeën
Leer en Verbonden 133:1–17, 38–45, 62–74. Als Jezus
Christus op aarde terugkeert, zullen de goddelozen
als door vuur gedood worden, terwijl de recht-
schapenen buitengewoon gezegend zullen worden.
(25–30 minuten)

Vraag de cursisten of zij weleens naar school zijn gegaan zonder
zich op een proefwerk voorbereid te hebben? Vraag: Hoe goed
maakte je toen het proefwerk? Laat hen ook iets over hun
gevoelens vertellen. Laat hen nu het proefwerk beschrijven
waarop ze zich het best voorbereid hadden. Vraag: Maakte de
voorbereiding enig verschil? Laat hen vertellen wat het moei-
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lijkste en belangrijkste proefwerk is dat zij zullen maken en
waarop zij goed voorbereid moeten zijn.

Lees Leer en Verbonden 133:1–4 en vraag:

• Naar wat voor ‘proefwerk’ verwijzen deze teksten?

• Hoe kunnen we ons daar volgens vers 4 op voorbereiden?

Laat de cursisten in de verzen 5–17 woorden en zinsneden
markeren waarin beschreven wordt hoe we ons op de weder-
komst van Jezus Christus kunnen voorbereiden. Laat hen
vertellen wat ze hebben gevonden.

Zet op het bord: LV 133:38–45 en LV 133:62–74. Leg uit dat deze
teksten twee groepen mensen ten tijde van de wederkomst
vertegenwoordigen. Laat de helft van de klas LV 133:38–45
lezen, en de andere helft LV 133:62–74. Laat hen aan de hand
van die teksten de volgende vragen beantwoorden.

• Welke groep wordt in jullie teksten beschreven?

• Wat zal die groep tijdens de wederkomst ervaren?

• Waarom zullen zij deze ervaringen hebben?

• Van welke groep zouden jullie het liefst deel willen uitmaken?

• Wat moeten jullie doen om van die groep deel te kunnen
uitmaken?

Laat een cursist uit ieder groepje verslag uitbrengen over hun
bevindingen.

Lees de verzen 4, 10, 15, 17, 19, 50 en vraag: Wat hebben deze
teksten met elkaar gemeen?

Bespreek met de cursisten wat volgens hen de beste manier is
om zich op de wederkomst van Jezus Christus voor te bereiden.
Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Delbert L.
Stapley, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Leer en Verbonden 133:18–25. Jezus Christus zal
tijdens het millennium op aarde regeren. Zijn
hoofdsteden zullen het oude Jeruzalem en het nieuwe
Jeruzalem zijn. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten:

• Waar komen de gemeenteraadsleden van onze stad bijeen
om hun werk te doen?

‘Laten we ervoor zorgen dat we goed begrijpen wat voor
belangrijke dingen we moeten doen om ons op de weder-
komst van de Heer op aarde voor te bereiden. (. . .)

‘(. . .) We moeten ons leven en ons gezin op orde brengen.
Dat betekent dat we ons zielenleven onder de loep
moeten nemen, onze fouten moeten toegeven en ons zo
nodig moeten bekeren. Het betekent dat we alle geboden
van God onderhouden. Dat we onze naasten liefhebben.
Dat we een voorbeeldig leven leiden. (. . .) Het betekent
dat we altijd eerlijk zijn, thuis en op ons werk. Het bete-
kent dat we het evangelie van Jezus Christus aan de hele
mensheid verkondigen.’ (Conference Report, oktober
1975, p. 71; of Ensign, november 1975, p. 49).
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• In welke stad komen de provinciale bestuurders bijeen?

• Wat is de hoofdstad van ons land?

• Zijn de wetten altijd in deze steden ontworpen?

• Zullen ze daar altijd ontworpen worden?

• Van waaruit zullen de wetten van God tijdens het millen-
nium worden afgekondigd?

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 133:18–25, 56 opzoeken
waar de Heer tijdens het millennium zal regeren.

Zet de volgende vragen op het bord, of geef ze de cursisten als
uitreikblad. Laat de cursisten aan de hand van de teksten de
vragen beantwoorden.

1. Waar staat ‘de berg Zion’? (LV 133:18; zie ook LV 84:2.)

2. Wie zijn de ‘honderdvierenveertig duizend’? 
(LV 133:18; zie LV 77:11.)

3. Wie is de ‘Bruidegom’? (LV 133:19; zie LV 65:3.)

4. Waar is ‘Zion’? (LV 133:21; zie LV 57:2–3.)

5. Hoe ver is dat bij Jeruzalem vandaan? (Zie LV 133:21.)

6. Hoe zullen de landen van Jeruzalem en Zion tijdens de
wederkomst veranderen? (Zie LV 133:24.)

7. Wie zal de wereld tijdens het millennium regeren?
Van waaruit? (Zie LV 133:25; zie ook Jesaja 2:3.)

Lees de volgende uitspraak voor van president Joseph Fielding
Smith, destijds president van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag:

• Hoe zal het volgens jullie zijn als Jezus Christus op aarde
regeert?

• Hoe zullen de wetten van het land veranderen als de Heer
tijdens het millennium komt regeren?

• Welke voordelen zal het hebben om tijdens het millennium
kinderen groot te brengen?

Leer en Verbonden 133:22–64. Er zullen veel
tekens en wonderen plaatsvinden voordat de
Heiland terugkeert. Deze tekens vervullen

profetieën en helpen de rechtschapenen zich op zijn
wederkomst voor te bereiden. (30–35 minuten)

Naam wat foto’s van verschillende jaargetijden. Laat de
illustraties zien en vraag:

S  M  T  W  TH  F  S

‘Nadat de Joden gereinigd en geheiligd zijn van al hun
zonden, zal het oude Jeruzalem een heilige stad worden,
waar de Heer zal wonen en vanwaar Hij zijn woord zal
doen uitgaan tot alle volken. Insgelijks zal op dit conti-
nent de stad Zion, Nieuw-Jeruzalem, gebouwd worden
en ook daarvan zal Gods wet uitgaan. Er zal geen
wedijver zijn, want beide steden zullen het hoofdkwartier
van de Verlosser der wereld zijn, en vanuit beide zal Hij
zijn wil bekendmaken wanneer dit nodig is.’ (De leer tot
zaligmaking, deel 3, p. 67.)

• In welk jaargetijde is deze foto genomen?

• Waaraan kun je zien in welk jaargetijde deze foto is
genomen?

• Staan er voldoende aanwijzingen op de foto om de exacte
datum te bepalen?

Laat de cursisten een aantal tekens van de wederkomst van
Jezus Christus noemen. (U kunt hun antwoorden op het bord
zetten.) Vraag:

• Hoe kunnen we aan de hand van deze tekens bepalen
wanneer de wederkomst ongeveer zal plaatsvinden?
(Zie Matteüs naar Joseph Smith 1:38–39.)

• Hoe is dit te vergelijken met jaargetijden op de foto’s?

• Wie weet het exacte tijdstip van de wederkomst?
(Zie Matteüs naar Joseph Smith 1:40.)

Geef de cursisten kopieën van het bijgaande schema als uitreik-
blad. (Laat de rechterkolom leeg.) Laat de cursisten Leer en
Verbonden 133:22–56 lezen en tekens en wonderen noteren die
vóór de wederkomst zullen plaatsvinden.

Vraag:

• Welke invloed hebben deze tekens op jullie gevoelens ten
opzichte van de wederkomst?

• Wat zijn de voordelen als we de tekens van de wederkomst
kennen?

• Hoe kunnen we meer vertrouwd raken met deze tekens?

• Hoe kunnen we andere tekens van de wederkomst
ontdekken? (Door de Schriften en de woorden van de
profeten te bestuderen.)

Teksten Teken of wonder

22 De bergen zullen geslecht worden, en de valleien zullen
niet meer te vinden zijn.

23–24 De zeeën zullen teruggedreven worden, en de eilanden
zullen één land worden.

26–27 De mensen in de noordelijke landen (de tien stammen)
zullen vergaderd worden.

28 Zij zullen hun vijanden verslaan.

29 Er zullen in de woestijn bronnen tevoorschijn komen.

35 De stam van Juda zal geheiligd worden en in de
tegenwoordigheid van de Heer wonen.

36–39 Het evangelie zal in alle landen verkondigd worden.

41 De tegenwoordigheid van de Heer zal als vuur zijn.

46–51 De Heer zal rode kleding dragen.

49 Door zijn heerlijkheid zullen de zon en de maan zich
verbergen en zullen de sterren vallen.

54–55 Wie ten tijde van de opstanding van Christus zijn
herrezen, zullen Hem bij zijn wederkomst vergezellen.

56 De heiligen die sinds de opstanding van Christus zijn
overleden, zullen herrijzen en Hem ontmoeten.
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Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling Boyd K. Packer
heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen het
volgende gezegd:

Ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven:

Inleiding
In afdeling 134 staat een verklaring over regeringen en wetten.
Deze afdeling werd in de uitgave van 1835 van de Leer en
Verbonden door de leden van de kerk goedgekeurd. In het elfde
en twaalfde geloofsartikel staat dat alle mensen door de wet in
staat moeten worden gesteld om God ‘volgens de stem van
[hun] eigen geweten’ te vereren, en dat de mens onderworpen
is aan magistraten en de wet moeten ‘gehoorzamen, eerbie-
digen en hooghouden’. President N. Eldon Tanner heeft gezegd:

‘Het is uitermate belangrijk dat alle burgers weten waar de
regering mee bezig is; dat zij de wetten van het land kennen en
begrijpen; en dat zij zo mogelijk actief deelnemen aan de verkie-
zing van eerlijke, wijze mensen om in de regering plaats te
nemen. (. . .)

‘Abraham Lincoln heeft eens gezegd: “Slechte wetten, zo die
bestaan, moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft; maar als
ze van kracht blijven, moeten ze nauwgezet worden nageleefd.”

‘Dat is ook de houding van de kerk ten opzichte van gehoor-
zaamheid aan de wet. Wij zijn het eens met de schrijver van de
volgende woorden:

Leer en Verbonden 134

‘In onze tijd kijken we hoopvol en vreugdevol uit naar de
wederkomst van de Zoon des mensen, en naar de organi-
satie van het millenniaanse koninkrijk van vrede en recht-
schapenheid, dat Hij duizend jaar lang zal regeren. We
weten niet precies wanneer die vreselijke, maar gezegende
dag zal plaatsvinden. We moeten op de tekenen des tijds
letten. Dan zullen we ongeveer weten wanneer Hij komt,
en dan kunnen we ons daarop voorbereiden.’ (The Promi-
sed Messiah: The First Coming of Christ [1978], p. 457.)

‘De algemene autoriteiten weten, aangezien zij voortdu-
rend de hele wereld bereizen, zeker wel wat er gaande is,
en dankzij hun profetische gaven zijn zij in staat om de
tekenen des tijds te interpreteren. (. . .)

‘Volg niemand anders. Volg uw leiders die op de juiste
wijze zijn geordend en die in het openbaar ter steunverle-
ning zijn voorgesteld, en u zult niet worden misleid.’
(De Ster, januari 1993, p. 66.)

‘“In werkelijkheid is de man die de wet trotseert of bespot te
vergelijken met de dwaas die de plank afzaagt waarop hij zit.
Oneerbiedigheid of onverschilligheid ten opzichte van de wet is
het eerste teken van een samenleving die op instorten staat.
Respect voor de wet is de fundamenteelste van alle maatschap-
pelijke deugden, want het alternatief van de wet is geweld en
anarchie.” (Case and Comment, uitgave van maart/april, 1965,
p. 20.)

‘(. . .) Christus heeft ons het grote voorbeeld van een gehoor-
zame burger gegeven toen de Farizeeën Hem probeerden te
verstrikken en Hem, zoals in de Schriften staat, vroegen of het
geoorloofd was om aan de keizer belasting te betalen. Nadat Hij
gevraagd had wiens afbeelding op het geld stond, en na hun
antwoord dat het de keizer was, zei Hij:

‘“Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is”
(Matteüs 22:21).

‘Het is de taak van de burgers van ieder land om zich hun eigen
verantwoordelijkheid indachtig te zijn, en zich aan de wetten
houden van het land waarin ze wonen.’ (Conference Report,
oktober 1975, p. 126; of Ensign, november 1975, p. 83.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij geloven dat regeringen het recht hebben om wetten uit te

vaardigen voor de vrede en veiligheid van de burgers, maar
dat ze de godsdienstvrijheid in acht moeten nemen.’ (Zie
LV 134:1–4, 7, 9, 11–12; zie ook LV 42:79, 84–86; 101:76–80.)

• Regeringen zijn ten behoeve van de mens door God inge-
steld. Het is de plicht van alle mensen om de wetten te
gehoorzamen van het land waarin ze wonen. (Zie LV 134:1,
5–8; zie ook LV 58:21; Officiële verklaring 1.)

• Godsdienstige organisaties hebben niet het recht om het
leven of het bezit van een persoon af te nemen. Zij mogen
alleen het lidmaatschap van iemand in hun organisatie
opzeggen of beperken. (Zie LV 134:4, 10; zie ook LV 20:80;
102:1–2, 18–24.)

Aanvullende bronnen
• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,

pp. 344–347.

Lesideeën
Leer en Verbonden 134. Wij geloven dat regeringen
het recht hebben om wetten uit te vaardigen voor
de vrede en veiligheid van de burgers, maar dat ze
de godsdienstvrijheid in acht moeten nemen. Het is
de plicht van alle mensen om de wetten te gehoor-
zamen van het land waarin ze wonen. (30–35 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze zijn gevraagd in een
comité plaats te nemen om het plaatselijke bestuur van een
nieuw gebied te organiseren. Geef ze tien minuten de tijd om in
groepjes de volgende vragen te bespreken en te beantwoorden:
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• Hoe zouden jullie het doel van het plaatselijke bestuur
definiëren?

• Welke taken zou het bestuur hebben?

• Welke taken zouden de burgers hebben?

Laat iedere groep vertellen wat ze hebben opgeschreven. Lees
Leer en Verbonden 134:1–9, 11 klassikaal. Laat de cursisten
opzoeken hoe de vragen in deze afdeling beantwoord worden,
en vergelijk dat met de antwoorden van de groepjes.

Lees de inleiding tot Leer en Verbonden 134 en vraag:

• Hoe verschilt deze afdeling van de andere afdelingen in de
Leer en Verbonden? (Het is een verklaring van geloof, geen
openbaring.)

• Waarom zou deze verklaring voor ons belangrijk zijn?

Behandel de historische achtergrond bij afdeling 134 in De Leer
en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325 (p. 344.) Bespreek de
volgende vragen:

• Welke gebeurtenissen hebben tot deze verklaring geleid?

• Waarom zou het voor andere mensen belangrijk zijn om de
zienswijze van de kerk met betrekking tot regeringen te
begrijpen?

• Hoe bekrachtigen het elfde en twaalfde geloofsartikel deze
leringen?

• Hoe kan een regering de leringen in Leer en Verbonden 134
nakomen?

• Hoe kunnen wij laten zien dat we onze regering en de
bewindslieden steunen?

Leer en Verbonden 134:4, 10. Godsdienstige organi-
saties hebben niet het recht om het leven of het
bezit van een persoon af te nemen. Zij mogen alleen
het lidmaatschap van iemand in hun organisatie
opzeggen of beperken. (10–15 minuten)

Zet de volgende veronderstelde regels op het bord:

Bespreek met de cursisten wat ze van dergelijke regels zouden
vinden. Vraag:

• Vinden jullie deze regels redelijk? Waarom of waarom niet?

• Waarom zou het verkeerd zijn als het seminarie of de kerk
mensen ergens toe zouden dwingen?

• Welke straffen zou een kerk haar leden op mogen leggen als
zij de regels overtreden?

• Iedere keer dat je te laat op het seminarie komt, krijg je
een boete van 5 euro.

• Als je geen goede cijfers op het seminarie haalt, mag je
niet meer aan buitenschoolse activiteiten deelnemen.

• Iedere dag dat je niet in de Schriften leest, moet je een
van je persoonlijke bezittingen bij de leerkracht inle-
veren (met een waarde van maximaal 10 euro).

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 134:4, 10 het standpunt
van de kerk opzoeken. Vraag: Waarom is dit beter dan gods-
dienstige organisaties macht over het leven en bezittingen
geven?

Zet op het bord: stelen, liegen, moord, overspel, oneerlijkheid. Vraag:

• Wat is volgens jullie een gepaste straf die de regering voor
deze overtredingen kan opleggen?

• Wat zou voor de kerk een gepaste straf zijn?

Inleiding
Afdeling 135 is een geïnspireerd eerbetoon aan de profeet
Joseph Smith, opgeschreven door ouderling John Taylor,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Ouderling
Taylor heeft later gezegd:

‘Wij leven in deze bedeling waarin grotere gebeurtenissen
plaatsvinden dan in enige andere bedeling ooit op aarde, omdat
alles erin omvat is dat onder de mensen op aarde heeft bestaan.
Daarom beschouwen we Joseph Smith als een grote en belang-
rijke figuur in de geschiedenis van de wereld. Ik vind dat hij, op
Jezus na, een van de grootste profeten ooit op aarde is geweest.’
(Journal of Discourses, deel 18, pp. 326–327.)

Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf
Apostelen heeft verklaard:

‘Iedereen die een getuigenis heeft van het evangelie van Jezus
Christus behoort Joseph Smith jr. lief te hebben en te
waarderen, want hij heeft als “profeet en ziener des Heren,
Jezus alleen uitgezonderd, meer voor het heil van de mensen in
deze wereld gedaan dan enig ander mens die hier ooit heeft
geleefd” (LV 135:3).’ (De Ster, januari 1992, p. 4.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De profeet Joseph Smith en zijn broer Hyrum verzegelden

hun getuigenis van het Boek van Mormon en de Leer en
Verbonden met hun bloed. (Zie LV 135; zie ook LV 136:39.)

• Joseph Smith staat aan het hoofd van de bedeling die alle
andere bedelingen bijeenbrengt. (Zie LV 135:3; zie ook
LV 1:17–30; 136:37–38.)

• Het bloed van alle martelaars zal een getuigenis tegen de
goddelozen zijn. (Zie LV 135:7; zie ook Alma 14:8–11;
LV 103:27–28; 109:49.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 273–285.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 348–350.

Leer en Verbonden 135
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Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 19, ‘Joseph Smith, de profeet van de herstelling’
(21:30), kan gebruikt worden om Leer en Verbonden 135

te behandelen. (Zie Videolessen Leer en Verbonden en kerkgeschie-
denis voor lesideeën.)

Leer en Verbonden 135. De profeet Joseph Smith
en zijn broer Hyrum verzegelden hun getuigenis
van het Boek van Mormon en de Leer en

Verbonden met hun bloed. (40–45 minuten)

Deel het klaslokaal in zoals de bovenkamer van Carthage Jail.
(Zie het diagram op p. 279 van De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden.) Laat de cursisten de marteldood van de
profeet Joseph Smith en zijn broer Hyrum naspelen. Gebruik de
informatie in hoofdstuk 22 van De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden en Leer en Verbonden 135: 1–2, 4–5. (NB: Laat
de cursisten het rollenspel niet te levendig uitbeelden. Zorg
ervoor dat de cursisten deze heilige gebeurtenis niet te sensatio-
neel maken.) Zing op het juiste moment met de klas ‘Een arme
zwerver, moed’ en mat’ (lofzang 23). Onderbreek het rollenspel
zo nu en dan om vragen als de volgende te stellen:

• Wat zal de profeet op dit moment gevoeld hebben?

• Hoe zullen de mensen die bij Joseph waren zich gevoeld
hebben?

• Welke indruk maken de handelingen van de mensen die bij
Joseph waren op jullie?

• Wat zullen de familieleden van Joseph Smith in deze moei-
lijke tijd hebben gedacht?

• Welke gedachten of indrukken hebben jullie nu we deze
gebeurtenis naspelen?

• Lees Leer en Verbonden 135:6–7. Hoe oud was de profeet
Joseph Smith toen hij stierf?

• Wat maakt in deze teksten nog meer indruk op jullie?

Laat de cursisten de volgende zinnen in hun Schriften marke-
ren: ‘Zij leefden voor heerlijkheid, zij stierven voor heerlijkheid,
en heerlijkheid is hun eeuwig loon. Van eeuw tot eeuw zullen
hun namen aan het nageslacht worden doorgegeven als klei-
noden voor de geheiligden.’

Laat de cursisten zich afvragen wat ze dit jaar over de profeet
Joseph Smith geleerd hebben. Laat hen een aantal prestaties van
de profeet op het bord zetten. (Zie De geschiedenis van de kerk in
de volheid der tijden, p. 284.)

Vraag:

• Hoe is jullie leven door de profeet Joseph Smith beïnvloed?

• Voor welke eigenschappen van de profeet hebben jullie het
meest bewondering?

• Waardoor voelen of weten jullie dat Joseph Smith een profeet
van God is?

• Wat is onze verantwoordelijkheid als we een getuigenis
hebben dat Joseph Smith een profeet is?

S  M  T  W  TH  F  S

Ouderling Delbert L. Stapley heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

Lees Leer en Verbonden 136:39 en vraag:

• Waarom hebben de profeet Joseph Smith en zijn broer
Hyrum hun leven voor het werk van de Heer opgeofferd?

• Welke zegeningen en kansen krijgen wij door de profeet
Joseph Smith?

Zing ‘Wij danken U, Heer, voor profeten’ (lofzang 17) en geef
uw getuigenis van de profeet Joseph Smith.

Leer en Verbonden 135:3. Joseph Smith staat aan het
hoofd van de bedeling die alle andere bedelingen
bijeenbrengt. (40–45 minuten)

Kies een aantal dagen voor deze les drie of vier cursisten uit om
iets over het leven van de profeet Joseph Smith te vertellen.
Geef iedere cursist een uitspraak uit ‘Getuigenissen van heden-
daagse profeten over Joseph Smith’ in het aanhangsel (p. 307).
Laat de cursisten een verhaal uit het leven van de profeet
Joseph Smith opzoeken waarin de woorden van dat getuigenis
worden geïllustreerd.

Laat de cursisten hun uitspraak uit het aanhangsel lezen en het
verhaal vertellen wat zij gevonden hebben. Bespreek een aantal
karaktereigenschappen van Joseph Smith. Vraag: Voor welke
eigenschappen hebben jullie de meeste bewondering? Waarom?
Laat de cursisten vertellen hoe zij deze eigenschappen kunnen
ontwikkelen.

‘Als God niet bij hem was geweest, had de profeet, die
ongeschoold en niet onderlegd was, de wereld nooit
kunnen geven wat hij geopenbaard heeft. God heeft hem
in alles geïnspireerd. Er waren levende getuigen die van
zijn goddelijke roeping getuigd hebben, want hemelse
boodschappers hadden zijn waarheid aan verschillende
broeders geopenbaard. Als wij het getuigenis van een
mens ontvangen, wordt het getuigenis van God sterker.
De Heilige Geest getuigt van de Vader en de Zoon, en is
de geest van de waarheid. En als Hij tot de geest van de
mens getuigt, komt er een innerlijk gevoel of iets waar of
niet waar is. In het geval van de profeet Joseph Smith was
het waar, want de mensen in zijn tijd en later hebben het
getuigenis ontvangen dat de Heilige Geest verleent aan
de mensen die op zoek zijn naar de waarheid.

‘En analyseer de werken van Joseph Smith; uit alles blijkt
zijn profetische roeping. Als er een testament is, moet er
een erflater zijn overleden, en in dit testament werd Gods
koninkrijk, met alle verlossende verordeningen, begin-
selen en goddelijke macht, opnieuw geopenbaard. Een
testament is pas geldig als iemand is overleden. De
profeet gaf zijn leven om dat getuigenis te verzegelen, en
daarom werd het offer van zijn leven een getuigenis voor
alle mensen van de waarheid en macht van zijn heilige
roeping en bediening.’ (Conference Report, oktober 1954,
pp. 48–49.)
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Deel de klas op in groepjes en verdeel de volgende teksten
onder hen. Laat de groepjes vertellen wat er in hun teksten over
Joseph Smith en zijn bijdrage aan de wereld staat.

• Leer en Verbonden 1:17, 29; 5:4, 21–22

• Leer en Verbonden 24:5–9; 25:5–9

• Leer en Verbonden 26:1; 28:2; 43:1–4

• Leer en Verbonden 76:11–12, 23–24; 82:11–12; 93:45–48

• Leer en Verbonden 100:1; 121:1–11

• Leer en Verbonden 122; 124:1–2, 58

• Leer en Verbonden 127:1–2; 132:30–32, 48–50, 53; 135:3

Zing ‘Ere de man’ (lofzang 24) en geef uw getuigenis van de
profeet Joseph Smith. U kunt ook de cursisten die dat willen
hun getuigenis van de profeet Joseph Smith laten geven.

Deze afdeling zal als onderdeel van ‘De kerk verhuist naar het
westen’ (p. 241) worden behandeld.

Inleiding
In afdeling 137 staat belangrijke waarheid over het celestiale
koninkrijk en wie die heerlijkheid zullen beërven. Ouderling
George Albert Smith heeft als lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen het volgende gezegd:

‘Een van de mooiste kenmerken van het evangelie van Jezus
Christus is volgens mij dat wij allemaal op een gemeenschappe-
lijk niveau worden gebracht. Het is niet noodzakelijk om ring-
president of lid van het Quorum der Twaalf Apostelen te zijn
om een hoge plaats in het celestiale koninkrijk te verdienen. Het
nederigste lid van de kerk zal, als hij de geboden van God
onderhoudt, net zoveel verhoging ontvangen als ieder ander in
het celestiale koninkrijk. Het mooie van het evangelie van Jezus
Christus is dat we allemaal gelijk zijn als we de geboden van
God onderhouden. Als we de wetten van de kerk naleven,
hebben we evenveel kans op de verhoging.’ (Conference
Report, oktober 1933, p. 25.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het celestiale koninkrijk is een prachtige en heerlijke plaats.

Onze hemelse Vader woont daar met zijn getrouwe zoons
en dochters. (Zie LV 137:1–5; zie ook 1 Korintiërs 15:40–41;
LV 76:50–70, 92–96.)

Leer en Verbonden 137

Leer en Verbonden 136

• Mensen die zonder het evangelie sterven maar het aanvaard
zouden hebben als ze de kans hadden gekregen, zullen het
celestiale koninkrijk beërven. Wie sterven voordat ze de jaren
van verantwoordelijkheid bereikt hebben, zullen in het celes-
tiale koninkrijk verlost worden. (Zie LV 137:5–10; zie ook
Moroni 8:22; LV 29:46–47.)

• De Heer oordeelt ons aan de hand van de verlangens van ons
hart en onze werken. (Zie LV 137:9; zie ook 1 Samuël 16:7;
Alma 41:3–5.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 41–42, 164–165.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 353–356.

Lesideeën
Leer en Verbonden 137:1–5. Het celestiale koninkrijk is
een prachtige en heerlijke plaats. Onze hemelse Vader
woont daar met zijn getrouwe zoons en dochters. (15–20
minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je een voorwerp uit de
hele wereld mocht uitkiezen om het celestiale koninkrijk te
decoreren en te verfraaien.

• Wat zou je uitkiezen en waarom?

• Hoe denken jullie dat het celestiale koninkrijk eruitziet?

• Zouden jullie het fijn vinden om een visioen van dat konink-
rijk te ontvangen?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 137:1–5 lezen. Vraag:

• Wat vinden jullie het indrukwekkendst aan deze beschrijving
van het celestiale koninkrijk?

• Wat vinden jullie gevoelsmatig van deze beschrijving?

• Wie zag Joseph Smith daar?

• Hoe is het een troost om te weten dat God, zijn profeten en
onze rechtschapen huisgenoten in het celestiale koninkrijk
kunnen wonen?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 76:70, 96; 77:1; 130:8; 131:1
lezen en andere details over het celestiale koninkrijk opzoeken.
Bespreek wat zij hebben gevonden. Lees het volgende verslag
voor van ouderling David O. McKay, destijds lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen, over een ervaring die hij in 1921
op een schip naar Apia (Samoa) had:

‘Ik (. . .) viel in slaap, en kreeg een prachtig visioen. In de
verte zag ik een prachtige, witte stad. Hoewel het ver weg
was, meende ik bomen met veel vruchten te zien, strui-
ken met prachtige bladeren en overal bloeiende bloemen.
De heldere lucht leek wel prachtige kleuren te weer-
kaatsen. Toen zag ik een grote groep mensen naar de stad
lopen. Iedereen droeg een wit opperkleed en een wit 
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Leer en Verbonden 137:5–10 (Tekstenbeheersing,
Leer en Verbonden 137:7–10). Mensen die zon-
der het evangelie sterven maar het aanvaard

zouden hebben als ze de kans hadden gekregen,
zullen het celestiale koninkrijk beërven. Wie sterven
voordat ze de jaren van verantwoordelijkheid bereikt
hebben, zullen in het celestiale koninkrijk verlost
worden. (15–20 minuten)

Laat verschillende cursisten de volgende voorbeelden voor-
lezen. Bespreek ze klassikaal en laat de cursisten beslissen of
die persoon een erfgoed in het celestiale koninkrijk zal beërven.

• Ik heb mij als lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen laten dopen en ben mijn hele
leven trouw gebleven. Toen ik stierf, had ik een getuigenis
van de Heer, een geldige tempelaanbeveling en deed 
ik mijn uiterste best om de geboden te onderhouden. 
(Zie LV 76:51–53.)

• Ik ben opgegroeid in een gebied van de wereld waar De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen niet
georganiseerd was. Ik had nog nooit van de ‘mormonen’
gehoord, maar heb altijd in God geloofd. Ik heb er altijd naar
gestreefd om een goed mens te zijn, de Bijbel te bestuderen
en naar de waarheid op zoek te gaan door zoveel mogelijk
kerkdiensten bij te wonen. Ik ben gestorven voordat ik de
kans kreeg om te trouwen. (Zie LV 137:7.)

• Ik ben in een liefdevol gezin geboren, maar had een aantal
geboorteafwijkingen. Ik heb maar een paar weken geleefd.
(Zie LV 137:10.)

• Ik ben door zendelingen in het evangelie onderwezen en de
Geest heeft getuigd dat zij de waarheid verkondigden. Maar
ik wilde mijn leven niet veranderen, dus heb ik mij nooit

hoofddeksel. Mijn aandacht richtte zich meteen op hun
leider, en hoewel ik alleen het profiel van zijn lichaam
kon zien, herkende ik onmiddellijk mijn Heiland! De
indruk en uitstraling van zijn verschijning waren glorie-
rijk. Er ging een ongelofelijke vrede van Hem uit – een
goddelijke vrede!

‘Ik begreep dat het zijn stad was. Het was de eeuwige
stad; en de mensen die Hem volgden, bleven daar in
vrede en eeuwig geluk.

‘Maar wie waren zij?

‘Alsof de Heiland mijn gedachten had gelezen, antwoord-
de Hij door op een halve cirkel te wijzen die boven hen
verscheen en waarop in het goud de volgende woorden
stonden geschreven:

‘Zij zijn het die de wereld hebben overwonnen –
die waarlijk zijn herboren!

‘Toen ik wakker werd, kwam de zon op in de haven van
Apia.’ (Cherished Experiences from the Writings of President
David O. McKay, Clare Middlemiss, herziene editie [1976],
pp. 59–60.)

bekeerd en heb ik mij niet laten dopen. Mijn familieleden zijn
lid van de kerk geworden, en zij hebben altijd gezegd dat ze
na mijn dood het tempelwerk voor mij zullen verrichten.
(Zie LV 76:72–75; 137:5–9.)

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 137:5–10 opzoeken wie
het celestiale koninkrijk zullen beërven. (Zie ook LV 76:50–70.)
Vraag tijdens het bestuderen van deze teksten:

• Hoe zou Joseph zich gevoeld hebben toen hij familieleden in
het celestiale koninkrijk zag?

• Wat vroeg Joseph zich af? Waarom?

• Wat zou de zinsnede ‘die het met geheel hun hart zouden
hebben aangenomen’ betekenen? (LV 137:8.)

• Wie zijn de mensen ‘die sterven eer zij de jaren van verant-
woordelijkheid bereikt hebben’? (Vers 10.)

• Hoe kunnen de leringen in deze afdeling aan veel mensen
hoop bieden?

• Hoe kunnen jullie deze leringen gebruiken om met anderen
over het evangelie te praten?

Zeg dat Alvin Smith op 11 februari 1798 was geboren en op
19 november 1823 overleed. President Joseph Fielding Smith
heeft geschreven:

Laat de cursisten zich afvragen hoeveel mensen op aarde
hebben geleefd zonder de kans om het evangelie te horen. Laat
hen zich ook afvragen hoeveel kinderen door de eeuwen heen
voor hun achtste verjaardag zijn gestorven. Vraag:

• Hoe zijn de leringen in afdeling 137 een uiting van de liefde
van God voor al zijn kinderen?

• Waarom is het volgens jullie belangrijk om te weten dat de
mensen die zonder kennis van het evangelie sterven een
kans in de geestenwereld krijgen?

• Waarom is het volgens jullie belangrijk om te weten dat de
mensen die voor hun achtste verjaardag sterven in het
celestiale koninkrijk verlost worden?

Lees 2 Nephi 26:33 en geef uw getuigenis dat God van al zijn
kinderen houdt.

Leer en Verbonden 137:9. De Heer oordeelt ons aan de
hand van de verlangens van ons hart en onze werken.
(15–20 minuten)

Laat de cursisten de antwoorden op de volgende vragen
opschrijven. Laat verschillende cursisten vertellen wat ze
hebben opgeschreven:

‘[Alvin] stierf met een gebed op zijn lippen voor zijn
jongere broer Joseph en moedigde hem aan om trouw te
blijven aan het grote werk dat hem was opgedragen.
Alvin werd beschouwd als een “jongeman met een
uitzonderlijk goed karakter, vriendelijk en liefdevol.”’
(Essentials in Church History, 27e editie [1974], p. 35.)
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• Wat betekent het woord verlangen?

• Wat verlangen jullie het meest in je leven?

• Hoe kun je erachter komen hoe sterk een bepaald 
verlangen is?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Marvin J.
Ashton, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:
‘Wat we dienen, leren we liefhebben; wat we liefhebben, neemt
onze tijd in beslag; en wat onze tijd in beslag neemt, hebben we
lief.’ (Conference Report, april 1981, p. 32; of Ensign, mei 1981,
p. 24.) Vraag:

• Wat betekent deze uitspraak volgens jullie?

• Wat heeft deze uitspraak met onze verlangens te maken?

• Wat is het verband tussen wat we liefhebben, wat we dienen
en waar we onze tijd aan besteden?

• Als iemand een film van jullie leven zou maken, wat zou dan
als je grootste verlangen naar voren komen? Waarom?

Lees Leer en Verbonden 137:9 en zoek op wat er over onze
verlangens in staat. Vraag: Waarom zal God ons volgens onze
werken en de verlangens van ons hart oordelen? Lees de
volgende uitspraak van ouderling Neal A. Maxwell voor:

‘Of we het (. . .) leuk vinden of niet, de realiteit eist dat we
verantwoording voor onze verlangens dragen. (. . .)

‘Rechtschapen verlangens mogen niet verflauwen, want, zo
zegt president Brigham Young: “De mannen en vrouwen
die het celestiale koninkrijk willen beërven, zullen merken dat
ze daar elke dag voor moeten strijden.” (Journal of Discourses,
deel 11, p. 14.) Ware christenstrijders zijn veel meer dan
zondagsbelijders.’ (De Ster, januari 1997, pp. 20–21.)

Getuig hoe belangrijk het is om rechtschapen verlangens te
hebben. Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling Maxwell
heeft geschreven:

Ouderling Marvin J. Ashton heeft gezegd:

‘Hoe kunnen we onze liefde doen afnemen voor dingen
die niet goed voor ons zijn? We moeten ons leven onder
de loep nemen, zien wat voor diensten we verlenen en
wat voor offers we brengen, en dan de besteding van tijd
wat voor offers we brengen, en dan de besteding van tijd
en inspanning in die richtingen stopzetten. Als dat moge-

‘Een weinig gebruikte manier om op eerlijke wijze de
juistheid van onze verlangens te testen, is die verlangens
in eerbiedig, persoonlijk gebed eerlijker en specifieker aan
God voor te leggen. Waarom? Omdat hun onjuistheid al
snel bevestigd zal worden als we ons teveel schamen om
ze aan Hem voor te leggen! Verlangens die het niet waard
zijn om zijn hulp voor in te roepen, zijn ook voor ons niet
geschikt. Dergelijke verlangens mogen in ons hart en ons
verstand niet verder gevoed worden.’ (That Ye May Believe
[1992], p. 112.)

Laat de cursisten zich afvragen, en opschrijven, hoe zij hun
eigen verlangens kunnen verbeteren.

Deze afdeling zal als onderdeel van ‘Een periode van groei’
(p. 250) worden behandeld.

Deze verklaring zal als onderdeel van ‘De kerk verhuist naar
het westen’ (p. 234) worden behandeld.

Deze verklaring zal als onderdeel van ‘De wereldwijde kerk’
(p. 267) worden behandeld.

Officiële verklaring 2

Officiële verklaring 1

Leer en Verbonden 138

lijk is, dan zal die liefde verwelken en afsterven. Onze lief-
de moet uit bronnen komen die eeuwig georiënteerd zijn.
Onze naasten en familieleden zullen op onze liefde reage-
ren als wij steun blijven verlenen en anderen deelgenoot
van ons maken. Ware liefde is zo eeuwig als het leven zelf.
Sommige roepingen en opdrachten in de kerk lijken onbe-
langrijk, maar iedere keer dat we een opdracht gewillig
vervullen, zal onze liefde voor de Heer groeien. We leren
de Heer liefhebben als we Hem dienen en kennen.

‘Hoe kunnen we een nieuw lid helpen zodat hij of zij het
evangelie gaat liefhebben? Door hem of haar de kans te
geven om te dienen en offers te brengen. We moeten
voortdurend nadruk leggen op het feit dat we liefhebben
waar we onze tijd aan besteden, of dat nu het evangelie,
God of goud is. Vaak horen we uitingen van liefde voor
de Schriften, waaronder de leringen van Jezus. Wie de
waarheden bestuderen en toepassen, kennen ze niet
alleen erg goed, maar worden ook gesterkt om ze hun
hele leven als leidraad te gebruiken. De persoon die de
kans om tiende te betalen het meest waardeert, is de
persoon die de vreugde en de zegeningen ervaart die uit
offerande en gehoorzaamheid aan de wet voortkomen.
Onze waardering en liefde voor het evangelie en de leer-
stellingen zal altijd in verhouding staan tot ons dienstbe-
toon en onze toewijding aan het evangelie.’ (Conference
Report, april 1981, p. 31; of Ensign, mei 1981, p. 24.)
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NB: Het laatste gedeelte van de cursus Leer en Verbonden en
kerkgeschiedenis gaat over de geschiedenis van de kerk vanaf
1845 tot en met onze tijd, vanaf Brigham Young tot en met Gor-
don B. Hinckley. De afdelingen ‘Belangrijke evangeliebeginselen
’ en ‘Lesideeën’ bevatten informatie uit de gids voor de cursist
en de standaardwerken. De gids voor de cursist omvat gedeel-
ten uit Ons erfgoed: beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (1996) en uitspraken
van de profeten. De gids voor de cursist bevat ook een samen-
vatting van het leven en het presidentschap van iedere profeet.

Inleiding
Ouderling David B. Haight van het Quorum der Twaalf
Apostelen heeft gezegd:

‘Na de dood van de president van de kerk, wordt het in rang
volgende lichaam, het Quorum der Twaalf Apostelen, het presi-
derende gezag. De president van dat quorum wordt de waarne-
mend president van de kerk, totdat een nieuwe president van de
kerk officieel tot dat ambt is geordend en aangesteld.’ (De Ster,
januari 1995, p. 13.)

Dit beginsel van opvolging is in deze tijd bekend, maar in de
begindagen van de kerk veroorzaakte de dood van de profeet
Joseph Smith een ernstig probleem voor de heiligen. Sidney
Rigdon en verscheidene anderen beweerden dat zij het recht
hadden om de kerk te leiden, en aangezien het de eerste keer
was dat een president van de kerk overleed, wisten veel
heiligen niet wie ze moesten volgen. Maar Brigham Young
herinnerde de heiligen eraan dat de profeet vóór zijn dood de
sleutels aan het Quorum der Twaalf Apostelen had gegeven.
Drie jaar lang presideerde Brigham Young, als president van
het Quorum der Twaalf, met de rest van de Twaalf de kerk. Op
5 december 1847 werd het Eerste Presidium door de Twaalf
gereorganiseerd, met Brigham Young als president en Heber C.
Kimball en Willard Richards als raadgevers. Dit werd op
27 december 1847 tijdens een algemene conferentie in Iowa
goedgekeurd. Vanaf die tijd is na overlijden van de president
van de kerk, de president van het Quorum der Twaalf
Apostelen altijd de volgende president van de kerk geworden.

Belangrijke evangeliebeginselen
NB: Bestudeer de teksten en de historische informatie met een
gebed in uw hart en overweeg de beginselen onder dit kopje
voordat u uw lessen voorbereidt.

• Als de president van de kerk overlijdt, wordt het Eerste
Presidium ontbonden en wordt het Quorum der Twaalf
Apostelen automatisch het presiderende quorum van de

Opvolging in het presidentschap

kerk, onder leiding van de senior-apostel. De Twaalf
Apostelen dragen alle sleutels die noodzakelijk zijn om de
kerk te leiden en het Eerste Presidium te reorganiseren.
(Zie ‘Opvolging in het presidentschap’, gids voor de cursist,
p. 160, alinea 1–7; zie ook LV 107:22–24; 112:30–32.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 286–307.

Lesideeën
NB: Maak bij uw lesvoorbereiding een keus uit de ideeën onder
dit kopje, of gebruik uw eigen ideeën.

‘Opvolging in het presidentschap’, gids voor de
cursist, p. 158, alinea 1–7. Als de president
van de kerk overlijdt, wordt het Eerste Presidium

ontbonden en wordt het Quorum der Twaalf Apostelen
het presiderende quorum, onder leiding van de
senior-apostel. De twaalf apostelen bezitten alle nood-
zakelijke sleutels om de kerk te leiden en het Eerste
Presidium te reorganiseren. (40–45 minuten)

Vertel over herinneringen die u hebt aan het overlijden van de
profeten van de Heer. Vraag de cursisten of zij zich herinneren
dat er een president van de kerk overleed. Vraag:

• Hoe dachten jullie er toen over?

• Is er enige reden om ons zorgen te maken over het welzijn en
de toekomst van de kerk als de president van de kerk over-
lijdt? Waarom niet?

Gebruik het volgende schema met uitspraken en teksten, zodat
de cursisten begrijpen hoe de Heer een nieuwe president van de
kerk kiest:

1. Als iemand tot apostel wordt geordend, ontvangt hij alle ‘sleutels’
(macht en gezag) die hij nodig heeft om president van de kerk te
worden. (Zie LV 112:30–32.)

President Harold B. Lee heeft als raadgever in het Eerste
Presidium gezegd:

‘Het begin van de roeping als president van de kerk is
eigenlijk al als iemand wordt geroepen, geordend en aan-
gesteld als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. (. . .)

‘Iedere apostel die is geordend door de president van de
kerk, die samen met de andere geordende apostelen de
sleutels van het koninkrijk van God bezit, verleent hem
het priesterschapsgezag dat hij nodig heeft om iedere
taak in de kerk te kunnen vervullen, zelfs de taak van
president van de kerk als hij door de presiderende auto-
riteit wordt geroepen en als de leden van de kerk hem
steun verlenen.’ (Conference Report, april 1970, p. 123.)
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2. Als de president van de kerk overlijdt, wordt het Eerste Presidium
ontbonden. Zijn raadgevers die voorheen lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen waren, worden weer lid van dat quorum.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd:

President N. Eldon Tanner heeft als raadgever in het Eerste
Presidium het volgende gezegd over de gebeurtenissen na de
dood van president Harold B. Lee:

3. Het Quorum der Twaalf Apostelen, dat hetzelfde gezag als het
Eerste Presidium heeft (zie LV 107:22–24), leidt de kerk totdat er
een nieuw Eerste Presidium is georganiseerd.

4. De senior-apostel (de persoon die het langst apostel is) wordt de
volgende president van de kerk. Hij wordt door het Quorum der
Twaalf Apostelen gesteund en geordend. Iedere nieuwe president
wordt tijdens een algemene conferentie ook ter steunverlening aan
de leden van de kerk voorgesteld. (Zie LV 102:9.)

President Joseph Fielding Smith heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen het volgende uitgelegd:

Laat de cursisten voorin hun Leer en Verbonden de namen van
de leden van het eerste Quorum der Twaalf Apostelen
opzoeken. Zeg dat Thomas B. Marsh op 17 maart 1839 werd
geëxcommuniceerd en dat David W. Patten op 25 oktober 1838
door een bende werd vermoord. (Zie LV 124:130.) Laat de
cursisten Leer en Verbonden 124:127 lezen en opzoeken hoe
Brigham Young werd gekozen om de volgende president van

‘Er is niets geheimzinnigs aan het kiezen van de opvolger
van de president van de kerk. De Heer heeft dit lang
geleden al geregeld. De senior-apostel wordt automatisch
de presiderende functionaris van de kerk, en hij wordt zo
ook gesteund door de Raad der Twaalf die het preside-
rende lichaam van de kerk wordt als er geen Eerste Presi-
dium is. De president wordt niet gekozen, maar moet
gesteund worden zowel door de broeders van de raad als
door de leden van de kerk.’ (Zie De leer tot zaligmaking,
deel 3, pp. 135–136.)

‘Na de begrafenis van president Lee riep [president
Spencer W. Kimball, die toen president van het Quorum
der Twaalf Apostelen was] alle apostelen bijeen (. . .) in de
vergaderzaal van de Salt Laketempel. President Romney
en ik hadden onze respectievelijke plaatsen van senio-
riteit in de raad ingenomen, waardoor er veertien van ons
aanwezig waren.’ (Conference Report, oktober 1979, p. 62;
of Ensign, november 1979, p. 43.)

‘De Twaalf zijn alleen aan het Eerste Presidium onder-
worpen, (. . .) en als ik [de president van de kerk] er niet
meer ben, dan is er geen Eerste Presidium boven de
Twaalf gesteld.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
samengesteld door Joseph Fielding Smith [1976],
pp. 105–106.)

de kerk te worden. Lees het verslag van de verkiezing van
Brigham Young in de gids voor de cursist. (Zie ‘Opvolging in
het presidentschap’, p. 158, alinea 1–7.) Vraag:

• Hoe zou het zijn geweest om op die dag aanwezig te zijn?

• Hoe zouden de heiligen met deze manifestatie zijn
geholpen?

• Lees 2 Koningen 2:1, 8–15. Hoe is dit te vergelijken met
hetgeen er met Brigham Young gebeurde?

• Waarom is het nodig dat de leden van de kerk een getuigenis
ontvangen dat iedere nieuwe profeet door God geroepen is?

• Wat voor getuigenis krijgen de leden van de kerk in onze tijd
dat een nieuwe president van de kerk door God geroepen is?

Lees de volgende uitspraken voor. President Gordon B.
Hinckley heeft als raadgever in het Eerste Presidium het
volgende gezegd:

Ouderling David B. Haight heeft gezegd:

‘Deze goddelijke openbaring over de wijze waarop een
nieuw Eerste Presidium wordt georganiseerd, namelijk
door openbaring van de Heer en steunverlening door de
leden van de kerk, is tot op de dag van vandaag gevolgd.
Het Eerste Presidium verdient steun “door het vertrou-
wen, het geloof en het gebed der kerk”. (Zie LV 107:22).

‘Deze overdracht van het gezag, (. . .) is prachtig in zijn
eenvoud, en laat zien op welke manier de Heer te werk
gaat. Onder zijn leiding wordt een man gekozen om lid te
worden van deze Raad der Twaalf Apostelen. Deze kiest
dit niet als carrière. Hij wordt geroepen, evenals de
apostelen in Jezus’ tijd, tegen wie de Heer zei: “Niet gij
hebt Mij, maar Ik heb u aangewezen” (Johannes 15:16). De
jaren gaan voorbij. Hij wordt geschoold en getraind in de
plichten van zijn ambt. Hij reist over de hele wereld bij
het vervullen van zijn apostolische roeping. Het is een
lange weg van voorbereiding, gedurende welke hij de
heiligen der laatste dagen, waar zij zich ook bevinden,
leert kennen, en zij hem. De heer beproeft zijn hart en zijn
wezen. Volgens de natuurlijke gang van zaken, vallen er
andere open plaatsen in de raad en worden er nieuwe
leden benoemd. Door deze procedure wordt een bepaald
man de senior-apostel. Latent bezit hij, evenals de andere
leden van de raad, alle sleutels van het priesterschap, die
hem gegeven zijn toen hij geordend werd. Maar het gezag
om deze sleutels te gebruiken, is beperkt tot de president
van de kerk. Bij zijn overlijden wordt dat gezag overge-
dragen aan de senior-apostel. Hij wordt dan benoemd en
geordend tot profeet en aangesteld als president door zijn
collega’s van de Raad der Twaalf Apostelen.

‘Er is geen verkiezing. Er is geen campagne. Er is slechts
het rustig en eenvoudig toepassen van het goddelijk plan,
dat geïnspireerd en beproefd leiderschap voortbrengt.’
(Zie De Ster, nummer 6, 1986, p. 44.)
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Inleiding
Twee jaar voor zijn dood profeteerde de profeet Joseph Smith
dat ‘de heiligen meer vervolgingen moesten doorstaan en naar
de Rocky Mountains verdreven zouden worden’, en dat
sommige heiligen ‘zouden bijdragen aan de vestiging van de
nederzettingen en de bouw van de steden en zouden zien dat
de heiligen een machtig volk in de Rocky Mountains zouden
worden.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 255.) Twaalf-
duizend of meer heiligen woonden in het begin van 1846 in
Nauvoo, maar in 1852 waren de meesten naar de Salt Lake
Valley in de Rocky Mountains getrokken, 2100 kilometer naar
het westen. De eerste pioniers kwamen in juli 1847 in de vallei
aan, onder leiding van Brigham Young. In de volgende 22 jaar
zijn ongeveer 62 duizend pioniers hen gevolgd, in ossenwagens
of met hun bezittingen in handkarren. Ze zijn door rivieren
getrokken, over grote vlakten en over hoge bergen. Gemiddeld
konden ze slechts 25 kilometer per dag afleggen.

Een monument in Omaha (Nebraska) illustreert het leed van
een echtpaar dat een kind begraaft. De inscriptie luidt:

‘Moge de strijd, de opofferingen en het lijden van de trouwe
pioniers en het doel dat zij vertegenwoordigden nooit vergeten
worden. Dit monument is in dank opgericht door De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.’ (De geschie-
denis van de kerk in de volheid der tijden, p. 309.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij krijgen leiding van hedendaagse profeten. Als we hun

advies opvolgen, zal de Heer ons leiden, sterken en zegenen.
(Zie ‘De tocht naar het westen [1845–1847]’, gids voor de
cursist, pp. 161–166, alinea 1–3, 13, 23–29; zie ook de inlei-
ding tot LV 136.)

• De heiligen in de begintijd van de kerk hebben een erfgoed
van geloof, moed en volharding nagelaten voor de leden van

De tocht naar het westen

‘Een aantal jaren geleden heeft president Spencer W.
Kimball als lid van de Raad der Twaalf (. . .) gezegd:

‘“Het is een geruststellende gedachte dat een nieuwe
president (. . .) niet gekozen wordt via commissies en
congressen met al hun conflicten, kritiek en het invullen
van stembiljetten, maar geroepen wordt door God om
vervolgens steun te ontvangen van de leden. (. . .)

‘Deze goddelijke werkwijze sluit fouten en conflicten uit,
er is geen plaats voor ambities noch voor heimelijke
motieven. De Heer behoudt Zichzelf het recht voor de
leiders van zijn kerk te roepen.” (Ensign, januari 1973,
p. 33.)’ (Zie De Ster, nummer 6, 1986, pp. 6–7.)

de kerk over de hele wereld. (Zie ‘De tocht naar het westen
[1845–1847]’, gids voor de cursist, pp. 161–166, alinea 1–32.)

• In tijden van beproeving kunnen we manifestaties van Gods
macht ontvangen om ons op te bouwen en om tot het einde
toe te kunnen volharden. (Zie ‘De tocht naar het westen
[1845–1847]’, gids voor de cursist, pp. 162–165, alinea 4–16,
20–22, 26–29.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 309–329.

Lesideeën
‘De tocht naar het westen (1845–1847)’, gids voor de
cursist, pp. 161–166, alinea 1–32. De heiligen in de
begintijd van de kerk hebben een erfgoed van geloof,
moed en volharding nagelaten voor de leden van de
kerk over de hele wereld. (80–90 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je in Nauvoo woonde
toen president Brigham Young de heiligen de opdracht gaf om
naar het westen te trekken.

• Hoe zouden jullie op die opdracht reageren?

• Wat zou je mee moeten nemen tijdens die tocht? Wat zou de
rest van jullie gezin nodig hebben?

• Wat voor taken zouden de leiders van de kerk hebben tijdens
deze tocht?

• Hoe lang zou het duren om zoveel mensen te verhuizen?

Laat de cursisten zich voorstellen dat zij zich onder die heiligen
bevonden. Lees vervolgens gezamenlijk de eerste twee alinea’s
van ‘De tocht naar het westen (1845–1847)’ in de gids voor de
cursist (p. 159). Bespreek wat zij gedacht en gevoeld zouden
hebben tijdens hun voorbereiding om Nauvoo te verlaten.

Deel de klas op in groepjes van twee of drie. Laat de groepjes
zich voorstellen dat zij deel uitmaken van de uittocht uit
Nauvoo (Illinois) naar Winter Quarters (Iowa), en dat zij met
een van de ‘groepen’ (LV 136:2) van Winter Quarters naar de
Salt Lake Valley trekken. De reis van Nauvoo naar de Salt Lake
Valley zal ongeveer achttien maanden duren. Hun succes of
falen zal afhangen van hun voorbereiding, zowel materieel als
geestelijk.

Zeg dat iedere groep voor vertrek een wagen met voorraden
voor onderweg moet inpakken. Geef iedere groep een kopie
van de ‘Goederenlijst voor op reis’ uit het aanhangsel (p. 304).
Laat hen aanstrepen wat zij op reis willen meenemen. Iedere
groep heeft ongeveer 22,5 kilo voedsel nodig. Iedere groep
heeft 200 euro uit te geven, en er kan 816 kilo in een wagen
worden geladen.

Als de cursisten ‘hun wagens hebben geladen’ door het eerste
gedeelte van de goederenlijst in te vullen, lees dan ‘De tocht
naar het westen’ in de gids voor de cursist, zoals in het
volgende overzicht staat beschreven. Stop aan het eind van
iedere ‘periode’ en laat de cursisten het ‘journaal’ invullen op
de goederenlijst. Leg uit dat sommige groepen niet voldoende

De kerk verhuist naar het westen

236



voedsel zullen hebben, maar dat zij van andere groepen kunnen
lenen, ruilen of kopen. Als niemand meewerkt, kunnen de
mensen in de groepen zonder voedsel sterven en toegevoegd
worden aan de graven die langs de weg naar het westen liggen.

NB: Gebruik verschillende methoden om ‘De tocht naar het
westen’ te lezen. U kunt voorlezen, u kunt de cursisten om de
beurt laten voorlezen en u kunt de cursisten het verslag zelf
laten lezen. U kunt de cursisten aan het eind van iedere periode
laten vertellen hoeveel voedsel ze nog over hebben.

Maanden 1–2: februari – maart 1846

Lees alinea 3–5 van ‘De tocht naar het westen’. Vraag de
cursisten:

• Hoe zouden jullie het vinden om in de sneeuw en de kou
over de bevroren Mississippi te lopen?

• Waar zou je je zorgen over maken?

Zeg dat sommige mensen in hun groep ziek zijn en de hele
groep ophouden. Laat hen 72 kilo voedsel voor de eerste twee
maanden aftrekken in plaats van de verwachte 48 kilo.

Maanden 3–4: april – mei 1846

Lees alinea 6–7. Zing of lees de woorden van ‘Komt, heil’gen,
komt’ (lofzang 15). Vraag:

• Waarom is het begin van een opdracht altijd het moeilijkst?

• Wat voor leringen of ideeën zijn een hulpmiddel om
moeilijke taken te verrichten?

Laat de cursisten 48 kilo voedsel voor deze twee maanden
aftrekken. Als ze geen tent hadden meegenomen, moeten ze
48 kilo extra aftrekken voor voedsel dat door het vochtige weer
is bedorven.

Maanden 5–6: juni – juli 1846

Lees alinea 8–9. Laat de cursisten 48 kilo voedsel voor deze
twee maanden aftrekken. Laat hen 48 kilo bij de voorraad
optellen als de groep vissnoer en vishaken heeft meegenomen
of van een andere groep kan lenen. Zeg dat iemand in de groep
ziek is en extra verzorging nodig heeft. Laat hen 48 kilo voedsel
aftrekken als hun groep geen medicijnen of gedroogde vruchten
heeft meegenomen.

Maanden 7–8: augustus – september 1846

Lees alinea 13–19, en vraag:

• Wat vonden de heiligen van het idee om hun gezin achter te
laten en ten strijde te trekken?

• Waardoor zouden jullie overgehaald kunnen worden om ten
strijde te trekken?

• Waarom werden veel heiligen lid van het Mormoons
Bataljon?

• Waarom bleven zij niet allemaal in Californië toen hun
diensttijd voorbij was?

• Hoe kunnen wij tegenwoordig dergelijke trouw tonen?

Laat de cursisten 48 kilo voedsel voor deze twee maanden
aftrekken. Laat hen nog 48 kilo aftrekken voor groepsleden
die voedsel nodig hebben voor hun reis met het Mormoons

Bataljon. Zeg dat iemand voedsel voor schoenen wil ruilen.
Laat hen 48 kilo voedsel optellen als ze extra schoenen hadden
meegenomen en die willen verkopen.

NB: De alinea’s 20–22 gaan over de heiligen die per schip naar
Californië reisden en over het land naar Utah kwamen. Vat deze
alinea’s in het kort samen.

Maanden 9–11: oktober – december 1846

Lees alinea 10–12. Laat iedere groep in het kort opschrijven hoe
volgens hen een dag in het leven van een jongeman en jonge-
vrouw in Winters Quarters eruitzag. Laat iedere groep vertellen
wat ze hebben opgeschreven.

Laat de cursisten 72 kilo voedsel voor deze drie maanden
aftrekken. Laat hen 48 kilo extra voedsel aftrekken als ze geen
beddengoed en dekens hebben meegenomen. Zeg dat iemand
in hun groep door het koude weer ziek is en extra voedsel
nodig heeft – trek 22,5 kilo voedsel af. Laat hen nog 22,5 kilo
voedsel aftrekken omdat er een baby in de groep is geboren.

Maanden 12–14: januari – maart 1847

Lees alinea 23–24. Vraag:

• Hoe hebben jullie je persoonlijk of als gezin op een reis
voorbereid?

• Hoe kun je ervoor zorgen dat je tijdens een lange reis
gelukkig bent en twist vermijdt?

Laat de cursisten 72 kilo voedsel voor deze drie maanden
aftrekken. Zeg dat ze een aantal groepen tegenkomen die met
hun wagens in de modder vastzitten en dat de eigenaars
voedsel als ruil voor hulp aanbieden. Laat de cursisten 22,5 kilo
voedsel optellen als ze touw hadden meegenomen.

Maanden 15–17: april – juni 1847

Lees alinea 25–29. Laat de cursisten aan een lange reis denken
die ze gemaakt hebben. Vraag:

• Wat was het moeilijkste onderdeel?

• Wat was het beste onderdeel?

• Hoe kan het moeilijkste onderdeel van een reis ook het
beste zijn?

Laat de cursisten 72 kilo voedsel voor deze drie maanden
aftrekken. Zeg dat er een wagenwiel breekt. Als ze gereedschap
hebben meegenomen of een andere groep kunnen vinden die
hun voorraden in hun wagens kunnen meenemen, dan mogen
ze verder gaan. Herinner hen eraan dat in iedere wagen slechts
816 kilo kan worden meegenomen. Zeg dat hun groep over een
prairie moet trekken waar geen water is. Als ze waterflessen
hebben meegenomen, mogen ze verder gaan. Zo niet, dan
sterven ze onderweg.

Maand 18: juli 1847

Lees alinea 30–32. Zeg dat de helft van het overgebleven voed-
sel door een verschrikkelijke storm verloren gaat. De volgende
ochtend roept de aanvoerder van de groep: ‘Daar is het, de
vallei van het grote zoutmeer! We hebben onze bestemming
bereikt!’ Zeg dat als er voedsel over is en ze landbouwgereed-
schap bij zich hebben, ze zullen overleven. Als ze geen land-
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bouwgereedschap hebben meegenomen, moeten ze iemand
vinden waar ze wat van kunnen lenen.

Bespreek aan de hand van de volgende vragen wat de cursisten
van deze ervaring hebben geleerd:

• Wat waren de belangrijkste oorzaken voor het leed van de
heiligen?

• Hoe reageerde je toen je geen voedsel meer had?

• Hoe kan het beginsel van voorbereiding van toepassing zijn
op onze geestelijke reis naar de verhoging?

• Wat hebben de leiders van de kerk gezegd over onze mate-
riële en geestelijke voorbereiding?

‘De tocht naar het westen (1845–1847)’, gids
voor de cursist, pp. 162–165, alinea 4–16, 20–22,
26–29. In tijden van beproeving kunnen we

manifestaties van Gods macht ontvangen om ons op te
bouwen en om tot het einde toe te kunnen volharden.
(25–30 minuten)

Laat de cursisten de alinea’s 4–16, 20–22, 26–29 lezen van
‘De tocht naar het westen (1845–1847)’ in de gids voor de cursist
(pp. 162–165). Laat hen opzoeken en opschrijven wat volgens
hen de vijf moeilijkste beproevingen waren waar de pioniers
mee geconfronteerd werden. Laat verschillende cursisten
vertellen wat ze hebben opgeschreven en bespreek hun
antwoorden klassikaal. Vraag:

• Met wat voor beproevingen worden de leden van de kerk
tegenwoordig geconfronteerd waar de pioniers geen last van
hadden?

• In welke opzichten zijn die beproevingen anders?

• In welke opzichten lijken ze op elkaar?

Laat de cursisten in Leer en Verbonden 136:1–30 de raad van de
Heer opzoeken die voor de pioniers nuttig zou zijn om hun
beproevingen te doorstaan. Vraag:

• Hoe kunnen jullie deze raad tijdens jullie levensreis
toepassen?

• Welke geboden zijn alleen op de pioniers van toepassing?
Welke zijn op ons van toepassing? (Laat de cursisten hun
antwoorden uitleggen.)

Lees de volgende uitspraken voor. Ouderling Dallin H. Oaks,
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd:

‘In elk land, in elk eerzaam beroep en goede bezigheid,
krijgen de leden van deze kerk te maken met tegenspoed,
moeten zij obstakels overwinnen en volgen zij de dienst-
knechten van de Heer Jezus Christus even moedig als de
pioniers uit welke tijd ook. Ze betalen hun tiende en
andere gaven. Ze zijn werkzaam als zendeling of vrijwil-
liger in de kerk, of steunen anderen die dat zijn. Net als
de edele, jonge moeders die het nastreven van hun eigen
doelen uitstellen om voor hun kinderen te kunnen 
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Ouderling Neal A. Maxwell, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

Inleiding
Na de dood van de profeet ‘werden de heiligen in moeilijke
omstandigheden en armoede uit Nauvoo verdreven, want zij
waren door hun vijanden beroofd. (. . .) De Heer liet hen in deze
moeilijke tijd niet in de steek en gaf deze openbaring aan
president Brigham Young om hen op hun reis te leiden en hen
[aan te moedigen] zijn geboden te onderhouden.’ (Hyrum M.
Smith en Janne M. Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commen-
tary, herziene editie [1972], p. 857.) Brigham Young ontving
afdeling 136 ongeveer tweeëneenhalf jaar na de dood van
Joseph, terwijl de heiligen in Winter Quarters verbleven.

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer organiseerde zijn heiligen in groepen zodat iedereen

door bekwame en rechtschapen leiders geleid kon worden.
(Zie LV 136:1–16; zie ook LV 107:22–39, 58–66.)

• Niets zal de vooruitgang van het werk van de Heer kunnen
tegenhouden. (Zie LV 136:17–22, 30–31, 40–42; zie ook
LV 121:33.)

• De Geest van de Heer verlicht de mensen die nederig zijn en
Hem om wijsheid vragen. (Zie LV 136:32–33.)

• Mensen en landen die de Heer en het getuigenis van zijn
profeten verwerpen, zullen veel leed ontvangen. 
(Zie LV 136:34–36; zie ook LV 87.)

Leer en Verbonden 136

‘Ik wil u het volgende beloven. Als u getrouw bent, zal de
dag komen dat de pioniers die wij zo bewonderen omdat
ze zoveel beproevingen in de wildernis hebben door-
staan, ons zullen prijzen omdat wij succesvol door een
woestijn van wanhoop en een culturele wildernis zijn
getrokken en ons geloof hebben behouden.’ (Faith in
Every Footstep Instructor’s Guide [Church Educational
System manual, 1996], p. 14.)

zorgen, offeren zij kortstondige pleziertjes op om eeuwige
beloften na te komen. Ze aanvaarden roepingen en geven
in de dienst van anderen gewillig hun tijd en soms hun
leven.’ (Zie De Ster, januari 1990, p. 59.)
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Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 329–333.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 350–353.

Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 20, ‘In alles beproefd’ (3:30), kan gebruikt
worden om Leer en Verbonden 136 te behandelen. (Zie

Videolessen Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis voor Lesideeën.)

Leer en Verbonden 136:17–22, 30–31, 40–42.
Niets zal de vooruitgang van het werk van de
Heer kunnen tegenhouden. (15–20 minuten)

Laat een cursist voor de klas komen. Rol een bal door het lokaal
en laat de cursist die tegenhouden. Vraag hoe moeilijk het was
om de bal tegen te houden? Vraag hoe moeilijk het zou zijn als
de bal zo groot en zwaar als een vrachtwagen was.

Laat de cursisten opnoemen hoe de vijanden van de kerk het
werk van de Heer tijdens het leven van de profeet Joseph Smith
probeerden tegen te houden. Lees Leer en Verbonden 136:17–18
en bespreek de volgende vragen:

• Waarom denken jullie dat sommige mensen geloofden dat de
kerk na de dood van de profeet zou falen?

• Waarom waren de mensen die het werk wilden tegenhouden
daar niet toe in staat? (Zie LV 65:2; 121:33.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 136:19–21 lezen en
opzoeken wat wij kunnen doen om aan de vooruitgang van het
werk van de Heer bij te dragen. Laat iedere cursist een van de
opgezochte punten uitkiezen en opschrijven hoe zij die raad
beter kunnen opvolgen. Zing of lees ‘Trouw aan ’t geloof’
(lofzang 170) en bespreek hoe die lofzang op de bestudeerde
teksten betrekking heeft.

Leer en Verbonden 136:32–33. De Geest van de Heer
verlicht de mensen die nederig zijn en Hem om
wijsheid vragen. (10–15 minuten)

Laat de cursisten aan iemand op school of in de samenleving
denken die volgens hen wijs is. Vraag:

• Wat houdt het in om wijs te zijn?

• Waarom denken jullie dat die persoon wijs is?

• Hoe kan iemand wijs worden?

Lees Leer en Verbonden 136:32–33 en vraag:

• Hoe beschrijft de Heer wijsheid in deze verzen?

• Hoe is dat anders dan we als klas besproken hebben?

• Hoe kunnen wij volgens deze verzen wijsheid verkrijgen?

• Hoe verschilt dat van wat volgens veel mensen nodig is om
wijs te worden?

S  M  T  W  TH  F  S

Geef iedere cursist een van de volgende teksten: Jesaja 55:8–9; 1
Korintiërs 1:25; Jakobus 1:5; 2 Nephi 9:28–29; 2 Nephi 28:30;
Alma 37:35–37; Leer en Verbonden 11:6–7. Laat de cursisten hun
teksten lezen, en laat een aantal van hen vertellen wat ze
daarvan over wijsheid hebben geleerd.

Leer en Verbonden 136:34–36. Mensen en landen
die de Heer en het getuigenis van zijn profeten
verwerpen, zullen veel leed ontvangen. (25–30 minuten)

Teken het volgende schema op het bord: Laat alle kolommen
leeg, behalve die met de teksten.

Lees en bespreek iedere tekst klassikaal en vul de rest van het
schema in. Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen:

• Hoe iedere groep mensen het getuigenis van een van de
profeten van de Heer verwierp.

• In welk jaar zij het getuigenis van de profeet verwierpen.

• Wat er met die groep mensen gebeurde toen zij het getui-
genis van de profeet hadden verworpen.

• Hoe lang het duurde voordat ze met de gevolgen geconfron-
teerd werden.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Robert D. Hales,
lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘We leven in een tijd vol verwarring; overal zien we
verdriet en verwoesting. Veel daarvan is te wijten aan het
feit dat de mens niet wil luisteren naar wat de profeten te
zeggen hebben. Hoe anders zou het leven eruit gezien
hebben van degenen die in de andere bedelingen hebben
geleefd, als zij naar de profeet Mozes geluisterd hadden
en de tien geboden hadden opgevolgd?

Teksten

Wie de
profeet
verwier-
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2: 11–13,
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Lehi Ongeveer
600 v.C.

588–569
v.C.

Jarom
1:10–12;
Omni
1:5–7

Nephieten ‘Profeten
des
Heren’

399–361
v.C.

279 v.C.

Mosiah
17:11–13;
Alma
25:3–12

Priesters
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koning
Noach

Abinadi Ongeveer
148 v.C.

90–77 v.C.
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31–32;
16:1–3
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Alma

Joseph
Smith

Ongeveer
82 v.C.

1820–1844
v.C.

81 v.C.

1861 n.C.
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Inleiding
Na hun moeilijke reis van zestienhonderd kilometer van Winter
Quarters naar de Salt Lake Valley, moesten de heiligen hard
werken en offers brengen. Sommige pelsjagers en ontdekkings-
reizigers die de vallei hadden bezocht voordat de pioniers daar
aankwamen, twijfelden eraan of er graan zou groeien omdat het
seizoen zo kort was. De grond was zo hard dat de pioniers hun
eerste ploegen erop braken. De pioniers werden met de honger-
dood bedreigd.

De geestelijke problemen waren net zo groot. De heiligen waren
hun geliefde tempel in Nauvoo kwijt en velen hadden onder-
weg familieleden verloren. Zij aanvaardden hun moeilijkheden
en zorgden er onder leiding van president Brigham Young voor
dat hun nieuwe land bloeide als een roos, zowel fysiek als
geestelijk. (Zie Jesaja 35:1.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het evangelie van Jezus Christus is een banier voor de

wereld. De kinderen van Israël in alle landen worden erdoor
vergaderd en beschermd. (Zie ‘President Brigham Young’,
gids voor de cursist, p. 168, alinea 1–2; zie ook Jesaja 5:26;
18:3; 2 Nephi 29:2; LV 115:4–6.)

• Door gehoorzaamheid aan de raad van geïnspireerde leiders,
zullen de heiligen het koninkrijk van God opbouwen en de
zegeningen van de Heer ontvangen. (Zie ‘President Brigham
Young’, gids voor de cursist, pp. 168–173, alinea 3–4, 9–22,
30–39; zie ook Johannes 7:17; LV 1:14, 28.)

• De heiligen in de begintijd van de kerk moesten hard werken
om het koninkrijk van God op te bouwen en in hun eigen
behoeften te voorzien. Ook wij moeten hard werken en
bijdragen aan de opbouw van Gods koninkrijk. (Zie ‘Presi-
dent Brigham Young’, gids voor de cursist, pp. 168–169,
171–172, alinea 5–11, 30–37; zie ook LV 64:33–34.)

• Zendingswerk is belangrijk om het koninkrijk van God op
aarde te vestigen. Wij moeten bereid zijn om te dienen en
ervoor te zorgen dat we aan de vereisten voldoen als we
geroepen worden. (Zie ‘President Brigham Young’, gids voor
de cursist, pp. 170–171, alinea 23–29; zie ook LV 4.)

President Brigham Young

‘Er is altijd een intense behoefte geweest aan de even-
wichtige en geruststellende stem van een levende profeet
van God, van een profeet die de wil van de Heer over-
brengt door te laten zien hoe we ons geestelijk veilig kun-
nen stellen en gemoedsrust en geluk kunnen verwerven.’
(De Ster, juli 1995, p. 14.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 352–379.

Lesideeën
‘President Brigham Young’, gids voor de cursist, p. 168,
alinea 1–2. Het evangelie van Jezus Christus is een
banier voor de wereld. De kinderen van Israël in alle
landen worden erdoor vergaderd en beschermd. (50–60
minuten)

Laat een vlag van uw provincie of land zien, of laat plaatjes van
vlaggen zien. Bespreek hoe vlaggen tegenwoordig gebruikt
worden en wat de betekenis is van sommige symbolen op
vlaggen.

Zet op het bord: Jesaja 5:26; 11:10, 12; 18:3; 49:22; 2 Nephi 29:2;
LV 45:9; 105:39. Laat de cursisten opzoeken wat deze teksten
gemeen hebben. (Ze gaan allemaal over een ‘banier of stan-
daard’.) Zeg dat een ‘banier of standaard’ in het oude Israël een
vlag was met een bekend symbool. Banieren werden aan
stokken gehangen en gebruikt om het volk te verzamelen. Laat
de cursisten samenvatten wat zij geleerd hebben over de
banier/de standaard die in deze teksten staat beschreven.

Lees alinea 1–2 van ‘President Brigham Young’ in de gids voor
de cursist (p. 168). Vraag:

• Wat voor moeilijkheden hadden de heiligen toen zij in de Salt
Lake Valley aankwamen?

• Hoe inspireerde Brigham Young de heiligen om zich de
mogelijkheden van hun nieuwe thuis voor te stellen?

• Hoe noemde Brigham Young de ronde rotswand aan de
zijkant van de berg?

• Waarom is deze naam belangrijk?

Zeg dat de pioniers zich voorstelden dat het evangelie vanuit
de Salt Lake Valley over de hele wereld verspreid zou worden.

Deel de klas op in groepjes en geef ze lappen of papier, korte
stokken, verf, kleurpotloden of ander materiaal. Laat hen een
vlag maken of tekenen als symbool van wat de heiligen deden
toen zij huizen in de Salt Lake Valley gingen bouwen. Laat hen
in alinea 3–22 van ‘President Brigham Young’ ideeën opzoeken
om op hun vlag te zetten. Als ze klaar zijn, laten ze hun vlaggen
zien en leggen ze de betekenis ervan uit. Lees Leer en Verbon-
den 115:4–6 en bespreek in welke opzichten de kerk ‘een stan-
daard voor de natiën’ is.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling John A.
Widtsoe, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Ik wil graag zeggen dat de kerk zelf deze standaard
[voor de natiën] niet kan zijn. Aangezien de kerk uit
personen bestaat, is het de persoonlijke verantwoordelijk-
heid van de leden om van de kerk een standaard voor de
natiën te maken. Ik moet in mijn leven een standaard zijn.
Ik moet me zo gedragen dat ik een goede standaard ben 
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Vraag:

• Wat voor verwachtingen kunnen onze vrienden die geen lid
van de kerk zijn van ons hebben, juist omdat wij lid van de
kerk zijn?

• Hoe kunnen wij een betere ‘standaard’ voor onze vrienden
en naasten zijn?

‘President Brigham Young’, gids voor de cursist,
pp. 168–173, alinea 3–4, 9–22, 30–39. Door gehoor-
zaamheid aan de raad van geïnspireerde kerkleiders,
zullen de heiligen het koninkrijk van God opbouwen
en de zegeningen van de Heer ontvangen.
(25–30 minuten)

Maak kopieën van de puzzel op p. 309 van het aanhangsel en
knip de stukjes uit. Deel de klas op in groepjes van twee of drie.
Geef ieder groepje een puzzel en laat hen die in elkaar zetten
om een naam te vormen. Als ze daar even mee geworsteld
hebben, laat u aan een lid van iedere groep het patroon in het
aanhangsel zien. Laat deze cursisten hun groep helpen bij het in
elkaar zetten van de puzzel. Bespreek de volgende vragen:

• Waarom was het gemakkelijker om de puzzel te maken
nadat een lid van de groep het patroon had gezien?

• Was het nog steeds moeilijk om de puzzel te maken?
Waarom?

• Hoe kunnen de cursisten die het patroon hebben gezien, met
een profeet vergeleken worden? (Profeten vertellen ons wat
wij van de Heer moeten weten over wat er zal gebeuren en
wat wij moeten doen.)

• Hoe is de leiding van een hedendaagse profeet een zegen en
een hulp in ons leven?

Leg uit dat toen de heiligen in de Salt Lake Valley aankwamen,
ze nog veel werk moesten verrichten om een stad te bouwen en
het koninkrijk van God te vestigen. Omdat zij door een profeet
geleid werden, wisten ze wat de Heer van hen verwachtte en
hoe ze te werk moesten gaan.

Geef iedere cursist een van de volgende drie gedeelten uit
‘President Brigham Young’ in de gids voor de cursist: 3, 9–11;
12–22; 30–39 (pp. 168–173). Laat hen in die gedeelten opzoeken
wat de leden van president Brigham Young moesten doen.
Zet hun bevindingen op het bord. De volgende punten moeten
genoemd worden:

• Aan de bouw van de tempel beginnen (alinea 3).

• In de omgeving naar hulpbronnen zoeken (alinea 9–10).

• Speculatie met land vermijden (alinea 10).

• Een deel van hun middelen afstaan voor anderen die naar
Zion komen (alinea 11).

• Zich in de Salt Lake Valley vergaderen (alinea 12–22).

waardig om gevolgd te worden door hen die op zoek zijn
naar meer vreugde in hun leven.’ (Conference Report,
april 1940, p. 35.)

• Andere nederzettingen in het westen van de Verenigde
Staten vestigen (alinea 30–35).

• De indianen voedsel geven en hen in het evangelie onder-
wijzen (alinea 36–37).

Aan de hand van wat ze gelezen hebben, laat u de cursisten
vertellen wat de heiligen van deze instructies van president
Young vonden en wat ze ermee deden. Bespreek de volgende
vragen:

• Hoe werden de leden gezegend toen zij de leringen van
Brigham Young opvolgden?

• Wat voor instructies heeft de profeet in onze tijd gegeven?

• Hoe zijn jullie gezegend toen je zijn raad opvolgde?

Lees de volgende uitspraak van ouderling Robert D. Hales voor:

Getuig van de zegeningen die we ontvangen als we naar de
hedendaagse profeten luisteren.

‘President Brigham Young’, gids voor de cursist,
pp. 168–169, 171–172, alinea 5–11, 30–37. De heiligen
in de begintijd van de kerk moesten hard werken om
het koninkrijk van God op te bouwen en in hun eigen
behoeften te voorzien. Ook wij moeten hard werken
en bijdragen aan de opbouw van Gods koninkrijk.
(35–40 minuten)

Laat een wereldkaart zien en laat de cursisten een plek
uitkiezen die volgens hen het meest afgelegen en verlaten is.
Deel de cursisten op in groepjes en laat hen een plan bedenken
om met duizend andere mensen op die plek te overleven. Hun
plannen moeten de antwoorden op de volgende vragen
bevatten:

• Wat zijn de dringendste behoeften van de groep? Waarom?

• Wat zijn de drie belangrijkste dingen die je moet doen?
Waarom?

‘Als wij zouden luisteren naar de profeten van deze tijd,
zou gebrek worden vervangen door liefdevolle zorg voor
de armen en behoeftigen. Veel ernstige en dodelijke
ziekten zouden worden voorkomen door gehoorzaam-
heid aan het woord van wijsheid en de wetten aangaande
seksuele reinheid. Door het betalen van tiende zouden we
worden gezegend met alles wat we nodig hadden. Als we
de raad van de profeten opvolgden, zouden we op deze
aarde kunnen leven zonder pijn en zelfmoord. Dat bete-
kent niet dat er geen moeilijkheden zullen zijn. Die zullen
er altijd zijn. Het betekent niet dat we niet op de proef
gesteld zullen worden. Dat zal wel gebeuren, want dat is
een onderdeel van het doel van ons leven op aarde. Als
we echter naar de raad van onze profeet luisteren, zullen
we sterker worden en in staat zijn om de beproevingen
van dit aardse leven te doorstaan. Dan zullen we hoop en
vreugde hebben. Alle raadgevingen van de profeten van
alle tijden zijn erop gericht ons te sterken en zodat wij in
staat zullen zijn om anderen geestelijke hulp en kracht te
geven.’ (De Ster, juli 1995, p. 16.)

President Brigham Young
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• Hoe zouden jullie de mensen aanmoedigen om bij de groep
te blijven?

• Hoe gemakkelijk zou het op een schaal van 1–10 zijn om een
samenleving te vestigen die aan de lichamelijke en geestelijke
behoeften van de mensen tegemoet kwam?

Laat de groepen vertellen hoe zij deze taak gaan verrichten.
Laat de cursisten alinea 5–10, 30–37 van ‘President Brigham
Young’ in de gids voor de cursist (pp. 168, 171–172) bestuderen.
Laat hen in chronologische volgorde op het bord zetten hoe
de heiligen van 1847 tot 1877 het koninkrijk van God in de
Salt Lake Valley vestigden. Laat hen woorden en zinsneden
opzoeken waarin de toewijding, het harde werk en de samen-
werking van de heiligen tot uitdrukking komen.

Laat de cursisten alinea 11 (p. 169) lezen, en vraag:

• Waarom organiseerde president Young het permanente
emigratiefonds?

• Hoe ging dat in zijn werk?

• Wie leverden bijdragen aan dat fonds? Wie kreeg geld uit dat
fonds?

• Welke evangeliebeginselen moesten de heiligen in acht
nemen om ervoor te zorgen dat het fonds succesvol zou zijn?

Zeg dat president Gordon B. Hinckley tijdens de algemene
aprilconferentie van 2001 het permanente studiefonds heeft
aangekondigd. Dit fonds, gebaseerd op dezelfde beginselen als
het emigratiefonds, zal gebruikt worden om ervoor te zorgen
dat jonge mensen uit vele landen een opleiding kunnen krijgen.
Studenten lenen geld van het fonds om de kosten van de
universiteit of de vakschool te betalen. Er wordt van hen
verwacht dat zij het geld terugbetalen als ze hun opleiding
hebben afgerond en aan het werk gaan. Vraag:

• Hoe kan een opleiding in onze tijd vergeleken worden met
emigratie naar Zion in de tijd van president Brigham Young?
(Mogelijk antwoord: als de studenten hun armoede te boven
te komen, zijn ze beter in staat om Zion in hun eigen land op
te bouwen.)

• In welk opzicht is de vereiste terugbetaling van de lening een
zegen voor de student? In welk opzicht is dat een zegen voor
anderen?

Laat de cursisten nadenken over de problemen die de kerk in
uw gebied heeft. (U kunt plaatselijke priesterschapsleiders en
ZHV-leidsters vragen wat voor problemen zij zien, en die met
de cursisten behandelen.) Bespreek de volgende vragen:

• Waarom kan het moeilijk zijn om in die gebieden vooruit-
gang te maken?

• Hoe kunnen de organisaties en de leden van de kerk samen-
werken om deze problemen op te lossen?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Harold B. Lee,
destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen: ‘Als wij in
liefde, vriendschap en harmonie verenigd zijn, kan deze kerk de
wereld bekeren.’ (Conference Report, april 1950, pp. 97–98.)

‘President Brigham Young’, gids voor de cursist,
pp. 170–171, alinea 23–29. Zendingswerk is belangrijk
om het koninkrijk van God op aarde te vestigen. Wij
moeten bereid zijn om te dienen en ervoor te zorgen
dat we de gedragsnormen naleven als we geroepen
worden. (15–20 minuten)

Maak bekend dat verschillende cursisten op zending zijn
geroepen. Lees hun namen en de zendingsgebieden voor. Zeg
tegen de cursisten die ‘geroepen’ zijn dat ze over twee dagen
moeten vertrekken. Vraag:

• Waarom zou het moeilijk zijn om zo weinig tijd te hebben als
je op zending wordt geroepen?

• Wat hebben we nodig om op zending te kunnen gaan?
(Zie LV 4.)

Laat de cursisten zich afvragen of zij voorbereid zijn om een
zendingsoproep te aanvaarden. Lees Leer en Verbonden
18:13–16 en vraag: Wat voor zegeningen krijgen we volgens
deze teksten als we zendingswerk verrichten?

Laat de cursisten alinea 23 van ‘President Brigham Young’ in de
gids voor de cursist (p. 170) bestuderen om erachter te komen
hoe president Brigham Young voltijdzendelingen riep. Vraag de
cursisten hoe het volgens hen moet zijn geweest om tijdens een
algemene conferentie vanaf de kansel een zendingsoproep te
ontvangen. Laat hen alinea 24–29 lezen en opzoeken waar deze
zendelingen naartoe zouden gaan. Herinner de cursisten eraan
dat we bereid moeten zijn om overal werkzaam te zijn als de
Heer ons roept, maar vraag hen waar ze op een dag het liefst op
zending zouden gaan. Laat hen uitleggen waarom.

Inleiding
‘Misschien op dezelfde manier als waarop de naam van Joseph
Smith “zowel ten goede als ten kwade” (GJS 1:33) werd
gebruikt, roept de naam van Brigham Young dezelfde reacties
op. Hij zou uiteindelijk zeggen: “Ik betreur het dat mijn
zending door de wereld niet beter wordt begrepen, [maar] de
tijd zal komen dat ik beter begrepen zal worden, en aan de
toekomst laat ik het oordeel van mijn werken en de resultaten
over, als ze gemanifesteerd worden.” [Preston Nibley, The Presi-
dents of the Church (1941), pp. 82–83.]

‘De wereld heeft ondertussen ingezien wat voor uitstekende
vaardigheden Brigham in kolonisatie had, maar veel mensen
hebben nog steeds de geestelijke wijsheid niet om zijn profeti-
sche mantel te herkennen. Tijdens de onthulling van het stand-
beeld van Brigham Young in Washington D. C. heeft ouderling
Albert E. Bowen gezegd: “Hij bezat ongeëvenaarde vaardig-
heden die altijd met grootsheid gepaard gaan: intelligentie,
loyaliteit, geloof en moed. Het is mogelijk om het met zijn gods-
dienstige opvatting oneens te zijn, maar op basis van de
geschiedenis is het onmogelijk om vraagtekens te plaatsen bij

De nalatenschap van 
president Brigham Young
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zijn oprechtheid en zijn uitstekende staatsmanschap.” [Accep-
tance of the Statue of Brigham Young Presented by the State of Utah
(1950), p. 15.]’ (Hoyt W. Brewster jr. , Doctrine and Covenants
Encyclopedia [1988], p. 653.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• President Brigham Young was een profeet van God. Aan de

hand van het voorbeeld van zijn leven en presidentschap
kunnen wij onze problemen oplossen. (Zie ‘De nalatenschap
van Brigham Young’, gids voor de cursist, pp. 174–175,
alinea 1–6.)

• Als de heiligen nederig en trouw zijn, zal de Heilige Geest
hun duidelijk maken wat ze moeten doen en waarheen ze
moeten gaan. De Geest brengt vrede, vreugde en rechtscha-
penheid voort en helpt de heiligen bij de opbouw van Gods
koninkrijk. (Zie ‘De nalatenschap van Brigham Young’, gids
voor de cursist, p. 175, alinea 8; zie ook 2 Nephi 32:5.)

• Het koninkrijk van God zal zich over de aarde verspreiden,
ondanks fouten van de leden of vervolging door de vijand.
(Zie ‘De nalatenschap van Brigham Young’, gids voor de
cursist, pp. 175–176, alinea 9, 13, 16; zie ook LV 65:2.)

• De leden van de kerk kunnen zelf de geest en de betekenis
van de Schriften leren kennen en weten dat hun leiders door
de Heer geïnspireerd worden. (Zie ‘De nalatenschap van
Brigham Young’, gids voor de cursist, p. 175, alinea 11–12; zie
ook 1 Nephi 10–19; LV 1:37–38.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 381–421.

Lesideeën
‘De nalatenschap van president Brigham Young’,
gids voor de cursist, p. 174, alinea 1–6. President
Brigham Young was een profeet van God. Het

voorbeeld van zijn leven en presidentschap kan een
steun zijn bij de oplossing van onze problemen. (20–25
minuten)

Laat een plaat van president Brigham Young zien en vraag wat
de cursisten over hem weten. Laat hen het getuigenis van de
twaalf apostelen over de waarheid van de Leer en Verbonden
doorlezen (voorin de Leer en Verbonden); Leer en Verbonden
124:127–128; 126 (inclusief de inleiding); de inleiding van 136;
138:53. Laat de cursisten vertellen wat ze hiervan over Brigham
Young hebben geleerd.

Laat de cursisten in hun lesmateriaal ‘Zijn leven’ en ‘Zijn presi-
dentschap’ onder ‘President Brigham Young’ doorlezen (p. 165).
Laat hen alinea 1–6 van ‘De nalatenschap van president
Brigham Young’ doorlezen (p. 174). Stel een aantal van de
volgende vragen:

• Hoeveel tijd verstreek er tussen de roeping van Brigham
Young tot apostel en het moment dat hij de leider van de
kerk werd?

S  M  T  W  TH  F  S

• Hoe lang was hij president van de kerk?

• Wat voor moeilijkheden had hij volgens jullie als president
van de kerk en gouverneur van de staat Utah?

• Hoe kunnen wij ons gezin sterken als we door taken in de
kerk en andere verplichtingen bij ons gezin vandaan zijn?
(Zeg dat president Young iedere dag de tijd nam om zijn
kinderen instructies te geven en met hen te bidden, en dat
zij zich hem als een zachtaardige en liefdevolle vader
herinnerden.)

• Hoe kunnen deze roepingen een zegen voor ons gezin zijn?

• Welke programma’s van de kerk werden tijdens het presi-
dentschap van Brigham Young ingesteld?

Vraag de cursisten wat voor indruk zij van president Brigham
Young hebben. Laat hen in één zin een hulde aan president
Young opschrijven en laat sommige cursisten vertellen wat zij
hebben opgeschreven. Lees alinea 5 uit ‘De nalatenschap van
president Brigham Young’ voor en geef uw getuigenis van de
goddelijke roeping en het grote dienstbetoon van deze profeet
van God.

‘De nalatenschap van president Brigham Young’,
gids voor de cursist, pp. 174–175, alinea 7–16.
Met behulp van de leringen van president

Brigham Young kunnen we problemen oplossen en
vragen beantwoorden. (20–25 minuten)

Laat de cursisten alinea 7–16 van ‘De nalatenschap van presi-
dent Brigham Young’ in de gids voor de cursist (pp. 174–175)
doorlezen. Laat eenieder van hen een uitspraak uitkiezen die
indruk op hen maakt en laat hen die aandachtig bestuderen.
Laat hen de uitspraak in hun eigen woorden opschrijven. Laat
hen dan iets over een hedendaags probleem opschrijven dat
met behulp van deze uitspraak opgelost kan worden.

Neem verschillende kranten of tijdschriften mee naar de klas.
Laat de cursisten ze doorbladeren en een voorbeeld opzoeken
van het probleem dat zij hadden opgeschreven. Als ze daarmee
klaar zijn, laat u verschillende cursisten de uitspraak van presi-
dent Brigham Young voorlezen die zij hadden uitgekozen en
hun samenvatting van die uitspraak. Laat hen dan vertellen
welk hedendaags probleem met behulp van deze uitspraak kan
worden opgelost.

‘De nalatenschap van president Brigham Young’, gids
voor de cursist, p. 175, alinea 8. Als de heiligen
nederig en trouw zijn, zal de Heilige Geest hun leren
wat ze moeten doen en waarheen ze moeten gaan.
De Geest brengt vrede, vreugde en rechtschapenheid
voort en helpt de heiligen bij de opbouw van het
koninkrijk Gods. (15–20 minuten)

Laat de cursisten zich voorstellen dat de profeet Joseph Smith
aan hen zou verschijnen. Vraag:

• Hoe zouden jullie het vinden om de profeet te zien?

• Als hij jullie een boodschap zou geven, hoe zou je die dan
ontvangen?

Zeg dat de profeet Joseph Smith een keer in een droom aan
president Brigham Young verscheen en een boodschap voor de
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heiligen doorgaf. Lees alinea 8 van ‘De nalatenschap van presi-
dent Brigham Young’ in de gids voor de cursist (p. 175).
Bespreek de volgende vragen:

• Wat voor boodschap gaf de profeet Joseph Smith aan
president Young?

• Hoe belangrijk is die boodschap voor ons?

• Hoe beschreef de profeet Joseph Smith de invloed van de
Heilige Geest?

Laat enkele cursisten iets vertellen over een moment dat ze
door de Geest van de Heer hetzelfde gevoel kregen dat de pro-
feet Joseph Smith in zijn droom aan president Young beschreef.

‘De nalatenschap van president Brigham Young’,
gids voor de cursist, p. 175, alinea 9, 13, 16.
Het koninkrijk van God zal zich over de hele aarde
verspreiden, ondanks tekortkomingen van de leden
of vervolging door vijanden. (15–20 minuten)

Laat een afbeelding van een schip zien, of teken er een op het
bord. Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je op de oceaan op
zo’n schip zat.

• Zou je midden in de oceaan overboord springen? Waarom of
waarom niet?

• Wat voor gevaar staat je in het water te wachten?

Laat de cursisten alinea 13 van ‘De nalatenschap van president
Brigham Young’ in de gids voor de cursist (p. 175) lezen. Vraag:

• Wat vergeleek president Young met een schip? (Zion, ofwel
de kerk.)

• Waarom springen sommige mensen volgens president Young
van het ‘schip Zion’ af?

• Wat zou de oceaan voorstellen? De storm? De jas? Het over-
boord springen?

Laat een cursist alinea 9 voorlezen en vraag:

• Wat is een andere reden dat mensen de kerk verlaten?

• In welke opzichten kan rijkdom moeilijker zijn dan
vervolging?

• Lees Helaman 12:1–5. Wat staat er in deze teksten over
rijkdom?

Geef uw getuigenis dat de kerk, ondanks de tekortkomingen
van de leden, een glorierijke toekomst heeft. (Zie Daniël
2:44–45; LV 65:2.) Lees het getuigenis van Brigham Young in
alinea 16 in de gids voor de cursist. Laat de cursisten een
beschrijving van de toekomst van de kerk op papier zetten.

‘De nalatenschap van president Brigham Young’,
gids voor de cursist, pp. 175, alinea 11–12. De leden
van de kerk kunnen zelf een getuigenis van de geest
en de betekenis van de Schriften krijgen en weten
dat hun leiders door de Heer geïnspireerd worden.
(15–20 minuten)

Laat de cursisten aan een profeet uit de Schriften denken die zij
zouden willen ontmoeten. Laat verschillende cursisten vertellen

welke profeet zij uitgekozen hebben en waarom. Vertel welke
profeet u zou willen ontmoeten en waarom. Lees alinea 11 van
‘De nalatenschap van president Brigham Young’ in de gids voor
de cursist (p. 175). Vraag:

• Hoe moeten we volgens president Brigham Young de
Schriften bestuderen?

• Hoe kunnen we vertrouwd raken met de profeten van
vroeger en hun leringen als we op deze manier de Schriften
bestuderen?

• Waarom is het ook belangrijk om met de hedendaagse
profeten vertrouwd te raken?

Laat de cursisten alinea 12 lezen, en vraag:

• Waarom moet iedereen een eigen getuigenis krijgen dat onze
profeten door God geleid worden?

• Hoe kunnen we dat getuigenis zelf krijgen? (Zie 1 Nephi
10:17–19; LV 18:34–36.)

Geef uw getuigenis dat we de profeten vanouds en de heden-
daagse profeten kunnen leren kennen, en dat het belangrijk is
om hun leringen te volgen.

Inleiding
‘John Taylor heeft de kerk door een van de grootste moeilijk-
heden geleid. Als nooit tevoren verenigden journalisten, predi-
kanten, congresleden en presidenten zich om polygamie uit te
roeien en, in het geval van de vijanden van de kerk, om een
einde aan de hele kerk te maken. De ervaringen van John Taylor
als zendeling in de Verenigde Staten, in Groot-Brittannië en
Europa, als redacteur van de kranten van de kerk in Nauvoo en
New York City, als lid van de wetgevende macht in Utah (meer
dan twintig jaar), en als getuige van de marteldood, hebben
allemaal bijgedragen tot de vaardigheid en de overtuiging
waarmee hij de kerk heeft geleid [na de dood van Brigham
Young op 29 augustus 1877 tot aan zijn eigen dood op 25 juli
1887]. (. . .) Door deze periode van groei en beproevingen bleef
hij trouw aan de visie van het koninkrijk van God die hij met
Joseph Smith en Brigham Young had gedeeld.’ (My Kingdom
Shall Roll Forth: Readings in Church History [1980], p. 46.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De leden van de kerk hebben de taak om hun roeping groot

te maken en met anderen over het evangelie te praten.’
(Zie ‘President John Taylor’, gids voor de cursist, pp. 174–177,
alinea 2–9, 20, 26; zie ook LV 4.)

• Wij moeten God vrezen en zijn geboden onderhouden, ook
als die geboden niet populair zijn. (Zie ‘President John
Taylor’, gids voor de cursist, pp. 175–176, alinea 13–18; zie
ook Jesaja 51:7–8; Handelingen 4:16–21; LV 3:7–8.)

President John Taylor
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• Als wij op God vertrouwen en ons aan Hem toewijden, zal
Hij ons leiden op het pad dat naar het eeuwige leven leidt.
(Zie ‘President John Taylor’, gids voor de cursist, pp. 176–177,
alinea 19, 21–22, 25; zie ook Spreuken 3:5–6.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 422–434.

Lesideeën
‘President John Taylor’, gids voor de cursist,
pp. 177–180, alinea 2–9, 20, 26. De leden van de kerk
hebben de taak om hun roeping groot te maken en met
anderen over het evangelie te praten. (15–20 minuten)

Lees de volgende uitspraak voor van Bisschop Robert D. Hales,
destijds presiderende bisschop:

Vraag de cursisten wat zij moeten doen om eervol bij onze
hemelse Vader terug te keren. Als ze dat niet noemen, wijs er
dan op dat wij onze roeping moeten grootmaken. Laat de
cursisten alinea 20 van ‘President John Taylor’ in de gids voor
de cursist lezen (p. 179). Vraag:

• Over welke taak spreekt president Taylor hier?

• Waarom is zendingswerk een belangrijk onderdeel van onze
pogingen om eervol terug te keren?

• Hoe kunnen wij tegenwoordig een bijdrage aan het
zendingswerk leveren?

Laat een cursist Jakob 1:18–19; Leer en Verbonden 18:10–16
voorlezen. De leden van de kerk hebben de taak om hun
roeping groot te maken en met anderen over het evangelie te
praten. Laat iedere cursist iemand uitkiezen en een manier
bedenken om die persoon de komende week te helpen.

Laat de cursisten alinea 2–9 van ‘President John Taylor’ door-
lezen en een voorbeeld van zendingswerk opzoeken dat indruk
op hen maakt. Laat verschillende cursisten vertellen welk
voorbeeld zij hebben gekozen en waarom. Lees de volgende

‘Ik ben vroeger straaljagerpiloot geweest bij de Ameri-
kaanse Luchtmacht. Elk onderdeel van ons eskader had
een moreel steuntje in de vorm van een motto. Ons motto
(dat op de zijkant van onze toestellen stond) was “Keer
eervol terug”. Dit motto herinnerde ons er steeds aan dat
we pas naar de basis zouden terugkeren als we al het
mogelijke hadden gedaan om elk aspect van onze
opdracht succesvol uit te voeren.’

‘Ditzelfde motto, “Keer eervol terug”, is in het eeuwige
plan van vooruitgang ook op ons van toepassing. Wij
hebben bij onze hemelse Vader geleefd en zijn naar deze
aarde gekomen, en nu moeten wij vastbesloten zijn om
eervol naar ons hemelse thuis terug te keren.’ (De Ster,
juli 1990, p. 35.)

uitspraken voor. Ouderling Joe J. Christensen heeft als lid van
het Presidium der Zeventig het volgende gezegd:

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

Moedig de jongemannen aan om zich op een voltijdzending
voor te bereiden, en moedig alle cursisten aan om in het dage-
lijks leven zendingswerk te verrichten. Geef uw getuigenis dat
we de raad van de profeet moeten volgen om eervol in het
koninkrijk van onze hemelse Vader terug te keren.

‘President John Taylor’, gids voor de cursist,
pp. 178–179, alinea 13–18. Wij moeten God vrezen en
zijn geboden onderhouden, ook als die geboden niet
populair zijn. (25–30 minuten)

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Gary J.
Coleman van de Zeventig:

‘Ieder van ons wordt met moeilijke tijden in dit leven
geconfronteerd. Allerlei soorten stemmen schreeuwen
ons vanuit de tribune van de publieke opinie toe. Onze
koers zal nooit de populaire weg van de wereld zijn. Er
worden hindernissen op ons pad gegooid waardoor wij 

‘We hebben een aantal jongevrouwen nodig [om op zen-
ding te gaan]. Zij doen opmerkelijk werk (. . .)

‘(. . .) Zendingswerk [is] in beginsel een plicht van de
priesterschap. Daarom moeten onze jongemannen het
grootste aandeel leveren. Dat is hun taak en hun plicht.

‘Van de jongevrouwen vragen we niet om een zending als
essentieel onderdeel van hun leven te beschouwen. Vele
jaren lang hebben we de leeftijdsgrens voor hen hoger
gesteld in een poging om het aantal dat op zending gaat,
betrekkelijk laag te houden. Nogmaals zeg ik tegen de
zusters dat u, of u nu wel of niet op zending gaat, geres-
pecteerd zult worden, uw plichtsgetrouwheid niet in
twijfel wordt getrokken en dat uw inspanningen voor
de Heer en voor de kerk aanvaardbaar zijn.’(De Ster,
januari 1998, p. 57.)

‘De profeten hebben in deze tijd gezegd dat elke jonge-
man die lichamelijk en mentaal gezond is, zich behoort
voor te bereiden op het vervullen van een eervolle zen-
ding. De Heer heeft niet gezegd: “Ga maar op zending als
het je uitkomt of als je er zin in hebt, of als het niet botst
met een studiebeurs, een romance of een opleiding.”
De verkondiging van het evangelie is een gebod, geen
suggestie. Het is een zegen en een voorrecht, geen offer.
Misschien denken sommigen van jullie dat je heel dwin-
gende redenen hebt om geen voltijdzending te vervullen,
maar denk eraan dat de Heer en zijn profeten op jullie
rekenen.’ (De Ster, januari 1997, p. 39.)
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Bespreek de volgende vragen:

• Wat voor getuigenis kunnen jullie geven om de uitspraak
van ouderling Coleman te staven?

• Waarom zijn sommige beginselen of normen niet populair in
de wereld?

Laat een afbeelding van president John Taylor zien. (Zie Evange-
lieplaten, 508.) Behandel in het kort ‘Zijn leven’ en ‘Zijn presi-
dentschap’ onder ‘President John Taylor’ in de gids voor de
cursist (p. 176). Vraag: Wat deden de heiligen in de tijd van
president Taylor dat niet populair in de ogen van de wereld
was? Lees alinea 13 in ‘President John Taylor’ om het antwoord
te vinden. Lees alinea 14–18 en bespreek de vervolgingen die de
heiligen in die tijd moesten doorstaan. Vraag: Hoe zouden jullie
het vinden als je op die manier voor je geloof behandeld werd?
Verwijs naar Jesaja 51:7–8; Handelingen 4:19; Leer en Verbonden
3:7–8 als hulpmiddel bij de bespreking.

Vraag: Denken jullie dat lidmaatschap in de kerk nu meer geac-
cepteerd wordt dan in de tijd van president John Taylor?
Waarom? Laat de cursisten zich afvragen of ze als lid van de
kerk ooit zijn bekritiseerd, vermeden of vervolgd. Laat een
aantal cursisten iets over hun ervaringen vertellen en hoe ze
daarmee zijn omgegaan. Bespreek de volgende uitspraken.
Ouderling Robert D. Hales heeft gezegd:

Ouderling Joe J. Christensen heeft gezegd:

Geef voorbeelden van de vastbeslotenheid van president Taylor
om voor rechtschapenheid te staan, ook in tijden van vervol-
ging. (Zie De Geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden,
pp. 422–434.) Moedig de cursisten aan om zijn voorbeeld
te volgen.

‘Het kan voor zowel kinderen als voor ouders soms heel
eenzaam voelen om voor het goede op te komen. Het kan
eenzame avonden tot gevolg hebben, of het overslaan
van feestjes en films. Het zal niet altijd leuk zijn.’ (De Ster,
januari 1994, p. 11.)

‘Profeten moeten ons vaak waarschuwen voor de gevol-
gen van de veronachtzaming van Gods geboden. Zij
prediken niet wat in de wereld populair is. President Ezra
Taft Benson heeft gezegd dat “populariteit nooit een
waarheidstest is.”’ (”Fourteen Fundamentals in Following
the Prophet”, 1980 Devotional Speeches of the Year [1981],
p. 29.)’ (De Ster, juli 1996, p. 35.)

een enkel kunnen verstuiken of een teen stoten. Maar we
moeten doorgaan. We gaan in de kracht des Heren voor-
waarts, en ieder is aan het einde van onze sterfelijke race
verantwoording voor zijn eigen prestaties schuldig.’
(De Ster, januari 1993, p. 38.)

‘President John Taylor’, gids voor de cursist,
pp. 179–180, alinea 19, 21–22, 25. Als wij op God
vertrouwen en ons aan Hem toewijden, zal Hij ons
leiden op het pad dat naar het eeuwige leven leidt.
(10–15 minuten)

Laat de cursisten vijf zegeningen opschrijven die zij onlangs
van de Heer hebben ontvangen, en laat een aantal van hen
vertellen wat ze hebben opgeschreven. Bespreek de volgende
vragen:

• Waarom denk je dat de Heer je die zegeningen heeft
gegeven?

• Lees Leer en Verbonden 130:20–21. Wat staat er in deze
teksten over onze zegeningen?

Lees alinea 22 van ‘President John Taylor’ in de gids voor de
cursist (p. 179). Vraag:

• Wat heeft president Taylor in deze uitspraak over onze
zegeningen gezegd?

• Hoe kun je uit ervaring bewijzen dat dit waar is?

Laat de cursisten nadenken over wat voor hen een ideale dag
zou zijn. Lees 3 Nephi 5:22 en bespreek hoe de cursisten hun
ideale dag kunnen verwezenlijken. Leg uit dat we de zege-
ningen van de Heer niet altijd in materiële vorm krijgen en ook
niet altijd meteen. Maar als we de geboden van de Heer gehoor-
zamen, zullen we op unieke wijze gezegend worden. Lees
alinea 19, 21, 25 van ‘President John Taylor’ in de gids voor de
cursist. Bespreek wat deze leringen met de zegeningen van de
Heer in ons leven te maken hebben.

Inleiding
‘“Wilford de Getrouwe.” Dat was de titel die in de begindagen
van de kerk aan Wilford Woodruff werd gegeven, en die hij
zeker had verdiend. Er is nog nooit een heilige der laatste
dagen geweest die toegewijder en getrouwer was. “Zijn inte-
griteit en grenzeloze toewijding aan de aanbidding en doel-
einden van zijn God”, zegt Matthias F. Cowley, schrijver van Life
of Wilford Woodruff, “zijn niet overtroffen door enige andere
profeet uit het heden of verleden.” Hij was waarlijk een goed en
groot man die zich in zijn jeugd kon verenigen met hen die aan
de opbouw van het koninkrijk van God op aarde werkten. En in
tegenstelling tot veel anderen die vroegtijdig overleden, werd
Wilford Woodruff 91 jaar oud en werd hij in de gelegenheid
gesteld om de organisatie te presideren die hij zo lang en trouw
had gevestigd en opgebouwd.’ (Preston Nibley, The Presidents of
the Church, herziene editie [1974], p. 101.)

President Wilford Woodruff
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Belangrijke evangeliebeginselen
• President Wilford Woodruff was een profeet van God. Als

wij zijn leringen toepassen, kunnen we tot Jezus Christus
geleid worden. (Zie ‘President Wilford Woodruff’, gids voor
de cursist, pp. 182–184, alinea 1–25; zie ook LV 43:3;
138:53–54.)

• De leden van de kerk hebben de taak om aan familiegeschie-
denis te doen en tempelwerk voor hun overleden voorouders
te verrichten. (Zie ‘President Wilford Woodruff’, gids voor
de cursist, pp. 182–184, alinea 1–7, 11–18, 22; zie ook Obadja
1:21; LV 128:15; 138:47–48.)

• Wij kunnen op de influisteringen van de Geest vertrouwen,
die ons op een pad van vrede, veiligheid en geluk zullen
leiden. (Zie ‘President Wilford Woodruff’, gids voor de
cursist, p. 184, alinea 19–21, 25.)

• Wij moeten de Heer, Jezus Christus, vertrouwen en naar
Hem opzien. (Zie ‘President Wilford Woodruff’, gids voor de
cursist, p. 184, alinea 23–24.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 435–450.

Lesideeën
‘President Wilford Woodruff’, gids voor de cursist,
pp. 182–184, alinea 1–25. President Wilford Woodruff
was een profeet van God. Als wij zijn leringen
toepassen, kunnen we tot Jezus Christus geleid worden.
(10–15 minuten)

Bedenk een aantal vragen uit ‘President Wilford Woodruff’ in
de gids voor de cursist (pp. 181–185). Deel de klas op in
groepen. Stel de vragen en laat de groepen de antwoorden in
hun lesmateriaal opzoeken. Maar er een leuke activiteit van
door de groepen punten voor goede antwoorden te geven, de
vragen in categorieën in te delen, regels op te stellen zodat
iedereen kan deelnemen enzovoorts. Mogelijke vragen:

• In welk jaar werd Wilford Woodruff president van de kerk?

• Noem vier plaatsen waar Wilford Woodruff op zending is
geweest.

• Welk deel van de Leer en Verbonden is door president
Woodruff geschreven?

• Voor welke drie prestaties zal president Woodruff herinnerd
worden?

• Op welke datum verleenden het Eerste Presidium en het
Quorum der Twaalf Apostelen steun aan het manifest?

• Wat zei de Heer in 1894 tegen president Woodruff over
genealogie?

• Welke twee tempels heeft president Woodruff ingewijd?

• Van welke tempel was president Woodruff de eerste
president?

• Wat heeft president Woodruff op zijn negentigste verjaardag
tegen zondagsschoolkinderen gezegd?

‘President Wilford Woodruff’, gids voor de cursist,
pp. 182–184, alinea 1–7, 11–18, 22. De leden van de
kerk hebben de taak om aan familiegeschiedenis
te doen en tempelwerk voor hun overleden voorouders
te verrichten. (30–35 minuten)

Deel de klas op in groepjes. Geef ieder groepje een vel papier en
laat hen in vijf minuten zoveel mogelijk antwoorden op de
volgende vraag opschrijven: Hoe kunnen jullie aan de vooruit-
gang van familiegeschiedenis en tempelwerk op aarde
bijdragen?

U kunt de groepjes met de meeste of beste antwoorden een
beloning geven. (Zorg er echter voor dat de sfeer niet te concur-
rerend wordt.) Mogelijke antwoorden:

• Onze begiftiging ontvangen.

• Als gezin verzegeld worden.

• Familiehistorisch onderzoek verrichten.

• Namen voor tempelwerk insturen.

• Data-extractie verrichten.

• Een begraafplaats bezoeken en informatie van grafstenen
verzamelen.

• Een familiereünie organiseren.

• Aan een familieorganisatie deelnemen.

• Een plaats uit je eigen familiegeschiedenis bezoeken.

• Een dagboek bijhouden.

• Een levensgeschiedenis schrijven.

Laat de cursisten ‘Zijn leven’, ‘Zijn presidentschap’ en alinea
1–7, 11–17 van ‘President Wilford Woodruff’ in de gids voor
de cursist (pp. 182–183) bestuderen. Laat hen minimaal acht
manieren opzoeken waarop president Woodruff in zijn leven
een bijdrage aan familiegeschiedenis en tempelwerk heeft
geleverd.

Laat een cursist alinea 18 en 22 voorlezen. Bespreek hoe deze
uitspraken een bevestiging zijn van wat u hebt behandeld.
Vraag: Hoe zijn familiegeschiedenis en tempelwerk in onze tijd
ontwikkeld? Moedig de cursisten aan om familiehistorisch en
tempelwerk te verrichten door aan een aantal activiteiten op
hun lijst te werken.

‘President Wilford Woodruff’, gids voor de cursist,
p. 184, alinea 19–21, 25. Wij kunnen op de influiste-
ringen van de Geest vertrouwen, die ons op een
pad van vrede, veiligheid en geluk zullen leiden.
(10–15 minuten)

Vraag de cursisten:

• Hoe voelen de influisteringen van de Heilige Geest aan?
(Zie Alma 32:28; LV 6:22–23; 11:12–14 voor hulp bij het
beantwoorden van deze vraag.)

• Waarom is het belangrijk dat jullie naar de influisteringen
van de Geest luisteren nu je nog jong bent?

• Wanneer hebben jullie de leiding van de Heilige Geest
gevoeld?

President Wilford Woodruff
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Besteed een paar minuten aan deze vragen. Lees alinea 19–21,
25 van ‘President Wilford Woodruff’ in de gids voor de cursist
(p. 184). Bespreek hoe de leringen en het getuigenis van
president Woodruff een bevestiging zijn van de beginselen die
u hebt behandeld.

NB: Als er cursisten zijn die zeggen dat ze nog nooit de invloed
van de Heilige Geest gevoeld hebben, verzeker hen er dan
van dat ze zijn leiding zullen ontvangen als ze de geboden van
de Heer onderhouden. Leg uit dat de Heer de Geest soms
onthoudt om ons geloof te beproeven. (Zie Ether 12:6.) Leg uit
dat wij bij de ontwikkeling van ons geloof bepaalde gevoelens
gaan herkennen en daarop gaan vertrouwen. (Zie de teksten in
de eerste vraag hierboven.)

‘President Wilford Woodruff’, gids voor de cursist,
p. 184, alinea 23–24. Wij moeten de Heer,
Jezus Christus, vertrouwen en naar Hem opzien.
(10–15 minuten)

Laat een afbeelding van de kruisiging van de Heiland zien.
(Zie Evangelieplaten, 230.) Bespreek de gevoelens van de
cursisten als ze aan het lijden van Jezus Christus denken. Lees
alinea 24 van ‘President Wilford Woodruff’ in de gids voor
de cursist (p. 181). Vraag:

• Waarom is het lijden van de Heiland bedroevend?

• Hoe kan iemand zich gelukkig voelen als hij aan het lijden
van Christus denkt?

• Wat voor zegeningen krijgen wij door het lijden en de
verzoening van Jezus Christus?

Lees Enos 1:1–9; Alma 36:17–20 en bespreek hoe deze mannen
zich voelden toen zij over de verzoening van Jezus Christus
nadachten en die accepteerden. Moedig de cursisten aan om
iedere dag naar Jezus Christus op te zien. Lees alinea 23 van
‘President Wilford Woodruff’ en vraag:

• Wat beloofde president Woodruff aan de mensen die op de
Heer vertrouwen?

• Lees Alma 37:44–47. Wat staat er in deze teksten over
vertrouwen op de Heer?

• Wat voor advies zou je geven als iemand de volgende vraag
stelde: ‘Hoe kan ik iedere dag aan de Heiland denken?’

Inleiding
De kerk had de laatste decennia van de negentiende eeuw met
veel tegenstand te maken. ‘De leiders in de juridische strijd
tegen de kerk waren bereid om toe te geven dat het hun werke-
lijke doel was om de mormoonse overheersing in politieke,
educatieve en economische zaken in Utah tegen te houden,
maar dat het meervoudig huwelijk het middel was om de
massa achter zich te krijgen.

Officiële verklaring 1

‘Dat middel was niet meer bruikbaar toen president Wilford
Woodruff eind 1890 het manifest uitgaf (Officiële verklaring 1 in
de Leer en Verbonden) waarin het eind van het meervoudig
huwelijk werd bekendgemaakt. President Woodruff zei tegen de
heiligen dat hij al enige tijd over het probleem had nagedacht
totdat “de God van de hemel vertelde wat ik moest doen. (. . .)
Ik sprak met de Heer en schreef op wat ik op moest schrijven.”
[Deseret Weekly, 14 november 1891.]’ (Don L.Searle, ‘A “Magnifi-
cent and Enduring Monument,”’ Ensign, maart 1993, p. 24.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij moeten de wetten van ons land gehoorzamen. (Zie Offi-

ciële verklaring 1; ‘President John Taylor’, materiaal voor
de cursist, pp. 178–179, alinea 13–14; ‘President Wilford
Woodruff’, materiaal voor de cursist, pp. 182–183, alinea
8–10; zie ook Matteüs 22:15–22; LV 1:14, 38; 58:21–22; 90:3–5;
Geloofsartikelen 1:12.)

• De Heer zal nooit toestaan dat een president van de kerk de
leden op een dwaalspoor brengt. (Zie LV 64:38–39.)

• Als wij door vijanden niet in staat zijn om een gebod van
God te onderhouden, aanvaardt de Heer onze pogingen en
kan Hij ons door middel van zijn hedendaagse profeet van
dat gebod vrijstellen. (Zie Mosiah 5:5; LV 56:3–4; 124:49.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 439–442.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 361–363.

Lesideeën
Officiële verklaring 1. Wij moeten de wetten van
ons land gehoorzamen. Als die wetten in strijd
zijn met de wetten van God, moeten we naar de

raad van de hedendaagse profeet luisteren.
(25–30 minuten)

Laat de cursisten verschillende geboden noemen (zoals tiende
en het heiligen van de sabbat), en zet ze op het bord. Kies een
van deze geboden uit en zeg: Stel je voor dat er in ons land een
wet wordt uitgevaardigd waardoor het illegaal is om dit gebod
te onderhouden. Iemand die dit gebod toch onderhoudt, wordt
gearresteerd en in de gevangenis gezet.

• Wat voor invloed zou dat op ons leven hebben?

• Hebben jullie ooit met zo’n dilemma te maken gehad?

• Waarom zou het een moeilijke beslissing zijn om dat gebod al
dan niet te onderhouden?

• Lees Leer en Verbonden 58:21–22; Geloofsartikelen 1:12.
Wat voor raad staat er in deze teksten?

• Wanneer heeft de kerk met een dergelijke situatie te maken
gehad?

Laat de cursisten alinea 13–14 van ‘President John Taylor’ in de
gids voor de cursist lezen (pp. 178–179). Laat hen opzoeken met
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wat voor problemen de heiligen geconfronteerd werden toen
het meervoudig huwelijk illegaal werd.

Zeg dat president Wilford Woodruff na de dood van president
Taylor president van de kerk werd. Laat de cursisten de eerste
zes alinea’s van Officiële verklaring 1 en alinea 8–10 van
‘President Wilford Woodruff’ in de gids voor de cursist lezen
(pp. 182–183). Laat hen samenvatten wat er met het meervou-
dig huwelijk gebeurde. Vraag: Hoe verschilde de openbaring
aan president Woodruff van de instructies die profeten daar-
voor aan de leden van de kerk hadden gegeven?

Leg uit dat sommige leden ondanks de openbaring van presi-
dent Woodruff het meervoudig huwelijk wilden blijven prakti-
seren. Vraag: Waarom zijn de woorden van de hedendaagse
profeet belangrijker dan de woorden van welke andere profeet
dan ook? Lees de volgende uitspraak van president Taylor
voor:

Vraag de cursisten wat deze uitspraak van president Taylor
volgens hen betekent. Getuig hoe belangrijk het is om de heden-
daagse profeten te volgen.

De Heer zal nooit toestaan dat een president
van de kerk de leden op een dwaalspoor brengt.
(20–25 minuten)

Maak voor de les een pad op de vloer van het lokaal, van
achterin tot voorin. Plak vellen papier op de grond om stap-
stenen voor te stellen. Wijs de cursisten op het pad en de stap-
stenen. Leg uit dat de mensen die dit pad bewandelen alleen
veilig zijn als ze op de stapstenen blijven. Blinddoek een cursist
en vraag:

• Waarom zou het moeilijk zijn om geblinddoekt dit pad te
volgen?

• Als we het pad met ons leven vergelijken, wat kan de blind-
doek dan voorstellen? (De sluier van vergetelheid.)

• Hoe kan een gids die de weg weet, nuttig zijn?

• In welke opzichten is een profeet met een gids te vergelijken?

S  M  T  W  TH  F  S

‘Wij hebben een levende boom nodig – een levende bron
– levende intelligentie, die voortkomt uit het levende
priesterschap in de hemel, door middel van de levende
priesterschap op aarde. (. . .) En vanaf de tijd dat Adam
met God sprak, (. . .) of dat de hemelen voor Joseph Smith
geopend werden, zijn er altijd nieuwe openbaringen
nodig geweest, aangepast aan de omstandigheden waarin
de kerken of de mensen zich bevonden. In de openbaring
aan Adam stond niet dat Noach een ark moest bouwen;
in de openbaring aan Noach zei de Heer niet dat Lot
Sodom moest verlaten, en in geen van deze openbaringen
wordt over het vertrek van de Israëlieten uit Egypte
gesproken. Zij kregen allemaal openbaringen voor zich-
zelf, net als Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Jezus, Petrus, Paulus,
Johannes en Joseph. En dat geldt ook voor ons, anders
lijden we schipbreuk.’ (The Gospel Kingdom, G. Homer
Durham [1943], p. 34.)

• Waarom is het belangrijk om te weten dat onze profeet een
betrouwbare gids is?

Laat een andere cursist als gids optreden. Laat deze cursist
instructies aan de geblinddoekte cursist geven. Vraag:

• Wat is de taak van een gids?

• Waarom is het belangrijk om nauwkeurige instructies te
geven?

• Hoe zou de profeet denken over zijn verantwoordelijkheid
ten opzichte van ons?

Laat de cursisten de woorden van president Lorenzo Snow aan
het einde van Officiële verklaring 1 lezen. Bespreek de volgende
vragen:

• Wie was de gids van de kerk in 1890?

• Welke sleutels bezat hij?

• Wie had nog meer het recht om deze sleutels te gebruiken?
(Niemand. Tegelijkertijd heeft slechts één man de bevoegd-
heid om alle sleutels van het priesterschap te gebruiken.)

Bespreek de volgende vragen:

• Wat zou er met de kerk kunnen gebeuren als de president
een goddeloos man was? (Zie Jeremia 23:32.)

• Waarom kan dat niet gebeuren?

• Hoe kan de Heer een profeet verwijderen?

• Wat is de enige manier waarop een profeet de kerk kan
leiden? (Door inspiratie van God.)

Bespreek wat er had kunnen gebeuren als president Woodruff
niet naar de inspiratie van de Heer had geluisterd. Zing of lees
‘Wij danken U, Heer, voor profeten’ (lofzang 17). Vraag hoe de
cursisten door gehoorzaamheid aan de hedendaagse profeet
zijn beschermd.

Als wij door vijanden niet in staat zijn om een gebod
van God te onderhouden, aanvaardt de Heer onze
pogingen en kan Hij ons door middel van zijn heden-
daagse profeet van dat gebod vrijstellen.
(20–25 minuten)

Vraag de cursisten wanneer de Heer een van zijn geboden heeft
ingetrokken. (Het evangelie werd eerst aan de andere volken
onthouden en werd vervolgens aan hen verkondigd. [Zie
Marcus 16:15.]) In de tijd van Mozes werd het priesterschap aan
de nakomelingen van Levi gegeven. Tegenwoordig kunnen alle
mannen die de gedragsnormen naleven het priesterschap
ontvangen. [Zie Officiële verklaring 2.]) Zet de volgende tekst
op het bord en bespreek wat die betekent: ‘Daarom gebied en
herroep Ik, de Heer, naar het Mij goeddunkt’ (LV 56:4).

Laat de cursisten Leer en Verbonden 124:49–50 lezen en die
teksten vergelijken met Leer en Verbonden 56:3–4. Bespreek de
volgende vragen:

• Wat was het antwoord op de vraag die president Woodruff
van de Heer moest stellen?

• Wat zou er zijn gebeurd als president Woodruff deze open-
baring niet had ontvangen?

Officiële verklaring 1
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De zaden van het herstelde evangelie waren in de jaren dertig
van de 19de eeuw geplant en schoten in de volgende zeventig
jaar wortel in New York, Ohio, Illinois en uiteindelijk in de
Rocky Mountains. Eigenlijk begon de kerk pas in de laatste
jaren van de negentiende eeuw te groeien. Onder de geïnspi-
reerde leiding van de presidenten Lorenzo Snow, Joseph F.
Smith, Heber J. Grant, George Albert Smith en David O. McKay
groeide de kerk tot meer dan 2.800.000 leden en 500 ringen in
1970. De vooruitgang is geleidelijk tot stand gekomen, als een
bloeiende bloem. In deze jaren heeft de kerk stormen van
vervolging en onbegrip doorstaan, die uiteindelijk plaats
hebben gemaakt voor de zonneschijn van publieke onpartijdig-
heid en aardse en geestelijke voorspoed.

Inleiding
‘Het leven van Lorenzo Snow wordt gekenmerkt door zijn
spiritualiteit, zijn leringen over de aard van God en de mens,
zijn nadruk op de wet van tiende en op de wereldwijde zending
van de kerk. Toen hij president van de kerk werd, heeft hij tegen
het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: “Ik wil niet dat dit
bestuur bekend staat als het bestuur van Lorenzo Snow, maar
als dat van God, door middel van Lorenzo Snow.” (Geciteerd
in Orson F. Whitney, ‘Lives of Our Leaders – The Apostles –
Lorenzo Snow’, Juvenile Instructor, januari 1900, p. 3.)’
(My Kingdom Shall Roll Forth: Readings in Church History [1980],
p. 67.)

Belangrijke evangeliebeginselen
NB: Bestudeer de teksten en de historische informatie met een
gebed in uw hart en overweeg de beginselen onder dit kopje
voordat u uw lessen voorbereidt.

President Lorenzo Snow

• Tiende is een zegen voor de hele kerk en voor de mensen die
tiende betalen. (Zie ‘President Lorenzo Snow’, gids voor de
cursist, pp. 184–185, alinea 1–3, 11; zie ook Maleachi 3:10;
LV 64:23; 119:4.)

• Onze hemelse Vader is de Vader van onze geest. Wij hebben
de mogelijkheid om net als Hij te worden. (Zie ‘President
Lorenzo Snow’, gids voor de cursist, p. 185, alinea 6–10.)

• President Lorenzo Snow was een profeet van God en een
ooggetuige van Jezus Christus. (Zie ‘President Lorenzo
Snow’, gids voor de cursist, p. 185, alinea 12–17.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 451–464.

Lesideeën
NB: Maak een keus uit de ideeën onder dit kopje, of gebruik uw
eigen ideeën, als u zich op de teksten en de historische infor-
matie voorbereidt.

‘President Lorenzo Snow’, gids voor de cursist,
pp. 187–188, alinea 1–3, 11. Tiende is een zegen voor
de hele kerk en voor de mensen die tiende betalen.
(45–50 minuten)

Vraag de cursisten:

• Wat voor materiële zaken heeft de kerk? (Mogelijke ant-
woorden: tempels, kerken en andere gebouwen; geld en
materiaal voor de armen; de Schriften, lesboeken en andere
publicaties.)

• Zou de Heer het nodige geld niet aan de kerk kunnen geven?

• Waarom zou Hij ons tiende laten betalen in plaats van er zelf
voor te zorgen?

Vraag wat voor zegeningen wij ontvangen als wij tiende beta-
len, en lees en bespreek Maleachi 3:10. Lees de volgende
uitspraak voor van president Gordon B. Hinckley, destijds raad-
gever in het Eerste Presidium:

Laat de cursisten alinea 1–3, 11 van ‘President Lorenzo Snow’
in de gids voor de cursist (pp. 187–188) bestuderen. Vraag:

• Waarom betaalden veel mensen in die tijd geen tiende meer?

‘De Heer zal de vensters des hemels naar onze behoeften
openen, niet volgens onze hebzucht. Als we tiende betalen
om rijk te worden, doen we het om de verkeerde
reden. Het belangrijkste doel van de tiende is de kerk
de middelen verschaffen om het werk van de Heer
te verrichten.’ (Conference Report, april 1982, p. 60;
of Ensign, mei 1982, p. 40.)

250

EEN PERIODE VAN GROEI



• Wat voor problemen zou de kerk door de schulden hebben
gehad?

• Wat kunnen we concluderen over de zorg van de Heer voor
ons uit het feit dat de Heer een oplossing aan president Snow
openbaarde?

• Hoe is de toename in betaling van tiende sinds die tijd een
hulpmiddel voor de kerk geweest?

Lees de volgende uitspraak van president Brigham Young voor:
‘Wij vragen niemand tiende te betalen, tenzij men het zelf wil;
maar als u tiende betaalt, doe het dan zoals een eerlijk mens het
zou doen.’ (Discourses of Brigham Young, John A. Widtsoe [1941],
p. 177.)

Vraag de cursisten: Wat doen jullie als je niet weet hoeveel
tiende je moet betalen? Lees de volgende uitspraak van het
Eerste Presidium voor:

Zeg dat de cursisten voor andere vragen over tiende bij hun
bisschop terecht kunnen.

Lees de volgende uitspraak van president Lorenzo Snow voor:
‘De wet van tiende is een van de belangrijkste wetten die ooit
aan de mens geopenbaard is.’ (LeRoi C. Snow, ‘The Lord’s Way
out of Bondage’, Improvement Era, juli 1938, p. 442.) Geef uw
getuigenis van de wet van tiende.

‘President Lorenzo Snow’, gids voor de cursist, p. 189,
alinea 12–17. President Lorenzo Snow was een profeet
van God en een ooggetuige van Jezus Christus. (30–35
minuten)

‘De eenvoudigste uitspraak die we kennen, is die van de
Heer zelf, namelijk dat de leden van de kerk “één tiende
deel van al hun opbrengsten betalen”. Niemand heeft het
recht om een andere uitspraak te doen.’ (First Presidency
letter, 19 maart 1970.)

Laat de volgende platen zien (grotere exemplaren zijn in het
aanhangsel te vinden, pp. 315–316). De platen stellen het
volgende voor:

• De tabernakel die door de Israëlieten werd gebouwd.
(Zie Exodus 33:11.)

• Het heilige bos. (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.)

• De preekstoelen in de Kirtlandtempel. (Zie LV 110:2–4.)

• Het huis van John Johnson in Hiram (Ohio). 
(Zie LV 76:22–23.)

Vraag de cursisten of zij kunnen raden wat de overeenkomst
tussen deze plaatsen is. Laat hen de teksten tussen haakjes
lezen en opzoeken wat er op deze plaatsen gebeurde.

Laat de bijgaande plaat zien
(p. 316). Leg uit dat de Heiland
ook op deze heilige plaats
verschenen is. Lees alinea 13–17
van ‘President Lorenzo Snow’ in
de gids voor de cursist (p. 189).
Vraag:

• Wat vinden jullie ervan dat
al deze mensen de Heiland
zagen?

• Waarom mochten ze volgens
jullie de Heiland zien?

• Wat voor bewijs kunnen jullie in de gids voor de cursist
vinden dat president Snow zich op zo’n visioen had
voorbereid?

Vertel over bijzonderheden uit het leven van president Snow
(zie de gids voor de cursist) en getuig van zijn rechtschapen

President Lorenzo Snow
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voorbeeld. Lees Leer en Verbonden 88:67–68; 93:1 en vraag wat
de Heer aan alle trouwe heiligen belooft.

Leg uit dat het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen op 1 januari 2000 een proclamatie hebben uitgegeven
van hun getuigenis van Jezus Christus. Laat de klas ‘De levende
Christus: het getuigenis van de apostelen’ opslaan in hun
lesmateriaal (p. 230). (NB: De laatste les van de cursus Leer en
Verbonden en kerkgeschiedenis bevat een gedeelte over ‘De
levende Christus’, zie pp. 277–278.) Laat een cursist alinea 13
van ‘De levende Christus’ voorlezen. Vraag: Waarom is het
getuigenis van de hedendaagse apostelen waardevol voor ons?
Geef de cursisten de tijd om de rest van dat getuigenis door te
lezen. Bespreek de volgende vragen:

• Wat maakt de meeste indruk op jullie in het getuigenis van
de apostelen?

• Hoe kunnen jullie dit getuigenis voor leiding in je leven
gebruiken?

• Hoe kunnen we dit getuigenis op gepaste wijze aan anderen
doorgeven?

U kunt de cursisten een kopie van ‘De levende Christus: het
getuigenis van de apostelen’ geven. (Een ongenummerd exem-
plaar zit in het aanhangsel van dit lesboek, p. 316.) Als u dat
doet, moedig hen dan aan om die ergens op te hangen waar ze
er vaak naar kunnen kijken.

Inleiding
‘Slechts een maand voor zijn drieënzestigste verjaardag wordt
Joseph F. Smith, die raadgever van vier presidenten van de kerk
is geweest, geordend tot opvolger van Lorenzo Snow, die op
10 oktober 1901 is overleden. Joseph F. Smith is een zoon van de
martelaar Hyrum Smith, en een neef van Joseph Smith, naar
wie hij genoemd is. Zijn moeder, de weduwe Mary Fielding
Smith, was een vrouw met een groot geloof die hem zowel
in woord als in daad in het evangelie onderwezen heeft.’
(De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden, p. 467.)

‘President Joseph F. Smith was 52 lang werkzaam als algemeen
autoriteit van de kerk: als lid van het Quorum der Twaalf,
als raadgever van vier presidenten van de kerk, en zeventien
jaar lang als president van de kerk. Hij onderwees de leden van
de kerk in het herstelde evangelie van Jezus Christus, welspre-
kend, zachtmoedig en overtuigend. Hij riep mensen op om “in
overeenstemming met de oogmerken van onze hemelse Vader
te leven” [Deseret News: Semi-Weekly, 6 februari 1893, p. 2].
Zijn bediening was opgetekend door zijn sterke getuigenis van
Jezus Christus: “Ik heb het getuigenis van de Geest in mijn hart
ontvangen. Ik getuig voor God, engelen en mensen (. . .) dat ik
weet dat mijn Verlosser leeft.”’ (Leringen van kerkpresidenten:
Joseph F. Smith, IV.)

President Joseph F. Smith

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer bereidt de mannen voor die profeet zullen worden.

(Zie ‘President Joseph F. Smith’, gids voor de cursist,
pp. 190–191, alinea 1–8; zie ook Abraham 3:22–23.)

• Wij zijn kinderen van onze hemelse Vader, en Hij heeft ons
lief. Door de verzoening van Jezus Christus kunnen we
op een dag in de tegenwoordigheid van de Vader terugkeren.
(Zie ‘President Joseph F. Smith’, gids voor de cursist,
pp. 191–194, alinea 9–21, 37; zie ook Romeinen 8:16–17;
2 Nephi 31:20–21.)

• Ouders behoren hun kinderen bij te brengen dat zij de Heer
moeten gehoorzamen, zonde moeten vermijden en een getui-
genis van het evangelie moeten ontwikkelen. (Zie ‘President
Joseph F. Smith’, gids voor de cursist, p. 193, alinea 23–30; zie
ook LV 68:25–28.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 465–494.

Lesideeën
‘President Joseph F. Smith’, gids voor de cursist,
pp. 190–191, alinea 1–8. De Heer bereidt de mannen
voor die profeet zullen worden. (15–20 minuten)

Laat de cursisten zich de volgende situaties voorstellen.
Pauzeer na iedere zin en vraag wat een jongeman in dergelijke
omstandigheden zou voelen en doen.

• Je vader werd vermoord toen je vijf jaar was.

• Op zevenjarige leeftijd moet je voor het gezin zorgen.

• Je moeder overlijdt als je dertien bent.

• Als je vijftien bent, wordt je op zending geroepen en moet je
een nieuwe taal leren.

• Als je 22 bent, wordt je opnieuw op zending geroepen.

• Je wordt tot apostel geordend als je 27 bent.

Laat de cursisten raden welke profeet deze ervaringen had.
(President Joseph F. Smith.) Laat de cursisten alinea 1–3
van ‘President Joseph F. Smith’ in de gids voor de cursist
(pp. 190–191) lezen en opzoeken hoe hij deze moeilijkheden
overwon. Vraag:

• Wat voor bewijs is er dat het getuigenis van president Smith
in deze moeilijke tijden sterk bleef?

• Hoe kan zijn voorbeeld ons bemoedigen?

Lees alinea 4–8, en vraag: Hoe kon president Smith zich door
deze ervaringen op zijn werk als profeet voorbereiden?

Getuig dat president Joseph F. Smith, net als alle andere
profeten, in het voorsterfelijk leven was geordend en zijn hele
leven op deze heilige roeping voorbereid. Lees de volgende
uitspraken voor. President Joseph Fielding Smith, de zoon van
president Joseph F. Smith, heeft geschreven:

Een periode van groei
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President Ezra Taft Benson heeft als president van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Iedere president is gekozen
voor de tijd en de omstandigheden waarin de wereld en de kerk
hem nodig hadden.’ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988],
p. 142.)

‘President Joseph F. Smith’, gids voor de cursist,
pp. 191–194, alinea 9–21, 37. Wij zijn kinderen van
onze hemelse Vader, en Hij heeft ons lief. Door
de verzoening van Jezus Christus kunnen we op
een dag in de tegenwoordigheid van de Vader
terugkeren. (15–20 minuten)

Lees de volgende titels van God een voor een voor. Vraag of ze
op onze hemelse Vader of Jezus Christus betrekking hebben:

• Heiland

• Zoon

• Schepper

• Verlosser

• Vader

Laat de cursisten alinea 9–15 van ‘President Joseph F. Smith’ in
de gids voor de cursist (pp. 191–192) bestuderen. Bespreek
waarom onze hemelse Vader en Jezus Christus allebei Vader
genoemd worden. Vraag:

• Wie kan de Vader van onze spiritualiteit genoemd worden?
(Jezus Christus.) Waarom? (Door de verzoening.)

• Wat voor zegeningen krijgen de mensen die Jezus Christus
als hun geestelijke Vader aanvaarden?

• Wie is de Vader van onze geest? (Onze hemelse Vader.)

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Bruce R.
McConkie, destijds lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘In de tijd dat we in het voorsterfelijk bestaan leefden,
hebben we niet alleen onze verschillende eigenschappen
ontwikkeld en onze goedheid en vaardigheid getoond,
of het gebrek daaraan, maar bevonden we ons ook op een
plaats waar dergelijke vooruitgang gezien kon worden.
We mogen aannemen dat er een organisatie van de kerk
was. De hemelse personen woonden in een volmaakte
samenleving. Iedereen wist zijn plaats. Het priesterschap
was zonder twijfel verleend en de leiders waren gekozen.
Verordeningen die met het voorsterfelijk bestaan te
maken hadden, waren vereist en de liefde van God was
overal aanwezig. In dergelijke omstandigheden kon onze
hemelse Vader vaststellen wie het ’t best deed, en kon Hij
de talenten van eenieder evalueren. Hij wist niet alleen
wat eenieder van ons kon doen, maar ook wat eenieder
van ons zou doen als we beproefd zouden worden en
bepaalde taken zouden krijgen. En toen het tijd werd om
op aarde te komen, was alles voorbereid en waren de
dienstknechten van de Heer voor hun zending gekozen
en geordend.’ (The Way to Perfection [1970], pp. 50–51;
zie ook Jeremia 1:5; Abraham 3:22–23.)

Lees alinea 16–21, en vraag:

• Hoe kan de uitspraak van president Smith de mensen helpen
die zich afvragen wat het verband tussen de wetenschap en
het evangelie is? (NB: Bespreek niet de evolutieleer met de
cursisten. Beperk uzelf tot de beginselen in de uitspraak van
president Smith.)

• Hoe kan de uitspraak van president Smith de mensen helpen
die niet in God geloven, of die niet geloven dat Hij om ons
geeft?

• Hoe kunnen we te weten komen dat onze hemelse Vader
daadwerkelijk onze Vader is?

Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus
Christus, daadwerkelijk bestaan. Lees het getuigenis van presi-
dent Smith in alinea 37 voor en laat de cursisten ‘Ik ben een
kind van God’ (lofzang 195) zingen.

‘President Joseph F. Smith’, gids voor de cursist, p. 193,
alinea 23–35. Ouders behoren hun kinderen bij te
brengen dat zij de Heer moeten gehoorzamen, zonde
moeten vermijden en een getuigenis van het evangelie
moeten ontwikkelen. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten wat zij fijn vinden aan de manier waarop er
thuis gezinsavond gehouden wordt. Bespreek de volgende
vragen:

• Wat vinden jullie het fijnst van de gezinsavond?

• Wat was de fijnste gezinsavond die jullie hebben
meegemaakt?

• Hoe is jullie leven door de gezinsavond veranderd?

• Wat zouden jullie kunnen doen als er thuis geen gezinsavond
gehouden werd?

• Hoe zouden jullie gezinsavond willen houden als je je eigen
gezin sticht?

Lees alinea 23–26 van ‘President Joseph F. Smith’ in de gids
voor de cursist (p. 193). Vraag:

• Wat heeft president Smith beloofd aan de mensen die gezins-
avond houden?

• Welke van deze beloften hebben jullie thuis gezien?

• Welke belofte zouden jullie het liefst ontvangen?

• Wat voor rol speelt de gezinsavond in jullie streven om als
jongere getrouw te blijven?

‘Naast de aanbidding van de Vader, ons grote en eeuwige
Hoofd, door wiens woord de mens is, aanbidden we in
zekere zin ook de Zoon. Wij eren, eerbiedigen en huldi-
gen Hem vanwege zijn zoenoffer, omdat wij de onster-
felijkheid en het eeuwige leven door middel van Hem
kunnen ontvangen. Hij vervangt de Vader niet wat onze
aanbidding, eerbied, eer en respect betreft, maar Hij is
waardig om alle eer en heerlijkheid in ontvangst te nemen
die onze ziel kan bezitten.’ (The Promised Messiah: The First
Coming of Christ [1978], p. 566.)

President Joseph F. Smith
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• Lees Spreuken 22:6; Alma 37:35; Leer en Verbonden 68:25–28.
Wat hebben deze teksten met die leringen te maken?

Laat de cursisten alinea 27–35 lezen en beslissen welk verhaal
zij het liefst tijdens de gezinsavond zouden gebruiken. Vraag:

• Hoe kan dit verhaal een hulpmiddel bij jullie thuis zijn?

• Welk onderdeel van het voorbeeld van president Smith
maakt het meeste indruk op jullie?

• Waarom is het volgens jullie belangrijk dat we ons hele leven
rein en trouw aan ons geloof blijven?

Zeg hoeveel u van uw gezin houdt. Moedig de cursisten aan
om iedere week op positieve wijze aan de gezinsavond deel te
nemen.

Inleiding
Afdeling 138 is het verslag van het visioen dat president Joseph
F. Smith in 1918 ontving. In dit verslag staat veel over de
geestenwereld en de verlossing van de doden. Het is een hulp-
middel om het belang van familiegeschiedenis en tempelwerk
te begrijpen. President Smith heeft gezegd:

‘Het werk voor onze doden, dat de profeet Joseph ons uitdruk-
kelijk heeft opgedragen, met de instructies dat we voor onze
familieleden moeten zorgen en voor onze voorouders die
zonder kennis van het evangelie zijn gestorven, mogen we niet
veronachtzamen. Wij moeten die heilige en machtige verorde-
ningen van het evangelie gebruiken die zijn geopenbaard als
belangrijk onderdeel van het geluk, het eeuwig heil en de
verlossing van hen die in deze wereld hebben geleefd toen zij
het evangelie niet konden leren, en zonder kennis ervan zijn
overleden. Zij wachten nu op ons, hun kinderen, die in een tijd-
perk leven dat deze verordeningen verricht kunnen worden,
om het nodige werk te verrichten zodat zij uit de gevangenis
bevrijd kunnen worden. Door ons werk voor hen kunnen zij uit
de gevangenschap bevrijd worden, kan de duisternis om hen
heen verdwijnen, zal er licht op hen schijnen en zullen zij in de
geestenwereld horen van het werk dat door hun kinderen op
aarde is verricht. Dan zullen zij zich met ons in de verrichting
van onze taken verheugen.’ (Conference Report, oktober 1916,
p. 6.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Als wij de Schriften lezen en overdenken, wordt ons

verstand op openbaring voorbereid. (Zie LV 138:1–10; 
zie ook 1 Nephi 11:1, LV 76:15–19; Geschiedenis van Joseph
Smith 1:12.)

• De Heiland heeft een weg bereid voor de mensen die tijdens
het aardse leven niet de kans hebben gehad om het evangelie
te aanvaarden. Tijdens de drie dagen dat zijn lichaam in het

Leer en Verbonden 138

graf lag, organiseerde Hij de rechtschapen geesten om het
evangelie aan de mensen in duisternis te prediken. 
(Zie LV 138:1–10, 28–59; zie ook LV 76:50–53, 71–75, 81–85.)

• Jezus Christus is de Verlosser van de levenden en de doden.
(Zie LV 138; zie ook Job 19:25; Helaman 14:16–17.)

• Wie op aarde rechtschapen hebben geleefd, worden in de
geestenwereld van de goddelozen afgescheiden. Zij 
hebben vreugde en hoop op een glorierijke opstanding. 
(Zie LV 138:11–22.)

• Een herrezen lichaam is noodzakelijk om vooruitgang te
maken en een volheid van vreugde te ontvangen. De doden
beschouwen het feit dat ze geen lichaam meer hebben als
een soort gevangenschap. (Zie LV 138:14–18, 49–50; zie ook
LV 45:17; 93:33–34.)

• Ouderlingen en zusters die de Heer in dit leven trouw
dienen, zullen na de dood in de geestenwereld zendingswerk
verrichten. (Zie LV 138:39, 57.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 493–494.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 356–361.

Lesideeën
Leer en Verbonden 138. De Heiland heeft een
weg bereid voor de mensen die tijdens het
aardse leven niet de kans hebben gehad om

het evangelie te aanvaarden. Tijdens de drie dagen
dat zijn lichaam in het graf lag, organiseerde Hij
de rechtschapen geesten om het evangelie aan de
mensen in duisternis te prediken. (45–50 minuten)

Zet het woorden verordeningen op het bord. Vraag wat een
verordening is (een heilige handeling of ceremonie). Laat de
cursisten een aantal verordeningen noemen. Zet ze op het bord.
Vraag: Welke van deze verordeningen zijn noodzakelijk voor
ons eeuwig heil? Vraag de cursisten naar namen van familie-
leden die zonder het evangelie of de noodzakelijke verorde-
ningen zijn gestorven. Vraag of deze familieleden volgens hen
in het koninkrijk van God verlost zullen worden. Vraag de
cursisten of de volgende uitspraken waar of niet waar zijn.

1. Alle geesten, zowel de rechtschapen als de goddeloze, leven
in een staat van geluk. (Niet waar; zie Alma 40:11–14;
LV 138:15.)

2. Christus heeft het werk voor de doden in de geestenwereld
ingeluid. (Waar; zie LV 138:29–30.)

3. Vóór de opstanding van Christus is er niemand opgestaan.
(Waar; zie 1 Korintiërs 15:22–23; Mosiah 15:20–21;
LV 138:15–17.)

4. Tussen zijn dood en de opstanding heeft Jezus alle mensen
in de geestenwereld bezocht. (Niet waar; zie LV 138:20,
29–30, 37.)
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5. Mensen die zonder kennis van het evangelie overlijden, maar
het in de geestenwereld aanvaarden, worden onmiddellijk
verlost. (Niet waar; zie LV 138:33–34, 54, 58–59.)

6. Wie op aarde niet in het evangelie zijn onderwezen, krijgen
de kans om zich in de geestenwereld van hun zonden te
bekeren. (Waar; zie LV 138:32–33, 57–58.)

7. Tempelverordeningen worden verricht voor mensen die
ze niet op aarde hebben ontvangen. (Waar; zie LV 138:33,
54, 58.)

Corrigeer de antwoorden door na iedere vraag de bijbehorende
teksten te lezen en de antwoorden te bespreken. (NB: Laat de
bespreking niet afwijken van de Schriften en de woorden van
de hedendaagse profeten. Vermijd speculatie over onderwerpen
die niet door de Heer zijn geopenbaard.)

Leer en Verbonden 138. Jezus Christus is de Verlosser
van de levenden en de doden. (25–30 minuten)

Laat een plaat van het Beehive House zien (een groter exem-
plaar is in het aanhangsel te vinden, p. 317). Leg uit dat
Brigham Young dit huis gebouwd heeft en dat Lorenzo Snow
en Joseph F. Smith daar als president van de kerk gewoond
hebben. President Smith heeft tijdens de laatste zes maanden
van zijn leven veel tijd in zijn studeerkamer in het Beehive
House doorgebracht. Daar heeft hij ook het visioen ontvangen
dat in Leer en Verbonden 138 staat. Laat de cursisten Leer en
Verbonden 138:1–11, 60 lezen en vraag:

• Hoe heeft president Smith zich op deze openbaring voor-
bereid? (Nagedacht, overwogen, de Schriften bestudeerd.)

• Lees 1 Nephi 11:1; Leer en Verbonden 76:15–19. Hoe zijn deze
teksten te vergelijken met wat president Smith deed?

• Wat concluderen we daaruit over leiding van de Heer?

• Hoe heeft president Smith dit visioen in vers 60 genoemd?

• Wat betekent verlossing volgens jullie? (‘De bevrijding uit
gevangenschap’)

Deel de klas op in drie groepen. Geef iedere groep een van de
volgende groepen mensen, en laat hen in de bijbehorende
teksten opzoeken hoe Christus hen verlost. Laat de cursisten de
woorden bevrijding, Verlosser en verlossing in hun teksten
markeren.

• De rechtschapenen. (Zie LV 138:11–19, 22–24, 49–52.)

• De goddelozen die de waarheid op aarde verwerpen. 
(Zie LV 138:20–22, 29–37, 58–59.)

• Wie zonder de kennis van het evangelie sterven. 
(Zie LV 138:30–37, 58–59; zie ook LV 137:7–9.)

Laat verscheidene cursisten over hun bevindingen vertellen.
Lees 2 Nephi 2:6–9; Helaman 14:16–17 en geef uw getuigenis
van de macht van de Heer om te verlossen.

Leer en Verbonden 138:14–18, 49–50. Een herrezen
lichaam is noodzakelijk om vooruitgang te maken
en een volheid van vreugde te ontvangen. De doden
beschouwen het feit dat ze geen lichaam meer hebben
als een soort gevangenschap. (15–20 minuten)

Laat een cursist de volgende uitspraken voorlezen. Het Eerste
Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben het
volgende geschreven:

Ouderling Russell M. Nelson, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

Bespreek de volgende vragen:

• Als een van de doelen van het leven is om voor eeuwig bij
onze hemelse Vader te wonen, waarom wilden we dan
zo graag het voorsterfelijk leven verlaten en naar de aarde
komen?

• Waarom is een sterfelijk lichaam een zegen?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 45:17; 138:14–18, 49–50
bestuderen en opzoeken waarom de dood als gevangenschap
beschouwd kan worden. Bestudeer 1 Korintiërs 15:22–23;
2 Nephi 9:8–10; Leer en Verbonden 88:15; 93:33–34 en zoek op
wat daarin over de opstanding staat.

‘Het leven begint niet bij de geboorte en houdt ook niet
op bij de dood. Voor onze geboorte leefden wij als geest-
kinderen bij onze Hemelse Vader. Daar keken we uit naar
het moment om naar aarde te gaan en een stoffelijk
lichaam te ontvangen. Wij kozen bewust voor de gevaren
van de sterfelijkheid, waarin wij met keuzevrijheid en
verantwoordelijkheid zouden leren omgaan.’ (De Ster,
juli 1992, p. 67.)

‘In het voorsterfelijke leven kenden en aanbaden de geest-
zonen en -dochters God als hun eeuwige vader, en
aanvaardden zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffe-
lijk lichaam konden krijgen en aardse ervaringen konden
opdoen om vooruitgang te maken op weg naar volma-
king en om hun goddelijke bestemming als erfgenaam
van het eeuwige leven te verwezenlijken.’ (De Ster,
oktober 1998, p. 24.)

Leer en Verbonden 138
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Leer en Verbonden 138:18–57. Ouderlingen en zusters
die de Heer in dit leven trouw dienen, zullen na de
dood in de geestenwereld zendingswerk verrichten.
(20–25 minuten)

Vraag of de cursisten ooit naar de begrafenis van een getrouwe
heilige der laatste dagen zijn geweest. Bespreek de volgende
vragen:

• Wat zouden jullie tegen de familie van een overledene
zeggen?

• Waarom kan de dood zo droevig zijn?

• In welke opzichten kan de dood als een zegen worden
beschouwd?

• Wat gebeurt er met zendelingen die tijdens hun zending
sterven?

• Hoe wordt het zendingswerk in de geestenwereld verricht?

Laat een groep cursisten vergelijken wat er in de geestenwereld
verkondigd wordt (zie LV 138:19, 33–35, 51–52) met wat er in de
kerk wordt verkondigd. (Zie Matteüs 28:18–20; 3 Nephi
27:13–21.)

Laat een tweede groep vergelijken hoe het evangelie in de
geestenwereld verkondigd wordt (zie LV 138:18–21, 30–32, 37,
57) met hoe het op aarde wordt verkondigd. (Zie Lucas 9:1–2;
Alma 12:28–34; LV 42:5–8; 61:33–36.)

Laat beide groepen vertellen wat ze hebben gevonden.

Inleiding
‘Heber J. Grant leerde al op jonge leeftijd dat volharding een
vereiste voor succes is, en zijn leven werd een voorbeeld van
wat we door middel van discipline kunnen bereiken. (. . .) Zijn
volharding leidde tot zakelijk succes op jonge leeftijd en droeg
bij aan zijn voorbereiding op de taak die hij op 26-jarige leeftijd
kreeg, toen hij lid van het Quorum der Twaalf Apostelen werd.
(. . .) In 1918, twaalf dagen na het eind van de Eerste Wereld-
oorlog, werd hij president van de kerk. Hij leidde de kerk door
de wereldwijde depressie die volgde en tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Hij stierf slechts vijf dagen na het einde van de
oorlog in Europa, in 1945. Te midden van alle onrust leidde
president Grant het groeiende zendingsprogramma, hij wijdde
drie tempels in, presideerde het honderdjarig bestaan van de
kerk in 1930 en legde krachtig nadruk op beginselen als de wet
van tiende, het woord van wijsheid en vlijt en spaarzaamheid.’
(My Kingdom Shall Roll Forth, p. 85.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Profeten van God worden door openbaring geroepen.

(Zie ‘President Heber J. Grant’, gids voor de cursist, p. 196,
alinea 1–4; zie ook Geloofsartikelen 1:5.)

President Heber J. Grant

• Het welzijnsprogramma van de kerk is een hulpmiddel voor
de leden om zelfredzaam te worden. Het is een zegen voor
de mensen die geven en voor hen die ontvangen. (Zie ‘Presi-
dent Heber J. Grant’, gids voor de cursist, p. 197, alinea 5–7.)

• Gokken, in wat voor vorm dan ook, is een zonde. (Zie ‘Presi-
dent Heber J. Grant’, gids voor de cursist, pp. 197–198,
alinea 12.)

• Landen moeten oorlog vermijden. Als leden van de kerk in
opdracht van hun bevelhebber een vijand doden, zijn ze niet
schuldig aan moord. We mogen anderen niet haten, ook niet
tijdens een oorlog. (Zie ‘President Heber J. Grant’, gids voor
de cursist, p. 198, alinea 13–22.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 495–534.

Lesideeën
‘President Heber J. Grant’, gids voor de cursist, p. 196,
alinea 1–4. Profeten van God worden door openbaring
geroepen. (10–15 minuten)

Bespreek de volgende vragen:

• Wie kiest iedere profeet? (De Heer.)

• Hoe vroeg in het leven van een profeet weet de Heer al dat
de man uiteindelijk profeet zal worden? (Zie Jeremia 1:5;
LV 38:2.)

• Hoe zou de Heer iedere profeet opleiden?

Laat de cursisten in alinea 1 van ‘President Heber J. Grant’ in de
gids voor de cursist (p. 196), opzoeken hoe president Grant
werd voorbereid om profeet te worden. Laat de cursisten in
alinea 2–4 gebeurtenissen opzoeken waardoor president Grant
al vroeg werd voorbereid.

Laat een cursist het vijfde geloofsartikel opzeggen. Leg uit dat
president Grant maandenlang na zijn roeping tot apostel het
gevoel had dat hij die taak niet waardig was. Toen hij tijdens
een reis op een indianenreservaat zat na te denken, kreeg hij
een visioen over zijn roeping. Vertel het verslag van president
Grant:

‘Ik dacht dat ik een raadsvergadering in de hemel zag.
Het leek wel of ik kon horen wat er besproken werd. Ik
luisterde vol interesse naar de bespreking. Het Eerste
Presidium en de Raad der Twaalf Apostelen konden het
niet eens worden over twee mannen om de open plaatsen
in het Quorum der Twaalf in te nemen. Twee jaar lang
was er al een vacature voor één persoon, en een jaar lang
al voor twee personen. Maar tijdens de conferentie waren
ze niet vervuld. In deze raadsvergadering was de Heiland
aanwezig, mijn vader [president Jedediah M. Grant, die in
het Eerste Presidium werkzaam was geweest], en de
profeet Joseph Smith. Zij bespraken dat het een vergissing 
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Geef uw getuigenis dat de profeten die de kerk leiden door
middel van profetie door God zijn geroepen.

‘President Heber J. Grant’, gids voor de cursist, p. 197,
alinea 5–7. Het welzijnsprogramma van de kerk is een
hulpmiddel voor de leden om zelfredzaam te worden.
Het is een zegen voor de mensen die geven en voor
hen die ontvangen. (15–20 minuten)

Laat een cursist voor de klas komen en laat de cursisten zich
voorstellen dat deze cursist een gebroken been heeft. Doe een
verband of een spalk aan het been van de cursist. Bespreek de
volgende vragen:

• Waarom gebruiken artsen gips of een spalk voor een
gebroken been?

• Wat gebeurt er met de spieren in iemands been als hij in het
gips zit?

• Als het gips wordt verwijderd, hoe ziet het been er dan uit in
vergelijking met het andere been? (Het is smaller en
zwakker.)

• Wat moet er gedaan worden om het been weer op volle
kracht te brengen?

Geef de cursist met het ‘gebroken been’ een paar krukken, een
stok of een wandelstok. Vraag de klas:

• Hoe zijn krukken of stokken een hulpmiddel voor iemand
met een gebroken been?

• Waarom zeggen artsen niet dat iemand met een gebroken
been door een ander overal heen gedragen moet worden?

Zeg dat lopen soms pijn doet als het gips is verwijderd. Vraag:
Wat zou er gebeuren als iemand besloot om nooit meer te lopen
als het gips is verwijderd?

Lees alinea 5 van ‘President Heber J. Grant’ in de gids voor de
cursist (p. 197), en zoek de omstandigheden in de wereld in de
jaren na 1930 op. Vraag:

• In welk opzicht was die grote crisis zo moeilijk voor de
mensen?

was om die twee vacatures niet te vullen en dat het waar-
schijnlijk nog zes maanden zou duren voordat het
quorum weer compleet zou zijn. Ze bespraken wie ze op
die posities wilden hebben en besloten dat een open-
baring de oplossing was. Ik hoorde dat de profeet Joseph
Smith en mijn vader mij voorstelden. Ik zat daar en
huilde van vreugde. Ik had het gevoel dat ik niets had
gedaan om die hoge positie te verdienen, behalve dat ik
een rein, goed leven had geleid. (. . .) Door hun inspan-
ning werd ik geroepen, en niet door iets dat ik zelf had
gedaan of bereikt. Ik kreeg ook te horen dat dat alles was
wat de profeet en mijn vader voor me konden doen;
vanaf die dag was ik zelf verantwoordelijk om van mijn
leven een succes of een mislukking te maken.’ (Confe-
rence Report, april 1941, p. 5.)

• Wat voor omstandigheden veroorzaken tegenwoordig finan-
ciële problemen?

• Waarom kan het moeilijk zijn om als gezin financiële
problemen te overwinnen?

• Wat openbaarde de Heer aan president Grant om behoef-
tigen te kunnen helpen?

• Wat voor doelen stelde het Eerste Presidium voor het
welzijnsprogramma?

• Hoe kan het welzijnsprogramma vergeleken worden met
krukken of met de revalidatie van een gebroken been?

• Waarom is het belangrijk dat mensen werken voor wat ze
ontvangen?

Laat de cursisten alinea 6 en 7 lezen. Stel vast welke onderdelen
van de welzijnszorg in uw gebied beschikbaar zijn. (U kunt van
tevoren aan een priesterschapsleider vragen wat in uw gebied
beschikbaar is.) Bespreek hoe deze dienstverlening een hulp-
middel voor behoeftige mensen is.

‘President Heber J. Grant’, gids voor de cursist,
pp. 197–198, alinea 12. Gokken, in wat voor vorm
dan ook, is een zonde. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten: Wat zegt de kerk over gokken? Laat hen
alinea 12 van ‘President Heber J. Grant’ in de gids voor de
cursist (pp. 197–198) lezen. Vraag:

• Waarom is de kerk onveranderlijk tegen gokken?

• Waarom is het in strijd met de leringen van het evangelie om
iets voor niets te krijgen? (Zie Genesis 3:19; LV 130:20–21.)

• Hoe kunnen jullie het standpunt van de kerk op het gebied
van gokken steunen?

Laat de cursisten de volgende teksten lezen en vertellen wat ze
met dit onderwerp te maken hebben: Matteüs 6:33; 1 Timoteüs
6:9–10; 2 Nephi 9:28, 30; Jakob 2:17–19; Leer en Verbonden 117:4.

‘President Heber J. Grant’, gids voor de cursist, p. 198,
alinea 13–22. Landen moeten oorlog vermijden. Als
leden van de kerk in opdracht van hun bevelhebber
een vijand doden, zijn ze niet schuldig aan moord.
We mogen anderen niet haten, ook niet tijdens een
oorlog. (10–15 minuten)

Lees het volgende verhaal voor van president Spencer W.
Kimball, die later president van de kerk werd:

‘Op een kerstavond tijdens de [Eerste] Wereldoorlog, toen
het niemandsland tussen beide vijanden wit van de
sneeuw was, begonnen de troepen in een “rustig gebied”
elkaar kerstgroeten over te brengen door middel van
primitief geschilderde bordjes. Een aantal minuten later
klommen mannen die Duits spraken en mannen die
Engels spraken zonder wapens uit hun loopgraven om
elkaar op neutraal gebied de hand te schudden en souve-
nirs uit te wisselen, zonder zich om de oorlog te bekom-
meren. Geen boosaardigheid, geen verderfelijke haat
tussen deze mannen in de oorlog. Ze waren die kerstdag 
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Vraag:

• Wat blijkt hieruit over de aard van de mens over de hele
wereld?

• Wat zou er de dagen na die kerst gebeurd zijn in de loop-
graven van de Eerste Wereldoorlog?

• Hebben jullie familieleden die een oorlog hebben meege-
maakt? Wat hebben ze daarover verteld?

• Wat voor vragen hebben jullie over het standpunt van de
kerk ten opzichte van oorlogen?

Leg uit dat het Eerste Presidium in 1942 een verklaring heeft
gegeven om de leden te helpen bij het beantwoorden van moei-
lijke vragen over de oorlog. Lees alinea 13–22 van ‘President
Heber J. Grant’ in de gids voor de cursist (p. 198). Vraag:

• Welke vragen worden door deze verklaring beantwoord?

• Wat voor troost kunnen wij daaruit putten?

Bespreek deze verklaring en vergelijk die met Alma 48:7–15;
Leer en Verbonden 93:33–38.

Inleiding
Ouderling Matthew Cowley heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

‘President George Albert Smith had een geloofsovertuiging.
Voor ons die hem gekend hebben, was het niet nodig om die
geloofsovertuiging te lezen omdat die in zijn hele leven tot
uitdrukking kwam. (. . .)

‘[Hij heeft geschreven:] “Ik wil een vriend zijn van de mensen
die geen vrienden hebben en vreugde vinden in de hulp aan de
armen.

‘“Ik wil de zieken en de bedroefden bezoeken en in hen het
verlangen opwekken om door middel van geloof te genezen.

‘“Ik wil de waarheid verkondigen waardoor de mensen begrip
en zegen kunnen ontvangen.

‘“Ik wil de verdwaalde opzoeken en hem aansporen een recht-
schapen en gelukkig leven te leiden.

‘“Ik wil mensen niet dwingen om mijn idealen na te streven,
maar hen door liefde aanmoedigen goed te doen. Ik wil met
de grote massa leven en aan de oplossing van hun problemen
bijdragen, zodat hun leven op aarde gelukkig kan zijn.

President George Albert Smith

vrienden, geen vijanden. Even werden de herinneringen
aan [de leiders] die hen deze oorlog in hadden gestuurd
uitgewist door gezegende vergeetachtigheid.’
(The Teachings of Spencer W. Kimball [1982], p. 419.)

‘“Ik wil de publiciteit van hoge posities vermijden en de vleierij
van onattente vrienden ontmoedigen.

‘“Ik wil niet opzettelijk iemands gevoelens kwetsen, ook niet als
hij mij iets aangedaan heeft, maar ik wil proberen goed voor
hem te zijn en vriendschap met hem te sluiten.

‘“Ik wil de neiging tot zelfzucht en afgunst overwinnen en mij
verheugen in het succes van alle kinderen van onze hemelse
Vader.

‘“Ik wil van niemand een vijand zijn.

‘“Omdat ik weet dat de Verlosser van de mensheid de wereld
het enige plan heeft gegeven aan de hand waarvan wij ons
volledig kunnen ontwikkelen en hier en in het hiernamaals
gelukkig kunnen worden, is het niet alleen een plicht maar een
gezegend voorrecht om deze waarheid te verspreiden.”’
(Conference Report, april 1951, pp. 167–168.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij kunnen ons gezin eer bewijzen door de beginselen van

het evangelie na te leven. (Zie ‘President George Albert
Smith’, gids voor de cursist, p. 200, alinea 1–4.)

• Mensen die goederen en tijd aan mensen in nood geven,
ontvangen grote zegeningen. (Zie ‘President George Albert
Smith’, gids voor de cursist, pp. 200–201, alinea 5–17; zie ook
Mosiah 4:22–24.)

• Gods geboden zijn de instructies van onze liefdevolle Vader.
Als we Hem gehoorzamen, zullen we naar Hem toe groeien,
gelukkiger worden en beter in staat zijn om verleidingen te
weerstaan. (Zie ‘President George Albert Smith’, gids voor de
cursist, pp. 201–202, alinea 18–23.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 535–549.

Lesideeën
‘President George Albert Smith’, gids voor de cursist,
pp. 199–200, alinea 1–4. Wij kunnen ons gezin eer
bewijzen door de beginselen van het evangelie na te
leven. (20–25 minuten)

Vraag de cursisten wat hun volledige naam is. Bespreek de
volgende vragen:

• Waarom hebben je ouders voor die naam gekozen?

• Naar wie ben je eventueel vernoemd?

• Hoe belangrijk is je familienaam? Waarom?

• Hoe kunnen jullie je familienaam eren?

Lees alinea 1–4 van ‘President George Albert Smith’ in de gids
voor de cursist (pp. 199–200). Zoek op naar wie president Smith
vernoemd was, wat hij van die naam vond en hoe hij zijn fami-
lienaam eerde. Vraag: Wat kunnen we van het voorbeeld van
president Smith leren? Lees alinea 18–25, en vraag:

Een periode van groei
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• Welke van deze leringen zouden het nuttigst zijn om jullie
familienaam te eren?

• Welke andere ‘familienaam’ hebben we? (Zie Mosiah 5:8;
LV 18:21–25.)

• Waarom kunnen we de Heer en onze eeuwige familienaam
beter eren als we onze aardse naam eren?

‘President George Albert Smith’, gids voor de cursist,
pp. 200–201, alinea 5–17. Mensen die goederen en tijd
aan mensen in nood geven, ontvangen grote zege-
ningen. (20–25 minuten)

Laat de cursisten iets vertellen over dienstverlening die zij
hebben ontvangen of verricht. Vraag:

• Hoe is die dienstverlening een zegen voor de ontvangers
geweest?

• Waarom verwacht de Heer van ons dat wij geregeld vrijwilli-
gerswerk verrichten?

• Lees Mosiah 2:17. Wie dienen wij nog meer als wij onze
naasten dienen?

Laat de cursisten alinea 5–17 van ‘President George Albert
Smith’ in de gids voor de cursist (pp. 200–201) doorlezen. Vraag
welke bijdragen van de kerk aan de wereld in 1945–1951 zij het
meest indrukwekkend vinden en waarom. Vraag:

• Wat voor dienstverlening verricht de kerk volgens jullie
tegenwoordig?

• Aan wat voor projecten kunnen jullie als gezin, quorum of
jongevrouwenklas deelnemen om anderen tot zegen te zijn?

• Wat voor eenvoudige diensten kunnen jullie dagelijks
verrichten om vrienden, vriendinnen en klasgenoten te
sterken?

Laat de cursisten een project bedenken dat ze de komende
week kunnen uitvoeren. Moedig hen aan om dat project uit te
voeren en er iets over in hun dagboek op te nemen. Lees de
volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor:

Laat de klas ‘Daar Gij mij veel gegeven hebt’ (lofzang 151)
zingen. Geef uw getuigenis van dienstbetoon.

‘President George Albert Smith’, gids voor de cursist,
pp. 201–202, alinea 18–23. Gods geboden zijn de
instructies van onze liefdevolle Vader. Als we Hem ge-
hoorzamen, zullen we naar Hem toe groeien, geluk-
kiger worden en beter in staat zijn om verleidingen te
weerstaan. (15–20 minuten)

Teken de volgende twee diagrammen op het bord:

‘Ik herinner iedereen eraan dat dit werk offers vereist. We
moeten iets van onszelf geven. We moeten iets van onze
bezittingen afstaan. Onze Vader gaf zijn Zoon, en zijn
Zoon gaf zijn leven. Er is geen ware aanbidding tenzij we
geven, geven en geven. Daar ben ik van overtuigd.’
(Messages of Inspiration from President Hinckley, Church
News, 5 september 1998, p. 2.)

Vraag de cursisten: Welk diagram geeft het best de aard van
Gods geboden weer? Waarom? Laat de cursisten alinea 20–22
van ‘President George Albert Smith’ in de gids voor de cursist
(pp. 201–202) lezen en opzoeken wat president Smith hierover
heeft gezegd. Leg uit dat we veel beslissingen kunnen nemen
die niet goed of kwaad zijn (zoals de kleur van tapijt, wat we
zullen eten, enzovoorts). Maar als het om de geboden van de
Heer gaat, is er een duidelijke afscheiding tussen het gebied van
de Heer en het gebied van Satan. Laat de cursisten 2 Nephi
28:21–23; Moroni 7:16–17 lezen en bespreken hoe deze teksten
van toepassing zijn.

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Joseph B.
Wirthlin, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Laat de cursisten alinea 18–19, 23 van ‘President George Albert
Smith’ lezen. Bespreek wat we nog meer kunnen halen uit de
geboden die in deze leringen van president Smith staan. Vraag:

• Hoe zijn Gods geboden een uiting van zijn liefde voor ons?

• Wat voor zegeningen hebben jullie door gehoorzaamheid
aan Gods geboden ontvangen?

• Waarom zouden jullie andere mensen aanraden om de
geboden van God te onderhouden?

• Lees Mosiah 2:41. Hoe is deze tekst op de leringen van
president Smith van toepassing?

• Waarom zijn volgens jullie zoveel mensen ongehoorzaam als
gehoorzaamheid aan de geboden geluk brengt?

Lees de geloofsovertuiging van president Smith voor in de
bovenstaande inleiding tot ‘President George Albert Smith’
(p. 258). Laat hen zelf een geloofsovertuiging opschrijven om
de geboden van God te kunnen onderhouden.

‘De naakte waarheid is: wat ons niet nader tot God
brengt, voert ons weg van hem. Er bestaat geen neutrale,
grijze zone, waar wij een beetje kunnen zondigen zonder
de prijs van geestelijke terugval te betalen. Daarom
moeten wij ons bekeren en dagelijks nederig op onze
knieën tot Christus komen, zodat wij ervoor kunnen
zorgen dat het vuur van ons getuigenis niet door zonde
gedoofd wordt.’ (De Ster, januari 1993, pp. 31–32.)

Satans kant
(verkeerd)

De kant van de Heer
(goed)

Satans kant
(verkeerd)

grijs
gebied

De kant
van de Heer

(goed)

President George Albert Smith
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Inleiding
In 1966 schreef een biograaf:

‘Er zijn in deze bedeling maar weinig mensen die zo’n grote
invloed op de groei en vooruitgang van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben gehad als
president David O. McKay.

‘Vanaf het moment dat hij in 1951 president van de kerk werd,
heeft president McKay doelmatig leiding gegeven aan de dyna-
mische groei van het koninkrijk van God op aarde. Door meer
zendingswerk is het ledental van de kerk verdubbeld. Het
aantal wijken, ringen, gemeenten en zendingsgebieden is snel
toegenomen. Er zijn duizenden nieuwe kerkgebouwen en vijf
nieuwe tempels gebouwd. Een prachtig programma van huis-
onderwijs en gezinsavond is ingesteld, en overal waar de kerk
georganiseerd is, zijn gecoördineerde programma’s van de
priesterschap gevestigd.

‘Zelfs in zijn 94ste levensjaar is president McKay nog steeds
betrokken bij de groei en de ontwikkeling van de leden van de
kerk, en bij hun voorbereiding op de grotere taken en uitda-
gingen die hij in de toekomst van de kerk en de wereld ziet. (. . .)
Zijn raad, betrokkenheid en verlangen zijn op voortdurende
groei gericht, door middel van de doelmatige ontwikkeling van
het getuigenis van alle leden van de kerk.’ (Jeannette McKay
Morrell, Highlights in the Life of President David O. McKay [1966],
p. IX.)

Belangrijke evangeliebeginselen
NB: Bestudeer de teksten en de historische informatie met een
gebed in uw hart en overweeg de beginselen onder dit kopje
voordat u uw lessen voorbereidt.

• De Heer bereidt de mensen voor die Hij zal roepen om zijn
kerk te leiden. (Zie ‘President David O. McKay’, gids voor de
cursist, p. 204, alinea 1–2.)

• De programma’s, richtlijnen en hulpmiddelen van de kerk
worden gecoördineerd zodat het evangelie doelmatiger kan
worden verkondigd en bediend. (Zie ‘President David O.
McKay’, gids voor de cursist, p. 205, alinea 10–11.)

• Ons gezin is onze belangrijkste verantwoordelijkheid. Wij
kunnen ware gemoedsrust, vreugde en liefde in ons gezin
vinden. (Zie ‘President David O. McKay’, gids voor de
cursist, pp. 205–206, alinea 12–13, 15–16, 19–23.)

• Een van de doelen van het evangelie is dat slechte mensen
goed worden en goede mensen beter. (Zie ‘President David
O. McKay’, gids voor de cursist, p. 206, alinea 25.)

President David O. McKay
Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 550–566.

Lesideeën
NB: Maak een keus uit de ideeën onder dit kopje, of gebruik uw
eigen ideeën, als u zich op de teksten en de historische infor-
matie voorbereidt.

‘President David O. McKay’, gids voor de cursist,
p. 204, alinea 1–2. De Heer bereidt de mensen voor die
Hij zal roepen om zijn kerk te leiden. (10–15 minuten)

Vraag de cursisten:

• Door welke gebeurtenissen in je leven ben je het best voor-
bereid, of zul je het best voorbereid worden, om vader of
moeder te worden?

• Hoe kun je door levenservaring voorbereid worden om
roepingen in de kerk te vervullen?

Getuig dat de Heer de mensen voorbereidt die Hij zal roepen
om zijn kerk te leiden. Lees alinea 1–2 van ‘President David O.
McKay’ in de gids voor de cursist (p. 204), en zoek op hoe de
Heer president McKay voorbereidde om profeet te worden.
Vraag:

• Geloof je dat de Heer interesse in jouw leven heeft, hoewel je
waarschijnlijk niet als president van de kerk geroepen zult
worden? Waarom?

• Wat is volgens jullie belangrijker: onze roepingen in de kerk,
of de manier waarop we die roepingen vervullen? Waarom?

Lees de inleiding tot ‘President David O. McKay’ in de gids
voor de cursist (p. 203.) Vraag:

• Hoe bemoedigde de inscriptie in de boog president McKay?

• Hoe kan de uitspraak ‘Wat je ook doet, doe het goed’ een
richtlijn voor alle leden van de kerk zijn?

‘President David O. McKay’, gids voor de cursist,
p. 205, alinea 10–11. De programma’s, richtlijnen en
hulpmiddelen van de kerk worden gecoördineerd
zodat het evangelie doelmatiger kan worden verkon-
digd en bediend (45–50 minuten)

Deel de cursisten op in groepjes (maximaal acht groepjes als u
voldoende cursisten hebt). Geef iedere groep verschillende
materialen en laat hen een toren bouwen. (U kunt de ene groep
papier geven, een andere paperclips, een andere rietjes, een
andere plakband enzovoorts.) De groepjes mogen tijdens deze
activiteit niet met elkaar communiceren. Geef iedere groep vijf
minuten de tijd en laat hen dan hun torens aan de klas tonen.
Bespreek hoe het materiaal gecombineerd kan worden om de
hoogste toren te bouwen. Vraag:
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• Is dit de beste manier om de hoogst mogelijke toren te
bouwen? Waarom niet?

• Waarom zou het nuttig zijn geweest om met de andere
groepen te praten?

• In welke opzichten zou de toren anders zijn als alle groepen
hadden kunnen samenwerken?

• Waarom is coördinatie zo belangrijk voor een gezin, een team
of een andere organisatie?

• Hoe zou de coördinatie tussen de verschillende organisaties
van de kerk nuttig zijn om de zending van de kerk te
vervullen?

Laat iedere groep een van de volgende afdelingen van de kerk
voorstellen. Geef iedere groep een beschrijving van het doel van
die afdeling en laat hen bespreken hoe zij dat doel het best
kunnen bereiken.

Bespreek de volgende vragen:

• Hoe kan jullie afdeling de andere afdelingen helpen?

• Hoe kunnen de plannen van iedere groep beter verwezenlijkt
worden als jullie allemaal samenwerken?

• Wat zou het gevolg voor de kerk zijn als de afdelingen niet
samenwerkten?

Zorg ervoor dat de cursisten het doel van coördinatie uitgaande
van de priesterschap begrijpen en hoe belangrijk het is dat de
organisaties van de kerk samenwerken. Gebruik de volgende
citaten en teksten om de bespreking op gang te helpen: alinea
10–11 van ‘President David O. McKay’ in de gids voor de
cursist (p. 205); Johannes 17:21–23; Leer en Verbonden 38:27;
84:109–110.

Lees Mozes 1:39 en leg uit dat het een van de doelen van de
coördinatie is om de kinderen van onze hemelse Vader te

Afdeling Doel

Leerplannen Lesboeken produceren zodat de leden over de hele
wereld het evangelie kunnen bestuderen.

Familie- De leden helpen bij het traceren van hun 
geschiedenis voorouders zodat zij tempelverordeningen voor

hen kunnen verrichten.

Financiën Het geld voor alle afdelingen van de kerk beheren.

Informatie- De computers, netwerken en telefooninstallaties
systemen voor alle afdelingen van de kerk onderhouden.

Zendings- Het evangelie van Jezus Christus aan iedereen in 
werk de wereld verkondigen.

Onroerend Kerken, tempels, scholen en andere gebouwen
goed bouwen en onderhouden.

Priesterschap Leiding geven aan de programma’s van de priester-
schap, het jeugdwerk, de zustershulpvereniging,
de zondagsschool, de jongemannen en de jonge-
vrouwen.

Tempel Ervoor zorgen dat het tempelwerk voor de levenden
en de doden op de juiste wijze wordt verricht.

zegenen en te helpen. Lees de volgende uitspraak voor van
president Gordon B. Hinckley, destijds raadgever in het Eerste
Presidium:

‘President David O. McKay’, gids voor de cursist,
pp. 205–206, alinea 12–13, 15–16, 19–23. Ons gezin is
onze belangrijkste verantwoordelijkheid. Wij kunnen
ware gemoedsrust, vreugde en liefde in ons gezin
vinden. (20–25 minuten)

Laat de cursisten nadenken over momenten dat zij anderen
thuis bezocht hebben. Vraag:

• Waardoor voelde je je daar op je gemak?

• Was er iets waardoor je je ongemakkelijk voelde?

• Waardoor zou Christus bij iemand thuis willen verblijven
en rusten?

Laat de cursisten alinea 12–13, 15–16, 19–23 van ‘President
David O. McKay’ in de gids voor de cursist lezen (pp. 205–206).
Laat hen ervaringen of leringen opzoeken die indruk op hen
maken. Bespreek hoe het voorbeeld van president McKay als
liefdevolle echtgenoot en vader hen kan helpen. Bespreek de
volgende vragen:

• Hoe kan een vader aan zijn kinderen laten zien dat hij van
hun moeder houdt?

• Hoe kan een moeder aan haar kinderen laten zien dat zij van
hun vader houdt?

• Hoe kunnen kinderen door twee liefdevolle ouders thuis het
evangelie aanvaarden en het eeuwig heil ontvangen?

• Hoe kunnen kinderen thuis liefde ontwikkelen, ongeacht
hun omstandigheden?

Laat de cursisten een manier bedenken waarop zij de liefde en
harmonie thuis kunnen verbeteren. Laat ze hun idee de
komende week in praktijk brengen.

‘Waar het uiteindelijk op neer komt, is dat ons werk niet
zo zeer met “de kerk” te maken heeft, maar met het indi-
vidu. De persoon aan de andere kant van de wereld, de
jongen in Argentinië die in moeilijkheden verkeert, het
meisje uit de Filipijnen dat geen opleiding kan volgen
hoewel ze dat graag zou willen, de vader die moeite heeft
om zijn gezin te onderhouden, de moeder die niet al haar
taken de baas kan. Zij zijn allemaal een zoon of dochter
van God over wie Hij heeft gezegd: “Dit is mijn werk en
mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige
leven” tot stand te brengen van iedere man, vrouw en
kind, iedere zoon en dochter van God. Daar gaat het alle-
maal om. Het gaat niet om computers. Het gaat niet om
gebouwen. Het gaat niet om organisaties. Het gaat om de
mens, de zoons en dochters van God.’ (Vergadering van
de coördinatieraad, 31 januari 1991, p. 29.)

President David O. McKay
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‘President David O. McKay’, gids voor de cursist,
p. 206, alinea 25. Een van de doelen van het evangelie
is dat slechte mensen goed worden en goede mensen
beter. (10–15 minuten)

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Jeffrey R.
Holland, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag:

• Wat zou de uitspraak van ouderling Holland betekenen?

• In welke opzichten kunnen we de kerk met een ziekenhuis
vergelijken?

• Hoe kan deze uitspraak iemand helpen die moeilijkheden in
de kerk heeft?

Laat de cursisten alinea 25 van ‘President David O. McKay’ in
de gids voor de cursist (p. 206) lezen en uit het hoofd leren.
Vraag: Hoe zijn de uitspraken van president McKay en ouder-
ling Holland met elkaar te vergelijken?

Vraag de priesterschapsleiders of er nieuwe leden zijn die iets in
uw klas kunnen komen vertellen. Laat de nieuwe leden aan uw
cursisten vertellen hoe zij door het evangelie zijn veranderd.
Moedig de cursisten aan om vragen te stellen.

Inleiding
Ouderling Boyd K. Packer heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen het volgende verteld:

‘Ik kwam op een vrijdagmiddag mijn kantoor uit en dacht aan
de conferentie die ik dat weekend zou bezoeken. Ik wachtte op
de lift die van de vierde verdieping moest komen.

‘Toen de deuren van de lift zachtjes openschoven, stond daar
president Joseph Fielding Smith. Ik was even verbaasd omdat
zijn kantoor zich op een lagere verdieping bevond.

‘Toen ik hem daar in die deuropening zag staan, kreeg ik een
krachtig getuigenis dat hij een profeet van God was. Die zachte
stem van de Geest, die met licht te vergelijken is en met zuivere
intelligentie te maken heeft, bevestigde dat dit een profeet
van God was.’ (Conference Report, april 1971, pp. 122–123;
of Ensign, juni 1971, p. 87.)

President Joseph Fielding Smith

‘De kerk is geen klooster voor volmaakte mensen, hoewel
wij allen behoren voort te gaan op de weg naar goddelijk-
heid. Nee, ten minste een aspect van de kerk lijkt meer op
een ziekenhuis of een eerste hulppost, en is er voor hen
die ziek zijn en beter willen worden, of waar men een
infuus met geestelijk voedsel kan krijgen en een voorraad
versterkend water dat nodig is om verder te kunnen
klimmen.’ (De Ster, januari 1998, p. 67.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het evangelie van Jezus Christus heeft de kracht om de

ziekten van de wereld te genezen en voor de mensen die het
naleven een erfgoed in het celestiale koninkrijk te bereiden.
(Zie ‘President Joseph Fielding Smith’, gids voor de cursist,
p. 208, alinea 2–3, 6; zie ook Exodus 15:26; Helaman 3:29–30;
Alma 7:10–16.)

• Wie de naleving van het evangelie uitstellen, zetten hun
eeuwig leven op het spel. (Zie ‘President Joseph Fielding
Smith’, gids voor de cursist, p. 204, alinea 8; zie ook Alma
34:32–35; Helaman 13:38.)

• Om in het koninkrijk van God verhoogd te worden, moeten
we het evangelie naleven en de tempelverordeningen
ontvangen. (Zie ‘President Joseph Fielding Smith’, gids
voor de cursist, pp. 208–209, alinea 9; zie ook LV 131:1–3;
132:19–20.)

• ‘Geen enkel lid van deze kerk kan in de tegenwoordigheid
van God verkeren als hij niet zorgvuldig het Boek van
Mormon heeft gelezen.’ (‘President Joseph Fielding Smith’,
gids voor de cursist, p. 209, alinea 12; zie ook LV 84:54–58.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 566–578.

Lesideeën
NB: Zo nodig kunt u aan de hand van het volgende lesidee in
één dag de leringen van de presidenten Joseph Fielding Smith,
Harold B. Lee en Spencer W. Kimball samenvatten.

‘President Joseph Fielding Smith’, gids voor de
cursist, p. 208, alinea 8–12; ‘President Harold B.
Lee’, pp. 211–212, alinea 7–16; ‘President Spencer

W. Kimball’, p. 215, alinea 15–25. Als wij trouw de
leringen van de hedendaagse profeten naleven,
kunnen we in dit leven beschermd en geleid worden
en op het volgende leven worden voorbereid. (20–25
minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je in een groot gebouw
bent waar brand uitbreekt.

• Waar zou je naar op zoek gaan om te ontsnappen?

• Hoe zijn de bordjes ‘Uitgang’ met profeten te vergelijken?

Lees Leer en Verbonden 21:4–6, 9 en zoek de zegeningen op
die wij kunnen ontvangen als wij de profeten volgen. Zet de
antwoorden op het bord.

Deel de klas op in drie groepen. Geef iedere groep een van de
volgende leesopdrachten uit de gids voor de cursist:

• ‘President Joseph Fielding Smith’, pp. 208–209, alinea 8–12.

• ‘President Harold B. Lee’, pp. 211–212, alinea 7–16.

• ‘President Spencer W. Kimball’, p. 215, alinea 15–25.

S  M  T  W  TH  F  S
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Laat iedere cursist een lering opzoeken die indruk op hen
maakt. Laat hen een tekening maken over die lering of in een
alinea opschrijven hoe ze door gehoorzaamheid aan die lering
beschermd kunnen worden. Laat verschillende cursisten
vertellen welke lering zij hebben uitgekozen, de naam van de
profeet die de lering heeft gegeven, en waarom ze die hebben
uitgekozen. Geef uw getuigenis hoe belangrijk het is om de
hedendaagse profeet te volgen.

‘President Joseph Fielding Smith’, gids voor de cursist,
p. 208, alinea 2–3, 6. Het evangelie van Jezus Christus
heeft de kracht om de ziekten van de wereld te
genezen en voor de mensen die het naleven
een erfgoed in het celestiale koninkrijk te bereiden.
(20–25 minuten)

Laat de cursisten een aantal van de ernstigste ziekten in de
geschiedenis van de wereld opnoemen. Zet hun antwoorden op
het bord (waaronder een aantal ziekten die tegenwoordig nog
bestaan). Bespreek welke ziekten we kunnen genezen en
omcirkel die. Laat de cursisten de ernstigste ‘geestelijke ziekten’
opnoemen en zet die in een andere kolom op het bord. Vraag of
er een remedie voor deze geestelijke ziekten is. Vraag: Wat is
die remedie?

Lees alinea 6 van ‘President Joseph Fielding Smith’ in de gids
voor de cursist (p. 208) en zoek de remedie voor geestelijke
ziekten op. Vraag: Welke geestelijke ziekten kunnen genezen
worden? Omcirkel alle geestelijke ziekten op het bord. Lees de
inleiding en alinea 2–3 van ‘President Joseph Fielding Smith’.
Vraag:

• Hoe beschreven de leden van de Raad der Twaalf president
Smith?

• Wat deed president Smith toen hij jong was, waardoor hij
werd voorbereid om een rechtschapen man te worden?

• Hoe zou zijn enthousiaste studie van het evangelie voor
hem een hulpmiddel zijn geweest om geestelijke ziekten te
vermijden?

• Wat voor invloed kan zijn voorbeeld op ons hebben?

Lees Alma 7:11–16; Moroni 10:32–33 en getuig dat wij allemaal
van de geestelijke ziekten van de wereld moeten worden
genezen. Lees alinea 11–12 en vraag:

• Hoe belangrijk is het voor ons eeuwig heil om het Boek van
Mormon te bestuderen?

• Hoe kan het Boek van Mormon ons van geestelijke ziekten
‘genezen’?

• Hoe kan deze lering van president Smith onze studie van het
Boek van Mormon beïnvloeden?

Laat iedere cursist de kernteksten van het Boek van Mormon
bestuderen en opzoeken in welke teksten raad wordt gegeven
om geestelijke ziekten te overwinnen. (Zie p. 292.) Laat een
aantal cursisten vertellen wat ze hebben gevonden.

‘President Joseph Fielding Smith’, gids voor de cursist,
p. 208, alinea 8. Wie de naleving van het evangelie
uitstellen, zetten hun eeuwig leven op het spel.
(10–15 minuten)

Zet op het bord: Als je volgende maand op school een werkstuk
moest inleveren, wanneer zou je er dan aan beginnen? Vraag de
cursisten:

• Waarom beginnen de meeste leerlingen er niet meteen aan?

• Welke woord gebruiken we om aan te geven dat we ergens
niet meteen aan beginnen? (Uitstellen.)

• Waarom stellen sommige mensen hun geestelijke voorberei-
ding uit?

Laat de cursisten alinea 8 van ‘President Joseph Fielding Smith’
in de gids voor de cursist (p. 208) lezen. Vraag:

• Wat kan er door uitstel van ons gestolen worden?

• Waarom hebben sommige mensen het gevoel dat ze geen
haast hoeven te maken met de naleving van het evangelie?

• Wat leren we van de gelijkenis van de tien maagden over
uitstel? (Zie Matteüs 25:1–13; LV 45:56–57.)

• Lees Matteüs naar Joseph Smith 1:48. Waarom mogen we
volgens deze tekst de naleving van het evangelie niet
uitstellen?

Bestudeer Alma 34:32–35; Helaman 13:38 en bespreek hoe
uitstel van bekering iemand voor eeuwig kan beïnvloeden.

‘President Joseph Fielding Smith’, gids voor de cursist,
pp. 208–209, alinea 9. Om in het koninkrijk van God
verhoogd te worden, moeten we het evangelie naleven
en de tempelverordeningen ontvangen. (15–20 minuten)

Zet een aantal stoelen voorin de klas en laat een aantal cursisten
erop gaan zitten. Laat een cursist de vader voorstellen, een
ander de moeder en de rest hun kinderen. Vraag: Wat voor
eeuwig doel behoren mormoonse gezinnen te hebben? (Om
eeuwig samen te zijn.) Laat een cursist de volgende uitspraak
voorlezen van ouderling Ezra Taft Benson, destijds lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen:

‘[Ouderling Benson had het gevoel dat] het lage percen-
tage tempelhuwelijken een van de ernstigste [problemen
in het koninkrijk] was. Hij schreef zijn bezorgdheid in
zijn dagboek op en schreef een brief aan president Joseph
Fielding Smith.

‘Het tempelhuwelijk was zeer belangrijk voor ouderling
Benson. Een van de doelen die hij en [zijn vrouw] Flora
als ouders hadden gesteld was dat al hun kinderen in de
tempel zouden trouwen en dat er in de eeuwigheid geen
“lege stoelen” zouden zijn.’ (Sheri L. Dew, Ezra Taft
Benson: A Biography [1987], p. 363.)
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Laat een of twee leden van het ‘gezin’ naar hun plaats in de klas
terugkeren. Vraag het gezin: Wat zouden jullie ervan vinden als
er ‘lege plaatsen’ in je eeuwige gezin waren? Lees met de
cursisten alinea 9 van ‘President Joseph Fielding Smith’ in de
gids voor de cursist (pp. 208–209). Vraag:

• Wat moeten wij doen om verhoogd te worden?

• Lees Leer en Verbonden 131:1–4. Wat hebben deze teksten
met deze lering van president Joseph Fielding Smith te
maken?

• Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat er geen lege stoelen in
jullie gezin zijn?

• Hoe bereiden jullie je nu al op een tempelhuwelijk voor?

Zing of lees ‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ (lofzang 204).

Inleiding
Ouderling Gordon B. Hinckley heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, het volgende gezegd:

‘Door jarenlang toegewijd dienstbetoon zijn de [hedendaagse
profeten] voor de doeleinden van de Almachtige verfijnd,
gezuiverd, gekastijd en gevormd. Kan iemand hieraan twijfelen
als hij over het leven van mannen als Brigham Young, Wilford
Woodruff en Joseph F. Smith heeft gelezen? De Heer heeft hun
hart verzacht en hun karakter verfijnd om hen voor te bereiden
op de grote en heilige taak die Hij later op hun schouders zou
leggen. Dat geldt ook voor de huidige president van de kerk,
onze geliefde leider, president Harold B. Lee. Ik hoop dat hij me
wil vergeven. Ik wil hem niet in verlegenheid brengen. Maar
kan iemand die invloed ontkennen als hij iets over zijn leven
weet? Hij kwam uit een arm gezin. Uit eigen ervaring weet hij
wat het is om hard te moeten werken. Hij is op zending geweest
en werd door de meeste mensen verworpen. Hij heeft ten koste
van zijn scholing offers gebracht. Hij heeft ernstige ziekten
gehad en heeft op sterven gelegen. Hij is door diepe en duistere
valleien van verdriet gegaan. Als we op zijn leven terugkijken,
lijkt alles een onderdeel van een patroon, een proces van verfij-
ning, zodat hij de beproevingen, het leed en het verdriet van
anderen beter zou begrijpen. En toch is er ondanks dit alles een
grote veerkracht van de geest, die uitstijgt boven alles wat
tragisch en droevig is en die iedereen door zijn aanraking en
invloed op een hoger niveau brengt.’ (Conference Report,
oktober 1973, p. 164; of Ensign, januari 1974, pp. 124–125.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Door gehoorzaamheid aan de geboden ontvangen personen

en volken geestelijke en materiële veiligheid. (Zie ‘President
Harold B. Lee’, gids voor de cursist, pp. 210–211, alinea 1, 8;
zie ook Leviticus 26:3–13; Mosiah 2:41; LV 5:21–22.)

President Harold B. Lee

• Als wij naar de Geest luisteren, zal de Heer ons leiden en
beschermen. (Zie ‘President Harold B. Lee’, gids voor
de cursist, pp. 210–211, alinea 2, 7–8; zie ook 2 Nephi 5:5;
LV 45:57.)

• Zonde is een zware last. De Heer stuurt profeten om ons
voor de enormiteit van zonde te waarschuwen. (Zie ‘Presi-
dent Harold B. Lee’, gids voor de cursist, pp. 210–211,
alinea 9–10; zie ook 1 Korintiërs 15:55–56; Alma 34:32–35;
LV 19:15–17.)

• Door de Schriften en de leringen van de hedendaagse
profeten te bestuderen, versterken we ons getuigenis, leren
we de waarheid kennen en ontvangen we leiding van
de Heer. (Zie ‘President Harold B. Lee’, gids voor de cursist,
p. 211, alinea 11–15; zie ook 2 Timoteüs 3:15–17; Mosiah 1:6–7;
LV 21:1, 4–6.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 566–578.

Lesideeën
‘President Harold B. Lee’, gids voor de cursist,
pp. 210–211, alinea 1, 8. Door gehoorzaamheid aan
de geboden ontvangen personen en volken geestelijke
en stoffelijke veiligheid. (15–20 minuten)

Vraag de cursisten of hun ouders weleens een roeping in de
kerk hebben gehad die veel tijd kostte. Vraag: Hoe konden jullie
hen in die roeping helpen?

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je kinderen hebt en een
veeleisende roeping hebt gekregen. Je roept het hele gezin bij
elkaar en vertelt over je roeping. Het oudste kind vraagt: ‘Hoe
kunnen we u het best helpen?’ Bespreek mogelijke antwoorden
met de cursisten.

Leg uit dat president Harold B. Lee een soortgelijke ervaring
had toen hij president van de kerk werd. Lees alinea 1 van
‘President Harold B. Lee’ in de gids voor de cursist (p. 210) en
zoek op hoe president Lee deze vraag beantwoordde. Vraag:

• Hoe is het een zegen voor de president van de kerk als zijn
kinderen trouw aan het geloof zijn?

• Hoe kunnen je ouders in hun roeping geholpen worden als
jullie het evangelie naleven?

• Wat voor invloed kunnen wij op de wereld hebben als wij het
evangelie naleven?

Zeg dat het steeds moeilijker wordt om veiligheid en bescher-
ming te vinden als de goddeloosheid in de wereld toeneemt.
Laat de cursisten alinea 8 lezen en opzoeken wat we volgens
president Lee kunnen doen om veiligheid en bescherming te
vinden. Zet hun antwoorden op het bord. Laat de cursisten
leringen van de hedendaagse profeet noemen die veiligheid en
bescherming bevorderen. Getuig hoe belangrijk het is om de
leringen van de hedendaagse profeten te gehoorzamen.
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‘President Harold B. Lee’, gids voor de cursist,
pp. 210–211, alinea 2–8. Als wij naar de Geest
luisteren, zal de Heer ons leiden en beschermen.
(15–20 minuten)

Laat een product met een waarschuwingsetiket zien. Vraag de
cursisten:

• Waarom is het belangrijk om deze waarschuwingen te lezen?

• Hoe waarschuwt de Heer ons tegenwoordig?

Laat de cursisten voorbeelden geven van momenten dat de
Heer voor gevaar heeft gewaarschuwd. (Ze kunnen voor-
beelden uit de Schriften, hun dagelijks leven of het leven van
anderen geven. Mogelijke voorbeelden uit de Schriften: 2 Nephi
1:1–4; 5:1–6; Mosiah 23:1–5; Ether 9:1–3; Mozes 8:22–24.) Laat
een cursist alinea 7 van ‘President Harold B. Lee’ in de gids
voor de cursist lezen (p. 211). Vraag:

• Hoe waarschuwde de Heer president Lee voor gevaar?

• Wat leerde president Lee van deze ervaring?

• Hoe zou die ervaring de rest van zijn leven hebben
beïnvloed?

• Wat voor andere voordelen kunnen we door de influiste-
ringen van de Geest ontvangen? (Zie 2 Nephi 32:3;
Moroni 10:5.)

Bespreek de volgende vragen als u alinea 2–6 van ‘President
Harold B. Lee’ leest.

• Hoe zouden jullie de geestelijke instelling van president Lee
beschrijven?

• Waarop reageerde hij snel?

• Wat voor bijdragen heeft president Lee als algemeen
autoriteit geleverd?

• Wat voor invloed hebben de influisteringen van de Geest
gehad op de persoon die president Lee geworden is?

• Hoe kan de manier waarop jullie naar de influisteringen van
de Geest luisteren bepalen wat jullie worden?

Lees alinea 8 van ‘President Harold B. Lee’. Moedig de cursisten
aan om naar de zegeningen te streven die wij kunnen ontvan-
gen als we naar de Heilige Geest luisteren.

‘President Harold B. Lee’, gids voor de cursist, p. 211,
alinea 9–10. Zonde is een zware last. De Heer stuurt
profeten om ons voor de enormiteit van zonde te
waarschuwen. (15–20 minuten)

Laat een cursist voor de klas komen. Hang een lege rugzak op
de rug van de cursist. Vraag: Zou je het erg vinden om met dit
gewicht door het leven te gaan? Stop steeds meer gewicht in de
rugzak (zoals boeken, blikken voedsel en stenen). Stel na ieder
voorwerp dezelfde vraag. Ga daarmee door totdat de cursist
zegt dat het gewicht te zwaar is. Vraag de klas:

• Wat kan de zware last voorstellen?

• Wat is volgens jullie de zwaarste last die iemand kan dragen?

Lees met de cursisten alinea 9–10 van ‘President Harold B. Lee’
in de gids voor de cursist (p. 211) en zoek op wat volgens presi-
dent Lee de zwaarste last is. Vraag:

• Waarom zou hij gezegd hebben dat zonde de zwaarste last is
die iemand kan dragen?

• Wat voor last wordt er door zonde op onze schouders
geplaatst? (Verlies van de Geest, schuldgevoelens, gebrek
aan zelfvertrouwen.)

• Waarom zou president Lee ervan overtuigd zijn geweest dat
we niet alleen de weg van bekering moeten verkondigen,
maar ook de enormiteit van zonde?

• Hoe kunnen we een last kwijtraken die we torsen?

Laat de cursisten 1 Korintiërs 15:55–56; Alma 34:32–35; Leer
en Verbonden 19:15–17 lezen. Laat hen naar een denkbeeldige
vriend een brief over de enormiteit van zonde schrijven.

‘President Harold B. Lee’, gids voor de cursist,
pp. 211–212, alinea 11–15. Door de Schriften en de
leringen van de hedendaagse profeten te bestuderen,
versterken we ons getuigenis, leren we de waarheid
kennen en ontvangen we leiding van de Heer.
(10–15 minuten)

Laat de volgende voorwerpen zien: een bijbel, een tripelcombi-
natie, een aantal exemplaren van de Liahona (waaronder een
conferentieverslag) en verscheidene boeken die door heiligen
der laatste dagen zijn geschreven. Vraag de cursisten welke
voorwerpen Schriftuur zijn.

Zet op het bord de kopjes Wat Schriftuur is en Zegeningen van
schriftstudie. Laat de cursisten alinea 11–15 van ‘President
Harold B. Lee’ in de gids voor de cursist (pp. 211–212) lezen.
Laat hen opzoeken wat volgens president Lee Schriftuur is en
welke zegeningen we ontvangen als we de Schriften bestu-
deren. Zet hun bevindingen onder de desbetreffende kopjes op
het bord.

Bespreek hoe we de leringen van de Schriften en de heden-
daagse profeten beter kunnen begrijpen.

Inleiding
Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

‘Ik geloof dat Spencer W. Kimball in het voorbestaan is geor-
dend om president van De Kerk van Jezus Christus van de

President Spencer W. Kimball

Wat schriftuur is Zegeningen van schriftstudie

De vier standaardwerken Zij versterken ons getuigenis
(Bijbel, Boek van Mormon, en zijn een hulpmiddel om 
Leer en Verbonden en waarheid te beoordelen en te 
Parel van grote waarde) verkondigen.

Leringen van hedendaagse Ze geven ons leiding in ons
profeten (zie LV 21:4–6) dagelijks leven.
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Heiligen der Laatste Dagen te worden; om profeet, ziener en
openbaarder voor het volk van de Heer te zijn; en om de
spreekbuis van God op aarde te zijn in de tijd die voor ons ligt.

‘Ik weet dat hij door de geest van profetie en openbaring werd
geroepen, uitverkoren en geordend en aanwezig was toen de
Geest van de Heer aan alle leden van de Raad der Twaalf
getuigde dat het de wil was van Hem van wie wij getuigen, en
voor wie wij werkzaam zijn, dat president Kimball nu naar
voren moest komen om zijn volk te leiden.

‘Het was alsof de Heer zelf zei: “Mijn dienstknecht president
Harold B. Lee is in al zijn opdrachten getrouw geweest; zijn
bediening onder u is nu voltooid; en Ik heb hem geroepen om
in mijn eeuwige wijngaard ander en groter werk te verrichten.
En Ik, de Heer, roep nu mijn dienstknecht president Spencer W.
Kimball om mijn volk te leiden en verder te gaan met het werk
om de mens voor te bereiden op de grote dag dat Ik persoonlijk
op aarde kom regeren. En Ik zeg nu over hem wat ik over mijn
dienstknecht Joseph Smith heb gezegd: ‘Daarom moet gij [. . .]
acht geven op al zijn woorden en geboden, die hij u zal geven,
zoals hij ze ontvangt, en in alle heiligheid voor Mij wandelen’
[LV 21:4].”’ (Conference Report, april 1974, p. 100; of Ensign, mei
1974, p. 71.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer inspireert zijn profeten om een voorbeeld te zijn en

de heiligen boodschappen voor hun bedeling te geven.
(Zie ‘President Spencer W. Kimball’, gids voor de cursist,
pp. 213–215, alinea 1–25; zie ook LV 5:10.)

• President Spencer W. Kimball heeft de heiligen aangespoord
om met grotere toewijding het evangelie na te leven en aan
de wereld te verkondigen. (Zie ‘President Spencer W.
Kimball, gids voor de cursist, pp. 213, 215, alinea 1–2, 15,
21–24; zie ook Helaman 5:17–19; LV 90:4–5.)

• De Heer heeft aan president Spencer W. Kimball geopen-
baard dat alle goede leden van het mannelijk geslacht die de
gedragsnormen naleven het priesterschap mogen ontvangen.
(Zie ‘President Spencer W. Kimball’, gids voor de cursist,
p. 213, alinea 3–6; zie ook Officiële verklaring 2.)

• De offers van de heiligen vallen in het niet bij de zegeningen
die de Heer de getrouwen belooft. (Zie ‘President Spencer W.
Kimball, gids voor de cursist, pp. 214–215, alinea 7–9, 18;
zie ook 2 Korintiërs 4:14–17; Omni 1:26.)

• Toen president Spencer W. Kimball president was, heeft de
kerk nieuwe Engelstalige edities van de Schriften gepubli-
ceerd. Later zijn die ook in andere talen uitgegeven. Door een
grondige studie van de Schriften kan onze geestelijke kracht
toenemen en kunnen we dichter bij God komen. (Zie ‘Presi-
dent Spencer W. Kimball, gids voor de cursist, pp. 214–215,
alinea 10–11, 16; zie ook Johannes 5:39; Helaman 3:29–30.)

• Heiligen die hun naasten liefhebben, worden een instrument
in de handen van de Heer om anderen te dienen en tot zegen
te zijn. (Zie ‘President Spencer W. Kimball, gids voor de
cursist, pp. 214–215, alinea 12–14, 19–20; zie ook Matteüs
25:31–40; Mosiah 18:8–9.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 579–600.

Lesideeën
‘President Spencer W. Kimball’, gids voor de cursist, pp.
213–215, alinea 1–25. De Heer inspireert zijn profeten
om een voorbeeld te zijn en de heiligen boodschappen
voor hun bedeling te geven. (25–30 minuten)

Laat verschillende soorten schoenen zien (u kunt de schoenen
gebruiken die de cursisten aanhebben.) Vraag:

• Welk paar schoenen stelt het best jullie leven voor?

• Door welk paar schoenen zou je het liefst willen dat je leven
werd voorgesteld?

Laat een oud, versleten paar schoenen zien en vraag of de
cursisten hun leven door die schoenen willen laten voorstellen.
Waarom of waarom niet?

Zet de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball op
het bord: ‘Mijn leven is met mijn schoenen te vergelijken – het
moet door dienstbetoon verslijten.’ (Gordon B. Hinckley, ‘He Is
at Peace’, Ensign, december 1985, p. 41.) Vraag:

• Waarom zou president Kimball een oud paar schoenen
hebben gebruikt om zijn leven voor te stellen?

• Hoe kunnen we meer op president Kimball gaan lijken?

Leg uit dat president Kimball, net als alle profeten van God,
geïnspireerde boodschappen doorgaf die de heiligen nodig
hadden. Hij gaf niet alleen boodschappen door, maar was er
ook een levend voorbeeld van. Geef de cursisten de volgende
combinatie-oefeningen:

Laat de cursisten de aangegeven alinea’s van ‘President Spencer
W. Kimball’ in de gids voor de cursist lezen (p. 215), en bepalen
welke gebeurtenissen in zijn leven bij welke leringen horen.
Laat hen hun bevindingen vertellen. (Antwoorden: 1–A; 2–C;
3–B; 4–D.) Vraag:

• Waarom is het belangrijk dat je doet wat je verkondigt?
(Bespreek de antwoorden van de cursisten.)

• Wat voor voorbeeld heeft president Kimball de kerk
gegeven?

• Waarom wilden de heiligen in zijn tijd zijn leringen
opvolgen?

Gebeurtenissen Leringen

____ 1. Alinea 1–2 A. Alinea 15, 18

____ 2. Alinea 7 B. Alinea 16–17

____ 3. Alinea 10–11 C. Alinea 20

____ 4. Alinea 12–13 D. Alinea 19
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Lees alinea 22–25 van ‘President Spencer W. Kimball’. Laat de
cursisten twee redenen opschrijven om de leringen van de
hedendaagse profeten op te volgen.

‘President Spencer W. Kimball’, gids voor de cursist, pp.
213, 215, alinea 1–2, 15, 21–24. President Spencer W.
Kimball heeft de heiligen aangespoord om het evan-
gelie met grotere toewijding na te leven en aan de
wereld te verkondigen. (15–20 minuten)

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Spencer
W. Kimball over zijn kinderjaren voorlezen:

Bespreek de volgende vragen:

• Waarom was het nuttig dat president Kimball van tevoren
beslissingen had genomen?

• Hoe kunnen we daardoor verleidingen weerstaan?

Laat de cursisten alinea 1–2 van ‘President Spencer W. Kimball’
in de gids voor de cursist lezen (p. 213). Laat hen gezegden van
president Kimball opzoeken en op het bord zetten. Vraag:

• Hoe houden de beslissingen in zijn jeugd verband met de
woorden die hij later als profeet sprak?

• Wat heeft president Kimball van de leden van de kerk
verwacht toen hij zei dat we onze pas moesten vergroten?

• Wat betekenen die uitspraken voor jullie?

• Hoe kunnen ze onze toewijding aan het evangelie
versterken?

Lees alinea 15, 21–24 van ‘President Spencer W. Kimball’ en laat
de cursisten uitkiezen welke leringen het meeste indruk op
hen maken. Laat hen in een alinea opschrijven hoe zij hun pas
kunnen vergroten.

‘Als ik alleen buiten was om de koeien te melken of te
hooien, had ik tijd om na te denken. Ik dacht er ernstig
over na en nam de volgende beslissing: “Ik, Spencer
Kimball, zal nooit op enigerlei wijze alcohol proeven. Ik,
Spencer Kimball, zal nooit tabak tot mij nemen. Ik zal
nooit koffie drinken, en ik zal nooit thee drinken – niet
omdat ik kan uitleggen waarom, maar omdat de Heer dat
heeft verboden.” (. . .)

‘(. . .) Ik heb toen, als kleine jongen, besloten: “Ik zal deze
stoffen nooit tot mij nemen.” En omdat ik die beslissing
genomen had, was het gemakkelijker en ben ik nooit
gezwicht. Er kwamen veel verleidingen op mijn pad,
maar die heb ik zelfs nooit geanalyseerd; ik heb me nooit
opnieuw hoeven afvragen: “Zal ik, of zal ik niet?” Ik heb
altijd tegen mezelf gezegd: “Ik heb besloten dat ik dat
niet zal doen. En daarom doe ik het ook niet.”’ (Confe-
rence Report, gebiedsconferentie Denemarken, Finland,
Noorwegen en Zweden, 1974, p. 86.)

‘President Spencer W. Kimball’, gids voor de cursist, pp.
214–215, alinea 7–9, 18. De offers van de heiligen zijn
onbelangrijk in vergelijking met de zegeningen die de
Heer de getrouwen belooft. (10–15 minuten)

Teken op het bord een grote stapel geld. Laat een afbeelding
van een tempel zien en vraag:

• Wat biedt een tempel dat waardevoller is dan geld?

• Waarom zijn sommige mensen bereid om veel geld op te
offeren om de tempelverordeningen te ontvangen?

Zet het volgende schema op het bord (zonder de antwoorden in
de tweede en derde kolom). Laat de cursisten de aangegeven
alinea’s uit ‘President Spencer W. Kimball’ in de gids voor de
cursist lezen (p. 215). Laat hen in iedere alinea het offer en de
bijbehorende zegeningen opzoeken. Zet de antwoorden in het
schema als de cursisten ze hebben gevonden.

Lees 2 Korintiërs 4:14–17 en getuig dat de zegeningen van God
veel kostbaarder zijn dan enig offer dat we moeten brengen.

Inleiding
Ouderling David B. Haight, lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, heeft gezegd:

‘Ik was in de tempel toen president Spencer W. Kimball de
openbaring over het priesterschap ontving. Ik was het recentst
geroepen lid van het Quorum der Twaalf. Ik was erbij. De
uitstorting van de geest in die kamer was zo overweldigend dat
na afloop niemand van ons in staat was om te spreken. We
konden alleen maar stilletjes terug naar ons kantoor lopen.
Niemand kon iets zeggen, zo machtig was die hemelse ervaring
geweest.’

‘Slechts luttele uren nadat de pers op de hoogte was gebracht,
kreeg ik de opdracht een ringconferentie bij te wonen in Detroit
(Michigan). Toen mijn vliegtuig in Chicago landde, zag ik bij de
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Alinea Offer Zegening
8

9

18

Een lid van de kerk liet
na zijn overlijden veel
van zijn bezittingen aan
een tempelfonds na.

Een gezin leefde zeven
jaar heel zuinig om naar
de tempel te kunnen
gaan.

Misschien moeten we
lichamelijke pijn,
geestelijk leed, verdriet
en angst doormaken.

Na zijn dood werd hij
in de tempel waaraan hij
zijn bijdrage gegeven
had, aan zijn ouders
verzegeld.

Het gezin werd in de
tempel verzegeld; hun
offer leek toen nog maar
klein.

Door leed kunnen
mensen heiligen worden,
als zij geduld en zelf-
beheersing leren.
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krantenkiosk een Chicago Tribune. De kop van de krant
vermeldde: “Mormonen verlenen priesterschap aan zwarten.”
De onderkop zei: “President Kimball beweert openbaring te
hebben ontvangen.” Ik kocht een krant en staarde naar dat ene
woord in die onderkop – beweert. Het sprong eruit alsof het er
stond in rood neonlicht. Terwijl ik mij naar de gate begaf voor
mijn vlucht naar Detroit dacht ik: ik bevind me nu op deze drukke
luchthaven in Chicago, maar ik ben getuige geweest van die openba-
ring. Ik was erbij. Ik heb het meegemaakt. Ik heb die hemelse invloed
gevoeld. Ik ben erbij betrokken geweest. De redacteur van die krant
heeft niet beseft dat die openbaring waar was toen hij schreef:
“(. . .) beweert openbaring te hebben ontvangen.” Hij heeft het
niet beseft, noch de drukker, noch de man die de pers van inkt
voorzag, noch de verspreider van de krant – geen van hen
beseften dat het werkelijk een openbaring van God was
geweest. Zij wisten niet wat ik wist, omdat ik er getuige van
was geweest.’ (De Ster, juli 1996, p. 23.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De Heer openbaarde aan president Spencer W. Kimball dat

‘de lang beloofde dag is aangebroken waarop iedere
getrouwe, waardige man in de kerk het heilige priesterschap
mag ontvangen’ (Officiële verklaring 2; zie ook Handelingen
10:9–15, 34–35; 2 Nephi 26:33.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 584–585.

• De Leer en Verbonden – lesboek: godsdienst 324–325,
pp. 364–365.

Lesideeën
Officiële verklaring 2. De Heer openbaarde aan
president Spencer W. Kimball dat ‘de lang
beloofde dag is aangebroken waarop iedere

getrouwe, waardige man in de kerk het heilige
priesterschap mag ontvangen.’ (30–35 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je als zendeling een
onderzoeker lesgeeft over hedendaagse profeten en openba-
ringen. De onderzoeker vraagt: ‘Als jullie kerk door een profeet
geleid wordt, wat voor openbaringen heeft hij dan ontvangen?’
Hoe zouden jullie deze vraag beantwoorden? (Bespreek de
antwoorden van de cursisten en zet ze op het bord.)

Zeg dat een actueel voorbeeld van hedendaagse openbaring
achterin de Leer en Verbonden te vinden is. Jarenlang heeft de
Heer de profeten instructies gegeven dat mensen van zwart-
Afrikaanse afkomst het priesterschap en de tempelverorde-
ningen niet mochten ontvangen. De algemene autoriteiten
hebben gezegd dat de reden voor deze beperking niet volledig
geopenbaard was. Maar zij hebben ook gezegd dat deze
kinderen van onze hemelse Vader op een dag die zegeningen
zouden ontvangen. (Zie de brief van het Eerste Presidium,
15 december 1969; Church News, 10 januari 1970, p. 12.) Bespreek

S  M  T  W  TH  F  S

de volgende vragen terwijl u alinea 3–6 van ‘President Spencer
W. Kimball’ in de gids voor de cursist leest (pp. 208–209.)

• Welke openbaring ontving president Spencer W. Kimball in
juni 1978?

• Hoe zouden jullie de inspanning van president Kimball
beschrijven die tot deze openbaring heeft geleid?

• Waaruit blijkt dat deze openbaring van God afkomstig was?

• Hoe werd die aan de kerk geopenbaard?

Lees gezamenlijk Officiële verklaring 2, te beginnen met
‘Geachte broeders’. Bespreek ondertussen de volgende vragen:

• Wat verlangden de algemene autoriteiten voor de mensen
die lid van de kerk werden?

• Wie hadden de beloften ontvangen dat op een dag alle
mannen die de gedragsnormen naleefden, het priesterschap
zouden ontvangen?

• Waar werd de openbaring ontvangen?

• Welke andere zegeningen konden nu, naast het priester-
schap, aan alle leden van de kerk worden gegeven, ongeacht
ras of huidskleur?

• Hoe reageerden de leden van de kerk toen deze openbaring
tijdens een algemene conferentie werd voorgelegd?

Laat een cursist het volgende verslag voorlezen:

‘[Tijdens een reis door Afrika heeft president Gordon B.
Hinckley tijdens een conferentie in Zimbabwe het
volgende gezegd:]

‘“In 1978, twintig jaar geleden, is de openbaring gegeven
dat het priesterschap en alle andere gaven van de kerk
geboden worden aan alle mannen die de gedragsnormen
naleven. Ik wil graag mijn getuigenis geven dat dat geïn-
spireerd was, dat die openbaring van God afkomstig was.
Ik was daar aanwezig. Ik was daar een ooggetuige van in
het huis des Heren. (. . .) Wat zijn we dankbaar.”

‘President Hinckley vertelde ook over de apostel Petrus
en de bekering van Cornelius volgens het verslag in
Handelingen 10: Petrus zegt dat hij bemerkte “dat er bij
God geen aanneming des persoons is, maar onder elk
volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem
welgevallig” (Handelingen 10:34–35). 

‘“Geliefde broeders en zusters, dat is een beschrijving van
u”, zei president Hinckley. “Tijdens deze reis is dat getui-
genis opnieuw in mijn hart bevestigd, toen ik u en vele
anderen heb ontmoet, die in de ogen van God allemaal
gelijk zijn. En dat zijn we. Ik herhaal: We horen allemaal
bij een grote familie, een geweldige familie, de familie
van de levende Christus, en wij aanbidden Hem geza-
menlijk.”’ (Steve Fidel, ‘Zimbabwe Pioneers Take Front
Row Seats at Historic Occasion’, Church News, 28 februari
1998, p. 4.)
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Laat een andere cursist het volgende voorlezen:

Bespreek de invloed van deze openbaring op de groei van de
kerk. Lees het getuigenis voor van ouderling David B. Haight,
in de bovenstaande inleiding tot Officiële verklaring 2. 
(Zie p. 267.) Vraag:

• Wat is het verschil tussen een ‘bewering’ en een ‘open-
baring’?

• Hoe wist ouderling Haight dat de openbaring van God
afkomstig was?

• Hoe kunnen wij weten of iets van God afkomstig is dat de
profeet van de Heer openbaart?

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Gordon B.
Hinckley voorlezen:

Laat de cursisten zich voorstellen dat zij zendeling zijn en dat
de persoon die zij onderwijzen, vraagt hoe zij weten dat er een
hedendaagse profeet is. Laat de cursisten opschrijven hoe zij op
deze vraag zouden reageren.

Geef uw getuigenis van de belangrijke rol van profeten en
voortdurende openbaring in de kerk.

‘God staat aan het roer. Wij vragen Hem om leiding. Wij
luisteren naar de zachte, stille stem van openbaring. En
wij doen wat Hij ons opdraagt.

‘Zijn kerk zal niet worden misleid. Daar hoeft u nooit
bang voor te zijn. Als de leiders van de kerk daartoe de
neiging zouden hebben, kan Hij ze verwijderen. Ons
leven, onze stem en onze kracht zijn van Hem afhanke-
lijk.’ (De Ster, juli 1997, p. 82.)

‘Vanaf de tijd van [de openbaring over het priesterschap]
zijn duizenden mensen van Afrikaanse afkomst lid van
de kerk geworden. Uit de ervaring van een bekeerling in
Afrika blijkt duidelijk hoe deze mensen door de hand van
de Heer zijn gezegend. Iemand die had gestudeerd en
leerkracht was, had in een droom een groot gebouw met
torenspitsen gezien, waar de mensen in het wit naar
binnen gingen. Toen hij een keer onderweg was, zag hij
een kerk van de heiligen der laatste dagen en voelde hij
dat deze kerk iets met zijn droom te maken had, dus ging
hij daar op een zondag naar de kerk. Na de dienst gaf de
vrouw van de zendingspresident hem een brochure. Toen
hij die opensloeg, zag hij een afbeelding van de Salt Lake-
tempel, het gebouw uit zijn droom. Later zei hij: “Voordat
ik er erg in had, huilde ik. (. . .) Ik kan het gevoel niet
uitleggen. Ik was van al mijn lasten bevrijd. (. . .) Ik voelde
dat ik ergens was beland waar ik al vaker was geweest.
En nu was ik thuis.” [E. Dale LeBaron, ‘Black Africa’,
Mormon Heritage, maart/april 1994, p. 20.]’ (Ons erfgoed:
beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, p. 127.)

Inleiding
Ouderling Mark E. Petersen heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen geschreven:

‘“Wat is het beste voor het koninkrijk?”

‘Het antwoord op die vraag is de beslissende factor in iedere
belangrijke kwestie die president Ezra Taft Benson in zijn leven
heeft behandeld.

‘Van kinds af aan heeft hij ernaar gestreefd om te doen wat het
best voor het werk van de Heer is, voor het koninkrijk van God
op aarde.

‘Hij heeft zijn eigen zaken altijd zo geregeld dat hij aan dit doel
kon voldoen. Dit is altijd zijn grootste zorg geweest.’ (‘President
Ezra Taft Benson’, Ensign, januari 1986, pp. 2–3.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• We moeten het Boek van Mormon bestuderen om aan de

veroordeling van de Heer te ontkomen. Als wij oprecht het
Boek van Mormon bestuderen, kunnen we geestelijke kracht
ontvangen. (Zie ‘President Ezra Taft Benson’, gids voor de
cursist, pp. 217–219, alinea 1–2, 12–16; zie ook 2 Nephi
25:21–22; LV 84:54–57.)

• Hoogmoed is de universele zonde. Wij moeten ons van hoog-
moed ontdoen en nederig worden. (Zie ‘President Ezra Taft
Benson’, gids voor de cursist, pp. 213, 215, alinea 3, 22–34; zie
ook Mormon 8:34–37; LV 23:1.)

• Het geloof en de gebeden van de heiligen dragen ertoe bij
dat landen voor het zendingswerk worden opengesteld.
Het evangelie zal voortrollen totdat de hele aarde is vervuld.
(Zie ‘President Ezra Taft Benson’, gids voor de cursist,
pp. 218–219, alinea 4–9; zie ook Daniël 2:31–45; LV 65:2.)

• De taken van vader en moeder zijn heilig en door God inge-
steld. (Zie ‘President Ezra Taft Benson’, gids voor de cursist,
p. 220, alinea 19–21; zie ook Alma 56:47–48; 57:20–21, 26;
LV 29:46–48; 68:25–28.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 601–615.
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Lesideeën
‘President Ezra Taft Benson’, gids voor de cursist,
pp. 217–219, alinea 1–2, 12–16. We moeten het Boek van
Mormon bestuderen om aan de veroordeling van de
Heer te ontkomen. Als wij oprecht het Boek van
Mormon bestuderen, kunnen we geestelijke kracht
ontvangen. (20–25 minuten)

Laat de plaat ‘Het laatste oordeel’ in het aanhangsel zien.
(Zie p. 313.) Vraag: Als jullie de schilder zouden zijn, hoe zou je
het schilderij dan noemen? Zeg hoe het schilderij in werkelijk-
heid heet.

Zet de volgende vragen op het bord:

Laat de cursisten deze vragen aan de hand van de volgende
teksten beantwoorden: Johannes 5:22; Romeinen 14:10;
Openbaring 20:12; Alma 5:15; Mormon 3:20.

Laat een exemplaar van het Boek van Mormon zien en vraag
wat voor rol het in ons laatste oordeel zal spelen. Laat hen in
2 Nephi 25:22 een antwoord opzoeken. Vraag of veronacht-
zaming van het Boek van Mormon ons leven kan beïnvloeden.
Laat hen in Leer en Verbonden 84:54–58 het antwoord
opzoeken.

Lees de volgende uitspraak voor van president Ezra Taft
Benson, destijds president van het Quorum der Twaalf
Apostelen:

Laat de cursisten alinea 1–2 van ‘President Ezra Taft Benson’ in
de gids voor de cursist lezen (pp. 217–218). Bespreek de
volgende vragen:

• In welk jaar werd Ezra Taft Benson president van de kerk?

• Waarom legde hij zoveel nadruk op het Boek van Mormon?
(De Heer inspireerde hem daartoe.)

• Waarom was het in deze tijd nodig om hernieuwde nadruk
op het Boek van Mormon te leggen?

‘Zijn er eeuwige gevolgen aan onze reactie op dit boek
verbonden? Jazeker, tot zegen of tot veroordeling.

‘Iedere heilige der laatste dagen moet dit boek levenslang
bestuderen. Anders komt zijn ziel in gevaar en negeert
hij wat geestelijke en intellectuele eenheid in zijn hele
leven kan betekenen. Er is een verschil tussen een bekeer-
ling die door middel van het Boek van Mormon op
de rots van Christus is gebouwd en zich aan de ijzeren
roede vasthoudt, en een bekeerling die dat niet doet.’
(Conference Report, april 1975, p. 97; of Ensign, mei 1975,
p. 65.)

• Hoeveel mensen zullen met een laatste oordeel
geconfronteerd worden?

• Wie zal onze rechter zijn?

• Hoe zullen we geoordeeld worden?

Laat de cursisten alinea 12–16 lezen en de zinnen opzoeken die
het meest indruk op hen maken. Laat hen vertellen wat zij
van deze uitspraken vinden. Geef uw getuigenis van het Boek
van Mormon en moedig de cursisten aan het hun hele leven te
bestuderen.

‘President Ezra Taft Benson’, gids voor de cursist,
pp. 218, 220, alinea 3, 22–34. Hoogmoed is de univer-
sele zonde. Wij moeten ons van hoogmoed ontdoen en
nederig worden. (20–25 minuten)

Zet de volgende zin op het bord. Laat daarbij het woord hoog-
moed weg. ‘Hoogmoed is de universele zonde.’ (Ezra Taft
Benson, zie De Ster, juli 1989, p. 5.) Vraag de cursisten welk
woord zij zouden gebruiken om de zin af te maken. Laat hen
alinea 3 van ‘President Ezra Taft Benson’ in de gids voor de
cursist (p. 218) lezen en opzoeken waar president Benson de
heiligen voor waarschuwde. Laat een cursist de volgende
uitspraak van president Benson voorlezen:

Laat de cursisten alinea 22–34 van ‘President Ezra Taft Benson’
lezen en minimaal acht manieren opzoeken waarop we hoog-
moed kunnen overwinnen. Zet hun bevindingen op het bord.
Bespreek de volgende vragen:

• Wat zijn de overeenkomsten tussen deze acht manieren?

• Welke van deze acht manieren is voor ons het moeilijkst?
Waarom?

• Hoe geven jonge mensen tegenwoordig blijk van hoogmoed?

Moedig de cursisten aan om een van deze manieren uit te
kiezen. Laat hen stap voor stap opschrijven hoe ze nederigheid
op die manier kunnen ontwikkelen. Lees de woorden van
‘U wil ik volgen, Heer’ (lofzang 153) en bespreek wat deze
lofzang met nederigheid te maken heeft. Moedig de cursisten
aan om nederig de Heer te volgen.

‘Hoogmoed is een zonde die heel verkeerd begrepen
wordt, waardoor velen in onwetendheid zondigen.
(Zie Mosiah 3:11; 3 Nephi 6:18.) In de Schriften bestaat
gerechtvaardigde trots niet. Trots, of hoogmoed, wordt
altijd als zonde beschouwd. Wij moeten dus, ongeacht
hoe de wereld het woord ziet, gaan begrijpen hoe God
dat woord gebruikt om de taal van de heilige Schrift te
kunnen begrijpen en er ons voordeel mee te kunnen doen.
(Zie 2 Nephi 4:15; Mosiah 1:3–7; Alma 5:61.)

‘De meesten van ons beschouwen hoogmoed als een
vorm van egoïsme, verwaandheid, eigendunk, aanmati-
ging of hooghartigheid. Dat zijn inderdaad allemaal
bestanddelen van deze zonde, maar de kern ontbreekt
nog steeds.

‘Bij hoogmoed staat vijandschap centraal: vijandschap
tegen God en vijandschap tegen onze medemens.
Vijandschap betekent haat, afkeer, verzet. Het is de macht
waarmee Satan over ons wil heersen.’ (Zie De Ster,
juli 1989, p. 3.)
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‘President Ezra Taft Benson’, gids voor de cursist,
pp. 218–219, alinea 4–9. Het geloof en de gebeden van
de heiligen dragen ertoe bij dat landen voor
het zendingswerk worden opengesteld. Het evangelie
zal voortrollen totdat de hele aarde is vervuld.
(10–15 minuten)

Laat een wereldkaart zien. Laat de cursisten plaatsen noemen
waar tegenwoordig zendingswerk wordt verricht. Bespreek de
volgende vragen:

• Wat voor veranderingen hebben jullie in de groei van de kerk
gezien?

• Lees Daniël 2:34–35, 44. Hoeveel meer zal de kerk volgens
deze teksten groeien?

• Hoe kunnen jullie bijdragen aan de wereldwijde groei van
de kerk?

Lees alinea 5–9 van ‘President Ezra Taft Benson’ in de gids
voor de cursist (pp. 218–219) en zet op het bord hoeveel de kerk
onder leiding van president Benson is gegroeid. Vraag:

• Kan deze groei als wonderbaarlijk worden beschouwd?
Waarom?

• Wat voor rol speelden het geloof en de gebeden van de
heiligen in deze wonderen?

• Wat vinden jullie ervan om in zo’n bijzondere tijd in de
geschiedenis lid van de kerk te zijn?

• Waarom is het belangrijk om voor het zendingswerk te
bidden en ons geloof te oefenen?

Lees de volgende uitspraak voor van president Benson, destijds
president van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Ja, als we op de afgelopen 150 jaar terugkijken, kunnen
we ons verheugen en verklaren dat de groei geweldig en
prachtig is geweest. Wij danken de Heer voor zijn barm-
hartige zegeningen. Wij aarzelen niet om het succes en de
vooruitgang van de kerk aan zijn almachtige leiding toe
te schrijven.

‘Maar hoe ziet de toekomst eruit?

‘We verwachten zeker nog meer vooruitgang, groei en
toegenomen spiritualiteit. We zullen onze zendelingen de
aarde zien overspoelen met de boodschap van de herstel-
ling. We zullen tempels zien verschijnen in ieder land
waar het evangelie is doorgedrongen, als symbool van de
waarheid dat gezinnen, levend of dood, in liefde en
eeuwige familiebanden verenigd kunnen worden. Maar
we mogen ook niet de altijd aanwezige pogingen
vergeten om het werk te dwarsbomen.’ (Conference
Report, april 1980, p. 46; of Ensign, mei 1980, p. 33.)

‘President Ezra Taft Benson’, gids voor de cursist,
p. 220, alinea 19–21. De taken van vader en moeder
zijn heilig en door God ingesteld. (10–15 minuten)

Laat de klas een lijst samenstellen en op het bord zetten met de
vijf beroepen in de wereld die volgens hen het belangrijkst zijn.
Vraag: Waarom denken jullie dat deze beroepen zo belangrijk
zijn? Laat de cursisten alinea 19–21 van ‘President Ezra Taft
Benson’ in de gids voor de cursist (p. 220) lezen en opzoeken
wat volgens president Benson een van de belangrijkste beroe-
pen was. Bespreek de volgende vragen:

• Waarom is het werk van de moeder zo heilig en edel?

• Hoe zou de taakomschrijving van een hedendaagse moeder
eruit kunnen zien?

• Hoe kunnen jullie je moeder respecteren en eren?

• Hoe kunnen jongevrouwen zich op rechtschapen moeder-
schap voorbereiden?

Zeg dat vaders even belangrijk zijn. Lees de volgende uitspraak
van president Benson voor:

• Waarom is het zo belangrijk dat ouders hun kinderen in het
evangelie onderwijzen?

• Hoe kunnen jullie je vader helpen en respecteren?

• Hoe kunnen jongemannen zich op rechtschapen vaderschap
voorbereiden?

Bespreek de volgende opsomming van president Benson over
de manier waarop moeders doelmatig tijd met hun kinderen
kunnen doorbrengen:

‘1. Neem de tijd om bij uw kinderen te zijn op de
belangrijke momenten in hun leven, of ze nu zes of
zestien zijn.’

‘2. Neem de tijd om een ware vriendin voor uw
kinderen te zijn.’

‘3. Neem de tijd om uw kinderen voor te lezen.’

‘4. Neem de tijd om samen met uw kinderen te bidden.’

‘5. Neem de tijd om wekelijks een opbouwende
gezinsavond te houden.’

‘6. Neem de tijd om zoveel mogelijk samen van de 
dagelijkse maaltijden te genieten.’

‘7. Neem de tijd om dagelijks als gezin in de Schriften
te lezen.’

‘Vaders, u hebt een eeuwige roeping waar u nooit van
ontheven zult worden. Roepingen in de kerk, hoe belang-
rijk ook, zijn slechts van tijdelijke aard en na een bepaalde
periode is het gepast dat men ontheven wordt. Maar de
roeping van vader is eeuwig en het belang ervan stijgt
boven de tijd uit. Het is een roeping voor tijd en eeuwig-
heid.’ (De Ster, januari 1988, p. 44.)
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Bespreek ook de volgende opsomming van president Benson
over de manier waarop vaders thuis geestelijk leiding kunnen
geven:

Moedig de cursisten aan om een brief aan hun ouders te
schrijven waarin ze hun dankbaarheid en liefde kenbaar maken.
Spoor hen aan om die brief zo spoedig mogelijk aan hun ouders
te geven.

Inleiding
Ouderling James E. Faust heeft als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen gezegd:

President Howard W. Hunter

‘1. Geef uw kinderen vaderlijke zegens. Doop en
bevestig uw kinderen. Verleen uw zoons het
priesterschap (. . .)’

‘2. Geef persoonlijke leiding aan gezinsgebeden,
schriftstudie en de wekelijkse gezinsavond (. . .)’

‘3 Woon waar mogelijk als gezin de bijeenkomsten van
de kerk bij (. . .)’

‘4. Neem uw kinderen individueel mee uit (. . .)’

‘5. Bouw tradities op van vakanties, tochtjes en uitjes
met het gezin (. . .)’

‘6. Voer regelmatig gesprekken onder vier ogen met uw
kinderen (. . .)’

‘7. Leer uw kinderen werken (. . .)’

‘8. Stimuleer omgang met goede muziek, kunst en
literatuur in uw gezin (. . .)’

‘9. Ga, waar de reisafstand dit toelaat, geregeld met uw
vrouw naar de tempel (. . .)’

‘10. Laat uw kinderen zien hoeveel vreugde en voldoe-
ning u vindt in uw werk in de kerk (. . .)’

‘Moge u, met uw eeuwige metgezel aan uw zijde, altijd in
de stoffelijke behoeften van uw gezin voorzien, en moge
u uw heilige verantwoordelijkheid nakomen om geeste-
lijke leiding te geven in uw gezin.’ (De Ster, januari 1988,
p. 50.)

‘8. Neem de tijd om als gezin dingen samen te doen.’

‘9. Neem de tijd om uw kinderen te onderwijzen.’

’10. Neem de tijd om uw kinderen oprecht lief te hebben.’
(De Ster, juli 1992, pp. 4–5.)

‘President Hunter is een van de liefderijkste, christelijke
mannen die we ooit onder ons hebben gehad. Zijn geestelijke
diepte is onpeilbaar. Hij heeft zoveel jaren onder de geestelijke
invloed van de Heer Jezus Christus gestaan, als zijn getuige, dat
president Hunters spiritualiteit op een opmerkelijke wijze is
gepolijst en de bron van heel zijn wezen is. Hij is ernstig over
heilige zaken, hij is nederig over heilige zaken, hij is voorzichtig
als hij over heilige zaken spreekt. Hij heeft een innerlijke vrede,
een kalmte, en edelmoedigheid die uniek is onder de kinderen
van God. Zijn intense lijden bij zoveel gebeurtenissen is als het
“vuur van de smelter”, waardoor hij Gods reine vat en huidige
profeet op aarde kon worden.’ (De Ster, september 1994, p. 2.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij behoren het voorbeeld van liefde en barmhartigheid van

de Heiland te volgen. (Zie ‘President Howard W. Hunter’,
gids voor de cursist, pp. 222–223, alinea 1–2, 7–8, 11–14, 21;
zie ook 3 Nephi 27:27.)

• De leden van de kerk behoren ervoor te zorgen dat de tempel
een belangrijk deel van hun leven uitmaakt. (Zie ‘President
Howard W. Hunter’, gids voor de cursist, p. 222, alinea 3.)

• De mensen die in rechtschapenheid volharden, zullen van
de Heer gemoedsrust ontvangen. (Zie ‘President Howard W.
Hunter’, gids voor de cursist, pp. 222–223, alinea 7, 9–10,
21–22; zie ook Psalmen 29:11; Jesaja 48:22; LV 122:5–9.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 616–627.

Lesideeën
‘President Howard W. Hunter’, gids voor de cursist,
pp. 222–223, alinea 1–2, 7–8, 11–14, 21. Wij behoren het
voorbeeld van liefde en barmhartigheid van de
Heiland te volgen. (15–20 minuten)

Geef de cursisten drie minuten de tijd om in een van de evan-
geliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) een voorbeeld van
de liefde en barmhartigheid van de Heiland op te zoeken. Laat
enkele cursisten vertellen wat zij hebben gevonden en waarom
dat indruk op hen gemaakt heeft.

Laat de cursisten ‘Zijn leven’, ‘Zijn presidentschap’ en alinea
1–2, 7–8, 11–14, 21 van ‘President Howard W. Hunter’ in de gids
voor de cursist (pp. 222–223) lezen om hem te leren kennen.
Leg uit dat men zich president Hunter vaak herinnert om zijn
christelijke liefde en barmhartigheid. Lees de uitspraak van
ouderling James E. Faust in de bovenstaande inleiding voor:
Vraag:

• Wat voor voorbeelden kunnen jullie van de liefde en
barmhartigheid van president Hunter vinden?

• Waar had president Hunter volgens alinea 2 voor gebeden?

• Hoe is zijn gebed op ons van toepassing?
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• Lees Matteüs 22:36–40. Wat hebben deze teksten met de
uiting van liefde en vriendelijkheid ten opzichte van anderen
te maken?

Laat de cursisten vandaag een voorbeeld van vriendelijkheid,
barmhartigheid, liefde of beleefdheid opzoeken. Zeg dat u hen
de volgende les in de gelegenheid zal stellen om iets over de
voorbeelden te vertellen die ze gevonden hebben.

‘President Howard W. Hunter’, gids voor de cursist,
p. 221, alinea 3. De leden van de kerk behoren ervoor
te zorgen dat de tempel een belangrijk deel van hun
leven uitmaakt. (15–20 minuten)

Laat verschillende voorwerpen zien waarmee gemeten kan
worden (zoals een thermometer, een liniaal, een maatbeker, een
weegschaal of een klok). Vraag de cursisten:

• Wat zijn de overeenkomsten tussen deze voorwerpen?

• Wat is het doel van metingen?

Laat zo mogelijk een tempelaanbeveling zien. Bespreek de
volgende vragen:

• In welk opzicht past een tempelaanbeveling in deze groep
meetinstrumenten thuis?

• Hoe is een tempelaanbeveling een maatstaf van ons leven?

• Waarom moeten we aan bepaalde normen voldoen om een
tempelaanbeveling te krijgen?

• Lees Leer en Verbonden 97:15–16; 124:46. Wat hebben deze
teksten te maken met de waardigheid om naar de tempel te
gaan?

Geef de cursisten de volgende uitspraak als uitreikblad en lees
die gezamenlijk.

President Gordon B. Hinckley heeft als raadgever in het Eerste
Presidium het volgende opgeschreven:

‘Het verstrekken en ondertekenen van een tempelaan-
beveling mag nooit een routinezaak worden.

‘Dit kleine, eenvoudige document geeft aan dat de drager
aan bepaalde nauw omschreven en zware voorwaarden
heeft voldaan en waardig is om het huis des Heren
binnen te gaan en daar de heiligste verordeningen te
verrichten die op aarde plaatsvinden. Deze verorde-
ningen omvatten niet alleen de dingen van dit leven,
maar ook van de eeuwigheid. (. . .)

‘Wat is de tempelaanbeveling toch een uniek en opmerke-
lijk iets. Het lijkt maar een stukje papier met een naam en
wat handtekeningen erop, maar in werkelijkheid is het
een certificaat dat verklaart dat de drager “trouw, kuis,
welwillend, deugdzaam en goed” is, en dat hij of zij
gelooft aan alle mensen goed te moeten doen, en dat “als
er iets deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzens-
waardig is” hij of zij dat nastreeft. (Geloofsartikelen 1:13.)

Laat de cursisten alinea 3 van ‘President Howard W. Hunter’ in
de gids voor de cursist lezen (p. 221). Vraag:

• Wat verwachtte president Hunter van alle leden van
de kerk?

• Hoe kunnen wij ons voorbereiden om als rechtschapen lid
van de kerk tempelwerk te verrichten? (Mogelijke antwoor-
den: het woord van wijsheid naleven, zedelijk rein blijven,
tiende betalen en op de juiste wijze met leden van het andere
geslacht omgaan.)

‘President Howard W. Hunter’, gids voor de cursist,
pp. 222–223, alinea 7, 9–10, 21–22. De mensen die in
rechtschapenheid volharden, zullen van de Heer
gemoedsrust ontvangen. (15–20 minuten)

Laat verschillende cursisten een van de volgende teksten voor-
lezen: Psalmen 29:11; Jesaja 48:22; Johannes 14:27; 1 Korintiërs
14:33; 2 Tessalonicenzen 3:16; Leer en Verbonden 59:23.
Bespreek de volgende vragen:

• Wie is de Heer van de vrede?

• Waarom is vrede zo’n prachtige gave?

• Wanneer hebben jullie je vredig gevoeld?

• Wat houdt het in om geestelijke vrede te ervaren?

• Hoe kunnen we in moeilijke omstandigheden gemoedsrust
ervaren?

Laat de cursisten zich twee personen voorstellen die dezelfde
problemen hebben (bijvoorbeeld verlamd door een ongeluk,
werkeloos, een kind dat overlijdt, of vals beschuldigd worden).
Bespreek de verschillende manieren waarop iemand kan
reageren. Vraag:

• Waarom is het voor de een mogelijk om gemoedsrust te
hebben terwijl de ander vervuld is van boosheid, verbittering
of leed?

• Lees Alma 62:41. Wat heeft deze tekst met dit beginsel te
maken?

• Hoe kunnen we ongeacht onze omstandigheden gemoeds-
rust ervaren?

Laat de cursisten de inleiding en alinea 7, 9–10 van ‘President
Howard W. Hunter’ in de gids voor de cursist lezen (pp.
221–222). Laat hen voorbeelden opzoeken van de tegenspoed
die president Hunter heeft gehad. Laat de cursisten dit mate-
riaal nog een keer doorlezen en opzoeken hoe president Hunter
in deze moeilijke tijden hulp van de Heer ontving. Laat de
cursisten iets over hun bevindingen vertellen. Bespreek de
volgende vragen:

• Wat waren een aantal goede eigenschappen van president
Hunter?

‘Wat het belangrijkste is, meer dan alle andere vereisten,
is de zekere kennis van de aanvrager dat God onze
eeuwige Vader leeft, dat Jezus Christus de levende Zoon
van de levende God is, en dat dit hun heilig en goddelijk
werk is.’ (De Ster, juli 1990, pp. 45, 46.) 
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• Wat kunnen wij van zijn voorbeeld leren?

Laat de cursisten een eigenschap van president Hunter
uitkiezen en vertellen hoe zij die in hun eigen leven kunnen
ontwikkelen. Laat hen alinea 21–22 van ‘President Howard W.
Hunter’ lezen. Getuig dat Jezus Christus de enige bron van
eeuwige vrede is. Moedig de cursisten aan om zich altijd tot de
Heiland te richten.

Inleiding
Ouderling Jeffrey R. Holland heeft over president Gordon B.
Hinckley gezegd:

‘Misschien is er wel nooit iemand president van de kerk
geworden die zo goed voorbereid was op die taak. Door zestig
jaar werk in het bestuur van de kerk heeft hij vanaf Heber J.
Grant tot en met Howard W. Hunter elke president van de kerk
persoonlijk gekend  –  acht hedendaagse profeten  –  en is hij
door hen onderricht, en heeft hij in de een of andere positie met
hen samengewerkt. Zoals een van zijn kennissen zegt: “In de
geschiedenis van de kerk heeft niemand zover gereisd naar
zoveel plekken in de wereld met slechts één doel voor ogen:
het evangelie te verkondigen, de heiligen tot zegen te zijn en
ze te verheffen, en de verlossing van de doden tot stand te
brengen.”’ (‘President Gordon B. Hinckley: moedig en sterk’,
De Ster, speciale uitgave, juni 1955, p. 55.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Wij behoren de roepingen die we van de Heer ontvangen

groot te maken. (Zie ‘President Gordon B. Hinckley’,
gids voor de cursist, pp. 224–225, alinea 1–4; zie ook Jakob
1:18–19; LV 4:2; 84:33.)

• De visie van president Hinckley op de toekomst van de
kerk is een reden voor optimisme, ondanks de toenemende
goddeloosheid in de wereld. (Zie ‘President Gordon B.
Hinckley, gids voor de cursist, pp. 224–225, alinea 5, 12;
zie ook 1 Nephi 22:16–22.)

• De kerk bouwt steeds meer tempels om aan de behoeften
van het groeiende aantal leden tegemoet te komen.
(Zie ‘President Gordon B. Hinckley’, gids voor de cursist,
pp. 224–225, alinea 6–8; zie ook LV 65:2.)

• Onze levenswijze is het symbool van ons geloof in Christus.
Ons geloof wordt versterkt door naar de raad van de heden-
daagse profeet te luisteren. (Zie ‘President Gordon B.
Hinckley’, gids voor de cursist, pp. 225–226, alinea 12–37;
zie ook Romeinen 12:1–2; LV 20:26.)

• Ieder lid van de kerk heeft een vriend, een taak en voeding
door het woord van God nodig. (Zie ‘President Gordon B.
Hinckley’, gids voor de cursist, p. 226, alinea 22–24; zie ook
Moroni 6:3–9.)

President Gordon B. Hinckley

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 628–645.

Lesideeën
‘President Gordon B. Hinckley’, gids voor de cursist, pp.
224–225, alinea 1–4. Wij behoren de roepingen die
we van de Heer ontvangen groot te maken. (10–15 minuten)

Zet de volgende synoniemen van het woord grootmaken op het
bord:

Bespreek de volgende vragen:

• Wat houdt het volgens deze synoniemen in om onze roeping
in de kerk groot te maken?

• Waarom is het belangrijk om onze roepingen of taken groot
te maken?

Laat de cursisten bedenken wie een goed voorbeeld is van
iemand die zijn roeping grootmaakt. Laat een aantal cursisten
vertellen hoe de persoon die zij in gedachten hadden hun
roeping grootmaakt.

Laat de cursisten iets over president Gordon B. Hinckley leren
door ‘Zijn leven’ en ‘Zijn presidentschap’ onder ‘President
Gordon B. Hinckley’ in de gids voor de cursist te lezen
(pp. 223–225). Bespreek een aantal roepingen en taken die hij in
zijn leven heeft gehad. Lees de inleiding en alinea 1–4 van
‘President Gordon B. Hinckley’. Vraag:

• Wat voor bewijzen hebben jullie gevonden dat president
Hinckley zijn roepingen grootmaakt?

• Wat kunnen wij van zijn voorbeeld leren?

‘President Gordon B. Hinckley’, gids voor de cursist,
p. 225, alinea 5, 12. Ondanks de toenemende godde-
loosheid in de wereld kunnen we optimistisch over
de toekomst zijn. (15–20 minuten)

Laat twee glazen zien die voor de helft met water gevuld zijn.
Zet op het bord: Zijn de glazen halfvol of halfleeg? Bespreek de
volgende vragen:

• Hoe kan ons inzicht of een glas halfleeg of halfvol is met
pessimisme of optimisme vergeleken worden?

• Wat houdt het in om optimistisch te zijn?

• Waarom gaan jullie graag om met mensen die optimistisch
zijn?

Noem het ene glas halfleeg en het andere halfvol. Laat de
cursisten de toestand van de wereld overwegen. Zet halfleeg op
het bord met daaronder de toestanden in de wereld waardoor
we ons zorgen kunnen maken of de hoop kunnen verliezen. Zet
halfvol op het bord met daaronder de toestanden in de wereld

1. Iets groter of dichterbij doen lijken.

2. Iets prijzen, of het meer belang of aanzien geven.
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die ons reden tot geluk of hoop geven. Vraag: Over welke
toestanden in de wereld denken jullie het meest na?

Zeg dat president Gordon B. Hinckley een man vol optimisme
en visie is. Laat hen alinea 5, 12 van ‘President Gordon B.
Hinckley’ (p. 225) lezen en opzoeken wat hij over optimisme
heeft gezegd. Vraag:

• Wat voor redenen gaf president Hinckley voor zijn
optimisme?

• Wat weten we over de toekomst van de kerk waardoor we
hoop kunnen krijgen? (Zie LV 65:2.)

• Waarom kunnen we naar de laatste dagen en de wederkomst
van de Heer uitkijken? (Zie 1 Nephi 22:16–22.)

‘President Gordon B. Hinckley’, gids voor de cursist,
p. 226, alinea 6–8. De kerk bouwt steeds meer tempels
om aan de behoeften van het groeiende aantal leden
tegemoet te komen. (15–20 minuten)

Laat een wereldkaart zien. Vraag de cursisten waar momenteel
tempels staan. Bespreek de volgende vragen:

• Hoeveel zijn er momenteel in gebruik over de hele wereld?
(In oktober 2000 waren het er 100. Zie het statistisch rapport
in een conferentieverslag van de Liahona voor het huidige
aantal.)

• Hoe zal het aantal tempels tijdens jullie leven toenemen?

• Waarom zou de kerk zoveel tempels over de hele wereld
bouwen?

Zeg dat president Gordon B. Hinckley veel nadruk op tempel-
bouw heeft gelegd. Laat de cursisten alinea 6–8 van ‘President
Gordon B. Hinckley’ in de gids voor de cursist (p. 226) lezen.
Laat illustraties van verschillende tempels zien en vertel van de
zegeningen die in deze heilige gebouwen verkregen kunnen
worden. Moedig de cursisten aan om zo te leven dat zij alle
verordeningen van het huis des Heren kunnen ontvangen. Lees
de volgende uitspraken, of gedeelten ervan, voor. Ouderling
Eldred G. Smith heeft als patriarch van de kerk gezegd:

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Ik verlang er sterk naar dat er voor de heiligen der laatste
dagen overal ter wereld een redelijk bereikbare tempel
komt. Het kan echter niet sneller gaan dan dat het nu
gaat. We proberen ervoor te zorgen dat iedere tempel op
een uitstekend gelegen plaats zal staan, waar er voor
langere tijd goede buren zullen zijn. (. . .) Het werk gaat 

‘De tijd zal komen dat er in verschillende landen over de
hele wereld tempels zullen zijn. Dat is noodzakelijk voor
het heil, de verhoging en het eeuwige leven van de mens.
Wij moeten allemaal ijverig familiehistorisch onderzoek
doen en de gedragsnormen naleven om aan dit werk deel
te kunnen nemen.’ (Conference Report, oktober 1972,
p. 52; of Ensign, januari 1973, p. 56.)

‘President Gordon B. Hinckley’, gids voor de cursist,
pp. 227–228, alinea 12–37. Onze levenswijze is het
symbool van ons geloof in Christus. Ons geloof wordt
versterkt door naar de raad van de hedendaagse
profeet te luisteren. (20–25 minuten)

Teken op het bord illustraties zoals de volgende (kies enkele die
voor de cursisten interessant zijn):

Vraag welke illustraties het best hun leven weergeven en
waarom. Moedig eenieder van hen aan om een tekening te
maken van iets uit hun leven. Vraag enkele cursisten om hun
tekening te laten zien en te vertellen wat die met hun leven
te maken heeft.

Lees alinea 13–16 van ‘President Gordon B. Hinckley’ in de gids
voor de cursist (p. 227). Bespreek de volgende vragen:

• Wat heeft president Hinckley over symbolen gezegd?

• In welke opzichten kan jullie tekening een uiting van jullie
getuigenis van Jezus Christus zijn?

• Hoe kunnen andere mensen door jullie levenswijze geloof in
Jezus Christus ontwikkelen?

nu zo snel vooruit als we kunnen gaan. Ik bid voortdu-
rend dat het op de een of andere manier sneller mag
gaan, zodat meer van onze mensen gemakkelijker
toegang kunnen krijgen tot een heilig huis des Heren.’
‘Brigham Young heeft eens gezegd dat als de jonge
mensen de zegeningen van het tempelhuwelijk werkelijk
begrepen, ze helemaal naar Engeland zouden lopen als
dat nodig was. We hopen dat ze nergens ook maar bij
benadering zo ver hoeven te gaan.’ (De Ster, januari 1996,
pp. 50–51.)
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• Lees Romeinen 12:1–2. Wat hebben deze teksten met de
bespreking te maken?

Leg uit dat onze levenswijze ons geloof beter kan symboliseren
als we de leringen van de hedendaagse profeten naleven. Laat
de cursisten alinea 12, 17–25 van ‘President Gordon B.
Hinckley’ lezen. Laat hen dan een aantal leringen noemen
waarop president Hinckley nadruk heeft gelegd. Vraag:

• Hoe toepasbaar zijn deze leringen voor de mensen in de
wereld en de kerk?

• Waarom is het volgens jullie belangrijk om deze leringen te
volgen?

Laat de cursisten een lering uitkiezen die zij beter kunnen
naleven. Laat hen in een alinea opschrijven hoe ze dat kunnen
doen.

‘President Gordon B. Hinckley’, gids voor de cursist,
pp. 227–228, alinea 22–24. Ieder lid van de kerk heeft
een vriend, een taak en voeding door het woord van
God nodig. (10–15 minuten)

Zeg tegen de cursisten: Stel je voor dat je lid van een bijzonder
comité van de kerk bent geworden. Je moet een plan bedenken
om ervoor te zorgen dat nieuwe leden actief blijven.

Deel de klas op in kleine groepen. Laat hen Moroni 6 en LV
20:68 bestuderen en bespreken wat de leden kunnen doen om
ervoor te zorgen dat nieuwe leden actief blijven. Als de groepjes
daarmee klaar zijn, laat u hen vertellen wat ze bedacht hebben.

Laat de cursisten alinea 22–24 van ‘President Gordon B.
Hinckley’ in de gids voor de cursist (pp. 227–228) lezen. Vraag:

• Wat heeft ieder lid van de kerk volgens president Hinckley
nodig?

• Hoe zijn deze drie dingen te vergelijken met wat er in
Moroni 6 staat?

• Hoe kunnen ze nieuwe leden helpen?

• Hoe kunnen ze alle leden van de kerk helpen?

• Met wat voor problemen worden nieuwe leden in de kerk
geconfronteerd?

• Op wat voor andere manieren kunnen we de leden in onze
wijk of gemeente de helpende hand bieden?

Moedig de cursisten aan om hartelijk en vriendelijk te zijn als ze
nieuwe leden in de kerk verwelkomen. Lees de volgende
uitspraak van president Hinckley voor:

‘Met de toename van het zendingswerk over de hele
wereld, moet er een evenredige toename zijn van onze
inzet om te zorgen dat elke bekeerling zich in zijn of haar
wijk of gemeente thuis voelt. Er zullen dit jaar genoeg
mensen lid worden om meer dan honderd middelgrote
ringen te organiseren. Jammer genoeg, door de toename
van bekeerlingen verwaarlozen we sommige nieuwe
leden. Ik hoop dat iedereen in de kerk, over de hele
wereld, zich zal inspannen om elke nieuwe bekeerling in
de kerk te houden.’ 

Inleiding
Ouderling Eran A. Call heeft als lid van de Zeventig het
volgende gezegd:

‘President Harold B. Lee heeft gezegd: “Het belangrijkste werk
van de Heer dat u ooit als vader zult doen, ligt binnen de
muren van uw eigen huis.” [Conference Report, april 1973,
p. 130; of Ensign, juli 1973, p. 98.]

‘We mogen nooit de waarschuwing van president David O.
McKay vergeten die hij 33 jaar geleden vanaf dit spreekge-
stoelte gaf: “Geen enkel succes weegt op tegen falen in het
gezin. Het armzaligste kot waarin liefde heerst onder de gezins-
leden is van grotere waarde voor God en de toekomstige gene-
raties dan welke rijkdom ook. In zo’n thuis kan en zal God
wonderen verrichten.” [J. E. McCulloch, Home: The Savior of
Civilization (1924), p. 42; Conference Report, april 1964, p. 5.]

‘De leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen, die wij steunen als profeet, ziener, openbaarder,
verkondigden twee jaar geleden plechtig aan de wereld ons
geloof inzake het huwelijk, ouders en het gezin. Ik roep u allen
op die geïnspireerde proclamatie te lezen, te bestuderen en na
te leven. Moge het de richtlijn en de norm worden waarnaar wij
in ons gezin leven en onze kinderen opvoeden.’

‘Ons gezin kan en moet een heiligdom en wijkplaats zijn tegen
de woelige wereld waarin wij leven; en dat het dat mag worden
doordat wij er dagelijks naar streven onze heilige verbonden na
te leven.’ (De Ster, januari 1998, p. 30.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het huwelijk tussen man en vrouw is een essentieel onder-

deel van het plan van onze hemelse Vader voor het geluk van
zijn kinderen. (Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de
wereld’; zie ook Genesis 2:20–24.)

• Gezinnen worden versterkt als zij de geïnspireerde
beginselen in de proclamatie over het gezin naleven.
(Zie ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’; zie ook
Geloofsartikelen 1:13.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 631–632.

Het gezin: 
een proclamatie aan de wereld

‘Dit is een ernstige aangelegenheid. Zendingswerk heeft
geen zin als we de vruchten ervan niet vast kunnen hou-
den. Die twee zaken moeten onafscheidelijk verbonden
zijn.’ (De Ster, januari 1998, p. 55.)
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Lesideeën
Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis – videopresentaties,
segment 21, ‘Het belang van het gezin, deel 1’ (11:00), en
segment 22, ‘Het belang van het gezin, deel 2’ (9:00),

kunnen gebruikt worden om ‘Het gezin: een proclamatie aan
de wereld’ te behandelen. (Zie Videolessen Leer en Verbonden en
kerkgeschiedenis voor Lesideeën.)

‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld.’ Het
huwelijk tussen man en vrouw is een essentieel
onderdeel van het plan van onze hemelse Vader

voor het geluk van zijn kinderen. (15–20 minuten)

Zet de jongemannen en de jongevrouwen apart van elkaar. Laat
de groepen tegenover elkaar zitten. Vraag beide groepen:

• Wat voor eigenschappen vinden jullie het belangrijkst als je
met iemand wilt trouwen?

• Waarom vinden jullie die eigenschappen belangrijk?

• Wat voor rol spelen deze eigenschappen als je beslist met wie
je uitgaat of met wie je tijd doorbrengt?

Laat de cursisten ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ in
de gids voor de cursist (pp. 228–230) lezen. Laat hen de taken
opzoeken die God aan de man en de vrouw heeft gegeven.
Vraag dan de twee groepen:

• Wat voor eigenschappen heeft een man of vrouw nodig om
de taken te verrichten die hij of zij van God heeft gekregen?

• Hoe zijn deze eigenschappen te vergelijken met de eigen-
schappen die jullie belangrijk vinden?

• Waarom is het net zo belangrijk dat jullie die eigenschappen
ontwikkelen als dat je toekomstige huwelijkspartner dat
doet?

Moedig de cursisten aan om zo te leven dat zij een goede, lief-
devolle en verantwoordelijke huwelijkspartner zullen zijn als ze
gaan trouwen.

‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld.’
Gezinnen worden versterkt als zij de geïnspi-
reerde beginselen in de proclamatie over het

gezin naleven. (15–20 minuten)

Laat de cursisten ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ in
de gids voor de cursist (pp. 228–230) lezen. Vraag:

• Welke leerstellingen of beginselen in de proclamatie zijn
volgens jullie het belangrijkst voor een gelukkig en succesvol
gezin?

• Waarom zou gehoorzaamheid aan deze beginselen tot geluk
leiden?

• Wat voor inspanningen en offers zijn nodig om deze begin-
selen na te leven?

S  M  T  W  TH  F  S
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Laat de cursisten een beginsel uit de proclamatie kiezen dat zij
belangrijk vinden en er een tekst bij zoeken als bevestiging
ervan. In de volgende tabel staan een aantal voorbeelden:

Laat een aantal cursisten vertellen welk beginsel en welke tekst
zij hebben uitgekozen. Laat de cursisten opschrijven hoe zij
ertoe kunnen bijdragen dat het beginsel thuis beter nageleefd
wordt.

Lees de woorden voor van ‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ (lofzang
204) en ‘Als er liefde heerst’ (lofzang 192). Geef uw getuigenis
van de vreugde die wij ontvangen als we als gezin de begin-
selen van het evangelie naleven.

Inleiding
Toen de elf apostelen in de tijd van Jezus bij elkaar waren om te
beslissen wie Judas Iskariot zou vervangen, zei Petrus dat de
nieuwe apostel met hen een ‘getuige [moest] worden van
[Christus’] opstanding’ (Handelingen 1:22). Volgens het verslag
gaven de apostelen later met grote kracht ‘hun getuigenis van
de opstanding des Heren Jezus’ (Handelingen 4:33). De
profeten, zieners en openbaarders in onze tijd zijn ook ‘bijzon-
dere getuigen van de naam van Christus in de gehele wereld’
(LV 107:23). Op 1 januari 2000 hebben zij hun getuigenis in ‘De
levende Christus: het getuigenis van de apostelen’ gepubli-
ceerd. In een brief aan de priesterschapsleiders bij deze publi-
catie hebben de presidenten Gordon B. Hinckley, Thomas S.
Monson en James E. Faust geschreven:

‘De profeet Joseph Smith heeft verklaard: “De fundamentele
beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis dat de
apostelen en de profeten hebben van Jezus Christus, dat Hij
gestorven is, begraven is, en herrezen op de derde dag, en dat
Hij opgestegen is tot in de hemel; en alle andere aspecten van
onze godsdienst zijn slechts aanhangels daarvan.” In die geest
voegen wij ons getuigenis toe aan dat van onze voorgangers.

‘Wij verzoeken u dit schriftelijke getuigenis te gebruiken om het
geloof van de kinderen van onze hemelse Vader te verstevigen.
Extra exemplaren kunnen bij de distributiecentra van de kerk
verkregen worden.’ (Brief Eerste Presidium, 10 december 1999.)

De levende Christus: 
Het getuigenis van de apostelen

1 Korintiërs 11:11; LV 49:15Alinea 1

Genesis 1:26–27; Mozes 6:8–9Alinea 2

Genesis 1:28; Mozes 2:28Alinea 4

Mosiah 4:14; LV 68:25; Geloofsartikelen 1:12Alinea 6

De levende Christus: Het getuigenis van de apostelen
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Belangrijke evangeliebeginselen
• Jezus is de levende Christus. De profeten en apostelen

getuigen van zijn onvergelijkbare leven en zoenoffer. (Zie ‘De
levende Christus: het getuigenis van de apostelen’; zie ook
Handelingen 1:1–8, 21–22; 4:33; Mosiah 3:5–13; LV 107:23.)

Aanvullende bronnen
• Russell M. Nelson, ‘Jezus de Christus: onze Meester, en

meer’, Liahona, april 2000, pp. 4–19.

Lesideeën
Bijzondere getuigen van Christus (65:00; 56584 120) kan
gebruikt worden om ‘De levende Christus: het getui-
genis van de apostelen’ te behandelen.

‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen.’
Jezus is de levende Christus. Zijn profeten en
apostelen getuigen van zijn onvergelijkbare leven
en zoenoffer. (35–40 minuten)

Hang op verschillende plaatsen in het lokaal afbeeldingen van
Jezus Christus. (Zie Evangelieplaten.) Vraag de cursisten welke
afbeeldingen hen aanspreken en waarom. Geef uw getuigenis
van Jezus Christus. Vraag waarom het belangrijk is om een
getuigenis van Jezus Christus te hebben. Lees 1 Korintiërs
15:3–8; Ether 12:38–39; Leer en Verbonden 76:22–23. Bespreek
de volgende vragen:

• Wat is de overeenkomst tussen deze getuigenissen? (Deze
personen hebben allemaal de herrezen Christus gezien.)

• Waarom is het belangrijk om profeten te hebben die kunnen
getuigen dat de Heiland leeft?

• Waarom is het belangrijk om te weten dat de Heiland leeft?

Leg uit dat de hedendaagse profeten en apostelen hun getui-
genis voegen bij het getuigenis van hen die vroeger geleefd
hebben. Deel de klas op in drie gelijke groepen laat iedere groep
‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’ in de
gids voor de cursist bestuderen (pp. 230–231). Laat de ene
groep het getuigenis van de apostelen opzoeken over de hande-
lingen van de Heiland vóór zijn aardse bediening. Laat een
andere groep opzoeken wat Hij tijdens zijn aardse bediening
heeft gedaan. Laat de laatste groep opzoeken wat Hij na zijn
aardse bediening heeft gedaan en zal doen. Laat de cursisten
vertellen wat zij geleerd hebben. Zet hun reacties op het bord.
Het volgende schema kan nuttig zijn:

Vraag:

• Waarom zouden de apostelen hun getuigenis ‘De levende
Christus’ hebben getiteld?

• In welke opzichten heeft de Heiland alle mensen op aarde
beïnvloed?

• Wat heeft de Heiland gedaan en wat zal Hij doen waardoor
onze levenswijze beïnvloed kan worden?

• Hoe kunnen wij ‘geluk in dit leven en tot het eeuwige leven
in de wereld hierna’ verkrijgen?

• Hoe kunnen wij God bedanken voor ‘de weergaloze gave
van zijn goddelijke Zoon’?

Geef uw getuigenis van Jezus Christus en van de hoop die het
evangelie al Gods kinderen kan geven. Lees of zing ‘Ik weet dat
mijn Verlosser leeft’ (lofzang 92). Als u nog tijd over hebt, kunt
u de cursisten hun getuigenis van de levende Christus laten
geven.

De levende Christus

Vóór zijn Tijdens zijn Na zijn
aardse bediening aardse bediening aardse bediening

• Hij was de Jehova
van het Oude
Testament.
(Zie alinea 2.)

• Onder leiding van
zijn Vader heeft
Hij de aarde
geschapen.
(Zie alinea 2, 10.)

• Hij was de
Eerstgeborene
van de Vader. 
(Zie alinea 4.)

• Hij heeft een
zondeloos leven
geleid.
(Zie alinea 2.)

• Hij liet Zich
dopen.
(Zie alinea 2.)

• Hij verkondigde
het evangelie van
vrede en nodigde
iedereen uit om
zijn voorbeeld
te volgen.
(Zie alinea 2.)

• Hij genas de
zieken, wekte de
doden op en
verkondigde de
zin van het leven.
(Zie alinea 2.)

• Hij stelde het
avondmaal in,
deed verzoening
voor de zonden
van de mensheid,
werd gearresteerd,
ter dood
veroordeeld en
gekruisigd.
(Zie alinea 3.)

• Hij herrees uit het
graf en verbrak de
banden des doods.
(Zie alinea 5.)

• Hij was werkzaam
onder zijn andere
schapen.
(Zie alinea 5.)

• Hij verscheen
met de Vader aan
Joseph Smith.
(Zie alinea 5.)

• Hij herstelde zijn
priesterschap
en zijn kerk.
(Zie alinea 11.)

• Hij zal in zijn
heerlijkheid
terugkeren en
als Koning der
koningen regeren.
(Zie alinea 12.)

• Hij zal eenieder
van ons oordelen,
naar onze werken
en de verlangens
van ons hart.
(Zie alinea 12.)
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Inleiding
‘De profeet [Joseph Smith] moest soms aan buitenstaanders de
leringen en gebruiken van het mormonisme uitleggen. (. . .) In
het voorjaar van 1842 vroeg John Wentworth, redacteur van de
Chicago Democrat, Joseph Smith om een overzicht van “de
oorsprong, de vooruitgang, de vervolging en het geloof van de
heiligen der laatste dagen.” [”Church History”, Times and
Seasons, 1 maart 1842, p. 706.] (. . .) Joseph gaf gehoor aan dit
verzoek en stuurde Wentworth een document van meerdere
bladzijden met een verslag van de eerste gebeurtenissen van de
herstelling, waaronder het eerste visioen en het tevoorschijn
komen van het Boek van Mormon. Het document bevatte ook
dertien verklaringen over de geloofsovertuiging van de heiligen
der laatste dagen, die later de Geloofsartikelen genoemd
werden. (. . .)

‘In 1851 werden de geloofsartikelen in Groot-Brittanië in de
eerste editie van de Parel van grote waarde opgenomen. Toen
de Parel van grote waarde in 1878 werd herzien en in 1880 geca-
noniseerd, werden de geloofsartikelen een onderdeel van de
officiële leer van de kerk.’ (Zie De geschiedenis van de kerk in de
volheid der tijden, pp. 256–257.)

Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen
heeft uitgelegd:

‘Wat zou het geweldig zijn als ieder lid van de kerk de geloofs-
artikelen uit het hoofd leert, en zo meer te weten komt over de
beginselen die erin staan. Dan zouden we anderen het evan-
gelie soepeler kunnen vertellen. (. . .)

‘De geloofsartikelen [verklaren] beknopt en bondig de essen-
tiële leer van het evangelie van Jezus Christus. Er staan eenvou-
dige uitspraken aangaande de beginselen van onze godsdienst
in, en zij vormen het sterke bewijs van de goddelijke inspiratie
die de profeet Joseph Smith heeft ontvangen.’ (De Ster, juli 1998,
p. 28.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• De geloofsartikelen zijn geïnspireerde verklaringen van de

profeet Joseph Smith. Zij omvatten ‘eenvoudige uitspraken
aangaande de beginselen van onze godsdienst’ en ‘de essen-
tiële leer van het evangelie van Jezus Christus’. (L. Tom Perry,
De Ster, juli 1998, p. 28; zie Geloofsartikelen.)

Aanvullende bronnen
• De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden: godsdienst

341–343, pp. 256–257.

• • De Parel van grote waarde – lesboek: godsdienst 327, pp. 66–81.

De geloofsartikelen
Lesideeën

Geloofsartikelen. De geloofsartikelen zijn
geïnspireerde verklaringen van de profeet
Joseph Smith. Zij omvatten ‘eenvoudige

uitspraken aangaande de beginselen van onze
godsdienst’ en ‘de essentiële leer van het evangelie
van Jezus Christus’. (30–35 minuten)

NB: Profetische uitleg over ieder geloofsartikel staat in de afde-
ling ‘De Schriften begrijpen’ voor de Geloofsartikelen in de gids
voor de cursist (pp. 232–234).

Laat een cursist het volgende verhaal van president Spencer W.
Kimball voorlezen:

Tot verbazing van de man zei de jongen toen de geloofsarti-
kelen op. President Kimball vertelde verder:

Vraag: Wat maakt in dit verhaal de meeste indruk op jullie? Zeg
samen met de cursisten de geloofsartikelen op, vanaf het eerste
tot en met het dertiende. Vraag:

• Hoe kunnen we gemakkelijker met anderen over het evan-
gelie praten, vragen over de kerk beantwoorden of ons op

‘De jongen ontspande zich toen hij de geloofsartikelen
had opgezegd. De man was duidelijk onder de indruk,
niet alleen van deze jongen omdat hij het hele programma
van de kerk had kunnen opzeggen, maar ook van de
volledigheid van de leer.

‘Hij zei: “Weet je, als ik een paar dagen in Los Angeles
ben geweest, ga ik weer terug naar mijn kantoor in New
York. Ik ga mijn bedrijf een telegram sturen dat ik een dag
of twee later zal terugkomen omdat ik op weg naar
huis een tussenstop in Salt Lake City zal maken om meer
informatie in te winnen over alles wat jij me hebt
verteld.”’ (Conference Report, oktober 1975, pp. 117–119;
of Ensign, november 1975, pp. 77–79.)

‘Enige jaren geleden zat een jongen uit het jeugdwerk in
de trein naar Californië. (. . .) Een man die ook naar
Californië ging, [merkte op] dat hij netjes gekleed was en
zich goed gedroeg. En deze man was behoorlijk onder
de indruk. (. . .)

‘[De man vroeg]: “Waar kom je vandaan?” en “Waar
woon je?”

‘En de jongen zei: “Salt Lake City (Utah).”

‘De man zei: “O, dan ben je zeker mormoon.”

‘En de jongen antwoordde: “Ja dat ben ik.” En hij klonk
trots.

‘De man zei: “Nou, dat is interessant. Ik heb me
afgevraagd wat de mormonen geloven.” (. . .)

‘En de jongen zei: “Meneer, dat kan ik u wel vertellen.”’
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De geloofsartikelen

279



een toespraak in de avondmaalsdienst voorbereiden als we
de geloofsartikelen kennen?

• Wat weten jullie van de bron van de geloofsartikelen?

Bespreek met de cursisten de bovenstaande inleiding tot de
geloofsartikelen (p. 279). Bespreek de volgende vragen:

• Waarom schreef de profeet de geloofsartikelen?

• Wanneer zijn de geloofsartikelen Schriftuur geworden?

• Hoe heeft ouderling L. Tom Perry de geloofsartikelen
beschreven?

• Waarom is het belangrijk dat wij de geloofsartikelen leren?

Verdeel de geloofsartikelen onder de cursisten. Laat hen hun
artikel of artikelen lezen en de beginselen daarin opzoeken.
Verdeel het bord in dertien gedeelten en nummer ze. Zet de
leerstellingen die de cursisten vinden in de desbetreffende
afdeling op het bord. Vraag:

• Welke leerstellingen in de geloofsartikelen kunnen als
hulpmiddel gebruikt worden om met een kennis over het
evangelie te praten?

• Welke beginselen in de geloofartikelen zijn een uitleg van
wat wij geloven en hoe wij leven?

• Hoe kan ons getuigenis van het evangelie van Jezus Christus
toenemen als we deze artikelen bestuderen?

• Hoe kunnen jullie ze in je leven verweven?

Moedig de cursisten aan om de geloofsartikelen te bestuderen
en uit het hoofd te leren. Lees de volgende uitspraak van ouder-
ling L. Tom Perry voor:

Inleiding
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
is een getuige van het belang van gehoorzaamheid aan de
hedendaagse profeet. De pioniers uit 1847 vestigden onder
leiding van president Brigham Young een erfgoed voor de

Onze plaats in de geschiedenis 
van de kerk

‘Ik kopieerde de geloofsartikelen uit de Schriften en hing
ze aan de badkamermuur, zodat ik ze iedere ochtend
tijdens het tandenpoetsen en scheren kon zien. Na een
aantal dagen had ik ze weer onder de knie. Deze ervaring
verdiepte mijn overtuiging dat ze door middel van open-
baring aan Joseph Smith zijn gegeven. Ik kwam tot de
conclusie dat als ik mij de inhoud van elk geloofsartikel
eigen maakte, ik ieder evangeliebeginsel kon uitleggen
aan iemand die op zoek is naar de herstelde waarheid.’
(De Ster, juli 1998, p. 26.)

toekomstige generaties die volgden. Het geloof en de trouw van
de pioniers die zich in de Salt Lake Valley vestigden, kunnen
tegenwoordig overal ter wereld gevonden worden als mensen
het evangelie aanvaarden, lid van de kerk worden en in hun
eigen deel van de wereld pionier worden. Een schrijver, een lid
van de kerk, heeft gezegd:

‘Tot op de laatste bekeerling delen we in het erfgoed van de
migratie, veelal op dezelfde manier als dat we delen in het
erfgoed van de Israëlieten onder Mozes of het overblijfsel van
Israël dat door Lehi naar het beloofde land werd geleid.
Dat erfgoed is moed en toewijding, ontvankelijkheid voor de
‘roeping’, liefdevol geven aan de armen, een opgewekte geest
van samenwerking en toegewijd geloof in God.’ (Glen M.
Leonard, ‘Westward the Saints: The Nineteenth-Century
Mormon Migration’, Ensign, januari 1980, p. 13.)

Belangrijke evangeliebeginselen
• Het geloof en de trouw van de pioniers kunnen overal ter

wereld gevonden worden als mensen lid van de kerk
worden en offers brengen om Zion onder hun eigen volk op
te bouwen. Een ieder van ons heeft de belangrijke taak om
het koninkrijk van God op te bouwen. (Zie ‘Onze plaats in de
kerkgeschiedenis’, gids voor de cursist, p. 230, alinea 1–6; zie
ook LV 6:6; 65:5–6.)

Aanvullende bronnen
• Gordon B. Hinckley, De Ster, januari 1990, pp. 52–54.

• Faith in Every Footstep Instructor’s Guide (Church Educational
System manual, 1996).

• ‘Plaque, Cabin Memorialize 1847 Pioneers’, Ensign,
oktober 1989, p. 75.

Lesideeën
‘Onze plaats in de kerkgeschiedenis’, gids voor
de cursist, pp. 235–236, alinea 1–6. Het geloof
en de trouw van de pioniers kunnen overal ter

wereld gevonden worden als mensen lid van de kerk
worden en offers brengen om Zion onder hun eigen
volk op te bouwen. Een ieder van ons heeft de belang-
rijke taak om het koninkrijk van God op te bouwen.
(40–45 minuten)

Laat afbeeldingen van pioniers zien. (Zie Evangelieplaten,
410–415, 421.) Zeg dat de kerk het thema ‘Geloof bij elke voet-
stap’ heeft gebruikt tijdens de viering van het feit dat de
pioniers 150 jaar eerder in de Salt Lake Valley waren aange-
komen. Vraag:

• Wat zou het moeilijkste zijn als je pionier was?

• Wat zouden jullie vragen als je met een pionier kon praten?

• Welk leven was moeilijker, dat van jullie of dat van hen?
Waarom?
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Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Neal A.
Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Lees gezamenlijk alinea 1–6 van ‘Onze plaats in de kerkgeschie-
denis’ in de gids voor de cursist (pp. 235–236). Bespreek de
volgende vragen:

• Wat zijn de verschillen tussen onze problemen en die van de
pioniers?

• Wat zijn de overeenkomsten?

• Hoe kunnen we op hen lijken als we onze beproevingen
onder ogen zien?

• Hoe kunnen we in onze tijd ‘pioniers’ zijn?

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de cursisten het
geloof en de offers van de heiligen der laatste dagen in hun
eigen land of gebied waarderen. U kunt een of meer van de
volgende dingen doen:

• Laat de cursisten verhalen vertellen over familieleden die
offers hebben gebracht om lid van de kerk te worden en het
evangelie na te leven.

• Laat de cursisten verhalen vertellen over mensen die in uw
gebied of land als eerste lid van de kerk zijn geworden.

• Laat plaatselijke ‘pioniers’ iets aan de klas vertellen over de
geschiedenis van de kerk in uw gebied.

• Laat de cursisten iets vertellen over plaatselijke beziens-
waardigheden van de kerk die zij bezocht hebben.

• Geef een les over de manier waarop het evangelie in uw
gebied werd geïntroduceerd. (Misschien kunt u informatie
vinden in de Ensign, Church News, Deseret News Church
Almanac, De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden en
Ons erfgoed – beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.)

Als u getrouw bent, zal de dag komen dat de pioniers die
wij zo bewonderen omdat ze zoveel beproevingen in de
wildernis hebben doorstaan, ons zullen prijzen omdat wij
succesvol door een woestijn van wanhoop en een cultu-
rele wildernis zijn getrokken en ons geloof hebben
behouden.’ (. . .) En ja, dan zult u hen prijzen voor wat ze
in hun tijd hebben gedaan, maar op een dag zullen [zij],
inclusief enkele van uw voorouders, u prijzen omdat u
veilig thuis bent gekomen.’ (Uit een haardvuuravond van
CES voor jongvolwassenen, 4 juni 1995.)

Vraag de cursisten: Hoe kunnen jullie in de ogen van toekom-
stige generaties pioniers worden?

Geef de cursisten een blaadje en laat hen daar de omtrek van
hun voet op tekenen. Laat hen boven de voetafdruk de naam
van een van de pioniers of leden van de kerk zetten over wie zij
dit jaar iets geleerd hebben. Laat hen naast die naam iets zetten
over de manier waarop die persoon blijk gaf van geloof bij elke
voetstap. Laat hen dan onder de voetafdruk de naam zetten van
iemand uit hun eigen familie of van een plaatselijke pionier en
hoe die persoon uiting aan zijn of haar geloof heeft gegeven.
Laat hen in de afdruk hun eigen naam zetten en wat zij kunnen
doen om geloof bij elke voetstap te hebben. Laat sommige
cursisten vertellen wat ze opgeschreven hebben en hang de
voetstappen aan de muur van het lokaal.

Lees de volgende uitspraak voor van president Gordon B.
Hinckley, destijds raadgever in het Eerste Presidium:

Zing of lees ‘Komt, heil’gen, komt’ (lofzang 15).

‘Ieder van ons heeft een kleine akker te bewerken, maar
terwijl wij ons daarover buigen, moeten we het grotere
beeld – het geweldige, samengestelde geheel van de
goddelijke bestemming van dit werk – nooit uit het oog te
verliezen. Het is ons door God, onze eeuwige Vader,
gegeven en ieder van ons heeft een aandeel in het weven
van dat schitterende kleed. Onze persoonlijke bijdrage is
misschien klein, maar zeker niet onbelangrijk. (. . .)

‘Ik hoef u er niet aan te herinneren dat de zaak waar wij
ons voor inzetten geen gewone zaak is. Het is de zaak van
Christus. Het is het koninkrijk van God onze eeuwige
Vader. Het is het bouwen van Zion op aarde, de vervul-
ling van de profetie vanouds en van een visioen dat in
deze bedeling is gegeven. (. . .)

‘De leden van de kerk die mijn stem kunnen horen, spoor
ik aan nooit het majestueuze, heerlijke geheel van het
doel van deze bedeling van de volheid der tijden uit het
oog te verliezen, terwijl u zich bezig houdt met het onder-
deel waartoe u geroepen bent. Weef uw kleine draadje in
het meesterlijke kleed, waarvan het patroon ons door de
God des hemels is voorgehouden, naar beste vermogen.
Houd de standaard waaronder wij geschaard zijn hoog.
Wees ijverig, oprecht, deugdzaam en trouw, opdat er in
die banier geen weeffout zal zitten.’ (De Ster, januari 1990,
p. 54.)

Onze plaats in de geschiedenis van de kerk
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Als u hebt besloten wat u wilt behandelen, vraagt u de Heer hoe
u dat het best kunt doen. Gebruik deze afdeling en Evangelie-
onderricht – handboek voor leerkrachten en leiders van CES (1994),
voor ideeën over lesmethoden voor onderwijs uit de Schriften.

Lezen
• Lees aan de cursisten voor en laat hen om de beurt voor-

lezen. (NB: Hoewel er in dit lesboek geregeld instructies
staan zoals ‘Lees Leer en Verbonden 89:1 en vraag (. . .)’, is het
een goed idee om de leesopdrachten tussen uzelf en de
cursisten te verdelen.) Laat hen die niet voorlezen in hun
eigen Schriften meelezen. Zorg ervoor dat u cursisten die niet
zo goed kunnen lezen niet in verlegenheid brengt.

• Stop tijdens het voorlezen steeds om woorden, zinsneden,
evangeliebeginselen of andere zaken uit te leggen die u
belangrijk vindt.

• Als een tekstblok eenvoudig is, kunt u het de cursisten zelf
laten lezen.

• Stel vast wie er in het tekstblok aan het woord is en tot wie
de spreker zich richt.

Samenvatten
• Bepaal van tevoren wat u over bepaalde teksten of hoofd-

stukken wilt zeggen die niet klassikaal gelezen worden.
Hierdoor kunnen de cursisten het verband beter begrijpen
tussen de laatste teksten die ze hebben gelezen en de
volgende.

• Gebruik de inleidingen van de hoofdstukken of afdelingen
om te vertellen wat er in een hoofdstuk of afdeling staat die
niet gelezen wordt.

• Gebruik afbeeldingen om het verhaal of het beginsel duide-
lijk te maken in de teksten die worden gelezen. Als u bijvoor-
beeld Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–13 behandelt, laat
dan de plaat ‘Joseph Smith zoekt wijsheid in de Bijbel’ zien
(Evangelieplaten 402).

Toepassen
• Leer de cursisten dat zij antwoorden op hun vragen of pro-

blemen kunnen vinden als zij de volgende raad opvolgen:
‘Vergast u aan de woorden van Christus’, want zie, de
woorden van Christus ‘zullen u alle dingen zeggen, die gij
behoort te doen’ (2 Nephi 32:3).

• Laat de cursisten over hun ervaringen vertellen als zij hulp in
de Schriften hebben gevonden. Vertel ook over uw eigen
ervaringen.

• Help de cursisten bij het toepassen van de Schriften. 
(Zie 1 Nephi 19:23.) Stel vragen als: ‘Hoe kunnen we deze
persoon met ons vergelijken?’ en ‘Hoe kunnen we dit
verhaal met onze ervaringen vergelijken?’

• Vraag de cursisten hoe de mensen in de Schriften oplos-
singen voor hun problemen hebben gevonden.

• Laat de cursisten de vragen beantwoorden die in de Schriften
gesteld worden. Laat hen bijvoorbeeld de vraag in Leer en
Verbonden 88:33 beantwoorden.

• Gebruik de naam van een cursist in plaats van een voor-
naamwoord in de Schriften. Gebruik bijvoorbeeld de naam
van een cursist in plaats van het woord u in Leer en Verbon-
den 11:12. (NB: Wees voorzichtig met teksten die tot speci-
fieke personen zijn gericht en niet algemeen toepasbaar zijn.
Gebruik geen teksten die een cursist met een bepaalde zonde
in verband brengt of iemand op enige andere wijze in verle-
genheid brengt.)

Kruisverwijzingen
• Een kruisverwijzing is een verwijzing naar een tekst die een

vers dat u behandelt, uitlegt of toelicht. Als u bijvoorbeeld
Leer en Verbonden 111:5 behandelt, kunt u die tekst laten
verwijzen naar Leer en Verbonden 104:78–80 door de
cursisten LV 104:78–80 in de kantlijn te laten zetten.

• Leer de cursisten hoe ze kruisverwijzingen in de voetnoten
kunnen vinden en gebruiken.

• Laat de cursisten vertellen hoe de kruisverwijzing het vers
dat zij bestuderen uitlegt of toelicht.

• Laat de cursisten tekstenreeksen maken door de eerste tekst
naar de tweede te laten verwijzen, de tweede naar de derde
enzovoorts, en dan de laatste weer naar de eerste te laten
verwijzen.

Markeren
• Leer de cursisten belangrijke onderwerpen in hun Schriften

markeren, zodat ze die gemakkelijk kunnen terugvinden en
herinneren.

5. Bekommert u niet om uw 
aschulden, want Ik zal u het ver-
mogen geven die te betalen.

6. Bekommert u niet om Zion,
want Ik zal er barmhartig mee
handelen.

7. Blijft in deze plaats en in de
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• Leer de cursisten hoe ze woorden of zinsneden kunnen
omcirkelen, onderstrepen of arceren.

• Laat de cursisten de nummers van teksten omcirkelen,
teksten omlijnen of een lijn in de kantlijn zetten.

• Trek een lijn van het ene omcirkelde woord (of zinsnede)
naar het andere.

12 .  die van de aarde werden
gescheiden en tot Mij werden
genomen — een stad die bewaard
w o rdt totdat er een dag van
gerechtigheid komt — een dag
waar alle heilige mannen naar
hebben gezocht, maar wegens god-
deloosheid en gruwelen hebben zij
die niet gevonden;

13 .  en zij hebben bekend op
aarde vreemdelingen en bijwoners
te zijn;

8. Mijn discipelen in dagen van-
ouds trachtten elkaar te beschuldi-
gen en vergaven elkaar niet in hun
hart; en wegens dat kwaad werden
zij bezocht en zwaar gekastijd.

9. Daarom zeg Ik u, dat gij
elkaar dient te vergeven, want wie
zijn broeder zijn overtredingen
niet vergeeft, staat vero o rdeeld
voor het aangezicht des Heren,
want in hem verblijft de grotere
zonde.

10 . Ik, de Heer, zal vergeven wie
Ik vergeven wil, maar van u wordt
het vereist alle mensen te verge-
ven.

42.  Zie, wie zich van zijn zon-
den bekeerd heeft, die ontvangt
ve rgeving, en Ik, de Heer, denk er
niet meer aan.

43.  Hierdoor zult gij weten of
iemand zich van zijn zonden
bekeert — zie, hij zal ze belijden
en ze verzaken.

42.  Zie, wie zich van zijn zon-
den bekeerd heeft, die ontvangt
ve rgeving, en Ik, de Heer, denk er
niet meer aan.

43.  Hierdoor zult gij weten of
iemand zich van zijn zonden
bekeert — zie, hij zal ze belijden
en ze verzaken.

42.  Zie, wie zich van zijn zon-
den bekeerd heeft, die ontvangt
ve rgeving, en Ik, de Heer, denk er
niet meer aan.

43.  Hierdoor zult gij weten of
iemand zich van zijn zonden
bekeert — zie, hij zal ze belijden
en ze verzaken.

• Zet notities in de kantlijn.

Gebruik woorden van apostelen en profeten
• Bestudeer tijdens de voorbereiding van uw lessen de

woorden en leringen van de algemene autoriteiten, vooral
van hen die als profeet, ziener en openbaarder zijn aange-
steld. Bestudeer geregeld wat ze in de algemene conferentie
zeggen. Gebruik deze leringen om ervoor te zorgen dat de
cursisten de Schriften begrijpen en toepassen.

• Lees de woorden en leringen van de algemene autoriteiten
aan de cursisten voor. Stel vragen als ‘Hoe kun je door deze
woorden de bestudeerde tekst beter begrijpen?’ en ‘Hoe kun
je door deze woorden de boodschap van de Schriften beter
toepassen?’

• Laat de cursisten in de kantlijn van hun Schriften korte
citaten van algemene autoriteiten zetten die u hebt gelezen of
die zij zelf hebben gevonden.

Bespreking
• Moedig de cursisten aan om te vertellen wat ze geleerd

hebben en wat ze van de Schriften vinden. De Heer heeft
gezegd: ‘Laten niet allen tegelijkertijd spreken; maar laat één
tegelijk spreken en laten allen luisteren naar wat hij zegt,
opdat wanneer allen gesproken hebben, allen door allen
opgebouwd zullen zijn, en opdat eenieder een gelijke gele-
genheid zal hebben’ (LV88:122).

• Lees ‘Vragen stellen’, ‘Vergelijken’, ‘Opsommen’ en andere
methoden in deze afdeling voor ideeën om besprekingen te
beginnen.

• Deel de klas op in groepjes en laat iedere groep iets uit de
Schriften bestuderen en bespreken.

• Betrek cursisten erbij die over het algemeen niets tijdens een
bespreking zeggen door hen te vragen wat zij vinden of
denken.

• Probeer besprekingen altijd positief en opbouwend te
houden. Als de leerkracht en de cursist ernaar streven om de
Heilige Geest bij zich te hebben, ‘begrijpen hij die predikt en
hij die ontvangt elkaar en beiden worden opgebouwd en
verblijden zich tezamen’ (LV 50:22).

21 .  En nu gebied Ik u, mijn
dienstknecht Joseph, u te bekeren,
en oprechter voor mijn aangezicht
te wandelen en niet meer voor de
overredingen van mensen te
zwichten;

22.  en onwrikbaar te zijn in het
onderhouden van de geboden
waarmee Ik u heb geboden; en
indien u dat doet, zie, dan schenk
Ik u het eeuwige leven, ook al zou
u worden gedood.

Methoden voor onderwijs uit de Schriften
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Vragen stellen
• Stel vragen waardoor de cursisten de antwoorden in de

Schriften gaan opzoeken. Voordat u bijvoorbeeld Leer en
Verbonden 129:1–3 behandelt, vraagt u de cursisten om in de
Schriften op te zoeken wat voor twee soorten engelen er zijn.

• Stel vragen die de cursisten interesseren en waarop zij het
antwoord willen weten. Voordat u bijvoorbeeld Leer en
Verbonden 130:18–19 behandelt, vraagt u de cursisten wat
wij kunnen meenemen als wij overlijden.

• Stel vragen waardoor de cursisten worden aangemoedigd
om teksten of een evangeliebeginsel te overdenken en toe te
passen. Vragen die te gemakkelijk of te moeilijk zijn om te
beantwoorden, kunnen frustrerend zijn. Vragen die met ja of
nee beantwoord kunnen worden zijn meestal niet geschikt
om de bespreking op gang te brengen.

• Stel vragen die beginnen met wie, wat, wanneer, waar, waarom
of hoe.

• Laat de cursisten uitleggen waarom zij een bepaald
antwoord hebben gegeven.

• Moedig de cursisten aan om te reageren op antwoorden van
andere cursisten.

Vergelijken
• Laat de cursisten beginselen of gebeurtenissen in de Schriften

met elkaar vergelijken om erachter te komen wat de overeen-
komsten of verschillen zijn. De cursisten kunnen bijvoor-
beeld de gevolgen van lust (zie LV 63:16) met die van liefde
en deugd (zie LV 121:45–46) vergelijken.

• Laat de cursisten bepaalde opsommingen met elkaar verge-
lijken. (Zie ‘Opsommen’ hieronder.) De cursisten kunnen
bijvoorbeeld de eigenschappen van de zonen des verderfs
opsommen (zie LV 76:32–38, 44–48) en die van de mensen
die het celestiale koninkrijk beërven (zie vers 55–70), en de
twee opsommingen dan met elkaar vergelijken.

• Laat de cursisten de woorden als of zoals opzoeken. Deze
woorden worden vaak in de Schriften gebruikt om aan te
geven hoe bepaalde zaken op elkaar lijken. In Leer en
Verbonden 29:2 zegt de Heiland bijvoorbeeld dat Hij zijn
volk zal vergaderen ‘gelijk een hen haar kuikens vergadert
onder haar vleugels.’

Opsommen
• Soms is het nuttig om bepaalde gebeurtenissen of beginselen

op te sommen. U kunt een opsomming op het bord zetten,
de cursisten een opsomming laten opschrijven of hen in hun
gedachten een opsomming laten maken. Als u een opsom-
ming maakt, moet u ook bespreken wat we ervan kunnen
leren.

• Laat de cursisten de gebeurtenissen in een verhaal uit de
Schriften opzoeken en opschrijven. Bespreek vervolgens wat
zij hebben opgeschreven. De cursisten kunnen bijvoorbeeld
de gebeurtenissen bespreken die voorafgingen aan het
visioen van de drie graden van heerlijkheid (zie LV 76:11,
15–19) en het visioen van de geestenwereld (zie LV 138:1–11).
Vervolgens kan de klas de soorten activiteiten bespreken die
tot openbaringen in hun leven kunnen leiden.

• Laat de cursisten opsommen en bespreken waarom iemand
in de Schriften bepaalde dingen deed. De cursisten kunnen
bijvoorbeeld de gebeurtenissen bespreken waardoor Joseph
Smith ertoe werd geleid om in het heilige bos te gaan bidden.
(Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–14.)

• Noem en bespreek ieder onderdeel van een evangeliebe-
ginsel. De cursisten kunnen bijvoorbeeld opsommen en
bespreken wat zij van Leer en Verbonden 19:15–20 over de
verzoening en de liefde van de Heiland voor ons hebben
geleerd.

• Laat de cursisten in hun Schriften beginselen of gebeurte-
nissen markeren of nummeren die opgesomd kunnen
worden. In Leer en Verbonden 43:25 kunnen de cursisten de
manieren waarop de Heer de mensen oproept om zich
te bekeren en tot Hem te komen markeren of nummeren.

Uit het hoofd leren
• Laat de cursisten de woorden van een tekst verschillende

malen opzeggen.

• Laat de cursisten de tekst verschillende malen opschrijven.

• Schrijf de tekst op en laat de cursisten die verschillende
malen herhalen. Bedek of verwijder iedere keer enkele
woorden totdat u de hele tekst hebt bedekt of verwijderd.

Gebruik van lofzangen
• Begin of eindig de klas met een lofzang om iets uit het

tekstblok duidelijk te maken.

• Laat personen of groepjes cursisten een lofzang zingen of
spelen.

• Laat de cursisten tijdens de les een lofzang zingen of lezen
om iets uit een tekstblok duidelijk te maken. De cursisten
kunnen bijvoorbeeld ‘Uitgekozen Hem altijd te dienen’
(lofzang 167) zingen of lezen als u Leer en Verbonden 4:2–3
behandelt.

Voorwerpen laten zien
• Laat voorwerpen zien die in de Schriften genoemd worden

en die de cursisten misschien nog nooit gezien hebben.
U kunt bijvoorbeeld een afbeelding of tekening van een
sikkel laten zien, zodat de cursisten Leer en Verbonden 4:4
beter kunnen begrijpen.

Methoden voor onderwijs uit de Schriften
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• Laat voorwerpen zien die de cursisten al eerder hebben
gezien, maar waardoor hun interesse en begrip vergroot
zullen worden. Als u Leer en Verbonden 88:125 behandelt,
kunt u bijvoorbeeld een jas laten zien en zeggen dat de
mantel in dit vers een soort jas of cape is.

• Laat de cursisten voorwerpen tekenen die in de Schriften
genoemd worden. (Zie ‘Tekenen’.) Als u bijvoorbeeld Leer en
Verbonden 27:15–18 hebt gelezen, kunt u de cursisten de
wapenrusting laten tekenen die in deze teksten beschreven
wordt.

Tekenen
• Maak tekeningen voor de cursisten waardoor zij het tekst-

blok beter kunnen begrijpen.

• Laat de cursisten tekeningen maken waaruit blijkt hoe de
mensen, voorwerpen of gebeurtenissen in de Schriften er
volgens hen hebben uitgezien. Door een tekening te maken
kunnen de cursisten beter onthouden wat zij hebben gelezen
en besproken. Zorg ervoor dat u cursisten niet in verlegen-
heid brengt als u hen een tekening laat maken.

• Laat de cursisten landkaarten tekenen waaruit blijkt waar de
mensen in de Schriften leefden, waar ze naar toe gingen of
waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden. Voordat u Leer
en Verbonden 98 behandelt, kunt u bijvoorbeeld een cursist
een kaart laten tekenen waaruit de afstand tussen Ohio en
Missouri blijkt. Zorg ervoor dat zij inzien dat de Heer aan de
profeet Joseph Smith de erbarmelijke omstandigheden van
zijn volk openbaarde toen hij ver weg van de heiligen in
Missouri was.

• Laat de cursisten schema’s maken waaruit blijkt wat er in een
verhaal gebeurt of wat iemand verkondigt. Maak bijvoor-
beeld een schema waaruit blijkt dat ieder ambt in het
priesterschap de taken van de lagere ambten omvat. Zet
alleen de teksten in het schema en laat de cursisten de
ambten invullen.

• Laat de cursisten een schema maken waaruit de volgorde
van personen of gebeurtenissen blijkt. Maak bijvoorbeeld een
schema waaruit blijkt hoe het priesterschap van Adam tot
Mozes werd doorgegeven.

Priesterschapstaken
LV 20:38–45
Ouderling

LV 20:46–52
Priester

LV 20:53–56
Leraar

LV 20:57–59
Diaken

• Laat de cursisten een tijdbalk maken door een lijn te trekken
en de data en gebeurtenissen in de juiste volgorde langs die
lijn te zetten. Laat hen bijvoorbeeld een tijdbalk maken van
de gebeurtenissen die tot de organisatie van de kerk hebben
geleid.

Uitbeelden
• Laat de cursisten verhalen uit de Schriften uitbeelden. Laat

hen de woorden en het gedrag van de mensen in de Schriften
gebruiken.

• Bespreek wat voor gevoel de cursisten hadden toen zij het
verhaal uitgebeeld zagen.
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Priesterschapslijn van Mozes tot Adam

LV 84
Mozes (vers 6)

Jethro (vers 7)

Caleb (vers 8)

Elihu (vers 9)

Jeremy (vers 10)

Gad (vers 11)

Esaias (vers 12–13)

Abraham (vers 14)

Melchizedek (vers 14)

Noach (vers 15)

Henoch (vers 16)

Abel (vers 16)

Adam (vers 16)
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Opzoeken
Als u de cursisten een gedeelte uit de Schriften laat lezen, geef
ze dan van te voren iets om op te zoeken tijdens het lezen. Als
ze met een beginsel of detail in hun gedachten gaan lezen,
zullen ze beter opletten en onthouden wat ze lezen. U kunt de
cursisten laten zoeken naar:

• Evangeliebeginselen die door het leven van de mensen
gekenschetst worden.

• Vragen die in de teksten gesteld worden.

• Schriftuurlijke opsommingen, zoals de kenmerken van
naastenliefde. (Zie 1 Korintiërs 13.)

• Definities van woorden of begrippen, zoals Zion.
(Zie LV 97:21.)

• Moeilijke woorden of zinsneden die de cursisten misschien
niet goed begrijpen.

• Beeldspraak, zinnebeelden en symbolen.

• Profetische toelichtingen (zoals gedeelten in het Boek van
Mormon die beginnen met ‘en aldus zien wij’).

• ‘Indien (. . .) dan’ constructies. (Zie Jesaja 58:13–14.)

• Eigenschappen die God behagen of niet aanstaan.

• Bepaalde patronen (bijvoorbeeld het patroon in de avond-
maalsgebeden; zie LV 20:77, 79).

NB: Als u in dit lesboek de zinsnede ‘zoek op’ ziet staan,
gebruik dan de hier beschreven methode.
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Inleiding
Tekstenbeheersing betekent: de teksten kunnen vinden, begrijpen
wat ze betekenen en ze in het dagelijks leven toepassen. Het
programma tekstenbeheersing omvat honderd teksten (25 voor
iedere seminariecursus) die de cursisten moeten ‘beheersen’.
Als leerkracht moet u de cursisten helpen bij het leren van die
teksten door ze in de klas te behandelen en de cursisten aan te
moedigen ze thuis zelf te leren.

Uw succes zal grotendeels van uw eigen houding afhangen.
Uw cursisten zullen bijvoorbeeld eerder geneigd zijn om deze
teksten te leren als u ze hebt geleerd en als ze het gevoel hebben
dat u dat ook van hen verwacht. Geef de cursisten tijdens 
de les voldoende tijd om zich te verheugen in de woorden van
Christus, ze te bestuderen en toe te passen.

Tekstenbeheersing is een aanvulling op uw dagelijkse schrift-
studie, maar is er geen vervanging van. Besteed niet zoveel tijd
aan de tekstenbeheersing dat de reguliere lessen erdoor over-
schaduwd worden. Thuisstudieleerkrachten moeten er vooral
op letten dat de wekelijkse les niet in een tekstenwedstrijd
ontaardt. U behoort:

• Kernteksten te introduceren als ze tijdens de reguliere les aan
bod komen.

• Iedere week een dag, of iedere dag een beetje tijd, aan
tekstenbeheersing te besteden.

• Leer minimaal eens per kwartaal in de klas een kerntekst uit
het hoofd.

• Werk aan de tekstenbeheersing als een les korter uitvalt dan
verwacht.

• Laat de cursisten devotionals rond de kernteksten
organiseren.

• Hang een prikbord met de kernteksten op.

President Howard W. Hunter heeft als president van het
Quorum der Twaalf Apostelen het volgende gezegd: ‘We hopen
dat uw cursisten nooit uw klaslokaal bang of beschaamd zullen
verlaten met het gevoel dat ze de gewenste hulp niet krijgen
omdat ze de Schriften niet goed genoeg kennen om de juiste
teksten te vinden.’ (Eternal Investments [toespraak tot leer-
krachten godsdienstonderwijs, 10 februari 1989], p. 2.)

Ideeën om de cursisten de kernteksten 
te helpen vinden
• Laat de inhoudsopgaven van de Bijbel, het Boek van

Mormon en de Parel van grote waarde zien om de cursisten
de kernteksten te helpen vinden.

• Laat de cursisten de verwijzingen en trefwoorden van de
kernteksten uit het hoofd leren.

• Geef de cursisten aanwijzingen en laat hen kernteksten
opzoeken. U kunt ze woorden of zinsneden geven, of een
voorwerp of afbeelding laten zien.

• Herhaal de teksten die de cursisten de voorgaande jaren
hebben geleerd zodat ze na vier jaar alle honderd kern-
teksten kennen.

Ideeën om de cursisten de kernteksten 
te helpen begrijpen
• Lees de teksten met de cursisten en zorg ervoor dat zij moei-

lijke woorden of zinsneden begrijpen. (Zie de afdelingen
‘De Schriften begrijpen’ in de gids voor de cursist.)

• Gebruik het lesidee in dit lesboek en de activiteiten in de gids
voor de cursist om teksten uit te leggen.

• Leer de cursisten hoe ze andere teksten kunnen vinden
waarin de beginselen in de kernteksten worden uitgelegd.
(Zie ‘Aanvullende hulpbronnen’, pp. 11–12.) Ze kunnen
kruisverwijzingen in de kantlijn van hun Schriften zetten.

• Laat de cursisten zien hoe ze hun Schriften kunnen marke-
ren. (Zie ‘Markeren’ onder ‘Methoden voor onderwijs uit de
Schriften’, pp. 287–288.)

• Stel vragen over de teksten. Vraag de cursisten bijvoorbeeld
wie er aan het woord is, tot wie er wordt gesproken, wat het
onderwerp is en wat de persoon die wordt aangesproken
gevoeld zou kunnen hebben.

• Bespreek de historische achtergrond (de mensen, de plaats
en de tijd) van de kernteksten.

• Laat de cursisten naar de hoofdstukken en verzen eromheen
kijken om de kerntekst in de context te kunnen plaatsen.

• Laat de cursisten vertellen hoe zij de teksten kunnen
gebruiken om met anderen over het evangelie te praten.

• Laat de cursisten de teksten in hun eigen woorden
opschrijven, vragen over de teksten noteren of een tekening
over iets in de teksten maken.

• Moedig de cursisten aan om de kernteksten uit het hoofd te
leren en ze uit het hoofd op te schrijven of op te zeggen.

Ideeën om de cursisten de kernteksten 
te helpen toepassen
• Laat de cursisten opschrijven wat de kerntekst volgens hen

betekent. Bespreek hoe de teksten een hulpmiddel voor
de cursisten kunnen zijn om antwoorden op hun vragen of
problemen te vinden. (Zie ‘Na het lezen’ op pp. 5–6 van
de gids voor de cursist.)

• Laat de cursisten naar voorbeelden van oorzaak en gevolg
zoeken.

• Laat de cursisten met gebruik van de kernteksten een korte
toespraak houden. Moedig hen aan om ze te gebruiken als ze
in de kerk een toespraak houden.

• Vraag de cursisten hoe zij een kerntekst kunnen gebruiken
om met iemand over het evangelie te praten.
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• Vraag de cursisten hoe de teksten gebruikt zijn in toespraken
die ze in de kerk of tijdens een algemene conferentie hebben
gehoord.

• Moedig de cursisten aan om de kernteksten thuis tijdens de
gezinsavond te bespreken.

• Laat de cursisten een poster over de teksten maken voor
gebruik thuis of in het leslokaal.

• Deel de klas op in twee groepen. Laat iedere groep proble-
men of vragen opschrijven die met behulp van de kern-
teksten opgelost kunnen worden. Laat de groepen hun
vragen en problemen uitwisselen en de kernteksten
opzoeken met behulp waarvan de problemen van de andere
groep kunnen worden opgelost.

Tot slot
Ouderling A. Theodore Tuttle heeft als lid van de Zeventig het
volgende gezegd:

‘Er zijn maar weinig dingen waardoor geestelijke groei meer
wordt gestimuleerd dan door schriftstudie. De Heiland heeft
gezegd: “Hij die de schriften heeft, laat hij die onderzoeken en
zien” (3 Nephi 10:14). De Heer heeft beloofd dat als wij onder-
zoek verrichten, we prachtige geestelijke waarheden zullen
ontdekken waardoor we ons tot Christus als ons grote voor-
beeld zullen wenden. Dan zullen we gesterkt worden in ons
verlangen om verbonden met de Heer te sluiten, de verorde-
ningen te ontvangen en dienstbaar te zijn.’ (Conference Report,
april 1984, p. 32; of Ensign, mei 1984, p. 24.)

Tekstenbeheersing
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Audiovisuele hulpmiddelen
U kunt afbeeldingen, geluidsopnamen en videobanden
gebruiken om tekstenbeheersing te behandelen. Laat een afbeel-
ding zien of een opname horen die met een tekst te maken
heeft, laat de cursisten die tekst opzoeken en bespreek die dan
klassikaal. Of geef de cursisten een krant en geef ze vijf minuten
de tijd om zoveel mogelijk koppen, artikelen en foto’s op te
zoeken die op de tekst betrekking hebben. U kunt dezelfde acti-
viteit doen met gebruik van opnamen van nieuwsprogramma’s,
muziek enzovoorts.

NB: Gebruik geen visuele hulpmiddelen die suggestief, vulgair
of ongepast zijn voor een seminarieklas. Pas ook op dat u geen
auteursrechtelijke overtredingen begaat. (Zie ‘Videocassettes’,
CES Policy Manual: Outside U. S. and Canada [2001], p. 16.)

Prikborden
Met behulp van een prikbord of posters kunt u dagelijks
nadruk op kernteksten leggen. Maak aan het begin van het jaar
een prikbord voor de kernteksten en werk dat iedere week bij
met de teksten waarop die week nadruk wordt gelegd. Of maak
een ‘mysterieus’ prikbord waarop u iedere dag een aanwijzing
hangt over de tekst waarop die week nadruk wordt gelegd.
Laat de cursisten hun antwoorden schriftelijk inleveren.

Tekstenreeks
Help de cursisten bij het maken van een tekstenreeks door vier
of vijf teksten te kiezen die op een kerntekst betrekking hebben.
Laat de eerste tekst naar de tweede verwijzen, de tweede naar
de derde enzovoorts, en laat dan de laatste weer naar de eerste
verwijzen. Gebruik teksten die in de dagelijkse of wekelijkse
lessen staan of zoek ze in de voetnoten of de index op. Omcirkel
de kerntekst in de index als herinnering aan het begin van de
tekstenreeks.

Problemen oplossen
Een manier om de cursisten waardering voor de Schriften bij te
brengen is ze te helpen bij de toepassing ervan. Als de cursisten
in de klas vragen stellen of problemen aan u voorleggen, help
ze dan bij het opzoeken van de antwoorden in de Schriften.
Gebruik zo mogelijk kernteksten. Sta open voor problemen of
situaties die in specifieke teksten behandeld worden. Gebruik
ze als voorbeeld in de klas. Zet een vragenbus in de klas.
Verdeel de vragen onder de cursisten en laat hen de antwoor-
den in de Schriften opzoeken. Zet een aantal kernteksten op het
bord. Laat de cursisten de tekst opzoeken waarin de vraag
wordt beantwoord.

Toespraken van cursisten
Laat de cursisten toespraken geven die op de kernteksten
gebaseerd zijn. Laat hen die thuis of in de klas voorbereiden.
Naast de kernteksten kunnen ze ook de index en persoonlijke
ervaringen gebruiken om zich voor te bereiden. Iedere toe-
spraak bestaat uit een inleiding, een kerntekst, een verhaal of
voorbeeld en een getuigenis over het beginsel.

Vraag en antwoord
Zet in de hoek van het bord: In de Schriften staat het antwoord.
Zet daar iedere dag een nieuwe vraag onder en een kerntekst
waarin het antwoord staat. Bijvoorbeeld: Hoe kan ik me op een
zending voorbereiden? (Zie Alma 37:35.) In de loop van het jaar
kunt u de cursisten de vragen en antwoorden laten verzorgen.

Tekst van de week
Kies een tekst uit waarnaar u die week verscheidene malen
verwijst.

• Lees die tekst iedere dag als klas.

• Laat een cursist de tekst tijdens de devotional voorlezen.

• Zet de tekst op het prikbord.

• Laat de cursisten de tekst iedere dag opschrijven.

• Laat de cursisten iedere dag een deel van die tekst uit het
hoofd leren.

Rollenspel
Een rollenspel houdt in dat de cursisten verhalen of gebeurte-
nissen uitbeelden om een beginsel duidelijk te maken. Laat de
cursisten de kernteksten door middel van een rollenspel
uitbeelden. U kunt de klas in groepen opdelen, kernteksten
uitdelen en ze vijf minuten de tijd geven om een rollenspel te
bedenken. Laat hen het rollenspel spelen en laat de rest van de
klas raden welke kerntekst zij uitbeelden.

Werkbladen
Werkbladen die de cursisten in de klas of thuis kunnen
afmaken kunnen een doelmatig hulpmiddel zijn om de kerntek-
sten te leren. Er kunnen vragen, woordzoekers, invuloefe-
ningen of andere leeractiviteiten op staan. Wees u ervan bewust
dat veel van de onderwijsmethoden die in deze afdeling
besproken worden als werkblad gebruikt kunnen worden.
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Naamsverandering
Moedig de cursisten aan om hun eigen naam in plaats van de
namen van de personen in de kernteksten te zetten. Daardoor
kunnen ze de teksten verpersoonlijken. (NB: Wees voorzichtig
met teksten die tot specifieke personen zijn gericht en niet alge-
meen toepasbaar zijn. Gebruik geen teksten die een cursist met
een bepaalde zonde in verband brengt of iemand op enige
andere wijze in verlegenheid brengt.)

Begrip van vers en woord
Laat de cursisten de kernteksten samenvatten, zonder de bete-
kenis te veranderen. Of moedig de cursisten aan om woorden
of zinsneden op te zoeken die de betekenis zouden veranderen
als ze weggelaten zouden worden. Bespreek welke woorden het
belangrijkst zijn als het vers tot acht woorden of minder inge-
kort moet worden.

Inleiding tot hoofdstuk of afdeling
Stel vragen over de inleiding tot het hoofdstuk of de afdeling
zodat de cursisten de kernteksten in de juiste context kunnen
plaatsen.

Trefwoorden opzoeken
Laat de cursisten in kernteksten woorden omcirkelen of onder-
strepen die volgens hen het belangrijkst zijn Zo nodig kunt u
van tevoren aangeven hoeveel trefwoorden ze moeten vinden.

Toepassing
Stel vragen over de manier waarop de kernteksten in het dage-
lijks leven toegepast kunnen worden. Kies vragen waardoor
de cursisten kunnen vaststellen wat ze van de leringen vinden.
Stel vragen over specifieke beginselen, en vraag wat het meest
indruk op hen maakt. Laat hen opschrijven hoe zij de besproken
beginselen het best kunnen naleven.

Vragen opschrijven
Laat de cursisten kernteksten lezen en vragen opschrijven over
beginselen die zij niet goed begrijpen.

Kruiswoordpuzzel
Maak een kruiswoordpuzzel of een woordzoeker met gebruik
van trefwoorden of beginselen uit de kernteksten. U kunt
verwijzingen of samenvattingen als aanwijzingen gebruiken.
Als u cursisten hebt die al langer aan het seminarie deelnemen,
kunt u ook kernteksten uit voorgaande jaren gebruiken.

Waar of niet waar – juist of onjuist
Geef de cursisten een uitspraak die waar of niet waar is. Laat
hen met behulp van de desbetreffende kerntekst bewijzen of
de uitspraak waar of niet waar is. U kunt bijvoorbeeld zeggen:
‘De Heilige Geest heeft een lichaam van vlees en beenderen.’
(Niet waar; zie LV 130:22–23.)

De leerkracht uitdagen
Laat de cursisten u als leerkracht uitdagen. Geef iedere cursist
een kaartje met een kerntekst. U kunt daar de woorden van de
tekst op zetten of een historische, leerstellige, zendings- of
persoonlijke toepassing. Laat de cursisten hun kaartje voor-
lezen, waarna u moet raden om welke kerntekst het gaat. Als
dat u lukt, krijgt u een punt. Zo niet, dan krijgt de klas een punt.
U kunt de puntentelling het hele jaar bijhouden.

Tekstenjacht
Noem een kerntekst en laat de cursisten die zo snel mogelijk in
hun Schriften opzoeken. Geef de cursisten de verwijzing, tref-
woorden of een beschrijving van de tekst. U kunt de cursisten
ook de volgorde van de boeken laten leren door een boek te
noemen dat zij in hun Schriften moeten opzoeken. NB: Niet
iedere cursist leert goed in een concurrerende omgeving. Zorg
ervoor dat de concurrentie niet afdoet aan de geest van het
evangelieonderwijs.

Charade
Deel de klas op in groepjes en geef iedere groep een andere
kerntekst. Laat iedere groep een situatie bedenken die met de
tekst te maken heeft. Na een gepaste voorbereidingstijd laat
u hen hun situatie uitbeelden, zonder te spreken. Laat de klas
raden welke kerntekst wordt uitgebeeld.

Spreekkoor
Zeg als klas een tekst keer op keer op. Laat de cursisten hun
Schriften dichtdoen als ze die niet meer nodig denken te
hebben. Laat cursisten de tekst individueel opzeggen als ze
die uit het hoofd kennen.

Repetities
Gebruik repetities om de cursisten te motiveren de kernteksten
uit het hoofd te leren. U kunt hun cijfers gebruiken om hun
eindcijfer te bepalen. U kunt:

• De cursisten de tekst uit het hoofd laten opschrijven.

• Ze de tekst uit het hoofd laten opzeggen.

• Ze kopieën geven van teksten waaruit woorden zijn
verwijderd. Laat hen de woorden invullen.

• De woorden van de tekst in willekeurige volgorde aan de
cursisten geven. Zij dienen ze dan in de juiste volgorde
te plaatsen.

• Ze de eerste letter van ieder woord geven, waarmee ze de
hele tekst moeten opschrijven.

• De klas een mondeling examen afnemen. Laat een cursist het
eerste woord (of de eerste zinsnede) van het vers opzeggen,
en dan een andere cursist kiezen om het volgende woord te
zeggen enzovoorts.

Methoden voor behandeling van de kernteksten
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Regel op regel
Deel een tekst op in zinsneden. Laat de cursisten de eerste
zinsnede herhalen totdat ze die uit het hoofd kennen. Voeg daar
dan de tweede zinsnede aan toe en laat hen de zinsneden
herhalen totdat ze ze allebei uit het hoofd kennen. Voeg er de
derde zinsnede aan toe enzovoorts. Laat hen de zinsneden
die ze al kennen sneller opzeggen en de nieuwe zinsneden
langzamer.

Woorden wissen
Zet de kerntekst op het bord. Laat de cursisten die verschil-
lende malen opzeggen. Wis dan twee of drie woorden en laat
de klas de tekst opnieuw opzeggen. Ga daarmee door totdat
alle woorden zijn gewist en de klas de hele tekst kan opzeggen.

‘Adam viel, opdat de mensen zouden zijn;
en de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben.’

(2 Nephi 2:25.)

‘Adam viel, opdat de mensen zouden zijn;
en de mensen zijn, opdat zij vreugde mogen hebben.’

(2 Nephi 2:25.)

Eerste letter
Zet de kerntekst op het bord. Laat de cursisten die verschil-
lende malen opzeggen. Wis alles, behalve de eerste letter van
ieder woord. Laat de cursisten de tekst opzeggen met de eerste
letters als geheugensteuntje. Als ze de tekst uit het hoofd
kennen, wist u alle letters en laat u hen de tekst nog een keer
opzeggen.

‘Adam viel, opdat de mensen zouden zijn;
en de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben.’

(2 Nephi 2:25.)

‘Adam viel, opdat de mensen zouden zijn;
en de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben.’

(2 Nephi 2:25.)

Methoden voor behandeling van de kernteksten
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Boek van Mormon

1 Nephi 3:7

1 Nephi 19:23

2 Nephi 2:25

2 Nephi 2:27

2 Nephi 9:28–29

2 Nephi 28:7–9

2 Nephi 32:3

2 Nephi 32:8–9

Jakob 2:18–19

Mosiah 2:17

Mosiah 3:19

Mosiah 4:30

Alma 32:21

Alma 34:32–34

Alma 37:6–7

Alma 37:35

Alma 41:10

Helaman 5:12

3 Nephi 11:29

3 Nephi 27:27

Ether 12:6

Ether 12:27

Moroni 7:16–17

Moroni 7:45

Moroni 10:4–5

Oude Testament

Mozes 1:39

Mozes 7:18

Abraham 3:22–23

Genesis 1:26–27

Genesis 39:9

Exodus 20:3–17

Exodus 33:11

Leviticus 19:18

Deuteronomium 7:3–4

Jozua 1:8

Jozua 24:15

1 Samuël 16:7

Job 19:25–26

Psalmen 24:3–4

Spreuken 3:5–6

Jesaja 1:18

Jesaja 29:13–24

Jesaja 53:3–5

Jesaja 55:8–9

Jeremia 16:16

Ezechiël 37:15–17

Daniël 2:44–45

Amos 3:7

Maleachi 3:8–10

Maleachi 4:5–6

Nieuwe Testament

Matteüs 5:14–16

Matteüs 6:24

Matteüs 16:15–19

Matteüs 25:40

Lucas 24:36–39

Johannes 3:5

Johannes 7:17

Johannes 10:16

Johannes 14:15

Johannes 17:3

Handelingen 7:55–56

Romeinen 1:16

1 Korintiërs 10:13

1 Korintiërs 15:20–22

1 Korintiërs 15:29

1 Korintiërs 15:40–42

Efeziërs 4:11–14

2 Tessalonicenzen 2:1–3

2 Timoteüs 3:1–5

2 Timoteüs 3:16–17

Hebreeën 5:4

Jakobus 1:5–6

Jakobus 2:17–18

Openbaring 14:6–7

Openbaring 20:12–13

Leer en Verbonden

Geschiedenis van 
Joseph Smith 1:15–20

LV 1:37–38

LV 8:2–3

LV 10:5

LV 14:7

LV 18:10, 15–16

LV 19:16–19

LV 25:12

LV 58:26–27

LV 58:42–43

LV 59:9–10

LV 64:9–11

LV 64:23

LV 76:22–24

LV 82:3

LV 82:10

LV 84:33–39

LV 88:123–124

LV 89:18–21

LV 121:34–36

LV 130:18–19

LV 130:20–21

LV 130:22–23

LV 131:1–4

LV 137:7–10
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Inleiding
In 1993 zei ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen, tegen leerkrachten van de kerkelijke onder-
wijsinstellingen dat zij aan het begin van elk schooljaar niet
alleen een overzicht behoren te geven van het te bestuderen
onderwerp, maar ook van het heilsplan.

‘Als er in het begin een kort overzicht wordt gegeven van het
“plan van geluk” (wat mijn lievelingstitel is van dat plan) en het
wordt af en toe herhaald, dan zal dat van grote waarde zijn
voor de cursisten.

‘Ik heb een opdracht voor u. (. . .) Ik geef u de opdracht om een
kort overzicht van het plan van geluk te maken  –  het heilsplan.
Maak er een referentiekader van waarin de cursisten de waar-
heden kunnen organiseren die u ze leert.

‘U kunt denken dat dit een eenvoudige opdracht is. Maar ik
verzeker u dat het niet zo is. Iets kort en eenvoudig weergeven,
is bijzonder moeilijk. Aanvankelijk zult u in de verleiding zijn
om er teveel in op te nemen. Tenslotte behelst het plan in zijn
volheid elke evangeliewaarheid. (. . .)

‘Dit is misschien wel de moeilijkste maar lonendste opdracht in
uw onderwijscarrière.

‘Uw overzicht van het plan van geluk dient slechts een snelle
blik te bieden op de ontvouwde rol vol schriftuurlijke waar-
heden. Daarna kunnen de cursisten hun eigen referentiepunten
met betrekking tot het plan vaststellen. (. . .)

‘Ik zal u het kortst mogelijke schema van het plan geven om
mee te beginnen, maar u moet zelf het referentiekader opzetten.

‘De essentiële onderdelen van het grote plan van geluk, verlossing
of heil zijn:

‘Het voorsterfelijk bestaan
De geestelijke schepping
Keuzevrijheid
De oorlog in de hemel

De stoffelijke schepping
De val en de sterfelijkheid

De beginselen en verordeningen van het evangelie van
Jezus Christus (de fundamentele beginselen: geloof in de
Heer Jezus Christus, bekering, doop, (. . .)

De verzoening
Het leven na de dood

De geestenwereld
Het oordeel
De opstanding.’

(The Great Plan of Happiness [toespraak voor leerkrachten en
leiders in het godsdienstonderwijs, gehouden op 10 augustus
1993 tijdens een symposium aan de Brigham Young University
over de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis], pp. 2–3;
zie ook Charge to Religious Educators, 3e ed. [1994], pp. 113–114.)

De volgende informatie is toegevoegd om u een groter begrip te
geven van dat grote plan van geluk, en om u er een goed over-
zicht van te geven. U kunt in de verleiding komen om de
cursisten meer te leren van het heilsplan dan het korte overzicht
dat ouderling Packer aanbeval. Weersta die verleiding alstu-
blieft en bedenk dat veel details van het plan al besproken
worden tijdens de studie van de Leer en Verbonden en kerk-
geschiedenis. Overweeg tijdens uw lessen gedurende dit
cursusjaar om af en toe terug te grijpen op uw overzicht van
het heilsplan.

Het heilsplan is net als een toneelstuk 
in drie bedrijven
In 1995 heeft president Boyd K. Packer tijdens een haardvuur-
avond voor jongvolwassenen gezegd:

‘De loop van ons sterfelijk leven, van onze geboorte tot onze
dood, is in overeenstemming met de eeuwige wet en het plan
dat in de openbaringen het grote plan van gelukzaligheid
genoemd wordt. Het denkbeeld, de waarheid, die ik in uw
geheugen wil griffen is: Het plan bestaat uit drie onderdelen.
U bent nu in het tweede of middelste onderdeel, het onderdeel
waarin u op de proef gesteld wordt door verleiding, door
beproeving, misschien zelfs door tragedie. Begrijpt u dat, dan
bent u beter in staat om de zin van het leven te zien en twijfel,
wanhoop en depressie te weerstaan.

‘Het plan van verlossing, met zijn drie onderdelen, is te verge-
lijken met een toneelstuk in drie bedrijven. Het eerste bedrijf
heet “Het voorsterfelijk bestaan”. In de Schriften wordt het
beschreven als onze eerste staat. (Zie Judas 1:6; Abraham 3:16,
28.) Het tweede bedrijf, van onze geboorte tot opstanding, is de
“tweede staat”. En het derde bedrijf heet “Het leven na de
dood” of “Het eeuwige leven”.

We hebben het eerste bedrijf gemist. De productie heeft veel
plots en subplots die met elkaar verweven zijn, waardoor het
moeilijk is om erachter te komen wie met wie te maken heeft en
wat met wat, wie de helden en wie de slechteriken zijn. Boven-
dien is het ingewikkeld omdat wij niet alleen toeschouwers zijn;
wij maken deel uit van de rolbezetting, wij staan op het toneel,
temidden van alles!’ (The Play and the Plan [toespraak tot jong-
volwassenen, 7 mei 1995], pp. 1–2.)

Het voorsterfelijk bestaan
Vóór onze geboorte in het sterfelijk leven woonden wij bij onze
hemelse Vader. (Zie Job 38:4–7; Jeremia 1:5; Abraham 3:21–23.)
Onze hemelse Vader is een verheerlijkte, vervolmaakte,
celestiale persoon met een lichaam van vlees en beenderen.
(Zie LV 130:22.) De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘God zelf
was eens zoals wij nu zijn. Hij is een verhoogde mens die op
zijn troon in de hemelen zit!’ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, p. 345.)
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Onze hemelse Vader is de vader van ons geestelijk lichaam.
(Zie Numeri 16:22; Handelingen 17:29; Hebreeën 12:9; Mozes
3:5.) Hij bezit een volheid van alle goddelijke eigenschappen
en vreugde, en Hij wil dat zijn kinderen net zo worden als Hij.
(Zie Matteüs 5:48; 2 Nephi 9:18; Mozes 1:39.)

De geestelijke schepping

Abraham heeft gezien dat alle kinderen van onze hemelse
Vader ‘intelligenties’ of geesten waren die al georganiseerd
waren vóór de aarde bestond. (Zie Abraham 3:18–23.) President
Packer heeft gezegd: ‘De geest van man en vrouw is eeuwig.
(Zie LV 93:29–31; zie ook Joseph Smith, Teachings of the Prophet
Joseph Smith, pp. 158, 208.) Iedereen is een zoon of dochter van
God en heeft als zijn geestkind in een voorsterfelijk bestaan
geleefd. (Zie Numeri 16:22; Hebreeën 12:9; LV 76:24.) De geest
van ieder individu ziet eruit zoals zijn sterfelijk lichaam, dat
geldt voor zowel man als vrouw. (Zie LV 77:2; 132:63; Mozes
6:9–10; Abraham 4:27.) Iedereen is geschapen naar het beeld
van hemelse Ouders.’ (The Play and the Plan, p. 3.)

In ‘Het gezin: proclamatie aan de wereld’, heeft het Eerste
Presidium gezegd: ‘Iedere mens – man en vrouw – is
geschapen naar het beeld van God. Iedereen is een geliefde
geestzoon of -dochter van hemelse Ouders, en als zodanig heeft
iedereen een goddelijke aard en bestemming. Het geslacht is
een essentieel kenmerk van iemands voorsterfelijke, sterfelijke
en eeuwige identiteit en bestemming.’ (De Ster, januari 1996,
p. 93; zie ook LV 29:31–32; Mozes 3:5; Oude Testament: Genesis–2
Samuël [Godsdienst 301, boek voor de cursist, 1981], p. 32.)

Keuzevrijheid

‘1. Alle wezens zijn onderhevig aan de goddelijke wet, en
gehoorzaamheid daaraan resulteert in zegeningen.
Ongehoorzaamheid resulteert in lijden en verdoemenis.

‘2. Iedereen heeft de goddelijke gave van keuzevrijheid, met de
mogelijkheid om goed of kwaad te kiezen. Iedereen kan
aanbidden hoe, waar of wat hij of zij wil, maar hij of zij kan
alleen de verhoging ontvangen door de celestiale wetten te
leren en te gehoorzamen.

‘3. Iedereen kan alleen maar kiezen hoe hij of zij zich wil
gedragen door kennis op te doen van goed en kwaad en door
het een of het ander beïnvloed te worden.’ (‘Basic Doctrine’,
Charge to Religious Educators, 3e ed. [1994], p. 85.)

Het juiste gebruik van onze keuzevrijheid is vereist om zoals
God te kunnen worden. (Zie 2 Nephi 2:14–16.) Het feit echter
dat wij de kans krijgen om zelf te kiezen, heeft enkele conse-
quenties. Het was niet alleen duidelijk dat het hebben van
keuzevrijheid vereist was voor onze groei, maar het is onvermij-
delijk dat wij niet altijd het goede zouden kiezen. Zoals de
apostel Paulus heeft geschreven: ‘Want allen hebben gezondigd
en derven de heerlijkheid Gods’ (Romeinen 3:23). Die conse-
quentie is voorzien en heeft een oplossing gekregen in het plan
dat de Vader in een raadsvergadering in het voorsterfelijk leven
aan zijn kinderen voorgelegd heeft.

De grote raadsvergadering en de oorlog in de hemel

Toen onze hemelse Vader ons in die voorsterfelijke wereld een
geestlichaam verschaft had, begonnen we al enigszins te
worden zoals Hij, maar er ontbraken ons nog veel essentiële
eigenschappen. Hij is een verhoogde en vervolmaakte persoon
met een verheerlijkt stoffelijk lichaam; wij waren dat niet.
De Vader riep zijn kinderen bijeen in een grote raadsvergade-
ring in de hemel en legde zijn plan voor dat tot doel had te
zorgen dat wij konden worden zoals Hij. (Zie Mozes 4:1–4;
Abraham 3:22–27.)

President Packer heeft gezegd:

‘In de raad der Goden werd het plan van de eeuwige Vader
gesteund. (Zie Alma 34:9; zie ook Teachings [of the Prophet Joseph
Smith], pp. 349–350.) Het plan omvatte het scheppen van
een aarde waarop zijn kinderen een stoffelijk lichaam zouden
ontvangen en waar zij beproefd zouden worden volgens zijn
geboden. (Zie Mozes 6:3–10, 22, 59; Abraham 3:24–25; 4:26–27.)
In het voorsterfelijk bestaan kreeg elke geest de kans om
te leren en gehoorzaamheid te tonen. Iedereen kreeg keuze-
vrijheid. (Zie Alma 13:3–5.)

‘Er werd een grote raadsvergadering in de hemel bijeenge-
roepen. (Zie Teachings, pp. 349–350, 357.) Het goddelijke plan
vereiste dat er iemand als heiland en verlosser zou worden
gestuurd om het plan van de Vader te vervullen. De Eerstgebo-
rene van de eeuwige Vader, Jehova, bood zich bereidwillig aan
en werd gekozen. (Zie Mozes 4:1–2; Abraham 3:19, 22–27.)

‘De meesten steunden die keuze. Anderen werden opstandig,
en er ontstond oorlog in de hemel. Satan en wie hem volgden in
zijn opstand tegen het plan van de Vader werden uitgeworpen
en hun werd de kans om deel te nemen aan het sterfelijk leven
ontzegd (Openbaring 12:7–13; Leer en Verbonden 29:36; 76:28;
Mozes 4:3).

‘Wie hun eerste staat behielden (u bevindt zich onder hen)
zouden een stoffelijk lichaam erbij krijgen, en hun werd toege-
staan om op aarde te leven in deze geplande tweede staat.
(Zie Abraham 3:26.) Ieder kreeg de tijd en grenzen van zijn of
haar bestaan toegewezen. (Zie Deuteronomium 32:8; Hande-
lingen 17:26.) Sommigen werden in het voorsterfelijk bestaan
geordend om profeet te worden. (Zie Alma 13:7–9; Abraham
3:23; zie ook Teachings, p. 365.)’ (The Play and the Plan, p. 3.)

De stoffelijke schepping
De stoffelijke schepping van de hemelen, de aarde en alles
daarop was ook een stap die essentieel was om ons in staat te
stellen te worden zoals onze Vader in de hemel. (Zie Mozes
1:33–39; Abraham 3:24–26.) Toen God de aarde schiep, was die
‘zeer goed’ (Mozes 2:31) en was zij een plek vol schoonheid
en overvloed. (Zie Genesis 1–2; Mozes 2; 3:7–25; Abraham 4–5;
zie ook LV 59:16–20; Oude Testament: Genesis–2 Samuël,
pp. 27–36.)

President Packer heeft gezegd: ‘Er werd toen een aarde georga-
niseerd. (Zie Abraham 5:4.) Adam en Eva, die zich aanvankelijk
in een paradijselijke staat bevonden, waren de eerste man en
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de eerste vrouw. (Zie Mozes 1:34; 3:7; 4:26; 6:3–10, 22, 59.)
Ze gingen een eeuwig huwelijk aan en kregen geboden.
(Zie Mozes 3:23–25.) Ze bevonden zich in een staat van
onschuld en kenden geen zonde. (Zie 2 Nephi 2:23.)’ (The Play
and the Plan, p. 3.)

De val en de sterfelijkheid
De val van Adam en Eva was de volgende stap in het grote
plan van geluk. De val bracht de omstandigheden van het ster-
felijk leven voort, met inbegrip van de geestelijke en de licha-
melijke dood. (Zie 2 Nephi 2:19–25; Alma 42:1–10.) Het sterfelijk
leven op aarde is een vereiste om te kunnen worden zoals
God. Het verschaft ons de kans om een stoffelijk lichaam te krij-
gen en de mogelijkheid om te blijven leren en groeien door de
vrijheid te ontvangen om te kiezen de raad van God te volgen
of op de verleidingen van Satan in te gaan. (Zie Alma 42:1–12;
LV 29:36–43; Mozes 5:9–12.) Door de keuzen die wij doen,
bewijzen wij dat wij beproeving kunnen doorstaan.
(Zie Abraham 3:25; zie ook Oude Testament: Genesis – 2 Samuël,
pp. 39–43.)

President Packer verwees nogmaals naar zijn gelijkenis van een
toneelstuk in drie bedrijven (zie p. 266) en gaf de volgende raad
met betrekking tot onze toestand in het sterfelijk leven:

‘Het maakte deel van het eeuwige plan uit om de herinnering
aan het voorsterfelijk leven, het eerste bedrijf, te bedekken met
een sluier. Daar wij het sterfelijk leven, aan het begin van het
tweede bedrijf, ingaan zonder enige herinnering aan het eerste
bedrijf, is het geen wonder dat het moeilijk te begrijpen is wat er
allemaal gebeurt.

‘Met dat geheugenverlies kregen wij een schone lei. Dat is
ideaal voor de proef; het geeft ons de vrijheid om zelf keuzen te
doen. Veel keuzen moeten alleen door geloof gedaan worden.
Toch dragen wij in ons een soort fluistering van kennis van ons
voorsterfelijk leven en onze status als nakomelingen van onster-
felijke ouders.

‘Jullie zijn in onschuld geboren, want “iedere mensengeest was
in het begin onschuldig” (LV 93:38), en jullie hebben een aange-
boren gevoel van goed en kwaad, want uit de Schriften, uit het
Boek van Mormon, leren we dat we “voldoende [zijn] onder-
richt om goed van kwaad te onderscheiden” (2 Nephi 2:5). (. . .)

‘Als jullie verwachten alleen maar gemak en gemoedsrust en
opperste vreugde te vinden tijdens het tweede bedrijf, zul je
beslist gefrustreerd raken. Je zult dan weinig begrijpen van wat
er aan de hand is en waarom de omstandigheden waarmee wij
te maken krijgen, worden toegelaten.

‘Onthoud dit! De zin “En ze leefden nog lang en gelukkig”
komt nooit tijdens het tweede bedrijf voor. Die regel hoort thuis
in het derde bedrijf, waarin de mysteries opgelost worden en
alles in orde komt. (. . .)

‘Tot je een breed inzicht hebt in de eeuwige aard van dit grote
toneelstuk, zul je niet veel begrijpen van de ongelijke omstan-
digheden in het leven. Sommigen worden geboren met zo
weinig, en anderen met zoveel. Sommigen worden in armoe

geboren, met handicaps, met pijn of met lijden. Sommigen gaan
vroegtijdig dood, dat overkomt zelfs onschuldige kinderen.
Dan zijn er nog de wrede, meedogenloze krachten van de
natuur en de wreedheid van mensen onder elkaar. Daarvan
hebben we de laatste tijd erg veel gezien.

‘Denk niet dat God bewust datgene teweegbrengt wat Hij, voor
zijn eigen doeleinden, toelaat. Ben je op de hoogte van het plan
en het doel van alles, dan zijn zelfs die zaken een bewijs dat je
Vader in de hemel je liefheeft.

‘Er is zoiets als een scenario voor dit enorme toneelstuk, het
toneelstuk van alle tijden. (. . .)

‘Dat scenario, zoals je al zou moeten weten, is de Schriftuur  –
de openbaringen. Lees ze. Bestudeer ze. (. . .)

‘In de Schriften staat de waarheid. Daaruit kun je genoeg infor-
matie over alle drie bedrijven halen om je koers in het leven te
bepalen en vaste grond onder je voeten te krijgen. Zij onthullen:
“Gij waart eveneens in het begin bij de Vader, hetgeen Geest is,
ja, de geest der waarheid;

‘“En waarheid is kennis van dingen, zoals ze zijn, en zoals ze
waren, en zoals ze zullen zijn” (LV 93:23–24).

‘Eerste bedrijf, tweede bedrijf en derde bedrijf.’ (The Play and the
Plan, p. 2.)

De zending van de kerk en de beginselen en
verordeningen van het evangelie
De val van Adam en Eva was geen vergissing en geen verras-
sing. Als zij er niet voor gekozen hadden om sterfelijk te
worden, hadden zij noch de rest van de kinderen van onze
hemelse Vader vooruitgang kunnen maken om zoals God te
worden. (Zie 2 Nephi 2:22–25.) De val was een noodzakelijk onder-
deel van het plan, maar er zijn enkele negatieve consequenties
waarvan wij verlost moeten worden. (Zie het commentaar op Genesis
3:19 in Oude Testament: Genesis–2 Samuël, p. 42.)

Het evangelie van Jezus Christus geeft de hele mensheid de
mogelijkheid om, als ze dat willen, gered te worden in de tegen-
woordigheid van God en te worden zoals Hij. (Zie 2 Nephi
31:10–21; Mosiah 3:19; Alma 7:14–16; 3 Nephi 27:13–22; Mozes
5:9; Geloofsartikelen 1:4; zie ook het commentaar op Genesis 4:1
in Oude Testament: Genesis–2 Samuël, pp. 51–52.) Als wij
weigeren het plan te volgen en de verzoening van Jezus
Christus niet aanvaarden, kunnen we niet verlost worden van
onze zonden en kunnen we niet vervolmaakt worden. (Zie
Mosiah 2:36–39; 4:1–12; Alma 11:40–41; LV 29:43–44.)

In elke bedeling zijn er profeten gestuurd om Gods kinderen
op aarde het evangelie te leren. De kerk van Jezus Christus is
in deze laatste dagen gevestigd om allen uit te nodigen tot
Christus te komen door het evangelie aan de wereld te verkon-
digen, de heiligen te vervolmaken, en de doden te verlossen.
(Zie Amos 3:7; Efeziërs 4:11–15; LV 1:4–23; 138; Geloofsartikelen
1:5–6.)
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De verzoening
Vanwege de val van Adam zullen wij allen sterven (de lichame-
lijke dood), worden wij allemaal afgesneden van de tegenwoor-
digheid van God en kunnen wij niet op eigen kracht naar
Hem terugkeren (de geestelijke dood) en leven wij allen in een
wereld vol gezwoeg, zonde en verdriet. De verzoening van
Jezus Christus verschaft de hele mensheid de opstanding en een
onsterfelijk stoffelijk lichaam, waardoor de lichamelijke dood
overwonnen wordt. De verzoening zorgt er tevens voor dat de
hele mensheid verlost wordt van de gevolgen van de val en in
zijn herrezen staat wordt teruggebracht in de tegenwoordig-
heid van God voor het oordeel, waardoor de eerste geestelijke
dood overwonnen wordt. (Zie 2 Nephi 9:15, 21–22; Helaman
14:16–18.) Door de verzoening kunnen wij, als we ons bekeren,
ook gereinigd worden van onze zonden en van onze gevallen
staat overgaan in een staat waarin wij kunnen worden zoals
God, onze Vader. (Zie 2 Nephi 2:5–10; 9:4–14, 19–27; Alma
7:11–13; 12:32–34; 34:8–16; 42:11–28; LV 19:16–19; Geloofsarti-
kelen 1:3; zie ook ‘De grote raadsvergadering en de oorlog in de
hemel’, p. 268.)

Geen gewoon mens had de opstanding teweeg kunnen brengen
of verzoening kunnen brengen voor de zonden van de hele
mensheid. Alleen iemand die macht over de dood en de macht
van een zondeloos leven had, kon dat doen. Daarvoor was
het offeren van een God vereist. (Zie Johannes 10:17–18; Alma
34:9–14; LV 45:4.)

Het leven na de dood
De geestenwereld

De lichamelijke dood is de scheiding van het lichaam en de
geest. Bij de dood van elk kind van onze hemelse Vader gaat
zijn geest naar de geestenwereld om daar de opstanding af te
wachten. In de geestenwereld is er een scheiding tussen hen
die het evangelie aanvaard hebben en de geboden hebben
onderhouden, en hen die dat niet hebben gedaan. Zoals presi-
dent Packer heeft uitgelegd: ‘Voor de rechtschapenen is
het een gelukkige toestand, een paradijs. Voor de goddelozen
is het ellende. (Zie 2 Nephi 9:10–16; Alma 40:7–14.) In beide
toestanden blijven we leren en blijven we verantwoordelijk
voor onze daden. (Zie LV 138:10–22.)’ (The Play and the Plan,
p. 3.) Zie voor meer informatie over de geestenwereld Leer en
Verbonden 138  –  het verslag dat president Joseph F. Smith
heeft gedaan van zijn bijzondere visioen over het werk dat daar
wordt gedaan.

Het oordeel

Toen de Vader zijn plan voorlegde en voorstelde om een aarde
te scheppen, was het zijn doel zijn kinderen te ‘beproeven’ om
te zien of zij zijn geboden zouden onderhouden. (Zie Abraham
3:25.) Door de profeet Joseph Smith is er geopenbaard dat wij
niet alleen op basis van onze daden geoordeeld zullen worden,
maar ook op basis van de verlangens van ons hart. (Zie Alma
41:3–6; LV 137:9.)

Het oordeel en de opstanding zijn nauw verbonden, en een deel
van ons laatste oordeel zal plaatsvinden bij onze opstanding.
Allen, behalve de zonen des verderfs, zullen opstaan met een
volmaakt lichaam, maar zij zullen in heerlijkheid verschillen.
Allen zullen opgewekt worden met een lichaam dat past bij het
koninkrijk dat zij zullen beërven, of dat nu het celestiale,
terrestriale of telestiale koninkrijk is. De zonen des verderfs
zullen ook opgewekt worden, maar zullen geen graad 
van heerlijkheid ontvangen; zij zullen worden uitgeworpen
in de buitenste duisternis. (Zie 1 Korintiërs 15:35, 39–42;
LV 88:28–32.)

President Packer heeft gezegd:

‘Als allen een gelijke behandeling hebben gekregen, zal er een
oordeel worden geveld. (Zie Mosiah 3:18; zie ook Teachings,
pp. 218–219.) Ieder zal worden opgewekt in zijn of haar eigen
orde. (Zie 1 Korintiërs 15:21–23.) De heerlijkheid die iemand
ontvangt, is echter afhankelijk van zijn gehoorzaamheid aan de
wetten en verordeningen van het plan van onze hemelse Vader.
(Zie 1 Korintiërs 15:40–42.)

‘Wie rein zijn geworden door bekering, zullen het eeuwige
leven krijgen en terugkeren naar de tegenwoordigheid van
God. Zij zullen verhoogd worden als “erfgenamen van God en
mede-erfgenamen van Christus” (Romeinen 8:17; zie ook
LV 76:94–95; 84:35; 132:19–20; zie ook Teachings, p. 374.)

‘Er zijn in het plan voorzieningen getroffen voor hen die het
sterfelijk leven hebben doorgebracht zonder van het plan af te
weten: ‘Waar geen wet is gegeven, is geen straf, en waar geen
straf is, is geen veroordeling (. . .) wegens de verzoening, want
zij worden door zijn macht bevrijd’ (2 Nephi 9:25).

‘Zonder dat heilige werk van de verlossing van de doden, zou
het plan onvolledig en erg onrechtvaardig zijn. De tempelveror-
deningen  –  de begiftiging, de verzegeling in een eeuwig huwe-
lijk  –  zijn alle vereiste voorbereiding waard. Doe niets dat er
eventueel toe leidt dat je het ontvangen daarvan, of het derde
bedrijf van dit eeuwige toneelstuk, onwaardig bent.’ (The Play
and the Plan, pp. 3–4.)

De opstanding

Iedereen die ooit op deze aarde heeft geleefd, of hij nu recht-
schapen was of niet, zal opstaan met een onsterfelijk stoffelijk
lichaam. Dat is een gave die komt door de verzoening van Jezus
Christus. (Zie 1 Korintiërs 15:19–22; 2 Nephi 9:6–15, 19–22.)
Niet iedereen zal tegelijk opgewekt worden, ‘maar ieder in zijn
eigen rangorde’ (1 Korintiërs 15:23; zie ook Mosiah 15:20–26;
Alma 40:1–2; LV 76:15–17.)
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1. Waarom gingen de profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery
in mei 1829 naar het bos om te bidden?

_____ a. Ze wilden weten waar ze tijdens de vertaling van
het Boek van Mormon moesten wonen.

_____ b. Ze hadden tijdens de vertaling van het Boek van
Mormon iets over de doop gelezen en wilden daar
meer over weten.

_____ c. Ze hadden Moroni 4–5 gelezen en wilden meer over
het avondmaal weten.

2. Nummer de volgende gebeurtenissen in de volgorde dat ze
plaatsvonden.

_____ a. Oliver Cowdery ordende de profeet Joseph Smith
tot het Aäronisch priesterschap.

_____ b. Joseph Smith doopte Oliver Cowdery.

_____ c. Johannes de Doper verscheen en verleende het
Aäronisch priesterschap.

_____ d. Joseph Smith en Oliver Cowdery gingen in gebed.

_____ e. Oliver Cowdery doopte Joseph Smith.

_____ f. Joseph Smith ordende Oliver Cowdery tot het
Aäronisch priesterschap.

_____ g. Joseph Smith en Oliver Cowdery kregen de
opdracht elkaar te dopen.

3. Waar staat in de Leer en Verbonden een verslag over de
herstelling van het Aäronisch priesterschap?

_____ a. Leer en Verbonden 84:26–27

_____ b. Leer en Verbonden 107:13–14

_____ c. Leer en Verbonden 13

4. Op welke datum werd het Aäronisch priesterschap hersteld?

_____ a. 6 april 1830

_____ b. 15 mei 1829

_____ c. juni 1829

5. Welke zegeningen beloofde Johannes de Doper aan de
profeet Joseph Smith en Oliver Cowdery toen hij ze het
Aäronisch priesterschap had verleend?

_____ a. Ze zouden later het Melchizedeks priesterschap
ontvangen.

_____ b. Ze zouden in staat zijn om doop voor de doden te
verrichten.

_____ c. Ze zouden later de bevoegdheid ontvangen om te
dopen.

6. Wat deden Joseph Smith en Oliver Cowdery onmiddellijk
nadat ze zich hadden laten dopen?

_____ a. Ze verleenden elkaar de gave van de Heilige Geest.

_____ b. Ze gingen terug om aan de vertaling van het Boek
van Mormon verder te werken.

_____ c. Ze profeteerden veel dingen die in de nabije
toekomst zouden plaatsvinden.

7. Wat voor andere zegeningen kregen Joseph Smith en Oliver
Cowdery toen ze waren gedoopt en het Aäronisch priester-
schap hadden ontvangen?

_____ a. Ze zouden een langer leven op aarde hebben.

_____ b. Ze zouden de Schriften beter begrijpen.

_____ c. Ze zouden allebei het Boek van Mormon kunnen
vertalen.

8. Waarom zeiden Joseph Smith en Oliver Cowdery niet tegen
de andere mensen dat ze nu de bevoegdheid hadden om te
dopen?

_____ a. De Heer zei dat ze er niet over mochten praten.

_____ b. De kerk was nog niet georganiseerd.

_____ c. De vervolgingen waren te groot.

9. Wie sprak er naast Johannes de Doper nog meer tot de
profeet Joseph en Oliver Cowdery tijdens deze heilige
gebeurtenis? (Zie alinea 5, 7 in de voetnoot na Geschiedenis
van Joseph Smith 1:75.)

_____ a. Jezus Christus

_____ b. Petrus, Jakobus en Johannes

_____ c. Moroni
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Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen. Uit
het conferentieverslag van oktober 1998, De Ster, januari 1999,
pp. 43–46.

De sleutel van het evangelie van bekering
‘Het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest is het kost-
baarste wat we in de sterfelijkheid kunnen bezitten. De gave van
de Heilige Geest is na onze doop op ons bevestigd door het
gezag van het Melchizedeks priesterschap. Maar om de zege-
ningen daarvan waar te maken, moeten we zonder zonde
blijven. Wanneer we een zonde begaan, worden we onrein en
trekt de Geest van de Heer zich terug. De Geest van de Heer
verblijft niet in “onheilige tempels” (zie Mosiah 2:36–37; Alma
34:35–36; Helaman 4:24) en niets onreins kan in zijn tegenwoor-
digheid verblijven (Zie Efeziërs 5:5; 1 Nephi 10:21; Alma 7:21;
Mozes 6:57.)

‘Niemand van jullie, jongemannen, en niemand van jullie
leiders is na zijn doop zonder zonde gebleven. Zonder enige
maatregelen voor verdere reiniging na onze doop zouden we
met betrekking tot geestelijke zaken allemaal verloren zijn.
De Heilige Geest kan onze metgezel niet zijn en bij het laatste
oordeel zouden we gedoemd zijn “voor eeuwig [te] worden
verworpen” (1 Nephi 10:21). Wat zijn we dankbaar dat de Heer
gezorgd heeft dat elk gedoopt lid van zijn kerk regelmatig
gereinigd kan worden van de smet van de zonde. Het avond-
maal is een belangrijk onderdeel van dat proces.’

De sleutel van doop door onderdompeling
ter vergeving van zonden
‘Ons is geboden ons van onze zonden te bekeren en tot de Heer
te komen met een gebroken hart en een verslagen geest, van het
avondmaal te nemen en daarbij de verbonden te sluiten.
Wanneer we zo onze doopverbonden hernieuwen, hernieuwt
de Heer het reinigend effect van onze doop. Zo worden we
gereinigd en kunnen we altijd zijn Geest bij ons hebben. Het
belang daarvan is duidelijk in het gebod van de Heer dat we
elke week van het avondmaal moeten nemen. (Zie LV 59:8–9.)

‘We kunnen het belang van het Aäronisch priesterschap hierin
niet overdrijven. Alle belangrijke stappen die horen bij de
vergeving van zonden worden gezet door de verordening van
de doop en de hernieuwende verordening van het avondmaal.
Beide verordeningen worden verricht door dragers van het
Aäronisch priesterschap onder leiding van de bisschap, die de
sleutels houdt van het evangelie der bekering, van de doop en
de vergeving van zonden.

De sleutel van de bediening van engelen
‘Deze verordeningen van het Aäronisch priesterschap zijn ook
nauw verwant aan en van wezenlijk belang voor de bediening
van engelen.

‘“Het woord ‘engel’ wordt in de Schriften gebruikt voor elke
hemels wezen dat Gods boodschap brengt.” (George Q.
Cannon, Gospel Truth, bezorgd door Jerreld L. Newquist [1987],
p. 54.) De Schriften vermelden talloze momenten waarop een
engel verschijnt. (. . .)

‘Maar de bediening van engelen kan ook onzichtbaar plaats-
vinden. Boodschappen van engelen kunnen gegeven worden
door een stem, of door gedachten of gevoelens die ingegeven
worden. (. . .)

‘De communicatie met engelen is vaker voelbaar of hoorbaar
dan zichtbaar.

‘Hoe houdt de Aäronische priesterschap de sleutel tot de bedie-
ning van engelen? Het antwoord is gelijk aan het antwoord op
de vraag hoe we de Geest van de Heer bij ons kunnen hebben.

‘Over het algemeen zijn de zegeningen van geestelijke omgang
en communicatie alleen voorbehouden aan wie rein zijn. Zoals
eerder uitgelegd, worden we door de verordeningen van het
Aäronisch priesterschap, de doop en het avondmaal, gereinigd
van onze zonden en wordt ons beloofd dat we, als we ons aan
onze verbonden houden, altijd zijn Geest bij ons zullen hebben.
Ik geloof dat die belofte niet alleen de Heilige Geest betreft,
maar ook de bediening van engelen, want “engelen spreken
door de macht van de Heilige Geest; daarom spreken zij de
woorden van Christus” (2 Nephi 32:3). Daarom maken de Aäro-
nisch-priesterschapsdragers het alle goede kerkleden die van
het avondmaal nemen mogelijk om het gezelschap van de Geest
van de Heer en de bediening van engelen te genieten. (. . .)

‘De Aäronische priesterschap houdt de sleutels van het “evan-
gelie van bekering en van doop en vergeving van zonden”
(LV 84:27). De reinigende kracht van de verzoening van onze
Heiland wordt hernieuwd als we van het avondmaal nemen.
De belofte dat we “zijn Geest altijd bij [ons] hebben” (LV 20:77)
is van groot belang voor onze geest. De verordeningen van het
Aäronisch priesterschap zijn essentieel voor dat alles.’
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President Ezra Taft Benson, toen president van het Quorum der
Twaalf Apostelen. Uit ‘Prepare Yourself for the Great Day of the
Lord’, New Era, mei 1982, pp. 47–49.

‘De Heer heeft onze bedeling aangewezen als de “tijd van
de andere volken”. (. . .) De “tijd van de andere volken” is de
periode van de herstelling van het evangelie (1830) tot het
moment dat het evangelie weer aan de Joden gepredikt zal
worden – als de andere volken het hebben verworpen. De Heer
heeft het als volgt uitgelegd:

‘“En wanneer de tijden van de andere volken gekomen zijn, zal
er een licht doorbreken onder hen die in duisternis verkeren, en
het zal de volheid van mijn evangelie zijn;

‘“maar zij aanvaarden het niet; want zij merken het licht niet op
en wenden hun hart van Mij af wegens de voorschriften van de
mens.

‘“En in dat geslacht zullen de tijden van de andere volken
vervuld worden.” (LV 45:28–30; cursivering toegevoegd.)

‘Aan de hand van de volgende tekens zullen we weten wanneer
de tijden der andere volken bijna vervuld zijn:

‘“En te dien dage zult gij horen van oorlogen en geruchten van
oorlogen, en de gehele aarde zal in beroering zijn en het hart
van de mensen zal bezwijken en zij zullen zeggen dat Christus
zijn komst uitstelt tot aan de voleinding der aarde.

‘“En de liefde der mensen zal verkillen, en de ongerechtigheid
zal overvloedig worden” (LV 45:26–27).

‘“En (. . .) dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele
wereld gepredikt worden, als getuigenis voor alle volken, en
dan zal het einde komen, ofwel de vernietiging der godde-
lozen.” (Zie BJS, Matteüs 24:31.)

‘Zien we tegenwoordig de vervulling van deze tekens niet? Het
evangelie wordt in bijna alle landen door onze zendelingen
verkondigd. De kerk is voorspoedig en groeit. Toch probeert
Satan, die grote tegenstander van de mens, in onverminderde
woede alles wat ons lief is te vernietigen, hoewel hij weet dat
zijn tijd kort is – en die is kort. (. . .) We horen en lezen voortdu-
rend over oorlogen en geruchten van oorlogen. Atheïsme,
agnosticisme, onzedelijkheid en oneerlijkheid worden in onze
samenleving tentoongespreid. Desertie, wreedheid, echtschei-
ding en ontrouw zijn gewoon geworden, waardoor het gezin
uiteenvalt. We leven daadwerkelijk in een tijd dat “de liefde der
mensen zal verkoelen, en ongerechtigheid in grote mate [zal]
heersen.”

‘Door de verwerping van het getuigenis van de dienstknechten
van God door de landen van de wereld zullen er grote rampen
plaatsvinden, want de Heer heeft gezegd:

‘“Want na uw getuigenis komt het getuigenis van de aardbe-
vingen, die gekreun in haar binnenste zullen veroorzaken, en
de mensen zullen op de grond vallen en niet kunnen staan.

‘“En ook komt het getuigenis van de stem der donderslagen en
de stem der bliksemschichten en de stem der orkanen en de
stem van de golven der zee die zich buiten hun grenzen storten.

‘“En alle dingen zullen in beroering zijn; en stellig zal het hart
der mensen het begeven, want alle mensen zullen door vrees
bevangen worden.” (LV 88:89–91.)

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

‘“Maar mijn discipelen zullen op heilige plaatsen staan en niet
aan het wankelen worden gebracht; maar onder de goddelozen
zullen mensen hun stem verheffen en God vervloeken en
sterven.

‘“En er zullen ook op verschillende plaatsen aardbevingen zijn
en vele verwoestingen; toch zullen de mensen hun hart tegen
mij verstokken, en zij zullen het zwaard opnemen, de een tegen
de ander, en zij zullen elkaar doden.” (LV 45:31–33).

‘“En zij zullen tekenen en wonderen zien, want die zullen
boven in de hemelen en beneden op aarde worden getoond.

‘“En zij zullen bloed zien en vuur en rookwalm.

‘“En eer de dag des Heren komt, zal de zon verduisterd en de
maan in bloed veranderd worden en de sterren zullen uit de
hemel vallen.” (LV45:40–42.)

‘Ik begrijp dat dit geen plezierig onderwerp is om te bespreken.
Ik schep er geen vreugde in, en ik kijk niet uit naar de dag dat
de mensen die rampen moeten doorstaan. Maar dit zijn niet
mijn woorden; de Heer heeft ze gesproken. Als we dit als zijn
dienstknechten weten, mogen we dan aarzelen om een waar-
schuwende stem te latten horen aan iedereen die wil luisteren,
zodat ook zij zich op de toekomst kunnen voorbereiden?
Zwijgen met zulke rampen in het vooruitzicht is zonde!

‘Maar de andere kant van de medaille is helder – de komst van
onze Heer in al zijn heerlijkheid. Zijn komst zal zowel glorierijk
als ellendig zijn, afhankelijk van de geestelijke instelling van de
mensen op aarde.’
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President Thomas S. Monson van het Eerste Presidium. Uit het confe-
rentieverslag van april 1986, De Ster, nummer 6, 1986, pp. 60–61.

‘Op een koude winteravond in 1951 werd er aan mijn deur
geklopt. Een Duitse broeder uit Ogden (Utah) stelde zich voor
en zei: “Bent u bisschop Monson?” Ik antwoordde bevestigend.
Hij begon te huilen en zei: “Mijn broer, zijn vrouw en zijn
kinderen arriveren binnenkort uit Duitsland. Ze komen in uw
wijk te wonen. Zou u met ons mee willen gaan om de flat te
bekijken die we voor hen gehuurd hebben?”

‘Onderweg vertelde hij dat hij zijn broer in geen jaren had
gezien. Te midden van de verschrikking van de Tweede Wereld-
oorlog was zijn broer de kerk trouw gebleven en was zelfs een
keer gemeentepresident geweest voordat hij naar het Russische
front werd gestuurd. 

‘Ik liet mijn blik door de flat heen dwalen. Het was er koud en
somber. De verf bladderde, het behang was smerig. De kasten
waren leeg. Een peertje van veertig watt hing aan het plafond
en bescheen een linoleum vloerbedekking met een groot gat in
het midden. Ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht: “Wat een
naargeestig welkom voor een familie die zoveel te lijden heeft
gehad.”

‘Mijn gedachten werden onderbroken door wat de broeder zei:
“Het is niet veel, maar het is beter dan wat ze in Duitsland
hebben.” Met die woorden overhandigde hij mij die sleutel en
vertelde nog dat de familie over drie weken in Salt Lake City
zou aankomen, twee dagen voor kerstmis.

‘Die nacht kon ik de slaap niet vatten. De volgende dag was het
zondag. Tijdens de welzijnsvergadering van de wijk zei een van
mijn raadgevers: “Bisschop, u kijkt bezorgd. Is er iets?”

‘Ik vertelde wat mij de avond daarvoor was overkomen, en
beschreef de ongastvrije toestand van de woning. Even was het
stil. Toen zei Broeder Eardley, de groepsleider hogepriesters:
“Bisschop, zei u dat er onvoldoende verlichting in het apparte-
ment was, en dat de bedrading aan vervanging toe was?” Ik
antwoordde bevestigend. Hij ging door: “Ik ben toch elektri-
cien; geeft u de hogepriesters van deze wijk toestemming de
bedrading in dat appartement te vernieuwen? Ik wil ook mijn
leveranciers verzoeken een nieuw fornuis en een nieuwe koel-
kast ter beschikking te stellen. Heb ik uw toestemming?”

‘Maar al te graag zei ik: “Ja, natuurlijk.”

‘Toen zei broeder Balmforth, de groepsleider zeventigen:
“Bisschop, zoals u weet handel ik in vloerbedekking. Ik wil
graag mijn leveranciers vragen wat tapijt ter beschikking te
stellen, en de zeventigen kunnen gemakkelijk het oude lino-
leum weghalen en het tapijt leggen.”

‘Toen deed broeder Bowden, de quorumpresident ouderlingen,
ook nog een duit in het zakje. Hij was schilder. Hij zei: “Ik zorg
wel voor verf. Mogen de ouderlingen dat appartement schil-
deren en behangen?”

‘Zuster Miller, de presidente van de zustershulpvereniging, was
de volgende: “In de zustershulpvereniging hebben wij een
grote hekel aan lege kasten. Mogen wij ze vullen?”

‘Ik zal de drie daaropvolgende weken nooit vergeten. Het leek
wel of de hele wijk bij dit project betrokken was. De dagen
gingen voorbij en de familie uit Duitsland arriveerde. Weer
stond de broeder uit Ogden voor mijn deur. Met geëmotio-
neerde stem stelde hij mij aan zijn broer, diens vrouw en hun
kinderen voor. Toen zei hij: “Zullen we naar de flat gaan?” Toen
we de trap opliepen, herhaalde hij: “Het is niet veel, maar meer
dan wat ze in Duitsland hadden.” Hij had er geen idee van
wat voor transformatie er had plaatsgevonden en dat velen die
daaraan hadden meegewerkt binnen op onze komst zaten te
wachten.

‘De deur ging open, en een letterlijke vernieuwing des levens
trad ons tegemoet. We werden begroet door de lucht van fris
geschilderd houtwerk en pas behangen muren. Het peertje van
veertig watt was verdwenen, het versleten linoleum ook. We
liepen op prachtig, verend tapijt. In de keuken stonden een
nieuw fornuis en een nieuwe koelkast. De kasten waren open;
maar nu stond elke plank vol levensmiddelen. Zoals gewoonlijk
had de zustershulpvereniging geen halve maatregelen
getroffen.

‘In de woonkamer begonnen we kerstliederen te zingen. We
zongen “Stille nacht, heilige nacht, heil en vree, wordt
gebracht.” Wij zongen in het Engels, zij in het Duits. Toen we
uitgezongen waren pakte de vader, die besefte dat dit alles van
hem was, mijn hand om zijn dank onder woorden te brengen.
Maar zijn emoties kregen de overhand. Hij legde zijn hoofd op
mijn schouder en kon niet meer uitbrengen dan: “Mein Bruder,
mein Bruder, mein Bruder.”

‘Het was tijd om te gaan. Toen we de trap afliepen, de nacht in,
sneeuwde het. Er werd niets gezegd. Uiteindelijk vroeg een
klein meisje: “Bisschop, ik heb me nog nooit zo fijn gevoeld.
Weet u hoe dat komt?”

‘Ik antwoordde met de woorden van de Meester: “In zoverre gij
dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij
het Mij gedaan”(Matteüs 25:40). Ineens schoten mij de woorden
van “O Betlehem, gij kleine stad” te binnen:

Hoe vreedzaam stil, hoe vreedzaam stil
komt ’s hemels heilig Kind!
Zo zendt de Heer zijn zegen neer
Tot elk die Hem bemint.

Geen oor hoort Hem ooit komen,
Maar in dit rijk des leeds,
waar ’t vroom gemoed Hem blij begroet,
maakt Hij zijn woon nog steeds. (Lofzang 145.)

‘Op vreedzame, heilige wijze was zijn gave gegeven en waren
levens gezegend, behoeften gelenigd, harten geraakt en zielen
gered. Een vooruitziend plan was gevolgd. Een kostbare belofte
was vervuld.’
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1. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Al het priesterschap
is Melchizedeks, maar er zijn verschillende onderdelen of
graden.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, Joseph Fielding
Smith [1976], p. 180.) Wat zou hij met die uitspraak bedoeld
hebben? (Zie LV 107:1, 5–7, 14.)

2. Wat was de oorsponkelijke naam van het priesterschap?
Waarom werd het later het Melchizedeks priesterschap
genoemd? (Zie vers 2–4.)

3. Wat voor rechten en machten heeft het Melchizedeks
priesterschap? (Zie vers 8–12, 18–19, 39–40.)

4. Het Melchizedeks priesterschap omvat de bevoegdheid om
in geestelijke zaken te bedienen. (Zie vers 8, 10, 12, 18.) Wat
zou dat betekenen? Hoe hebben jullie priesterschapsdragers
die taak zien verrichten?

5. Wat voor macht en gezag hebben Aäronisch-priesterschaps-
dragers? (Zie vers 20.)

6. Het Aäronisch priesterschap heeft ‘de bevoegdheid tot het
bedienen van uiterlijke verordeningen’ (vers 14; zie ook vers
10, 13). Noem een of meer ‘uiterlijke verordeningen’ waaraan
Aäronisch-priesterschapsdragers kunnen deelnemen.
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Brigham Young
‘Ik kan oprecht zeggen dat hij alles was wat de mens van een
waar profeet mag verwachten, en dat er geen beter mens was,
hoewel hij ook zwakheden had; maar wie heeft er ooit zonder
zwakheden op aarde geleefd?’ (Brigham Young tot David B.
Smith, 1 juni 1853, Susan Easton Black en Charles D. Tate Jr. ,
Joseph Smith: The Prophet, the Man [1993], p. 266; spelling gestan-
daardiseerd.)

‘Ik durf te beweren dat, Jezus Christus uitgezonderd, er geen
beter mens op aarde heeft geleefd of leeft.’ (Discourses of
Brigham Young, samengesteld door John A. Widtsoe [1941],
p. 459.)

‘Iedere keer als ik eraan denk dat ik Joseph Smith heb gekend,
wil ik halleluja roepen. Hij is de profeet die door de Heer
werd voorbereid en geordend en aan wie Hij de sleutels en
macht heeft gegeven om het koninkrijk van God op aarde 
op te bouwen.’ (Discourses of Brigham Young, p. 458.)

John Taylor
‘Joseph Smith, de profeet en ziener des Heren, heeft, Jezus
alleen uitgezonderd, meer gedaan voor het heil van de mensen
in deze wereld dan enig ander mens die hier ooit heeft geleefd.
In de korte tijdsspanne van twintig jaar heeft hij het Boek van
Mormon het licht doen zien, dat hij door de gave en macht van
God had vertaald, en is het middel geweest om het in twee
werelddelen uit te geven; hij heeft de volheid van het eeuwig-
durend evangelie, daarin vervat, naar de vier hoeken der aarde
doen uitgaan; heeft de openbaringen en geboden die dit boek
der Leer en Verbonden vormen, doen verschijnen, en vele
andere wijze geschriften en aanwijzingen voor het welzijn der
mensenkinderen; hij heeft vele duizenden heiligen der laatste
dagen vergaderd, een grote stad gesticht en een vermaardheid
en naam nagelaten die niet kunnen worden uitgewist. In de
ogen van God en van zijn volk leefde hij als een groot man en
stierf hij als een groot man; en zoals de meeste gezalfden des
Heren in tijden vanouds, heeft hij zijn zending en zijn werken
bezegeld met zijn eigen bloed.’ (LV 135:3)

Wilford Woodruff
‘Ik wil graag vermelden dat ik veel tijd met Joseph Smith heb
doorgebracht. Ik ben vanaf het voorjaar van 1834 tot aan zijn
dood met hem omgegaan. Ik weet, net als mijn broeders die ook
met hem zijn omgegaan, dat hij een profeet van God was –
een van de grootste profeten die God ooit op aarde heeft gezet.
En zoals ik gisteren al gezegd heb, heeft hij openbaringen
ontvangen voor elk noodzakelijk onderdeel van de organisatie
van zijn kerk. (. . .) Hij heeft de fundering gelegd van een groot
werk in deze laatste bedeling, de grootste bedeling ooit op
aarde. [Dit alles] getuigt van broeder Joseph Smith.’ (Millennial
Star, 29 juni 1891, p. 403.)

Lorenzo Snow
‘De profeet Joseph Smith, met wie ik jarenlang bevriend ben
geweest, en die ik net zo goed ken als met mijn eigen broer, was
(. . .) zijn hele leven een integer man, een man die was toegewijd
aan de belangen van de mensheid en de vereisten van God. Er
is nooit een mens geweest met meer integriteit en meer toewij-
ding ten opzichte van de belangen van de mensheid dan de
profeet Joseph Smith. En dat kan ik uit persoonlijke ervaring
zeggen.’ (Conference Report, april 1898, p. 64.)

‘Er zijn maar weinig mannen die nu nog leven en die de profeet
Joseph Smith zo goed kenden als ik. Ik was vaak bij hem. Ik
bezocht hem en zijn gezin, zat bij hem aan tafel, ging onder
verschillende omstandigheden met hem om en sprak persoon-
lijk met hem om raad te ontvangen. Ik weet dat Joseph Smith
een profeet van God was; ik weet dat hij een eerzaam man was,
een deugdzaam man, en dat hij respect had voor de mensen
met wie hij omging. De Heer heeft me duidelijk laten zien dat
hij een profeet van God was, en dat hij het heilig priesterschap
droeg.’ (Conference Report, oktober 1900, p. 61.)

Joseph F. Smith
‘Ik geef mijn getuigenis aan u en aan de wereld dat Joseph
Smith door de macht van God was voorbereid om de fundering
te leggen van zijn grote werk in de laatste dagen, om de volheid
van het evangelie in deze bedeling te openbaren, en om het
priesterschap van God te herstellen, waardoor de mens in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mag handelen,
dan zal het door God geaccepteerd worden; door zijn gezag.
Daar geef ik mijn getuigenis van; ik weet dat het waar is.’
(Conference Report, oktober 1910, pp. 4–5.)

Heber J. Grant
‘Ik verheug me in het getuigenis van de Heilige Geest, zodat ik
kan opstaan en in alle ernst kan getuigen dat de engel van God
(. . .) aan de jongen Joseph Smith is verschenen, en dat de
beloften aan die jongen in vervulling zijn gegaan; dat hij een
profeet van God is geworden; dat hij een marteldood is
gestorven; dat zijn bloed een getuigenis is, net als het bloed van
alle martelaars in het verleden, van de goddelijkheid van het
werk dat hij heeft gevestigd; en ik geef u mijn getuigenis dat
God mij heeft laten weten dat Hij leeft, dat Jezus de Heiland
van de wereld is, en dat Joseph Smith een profeet van God
was.’ (James R. Clark, Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 delen [1965–1975],
deel 5, pp. 156–157.)
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George Albert Smith
‘Ik weet dat Joseph Smith een profeet van de Heer was. Hij
heeft zijn leven gegeven, zodat zijn getuigenis bindend voor de
mens zou zijn. Ik weet zeker dat hij in de tegenwoordigheid van
de Verlosser is verhoogd, en zich verheugt in de ontwikkeling
die het werk van de Heer heeft doorgemaakt sinds het evan-
gelie van Jezus Christus door middel van zijn nederige hulp op
aarde werd hersteld. Ik ben dankbaar voor het getuigenis in
mijn hart dat dit het werk van onze Vader is.’ (Conference
Report, juni 1919, p. 42.)

David O. McKay
‘Ik geef u mijn getuigenis dat Joseph Smith een profeet van God
was, en als ik dat zeg, bedoel ik dat ik weet dat Jezus leeft, dat
Hij onze Verlosser is, en dat dit zijn kerk is. Wij zijn slechts zijn
vertegenwoordigers. Als we dat accepteren, kunnen we de
realiteit van God de Vader, de Vader van onze geest, beter
accepteren.’ (Conference Report, september – oktober 1966,
pp. 87–88.)

Joseph Fielding Smith
‘Joseph Smith, de nederige boerenjongen, werd opgeleid en
geïnstrueerd als geen enkele andere profeet, door boodschap-
pers die van de troon en uit de tegenwoordigheid van onze
eeuwige Vader gestuurd werden. (Doctrines of Salvation, Bruce
R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 1, p. 201.)

‘Ik heb een volmaakte kennis van de goddelijke zending van de
profeet Joseph Smith. Zonder enige twijfel weet ik dat de Heer
hem had voorbereid en hem openbaringen en geboden had
gegeven, de hemelen voor hem had geopend en hem had
geroepen om aan het hoofd van deze glorierijke bedeling te
staan. Ik weet net zo zeker dat toen hij in zijn jeugd in gebed
ging, hij zich in de tegenwoordigheid van God de Vader en zijn
Zoon, Jezus Christus, bevond; daar twijfel ik niet aan; dat weet
ik zeker. Ik weet dat hij later door Moroni werd bezocht, het
Aäronisch priesterschap van Johannes de Doper ontving, het
Melchizedeks priesterschap van Petrus, Jakobus en Johannes
ontving, en dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen op 6 april 1830 in opdracht van God werd geor-
ganiseerd.’ (Conference Report, april 1951, p. 58.)

Harold B. Lee
‘Ik getuig plechtig van de goddelijke zending van de Heiland
en van het feit dat Hij zijn kerk nu leidt, net als in alle andere
bedelingen.

‘Ik heb een getuigenis, dat krachtiger is dan mijn gezichtsver-
mogen, dat de Heer heeft verklaard: ”De sleutels van het
koninkrijk Gods zijn toevertrouwd aan het mensdom op aarde
[vanaf de profeet Joseph Smith tot en met zijn opvolgers in het
heden], en vandaar zal het evangelie voortrollen naar de einden
der aarde (. . .)” [LV 65:2].

‘Ik geef dat getuigenis met heel mijn ziel.’ (Conference Report,
oktober 1972, p. 20; of Ensign, januari 1973, p. 25.)

Spencer W. Kimball
‘De God van al deze werelden en de Zoon van God, de
Verlosser, onze Heiland, hebben [de profeet Joseph Smith]
persoonlijk bezocht. Hij zag de levende God. Hij zag de levende
Christus. Er zijn maar weinig mensen die ooit zo’n visioen
hebben gehad. (. . .) Joseph behoorde nu tot een uitgelezen
groep – de beproefden, de vertrouwden en de waarheidsge-
trouwen. Hij bevond zich in een uitgelezen groep mensen die
Abraham beschrijft als “edelen en groten” die “goed” waren en
de regeerders van de Heer zouden worden. (Abraham
3:22–23.)’ (The Teachings of Spencer W. Kimball, Edward L.
Kimball [1982], p. 430.)

Ezra Taft Benson
‘Ik getuig dat het Boek van Mormon, dat God ons in deze
laatste dagen gegeven heeft, het tastbare bewijs is dat Jezus de
Christus is en dat Joseph Smith zijn profeet is. (Zie LV 20:8–33.)
Dit andere testament van Jezus Christus is een schriftelijk
verslag van de vroegere bewoners van Amerika. Het werd
door de gave en macht van God vertaald door Joseph Smith.
(Zie LV 135:3.) Wie het Boek van Mormon lezen en overdenken
en onze eeuwige vader in de naam van Christus vragen of het
waar is, kunnen zelf door de Heilige Geest een getuigenis
krijgen van de waarheid ervan, als ze het maar met een oprecht
hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus
vragen. (Zie Moroni10:3–5.)’ (De Ster, januari 1989, p. 74.)

Howard W. Hunter
‘Joseph Smith was niet alleen een groot man, maar een geïnspi-
reerd dienstknecht van de Heer, een profeet van God. Zijn
grootsheid bestaat hierin: hij heeft werkelijk de Vader en de
Zoon gezien, en alle gevolgen van die openbaring aanvaard. In
die openbaring werd opdracht gegeven tot herstel van de ware
en levende kerk zoals die in de tijd van de Heiland had bestaan.

‘Ik getuig dat de jonge profeet, die in zoveel opzichten het
centrale wonder blijft in de (. . .) kerkgeschiedenis, een levend
bewijs is dat in Gods handen onder leiding van de Heiland van
deze wereld, de zwakke en eenvoudige dingen naar voren zijn
gekomen om de machtigen en sterken neer te halen.’ (De Ster,
juli 1991, p. 62.)

Gordon B. Hinckley
‘Ik heb veel bewondering en liefde voor de profeet Joseph
Smith. Mijn hart gaat naar hem uit, voor alles wat hij heeft
doorstaan. Hij gaf zijn leven voor het getuigenis van de waar-
heid. Vanaf zijn jeugd tot aan zijn dood werd hij verdreven,
opgejaagd, vervolgd en achtervolgd. Maar hij ging moedig
door, een bekeerling hier en een bekeerling daar. Hij organi-
seerde de kerk, vestigde de leer, en bouwde de kerk zo op dat
die de komende jaren zou doorstaan. Ik voel alleen maar liefde
voor hem. Ik eerbiedig hem, ik respecteer hem, ik bewonder
hem en ik eer hem.’ (Heidi S. Swinton, American Prophet: The
Story of Joseph Smith [1999], p. 147.)

Getuigenissen van hedendaagse profeten over Joseph Smith
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Totaal
gewicht

Goederen Kosten
per eenheid

Gewicht
per eenheid

Aantal
eenheden

Totale
kosten

Journaal

Trek het voedsel af wat tijdens de reis gebruikt wordt.

Voedsel

Boeken 10,00 7,5 kilo

Waterflessen  5,00 2,5 kilo

Gereedschap 10,00 5 kilo

Touw  5,00 2,5 kilo

Extra schoenen  5,00 1,5 kilo

Beddengoed en dekens  5,00 5 kilo

Medicijnen  1,00 1,5 kilo

Tent 10,00 7,5 kilo

Kookgerei 20,00 7,5 kilo

Vislijnen en haken  1,00 —

Meubels 25,00 30 kilo

Landbouwgereedschap 20,00 25 kilo

Zout  0,50 2,5 kilo

Gedroogd fruit  3,00 2,5 kilo

Bonen  2,00 15 kilo

Voorraden

Rijst  2,00 10 kilo

Suiker  3,00 5 kilo

Meel  5,00 25 kilo

Totale hoeveelheid voedsel en goederen
(Besteed niet meer dan 220 euro en neem niet meer dan 816 kilo mee.)

Hebben jullie de Salt Lake Valley bereikt? 6 Ja 6 Nee

Restant voedsel na:

1–2 maanden 3–4 maanden 5–6 maanden 7–8 maanden 9–11 maanden 12–14 maanden 15–17 maanden 18 maanden

GOEDERENLIJST VOOR OP REIS



Deze proclamatie heeft president Gordon B. Hinckley voorgelezen als onderdeel van zijn toespraak, gehouden tijdens de 
algemene bijeenkomst van de zustershulpvereniging in Salt Lake City (Utah) op 23 september 1995.

Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en
rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en
geestelijke behoeften, ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben
en helpen, de geboden van God moeten naleven en gezagsge-
trouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook mogen bevinden.
De echtgenoten – de moeders en vaders – zullen door God
verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen van deze
verplichtingen.

HET GEZIN is door God ingesteld. Het huwelijk van man
en vrouw is van essentieel belang in zijn eeuwige plan.
Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren
te worden, en te worden opgevoed door een vader en een
moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. De
kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst als de leringen
van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen. Een
geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op
en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed,
bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en
gezonde ontspanning. Volgens het goddelijk plan behoort de
vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren.
Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming
van zijn gezin. De taak van de moeder is op de eerste plaats
de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben de plicht
om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken
te helpen. Invaliditeit, overlijden of andere omstandigheden
kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere
familieleden behoren zonodig steun te verlenen.

WIJ WAARSCHUWEN degenen die het verbond van
huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken,
of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag
aan God rekenschap moeten afleggen. Verder waarschuwen wij
ervoor dat het verval van het gezin de rampen voor personen,
gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de pro-
feten van vroeger en nu voorzegd hebben.

WIJ DOEN EEN BEROEP op burgers en overheidsdienaren
met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maat-
regelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als
fundamentele eenheid van de maatschappij te handhaven en
te versterken.

WIJ, HET EERSTE PRESIDIUM en de Raad der Twaalf
Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, verklaren plechtig dat het huwelijk tussen
man en vrouw van Godswege is geboden en dat het gezin centraal
staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming
van zijn kinderen.

IEDER MENS – man en vrouw – is geschapen naar het beeld
van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -dochter van
hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een goddelijke
aard en bestemming. Het geslacht is een essentieel kenmerk van
iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en
bestemming.

IN HET VOORSTERFELIJKE LEVEN kenden en aanbaden
de geestzonen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en aan-
vaardden zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam
konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om voor-
uitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk
hun goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven
te verwezenlijken. Het goddelijk plan van gelukzaligheid maakt
het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan.
Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels
beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in de tegen-
woordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig
verenigd wordt.

HET EERSTE GEBOD dat God aan Adam en Eva gaf, had
betrekking op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te
krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich
te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft.
Wij verklaren ook dat God geboden heeft dat het heilige voort-
plantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man
en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.

WIJ VERKLAREN dat de manier waarop het sterfelijk leven
tot stand komt door God is voorgeschreven. Wij bevestigen
de heiligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeu-
wige plan.

MAN EN VROUW hebben de plechtige taak om van elkaar
en van hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kinderen
te zorgen. ‘Kinderen zijn een erfdeel des Heren’ (Psalmen 127:3).

HET GEZIN
EEN PROCLAMAT I E  AAN DE WERE LD

HET EERSTE PRESIDIUM EN DE RAAD DER TWAALF APOSTELEN VAN

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN
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Nu wij gedenken dat Jezus Christus twee millennia
geleden geboren is, getuigen wij dat Hij werkelijk
bestaan heeft, dat zijn leven onvergelijkbaar was en

dat zijn grote zoenoffer oneindige kracht bezit. Geen ander
heeft zo’n diepgaande invloed gehad op allen die op aarde
geleefd hebben en nog zullen leven. 

Hij was de grote Jehova van het Oude Testament, de
Messias van het Nieuwe Testament. Onder leiding van zijn
Vader heeft Hij de aarde geschapen. ‘Alle dingen zijn door het
Woord [Christus] geworden en zonder dit is geen ding gewor-
den, dat geworden is’ (Johannes 1:3). Hoewel zondeloos, liet
Hij Zich niettemin dopen om alle gerechtigheid te vervullen.
‘Hij is rondgegaan, weldoende’ (Handelingen 10:38), maar
werd ervoor veracht. Zijn evangelie was een boodschap van
vrede en welbehagen. Hij drukte allen op het hart zijn voor-
beeld te volgen. Hij doorkruiste het land Palestina, waarbij Hij
zieken genas, blinden hun gezichtsvermogen gaf en doden
opwekte. Hij verkondigde eeuwige waarheden, zo leerde Hij
zijn volgelingen dat wij vóór dit leven al bestonden, dat ons
leven op aarde een doel heeft, en dat de zoons en dochters van
God ongekende mogelijkheden hebben in het hiernamaals. 

Hij heeft het avondmaal ingesteld om ons te herinneren aan
zijn grote zoenoffer. Hij is in hechtenis genomen en schuldig
verklaard op grond van lasterlijke aantijgingen, gevonnist om
het gepeupel ter wille te zijn, veroordeeld tot de dood aan het
kruis op Golgota. Hij heeft zijn leven gegeven ter verzoening
van de zonden van het hele mensdom. Zijn plaatsbekledende
lijden was zijn gift aan allen die ooit op aarde zouden leven. 

Wij getuigen plechtig dat zijn leven, waar de hele
menselijke geschiedenis om draait, niet in Betlehem is
begonnen, noch op Golgota is geëindigd. Hij is de
Eerstgeborene van de Vader, de eniggeboren Zoon in het vlees,
de Verlosser van de wereld.

Hij is herrezen uit het graf ‘als eersteling van hen, die
ontslapen zijn’ (1 Korintiërs 15:20). Als herrezen Heer heeft
Hij degenen bezocht die Hij tijdens zijn leven had liefgehad.
Ook is Hij in het oude Amerika onder zijn ‘andere schapen’
werkzaam geweest (zie Johannes 10:16). In de hedendaagse

wereld zijn Hij en zijn Vader verschenen aan de jonge Joseph
Smith, waarmee de lang geleden beloofde bedeling ‘van de vol-
heid der tijden’ (Efeziërs 1:10) werd ingeluid.

Over de levende Christus heeft de profeet Joseph Smith
geschreven: ‘Zijn ogen waren als een vurige vlam; zijn hoofd-
haar was zo wit als reine sneeuw; de straling van zijn aangezicht
overtrof de glans der zon; en zijn stem was als het geruis van
grote wateren, ja, de stem van Jehova, zeggende:

‘Ik ben de Eerste en de Laatste; Ik ben het, die leeft, Ik ben
het, die werd gedood; Ik ben uw Voorspraak bij de Vader’
(Leer en Verbonden 110:3—4).

Van Hem heeft de profeet ook gezegd: ‘En nu, na de vele
getuigenissen, die van Hem zijn gegeven, is dit het getuigenis,
het allerlaatste, dat wij van Hem geven: Dat Hij leeft!

‘Want wij zagen Hem, namelijk ter rechterhand Gods; en
wij hoorden de stem, die getuigenis gaf, dat Hij de
Eniggeborene des Vaders is — 

‘Dat door Hem, en in Hem, en uit Hem de werelden worden
en werden geschapen, en dat de bewoners ervan Gode gewon-
nen zonen en dochteren zijn’ (Leer en Verbonden 76:22—24).

Wij verklaren plechtig dat zijn priesterschap en zijn kerk op
aarde hersteld zijn — ‘gebouwd op het fundament van de apos-
telen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is’
(Efeziërs 2:20).

Wij getuigen dat Hij eens op aarde zal terugkeren. ‘En de
heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende
tezamen zal dit zien’ (Jesaja 40:5). Hij zal heersen als Koning
der koningen en regeren als Heer der heren, en elke knie zal
zich buigen en elke tong zal Hem in aanbidding loven. Ieder
van ons zal voor Hem staan om door Hem te worden ge-
oordeeld naar onze werken en de verlangens van ons hart. 

Wij getuigen, als zijn naar behoren geordende apostelen, dat
Jezus de levende Christus is, de onsterfelijke Zoon van God. Hij
is de grote Koning Immanuël, die Zich nu aan de rechterhand
van zijn Vader bevindt. Hij is het licht, het leven en de hoop
van de wereld. Zijn weg is het pad dat leidt tot geluk in dit leven
en tot het eeuwige leven in de wereld hierna. God zij dank voor
de weergaloze gave van zijn goddelijke Zoon.

DE LEVENDE CHRISTUS
HET GETUIGENIS VAN DE APOSTELEN

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

HET EERSTE PRESIDIUM HET QUORUM DER TWAALF

1 januari 2000
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Mount Everest is met een hoogte van 8.850 meter de hoogste berg in de wereld. Mount Everest ligt in het Himalayagebergte, op de
grens van Nepal en Tibet. Klimmers riskeren letsel of de dood door gebrek aan zuurstof, door kou, door lawine’s en door kans op
vallen. Tussen 1953 en 1998 hebben 1.057 mensen de top bereikt. In diezelfde periode zijn 147 mensen tijdens hun poging overleden.
(Zie mnteverest.net <http://www.mnteverest.net‘ [3 mei 2000 bezocht].
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