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De Heiland heeft erop gewezen hoe belangrijk het is om de geboden te gehoor-
zamen en te leren: ‘Wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der
hemelen’ (Matteüs 5:19). U heeft de heilige taak gekregen de kinderen te helpen
zich aan hun doopverbonden te houden en anderen te dienen. Terwijl ieder
meisje zich erop voorbereidt een jongevrouw en iedere jongen zich erop voorbe-
reidt een jongeman te worden en het priesterschap te ontvangen, kunt u een
belangrijke invloed op hun leven hebben.

In 1831, korte tijd nadat de kerk was georganiseerd, heeft de Heiland gezegd dat
leerkrachten ‘de beginselen van Mijn evangelie [moeten] onderwijzen, die in de
Bijbel en het Boek van Mormon staan’ (Leer en Verbonden 42:12). De Bijbel en
het Boek van Mormon waren op dat moment de enige beschikbare Schriftuur. In
onze tijd is het de taak van de leerkracht om de heilige waarheden uit alle stan-
daardwerken te leren, dus ook uit de Leer en Verbonden en de Parel van grote
waarde. Die waarheden kunnen ertoe bijdragen dat de kinderen geloof in God
en zijn Zoon Jezus Christus ontwikkelen.

Alle kinderen die op 1 januari tussen de zeven en elf zijn, behoren onderricht te
ontvangen uit een van de lesboeken Jeugdwerk 4, 5, 6 of 7. Er wordt ieder jaar
slechts één lesboek gebruikt voor alle kinderen in deze leeftijdsgroep. Ieder les-
boek heeft een van de standaardwerken als hoofdthema: Jeugdwerk 4 gaat over
het Boek van Mormon, Jeugdwerk 5 over de Leer en Verbonden, Jeugdwerk 6
over het Oude Testament en Jeugdwerk 7 over het Nieuwe Testament. In een
periode van vier jaar hebben de kinderen dan alle standaardwerken bestudeerd.

Afhankelijk van de plaatselijke behoeften en het aantal kinderen tussen de acht
en elf, kunnen in een klas kinderen van dezelfde leeftijd, verschillende leeftijden
of alleen jongens of alleen meisjes worden ingedeeld. U moet los van de indeling
van de klassen er voor zorgen dat ieder kind genoeg aandacht krijgt.

Meisjes gaan met twaalf jaar naar de jongevrouwen en jongens gaan op diezelfde
leeftijd naar de Aäronische priesterschap. Ze blijven echter tijdens de zondags-
school het jeugdwerk bezoeken tot de eerste week van januari. Dan zullen zij
naar de zondagsschool gaan.

De laatste les in dit lesboek is getiteld ‘Het priesterschap kan ons tot zegen zijn’.
Deze les dient gebruikt te worden door de leerkracht van elfjarige kinderen, die
de jongens voorbereidt op het ambt van diaken en de meisjes op de overgang
naar de jongevrouwen. Geef de les voordat het oudste kind in uw klas twaalf
wordt. Bid om de leiding van de Heer bij het voorbereiden en geven van de les,
zodat de kinderen zullen begrijpen wat het priesterschap inhoudt, hoe het hun tot
zegen kan zijn en wat zij kunnen doen om het priesterschap te eren.

Dit lesboek heeft de leringen van het Boek van Mormon als basis. Naarmate u de
kinderen over deze leringen vertelt zullen ze een beter begrip van de zending en
de verzoening van Jezus Christus krijgen en zullen zij een groter geloof in Hem
en een groter getuigenis van zijn zending ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de
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kinderen leren hoe ze de leringen van Jezus Christus in hun eigen leven kunnen
toepassen en dat ze een groter verlangen krijgen zijn geboden te onderhouden.

Spoor de kinderen aan om thuis in het Boek van Mormon te lezen over de profe-
ten die in Amerika werkzaam waren en over de zending van de Heiland onder de
Nephieten. Wanneer de kinderen over de profeten en de Heiland lezen, zullen zij
hun inspirerende voorbeeld en leringen willen volgen en meer op hen willen gaan
lijken. De belangrijke waarheden die de kinderen uit de leringen van de Heiland
en zijn profeten kunnen halen, zullen ertoe bijdragen dat zij beter voorbereid zijn
om zich aan hun verbonden te houden en gedurende hun hele leven in de kerk
werkzaam te zijn. De waarheden zullen hun ook de kracht geven om aan de ver-
leidingen in de hedendaagse wereld het hoofd te bieden.

Om uw heilige taak, de kinderen lesgeven, te vervullen, moet u zowel mentaal
als geestelijk voorbereid zijn. Een deel van de voorbereiding bestaat daaruit dat
u de leerstellingen die u doorgeeft, begrijpt en er zelf een getuigenis van hebt.
De Heiland, de grootste leerkracht aller tijden, heeft ons veel hulpmiddelen
gegeven om ons er beter op voor te bereiden om zijn evangelie aan anderen te
verkondigen:

• Zoek nederig de Geest door gebed. De Heer heeft gezegd: ‘Wees nederig, en
de Here, uw God, zal u aan de hand leiden, en u antwoord geven op uw gebe-
den’ (LV 112:10). Als wij nederig zijn, hebben we het recht om te weten hoe de
Heer wil dat wij zijn kinderen lesgeven.

• Bestudeer de Schriften en de woorden van zijn levende profeten. Er gaat grote
kracht uit van het lezen en overpeinzen van het woord van de Heer. Hij heeft
ons geboden: ‘Tracht niet Mijn woord te verkondigen, maar tracht eerst Mijn
woord te verkrijgen, en dan zal uw tong worden losgemaakt; dan zult gij, indien
gij dit verlangt, Mijn Geest en Mijn woord hebben, ja, de macht Gods om men-
sen te overtuigen’ (LV 11:21).

Een hedendaagse profeet, president Ezra Taft Benson, heeft opnieuw beves-
tigd dat het belangrijk voor ons is om het woord des Heren te leren kennen:
‘Ik dring er bij u op aan uzelf opnieuw te verplichten tot een dagelijkse studie
van de Schriften. Laaf u dagelijks, zodat de macht van de Geest u zal vergezel-
len in uw roeping’ (De Ster, juli 1986).

• Houd u aan uw verbonden. De mate waarin u geleid kunt worden door de
Geest hangt af van de getrouwheid waarmee u zich houdt aan de verbonden
die u heeft gesloten met uw hemelse Vader. U geeft ook het goede voorbeeld
als u ‘de verbonden (. . .) [nakomt]’ (LV 42:13). Wanneer de kinderen uw liefde
voor de Heiland en uw vastberadenheid in het naleven van het evangelie zien,
zullen zij gemotiveerder zijn om Hem te volgen.

• Bedenk manieren waarop de kinderen de liefde van de Heiland kunnen voelen.
Vertel ze vaak hoeveel u van hen houdt en benadruk hoe waardevol zij zijn en
wat voor mogelijkheden zij in zich hebben. Door uw liefde en genegenheid leren
de kinderen te begrijpen hoeveel Vader in de Hemel en Jezus Christus van hen
allemaal houden. Het zal ze ook leren anderen lief te hebben.

U zult veel hebben aan dit lesboek om op systematische wijze les te geven met de
Schriften als middelpunt. In de lessen wordt gebruik gemaakt van verhalen uit en
verwijzingen naar het Boek van Mormon om de kinderen evangeliebeginselen bij
te brengen. Er wordt niet precies aangegeven hoe u de verhalen moet vertellen.
Als u zich voorbereidt en lesgeeft met de Geest dan kunt u op de kinderen begrip
overbrengen van de verhalen en de beginselen die daarin worden geleerd. U 
zult ze laten inzien hoe ze die beginselen in hun leven kunnen toepassen. Als uw
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lessen goed voorbereid en interessant zijn, zullen de kinderen gemotiveerd zijn
om aandachtig te luisteren en te leren.

De volgende suggesties kunnen u van nut zijn u beter voor te bereiden op effec-
tief onderwijs in uw klas:

1. Bestudeer, een of twee weken voordat u de les moet geven, met een gebed
in uw hart het doel van de les en de schriftpassages die onder het hoofd ‘Voor-
bereiding’ worden genoemd. Neem vervolgens het doel van de les en de
passages nog een keer door en denk er over na hoe ze van toepassing
kunnen zijn op de kinderen in uw klas. Stel uzelf daarbij de volgende vragen:
‘Wat wil mijn hemelse Vader dat ieder kind in de klas leert van en doet met
deze les? Hoe kan de les ertoe bijdragen dat de kinderen geloof in Jezus
Christus ontwikkelen, hun getuigenis versterken en zij de verleidingen die op
hun levenspad komen, kunnen weerstaan?’ Schrijf uw ideeën op.

Het boek Evangeliebeginselen (31110 120) is een hulpmiddel bij de bestudering
van de beginselen en leerstellingen van het evangelie. Bij een aantal lessen
wordt onder ‘Voorbereiding’ verwezen naar het hoofdstuk uit dit boek dat
hetzelfde beginsel behandelt. U kunt veel nut hebben van die hoofdstukken
bij uw voorbereiding van het beginsel of de leerstelling. U kunt waarschijnlijk
een exemplaar van het boek Evangeliebeginselen krijgen in uw mediatheek
of via het distributiecentrum.

2. Bepaal of u de aanbevolen aandachtsactiviteit wilt gebruiken als inleiding tot
de les of dat u er zelf één wilt bedenken. Let dan op dat die goed aansluit bij
het verhaal uit de Schriften.

3. De lessen geven niet aan hoe u het verhaal moet vertellen; u moet de leiding
van de Geest zoeken om te bepalen wat u moet leren en hoe. Wissel uw les-
methoden van week tot week af (zie ‘Lesgeven uit de Schriften’ op deze blad-
zijde). Houd er bij uw voorbereiding rekening mee dat u de kinderen zoveel
mogelijk bij leeractiviteiten betrekt. Geef zo les dat de kinderen het verhaal aan
anderen kunnen navertellen.

4. Kies die vragen onder ‘Bespreking’ die er het meest toe bij zullen dragen
dat de kinderen in uw klas de Schriften begrijpen en ze in hun leven kunnen
toepassen. U kunt de vragen op elk gewenst tijdstip in de les stellen. U hoeft
ze niet allemaal te behandelen.

5. Lees de ‘Aanvullende activiteiten’. Kies die activiteiten uit waarvan u het gevoel
hebt dat ze de teksten en het doel van de les het meest verduidelijken. Bepaal
wanneer en hoe u ze wilt gebruiken. Iedere klas is anders en activiteiten die voor
de ene klas heel goed zijn, kunnen voor een andere klas totaal ongeschikt zijn.

6. Vertel eventueel gepaste persoonlijke ervaringen die het doel van de les
onderstrepen. Laat u door de Geest leiden als u ervaringen aan de klas vertelt
of de kinderen ervaringen laat vertellen. Sommige ervaringen zijn heilig of
persoonlijk en behoren niet in de klas besproken te worden.

U behoort altijd de leiding van de Geest te zoeken als u een les voorbereidt of
geeft (zie Alma 17:2–4; LV 42:12–14; 50:17–22). De Geest zal u laten weten hoe
u de lessen interessant en betekenisvol kunt maken voor de kinderen.

Sommige kinderen in uw klas zijn misschien niet zo vertrouwd met de Schriften.
Als u samen in de Schriften leest, hou dan rekening met de kinderen die hulp
nodig hebben bij het opzoeken van teksten. Misschien moet u aan het begin van
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het jaar wat tijd uittrekken, vooral als u jongere kinderen lesgeeft, om ze te leren
hoe ze teksten kunnen opzoeken.

Gebruik afwisselende lesmethoden zodat het voor de kinderen makkelijker is
om de aandacht erbij te houden. Met de volgende suggesties kunt u variatie aan-
brengen in de wijze waarop u uit de Schriften lesgeeft.

1. Vertel het verhaal in uw eigen woorden. Laat de kinderen zich een voorstelling
maken van de gebeurtenissen en personen. Wijs de kinderen erop dat de
mensen over wie u spreekt echt hebben bestaan en dat de gebeurtenissen
echt hebben plaatsgevonden.

2. Laat de kinderen het verhaal of gedeelten ervan uit de Schriften voorlezen.
Houd er rekening mee dat niet alle kinderen goed kunnen voorlezen en dat
leesvaardigheid niet afhankelijk is van leeftijd. Als alle kinderen kunnen lezen,
kunt u ze een paar minuten de tijd geven om het verhaal voor zichzelf te lezen.
Bespreek het verhaal met hen en leg moeilijke woorden of teksten uit.

3. Maak bij het vertellen van het verhaal gebruik van de aanbevolen platen. Hier-
door kunnen de kinderen zich een beeld vormen van hoe de gebeurtenissen
hebben plaatsgevonden. De platen die u kunt gebruiken worden genoemd
onder ‘Benodigdheden’ van de les. Ze zijn genummerd en bevinden zich in het
lesboek. Sommige platen vindt u in Evangelieplaten waarvan de mediatheek
waarschijnlijk een set heeft (de nummers vind u onder ‘Benodigdheden’).
Achter op de platen staat een samenvatting van het verhaal. U kunt ook
andere geschikte platen gebruiken.

4. Laat de kinderen het verhaal naspelen. (Let erop dat de heiligheid van de
Schriften niet wordt aangetast door de wijze waarop het verhaal wordt uitge-
beeld.) U kunt eenvoudige rekwisieten gebruiken zoals een mantel, een
mes enzovoorts, en de kinderen de verschillende delen van het verhaal laten
naspelen. Vraag een kind hoe het zich zou voelen als het de persoon was
die het net heeft uitgebeeld.

5. Teken eenvoudige figuren of afbeeldingen op het bord of gebruik knipplaten
terwijl u het verhaal uit de Schriften vertelt.

6. Doe een rollenspel waarbij verscheidene kinderen de rol van een van de
personen in het verhaal op zich nemen. Laat de kinderen waar mogelijk de
dialoog rechtstreeks uit de Schriften voorlezen.

7. Vraag een ouder, lid van de wijk of gemeente of een kind uit de klas om het
verhaal voor te lezen. Geef hem/haar een week of twee de tijd om zich voor te
bereiden en geef aan hoeveel tijd hij/zij heeft om het verhaal voor te lezen.

8. Doe, voordat u een verhaal vertelt, een goed-of-fout-spelletje met de kinde-
ren. Leg de klas uit dat u wilt kijken hoe goed zij het verhaal al kennen.
Herhaal het spel nadat u het verhaal hebt voorgelezen zodat u kunt zien wat
ze hebben geleerd.

9. Schrijf belangrijke woorden en de namen van personen uit het verhaal op het
bord. Laat de kinderen de woorden of namen aankruisen als u het verhaal
vertelt. Leer de kinderen nieuwe woorden zodat ze de Schriften beter begrij-
pen en het plezierig voor hen is om ze thuis te lezen.

10. Schrijf vooraf vragen over het verhaal op het bord. Als de kinderen onder het
verhaal een antwoord horen, stop dan even en bespreek het antwoord.
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11. Vertel het verhaal en laat de kinderen als zij dat willen hun lievelingsgedeelte
navertellen. U kunt een kind vragen om met het verhaal te beginnen en dan
om de beurt de anderen vragen verder te gaan.

12. Draai een bandje af met een keuze van verzen uit de Schriften.

13. Maak een memory-spel met kartonnen kaartjes van 7,5 cm bij 12,5 cm. Zorg
dat u vier tot acht paar kaarten heeft. U kunt bijvoorbeeld op het ene kaartje
de droom van Lehi schrijven en op het bijpassende kaartje de betekenis van
de droom. Schud de kaarten door elkaar en leg ze met de tekst naar beneden
op de tafel of de vloer. Laat de kinderen om de beurt twee kaarten omdraaien.
Lees voor wat er op de kaarten staat. Als de kaarten bij elkaar horen, laat u ze
met de tekst naar boven liggen. Als ze niet bij elkaar horen, draait u ze weer
met de goede kant naar beneden en is het volgende kind aan de beurt.
Ga door met het spel tot alle kaarten met de goede kant naar boven liggen.

U kunt bijvoorbeeld vijf paar kaarten maken over Lehi’s droom (1 Nephi 8; 11).
Gebruik drie andere paren om de aandacht van de kinderen vast te houden.

Paar 1: Boom – Liefde van God
Paar 2: IJzeren roede – Het woord van God
Paar 3: Vrucht – Het eeuwige leven
Paar 4: Donkere mist – Verleidingen
Paar 5: Het grote en ruime gebouw – Hoogmoed van de wereld
Paar 6: Ster – Ster
Paar 7: Maan – Maan
Paar 8: Zon – Zon

14. Speel een vraagspelletje. Stop verscheidene papiertjes met vragen in een pot
of doos en laat de kinderen er om de beurt een papiertje uithalen en de vraag
beantwoorden.

Meedoen aan discussies en andere leeractiviteiten kunnen ertoe bijdragen dat
kinderen evangeliebeginselen leren begrijpen. De volgende richtlijnen kunnen
u helpen om zinvolle vragen te stellen en de discussie te stimuleren:

1. Stel vragen en geef verwijzingen naar de Schriften zodat de kinderen de ant-
woorden in de Schriften kunnen terugvinden.

2. Stel geen vragen die met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden, maar
vragen die de kinderen tot nadenken en discussiëren aansporen. Vragen die
beginnen met waarom, hoe, wat, wanneer en waar zijn meestal zinvoller.

3. Betrek de kinderen erbij die normaal gesproken niet deelnemen aan een
discussie door ze rechtstreeks met hun naam aan te spreken en ze een vraag
te stellen waarvan u het gevoel heeft dat ze hem kunnen beantwoorden.
Geef ze de tijd om te antwoorden. Help ze indien nodig, maar alleen als ze de
tijd hebben gehad om na te denken en te antwoorden.

4. Moedig de kinderen aan hun mening te geven over hetgeen zij uit de Schriften
leren. Reageer positief op hun bijdragen.

5. Geef de kinderen een oprecht compliment als zij de vragen beantwoorden.
Geef ze het gevoel dat hun mening en gevoelens belangrijk zijn. Houd reke-
ning met kinderen die misschien niet zo graag meedoen.

Help de kinderen het geleerde in hun leven toe te passen. Nephi heeft ons de
raad gegeven om ‘alle schriftuur op ons toepasselijk [te maken], opdat wij er
nut en lering uit mochten trekken’ (1 Nephi 19:23). De volgende ideeën kunnen
u van nut zijn:
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1. Geef uw getuigenis van de waarheden aan uw leerlingen als de Geest u daar-
toe aanspoort. Er zal meer kracht van uw lessen uitgaan als u oprecht en met
overtuiging onderricht.

2. Spoor de kinderen aan om de Schriften individueel en in het gezin te lezen.
Moedig hen aan hun eigen exemplaar van de Schriften mee te nemen. Zorg
dat u extra exemplaren heeft om in de klas te gebruiken voor die kinderen die
ze niet bij zich hebben of zelf geen Schriften bezitten. Als uw wijk of gemeente
een mediatheek heeft, kunt u ze daar waarschijnlijk krijgen.

3. Vraag de kinderen te vertellen wat zij hebben geleerd en hoe zij de geleerde
evangeliebeginselen in hun eigen leven kunnen toepassen.

4. Doe alsof u een verslaggever bent en interview de kinderen. Laat hen doen
alsof ze de personen zijn over wie wij in de Schriften lezen. Vraag hun details
van het verhaal te vertellen en hoe zij zich voelden tijdens de gebeurtenissen.

5. Verdeel de klas in twee of meer groepjes. Vertel het verhaal en laat vervolgens
elk groepje de belangrijkste beginselen opschrijven. Vraag de groepjes daarna
om de beurt hoe ze die beginselen in hun leven zouden kunnen toepassen.

6. Doe schriftonderzoek: Moedig de kinderen gedurende het hele jaar aan om
die teksten te markeren die vooral op hun leven van toepassing zijn. Ze kunnen
bijvoorbeeld 1 Nephi 2:16, 1 Nephi 3:7 of 1 Nephi 4:6 markeren. Geef ze een
aanwijzing zoals een gebeurtenis, situatie of probleem; vraag ze vervolgens
een tekst op te zoeken die bij de aanwijzing past. Laat de kinderen die de tekst
als eerste hebben gevonden de rest van de klas helpen. Daarna kunnen ze
vertellen waarom die tekst bij de aanwijzing past.

7. Vertel een u bekend voorval waarin de kinderen in overeenstemming met een
besproken beginsel hebben gehandeld. Als u bijvoorbeeld een les geeft over
het belang van vriendelijk zijn, dan kunt u een voorval in herinnering brengen
waarin de kinderen vriendelijk waren tegen anderen.

8. Bespreek de opdrachten die u heeft gegeven. Als u een opdracht heeft
gegeven of de kinderen heeft aangespoord iets te doen, let er dan op dat u de
volgende zondag aan het begin van de les de kinderen ernaar vraagt.

Teksten uit het hoofd leren kan een goede manier zijn om evangeliewaarheden
te onderrichten. De meeste kinderen leren graag iets uit het hoofd zolang het
op een leuke en creatieve manier gaat, zoals bijvoorbeeld in de onderstaande
suggesties:

1. Schrijf de eerste letter van ieder woord dat uit het hoofd moet worden geleerd,
op het bord of op een stuk papier. Voor het eerste geloofsartikel kunt u bijvoor-
beeld de volgende letters op een blad schrijven:

W g i G d E V e i Z Z J C e i d H G
Wijs de letters aan terwijl u het corresponderende woord zegt. Herhaal het een
paar keer en laat de kinderen dan proberen het zelf op te zeggen. Het zal niet
lang duren voordat ze het blad niet meer nodig hebben.

2. Verdeel de tekst in kleinere stukken. Begin bij het laatste stuk en lees dat voor.
Werk zo terug naar het begin van de tekst zodat de kinderen het minst bekende
gedeelte het eerst herhalen. In Alma 37:35 bijvoorbeeld kunnen de kinderen
‘de geboden van God te onderhouden’ verscheidene malen opzeggen. Vervol-
gens het volgende gedeelte ‘Ja, leer in uw jeugd’ eraan toevoegen. Tenslotte
kunnen zij het hele vers opzeggen.

Teksten uit het
hoofd leren
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3. Schrijf, als de kinderen al goed kunnen lezen, voor ieder kind de tekst op een
kaartje. Maak van het kaartje een soort puzzel met op ieder stukje een woord
of gedeelte van de tekst. Nadat u het vers een aantal keer samen hebt opge-
zegd, kunt u de kinderen hun puzzel geven en hen apart of als klas de puzzel-
stukjes in de juiste volgorde laten leggen.

4. Maak gebruik van muziek om het uit het hoofd leren te vergemakkelijken.

5. Herhaal de tekst meerdere keren. Stop zo nu en dan midden in de tekst en laat
een kind het volgende woord of gedeelte opzeggen. Vraag vervolgens een
ander kind om nog een paar woorden eraan toe te voegen. Ga hiermee door
totdat ieder kind minstens een beurt heeft gehad.

6. Verdeel de kinderen in twee groepen. Laat de ene groep het eerste woord
zeggen, de andere het volgende enzovoort.

7. Kies een tekst uit de Schriften waarvan u wilt dat de kinderen hem uit het hoofd
leren en schrijf hem op het bord of op een blad. Herhaal de tekst verscheidene
malen en veeg telkens een paar woorden meer weg of bedek ze. Ga net zo
lang door totdat de kinderen de hele tekst uit hun hoofd kennen.

Als u klaar bent met de les, kunt u een activiteit bedenken om de resterende tijd
zinvol te besteden. De volgende suggesties kunnen hierbij nuttig zijn:

1. Vraag een paar kinderen hun lievelingsverhaal uit de Schriften te vertellen.

2. Laat de kinderen teksten opzoeken door hun aanwijzingen te geven bij
belangrijke teksten die ze al gemarkeerd hebben. Deel hen in paren of kleine
groepjes in en vraag hen de juiste tekst of passage op te zoeken.

3. Help de kinderen een tekst uit de les of een geloofsartikel dat aansluit bij de
les uit het hoofd te leren.

4. Vraag de kinderen hoe zij de beginselen uit de les thuis, op school of onder
hun vriendjes kunnen toepassen.

5. Verdeel de klas in groepjes en laat de kinderen elkaar om de beurt vragen
stellen over de les.

6. Laat ieder kind een tekening maken die met de les verband houdt. Die kunnen
ze dan meenemen naar huis om hen aan het doel van de les te herinneren.

7. Moedig de kinderen aan teksten te markeren voor verdere schriftstudie. U kunt
de kinderen vragen die teksten uit de les aan te strepen die zij het mooiste
vonden, of u kunt zelf verzen noemen waarvan u denkt dat ze de kinderen aan
het doel van de les zullen herinneren.

8. Help de kinderen de volgorde van de boeken in het Boek van Mormon uit het
hoofd te leren. U kunt ze de volgorde van de boeken leren met behulp van het
liedje ‘De boeken in het Boek van Mormon’ (Kinderliedjes).

9. Neem de beginselen en verhalen uit de Schriften van voorgaande lessen nog
eens door.

Muziek in de klas Het leren van het evangelie kan kracht bijgezet worden door muziek. Kinderen
zijn vaak beter in staat zich zaken te herinneren en te leren met behulp van
muziek.

U hoeft geen musicus te zijn om die muziek te kiezen die ertoe bijdraagt dat de
kinderen de Geest voelen en het evangelie leren. U kunt cassettes gebruiken met
muziek of een groepje kinderen aan het begin of tijdens de les laten zingen om

De resterende tijd 
zinvol besteden
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een beginsel kracht bij te zetten. U kunt ook de liedjes zingen of de tekst van de
liedjes opzeggen om de kinderen in uw klas bij de les te betrekken. [De meeste
liedjes die in dit lesboek genoemd worden komen uit Kinderliedjes, een 
selectie van vertaalde liedjes uit Children’s Songbook. Er zijn audiocassettes
(catalogusnr. 52505) en CDs (catalogusnr. 50505) verkrijgbaar met de muziek 
uit Children’s Songbook.]

Zo nu en dan zal de klas gevraagd worden een evangeliepresentatie te geven
tijdens de participatieperiode van het jeugdwerk. De presentaties kunnen deel
van een les zijn, vereisen daardoor weinig oefening en kunnen de evangeliebe-
ginselen die u hebt onderwezen kracht bijzetten. U kunt de volgende suggesties
voor de participatieperiode gebruiken:

1. Speel een verhaal uit de Schriften na.

2. Zeg teksten op die u gezamenlijk uit het hoofd hebt geleerd.

3. Zeg een geloofsartikel op en leg uit wat het betekent.

4. Doe een rollenspel waarin u laat zien hoe een evangeliebeginsel ook in onze
tijd kan worden nageleefd.

Verweef de geloofsartikelen met uw lessen en spoor de kinderen aan om ze uit
het hoofd te leren voordat ze het jeugdwerk verlaten. Grijp iedere gelegenheid
aan om de kinderen te helpen de geloofsartikelen uit het hoofd te leren en te
begrijpen.

Om kinderen iets te leren en hun zelfvertrouwen te ontwikkelen, moet u de
behoeften en karakteristieke kenmerken voor een bepaalde leeftijd begrijpen en
geschikte activiteiten en lessen plannen. Voor meer informatie over de karak-
teristieke kenmerken voor deze leeftijdsgroep zie Onderwijzen – geen grotere
roeping (33043120), blz. 37–38.

Kenmerken

Lichamelijk

Kent periode van snelle en langzame groei
Kan onhandig zijn
Vindt het leuk om in een groep te spelen

Mentaal

Is leergierig
Denkt na over gebeurtenissen in het verleden
Begint beslissingen te nemen op grond van logica
Wil weten waarom
Beoordeelt mensen en situaties
Heeft idolen
Krijgt een toenemend verantwoordelijkheidsbesef

Sociaal

Vindt activiteiten leuk waarbij het geheugen gebruikt moet worden
Weerstand tegen kinderen van de andere sekse maakt plaats voor grotere

behoefte aan interactie tussen jongens en meisjes
Vindt zowel groeps- als individuele activiteiten leuk

Kinderen van
acht t/m elf

De geloofs-
artikelen

Participatieperiode
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Voelt een sterke behoefte om onafhankelijk te zijn
Ontwikkelt groter gevoel voor humor
Krijgt belangstelling voor anderen

Emotioneel

Houdt niet van kritiek
Kan ongewenst gedrag vertonen als er problemen met 

leeftijdgenoten zijn
Wordt betrouwbaarder
Is zich bewust van het belang om eerlijk te zijn
Begint twijfels te krijgen over zijn of haar gevoel van eigenwaarde
Wordt minder bazig en wil minder zijn/haar zin krijgen

Geestelijk

Vindt het leuk om evangeliebeginselen te leren en in de praktijk 
te brengen

Wordt beïnvloed door de getuigenissen van anderen
Begrijpt evangeliebeginselen steeds beter
Heeft een sterk besef van goed en kwaad

De Heiland heeft ons door zijn voorbeeld geleerd medeleven te hebben en te
tonen voor gehandicapten. Toen Hij na zijn opstanding de Nephieten bezocht,
heeft Hij gezegd:

‘Hebt gij ook zieken onder u? Brengt hen hier. Hebt gij ook lammen, of blinden,
of kreupelen, of verminkten, of melaatsen, of die verschrompelde ledematen heb-
ben, of die doof zijn, of die enigerwijze lijdend zijn? Brengt hen hier, en Ik zal hen
genezen, want Ik heb erbarmen met u; Mijn hart is vervuld met barmhartigheid’
(3 Nephi 17:7).

Als leerkracht in het jeugdwerk bent u bij uitstek in de gelegenheid om erbarmen
te tonen. Ook al bent u er waarschijnlijk niet voor opgeleid om professionele hulp
te bieden, toch kunt u als leerkracht gehandicapte kinderen begrijpen en onder-
wijzen. Betrokkenheid, begrip en een verlangen om ieder kind in de klas bij de
leerzame activiteiten te betrekken zijn een vereiste.

Gehandicapte kinderen kunnen door de Geest geraakt worden ongeacht de
mate van hun begripsvermogen. Ook al kunnen sommige kinderen misschien
niet de hele jeugdwerkperiode aanwezig zijn, zij moeten de gelegenheid krijgen
om slechts korte tijd aanwezig te zijn zodat zij de Geest kunnen voelen. Misschien
is het noodzakelijk dat iemand die begrip heeft voor de behoeften van het kind,
hem of haar begeleid in het jeugdwerk voor het geval hij/zij even tijd nodig heeft
buiten de groep.

Sommige kinderen kunnen leerproblemen hebben, blind, doof of geestelijk
gehandicapt zijn, taal-, spraak-, gedrags-, sociale of motorische problemen heb-
ben, geestelijk of chronisch ziek zijn. Voor anderen kan de taal of de cultuur
onbekend of moeilijk zijn. Ongeacht de individuele omstandigheden heeft ieder
kind liefde nodig en kent de behoefte om geaccepteerd te worden. Ieder kind
wil over het evangelie leren, de Geest voelen, met plezier meedoen en anderen
dienen.

Lesgeven aan
gehandicapte 
kinderen
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De volgende richtlijnen kunnen een hulpmiddel zijn bij het onderrichten van
gehandicapte kinderen:

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

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

Doe er alles aan om de andere kinderen in de klas te leren en ze eraan te
herinneren dat het hun verantwoordelijkheid is ieder kind in de klas te respec-
teren. Een gehandicapt kind in de klas helpen kan voor de hele klas een
leerervaring zijn die hen dichter tot Christus brengt.

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

Vraag, voordat u een gehandicapt kind vraagt om iets voor te lezen, het gebed
uit te spreken of iets anders te doen, hoe hij of zij het vindt om mee te doen in
de klas. Leg de nadruk op de mogelijkheden en talenten van het kind en zoek
naar manieren waarop ieder kind op een prettige en succesvolle manier mee
kan doen in de klas.

Gebruik die leermiddelen die aan de individuele behoeften van het gehandi-
capte kind beantwoorden en zorg ervoor dat ook het leslokaal aan die eis vol-
doet.

Aanvullend materiaal voor het onderwijzen van gehandicapte kinderen is
beschikbaar bij het distributiecentrum van de kerk (zie ‘Materials for Those with
Disabilities’ in de Salt Lake Distribution Catalog).

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

Omgaan met
mishandeling



Doel De kinderen leren het Boek van Mormon te waarderen.

Voorbereiding 1. Bestudeer met een gebed in uw hart de inleiding en het getuigenis van de pro-
feet Joseph Smith aan het begin van het Boek van Mormon (of Geschiedenis
van Joseph Smith 1: 29–35, 42–54, 59–60). Bestudeer vervolgens de les en
bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw
lessen’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Titelpagina van het Boek van Mormon, Het getui-
genis der drie getuigen, Het getuigenis der acht getuigen, Mormon 6–7.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten uit die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een exemplaar van het Boek van Mormon ingepakt in een cadeaupapiertje.
c. Indien mogelijk, een boekelegger voor ieder kind (zie het voorbeeld aan

het eind van de les).
d. Plaat 4-1, Mormon vat de platen samen (Evangelieplaten 306); 4-2, Moroni

verbergt de platen in de heuvel Cumorah (Evangelieplaten 320); en 4-3,
Joseph Smith ontvangt de gouden platen (Evangelieplaten 406).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen het Boek van Mormon zien dat is ingepakt in een cadeau-
papiertje.

• Waarom geven we cadeautjes?

• Hoe voel je je als iemand blij is met een cadeau dat je hem hebt gegeven?

Leg uit dat onze hemelse Vader heel veel van ons houdt en ons daarom een
geschenk heeft gegeven dat ons van nut is om het eeuwige leven te bereiken.
Dat geschenk bevat een belangrijke boodschap voor ons allemaal. Het gaat over
onze Heiland, Jezus Christus, en hoe we moeten leven om terug te kunnen keren
tot onze hemelse Vader. Ezra Taft Benson, de dertiende president van de kerk,
heeft gezegd: ‘Dit geschenk is zelfs waardevoller voor de mensheid dan de vele
geweldige ontdekkingen die gedaan zijn op het gebied van de geneeskunde.
Het is waardevoller voor de mensheid dan de ontwikkelingen in de lucht- en
ruimtevaart’ (De Ster, jan. 1987).

• Om welk geschenk denk je dat het gaat?

Pak samen met de kinderen het geschenk uit. Getuig ervan hoe u door het Boek
van Mormon te bestuderen, gezegend bent in uw leven en hoe het ertoe heeft
bijgedragen dat u meer op de Heiland bent gaan lijken.

Aanbevolen 
lesschema

Les

1
Het Boek van Mormon,
een geschenk van onze 
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Schriftverhaal Vertel met behulp van het getuigenis van Joseph Smith hoe het Boek van Mormon
tevoorschijn is gekomen. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Les-
geven uit de Schriften’, blz. VII.) Gebruik de inleiding tot het Boek van Mormon
om duidelijk te maken hoe waardevol dit standaardwerk is voor ons in deze tijd.
Maak gebruik van de platen.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat is het Boek van Mormon? Wie heeft het geschreven? (Inleiding, alinea 1 en 2.
Oude profeten in Amerika.)

• Waarom wordt het het Boek van Mormon genoemd en niet het Boek van Moroni
of het Boek van Joseph Smith? (Inleiding, alinea 2. De profeet Mormon heeft
het grootste gedeelte van de gouden platen geschreven. Hij citeerde en vatte
samen wat andere profeten hadden geschreven.)

• Wat is de allerbelangrijkste gebeurtenis in het Boek van Mormon? Waarom?
(Inleiding, alinea 3. Het bezoek van Jezus Christus aan de Nephieten.)

• Wat heeft Joseph Smith gezegd over het Boek van Mormon? (Inleiding, alinea 6.)
(Zie aanvullende activiteit 3.) Wat kun jij eraan hebben om het Boek van
Mormon te lezen en het te bestuderen?

• Veel profeten (Nephi, Mormon, Moroni, Joseph Smith) hebben erg geleden om
ons het Boek van Mormon te geven. Noem drie dingen die je moet doen om
te weten of het Boek van Mormon waar is? (Inleiding, alinea 8. Het lezen, over-
peinzen en God vragen of het waar is.)

• Wat zullen we verder nog weten als we een getuigenis van het Boek van
Mormon ontvangen? (Inleiding, alinea 9. Dat Jezus Christus onze Heiland is,
Joseph Smith een profeet was en dat de kerk waar is.)

• Wat was Joseph Smith aan het doen toen de engel Moroni voor het eerst aan
hem verscheen? (Getuigenis van de profeet Joseph Smith, alinea 2–3;
Geschiedenis van Joseph Smith 1:29–30.)

• Wat heeft de engel Moroni aan Joseph Smith gezegd? (Getuigenis van de pro-
feet Joseph Smith, alinea 6–9; Geschiedenis van Joseph Smith 1:34–35, 42.)

• Wat gebeurde er de volgende dag toen Joseph Smith met zijn vader aan het
werk was? (Getuigenis van de profeet Joseph Smith, alinea 15–16; Geschiede-
nis van Joseph Smith 1:48–49.)

• De engel Moroni noemde Joseph Smith bij zijn naam toen hij hem bezocht.
Hoe vind je het dat onze hemelse Vader je naam kent?

• De engel Moroni gebood Joseph om zijn vader over het visioen te vertellen. Als
jij zo’n ervaring zou hebben als Joseph Smith aan wie zou je het dan vertellen?
Waarom?

• Wat deed Joseph nadat hij het zijn vader had verteld? (Getuigenis van de pro-
feet Joseph Smith, alinea 17–19; Geschiedenis van Joseph Smith 1:50–52.)

• Waarom duurde het vier jaar voordat Joseph de platen in ontvangst mocht
nemen? (Getuigenis van de profeet Joseph Smith, alinea 20; Geschiedenis
van Joseph Smith 1:54.)
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• Welke waarschuwing kreeg Joseph Smith nadat hij de gouden platen had
ontvangen? (Getuigenis van de profeet Joseph Smith, alinea 22; Geschiedenis
van Joseph Smith 1:59.)

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-
ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Vraag de kinderen het titelblad van het Boek van Mormon te lezen. Stel voor
dat zij in hun eigen exemplaar van het Boek van Mormon de doelen van het
boek aanstrepen zoals die worden vermeld op het titelblad en in de inleiding.

2. Help de kinderen Moroni 10:4 uit het hoofd leren.

3. Bespreek de volgende uitspraak van Joseph Smith en help de kinderen hem
uit het hoofd te leren:

‘Ik zei tegen de broeders dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op
aarde en de sluitsteen van onze godsdienst is, en dat de mens dichter bij God
komt door zich aan de leringen erin te houden, dan door welk ander boek ook’
(Inleiding, alinea 6).

4. Leg de kinderen het achtste geloofsartikel uit. Laat ze het uit het hoofd leren.

5. Speel een paar gebeurtenissen na die tot het tevoorschijn komen van het Boek
van Mormon hebben geleid.

6. Zing ‘De boeken in het Boek van Mormon’ (Kinderliedjes, blz. 63) ‘De gouden
platen’ (Kinderliedjes, blz. 61) of zeg de tekst op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat Joseph Smith een waar profeet was en dat het Boek van
Mormon waar is.

(Vrijblijvend.) Geef, indien mogelijk, ieder kind een boekelegger met daarop
het getuigenis van president Ezra Taft Benson (zie het voorbeeld aan het eind
van de les).

Opdracht Vraag de kinderen om het getuigenis van de profeet Joseph Smith thuis nog
eens door te lezen. Vertel waar ze het kunnen vinden in het begin van het Boek
van Mormon of in de Geschiedenis van Joseph Smith 1:29–35, 42–54, 59–60.

Moedig de kinderen aan om iedere zondag hun eigen exemplaar van het Boek
van Mormon mee te nemen naar de klas.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Aanvullende 
activiteiten

Les 1
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Doel Het verlangen in ieder kind sterken om de levende profeet te volgen.

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 1–2 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de
les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding
op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat met het zesde geloofsartikel (65006). Bedek het woord profeten met

een dubbelgevouwen blaadje. Schrijf aan de binnenzijde van het blaadje
‘Een profeet is een man die door God is geroepen om namens Hem te spre-
ken. Als een profeet namens God spreekt, is het alsof God zelf spreekt.’
Als u de plaat met het zesde geloofsartikel niet ter beschikking heeft, kunt
u er zelf één maken of het artikel op het bord schrijven.

c. Plaat 4-4, Lehi profeteert tot de mensen in Jeruzalem (Evangelieplaten 300);
plaat 4-5, Lehi’s gezin verlaat Jeruzalem (Evangelieplaten 301); een plaat
van de levende profeet of van Joseph Smith (Evangelieplaten 400).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de plaat met het zesde geloofsartikel zien. Bedek het woord profeten. Vraag
de kinderen hun hand op te steken als ze weten welk woord afgedekt is. Laat een
van de kinderen het blaadje verwijderen en het aan u geven. Zeg samen met de
kinderen het zesde geloofsartikel op.

Toon een plaat van de levende profeet of van Joseph Smith en vraag wie het is.

• Wat is een profeet?

Vraag daarna aan een van de kinderen om de woorden aan de binnenzijde van
het blaadje voor te lezen (zie ‘Voorbereiding’).

Getuig dat profeten de mensen altijd de wil van onze hemelse Vader en Jezus
Christus hebben verteld. Leg uit dat we gezegend zullen worden als we de pro-
feet volgen.

Schriftverhaal Vertel hoe de profeet Lehi en zijn gezin Jeruzalem verlieten. Zie 1 Nephi 1–2.
(Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.) Maak gebruik van de platen. Benadruk dat we allemaal moeten proberen
te leven als Nephi en de levende profeet moeten volgen.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand wer-
ken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verweven.
Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

Aanbevolen 
lesschema

Les
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• Wat deed Lehi voor zijn volk? (1 Nephi 1:5.) Wat toonde de Heer Lehi in een visi-
oen? (1 Nephi 1:6–13.)

• Wat deed Lehi nadat hij het visioen had ontvangen? (1 Nephi 1:18.)

• Over wie profeteerde Lehi? (1 Nephi 1:9, 19. Leg uit dat met de Messias Jezus
Christus wordt bedoeld.) Help de kinderen begrijpen dat profeten altijd van
Jezus Christus getuigen. Hoe kun je een getuigenis van Jezus Christus ontvan-
gen? Getuig dat ieder kind kan weten dat Jezus de Heiland is door het Boek
van Mormon met een gebed in zijn hart te bestuderen en door de geboden te
onderhouden.

• Wat deden de mensen toen zij de woorden van de profeet Lehi hoorden?
(1 Nephi 1:19–20.) Wat zou jij doen als je werd uitgelachen en geplaagd omdat
je in Jezus Christus en zijn kerk gelooft?

• Wat gebood de Heer Lehi te doen nadat de mensen hem hadden geprobeerd
te doden? (1 Nephi 2:1–3.)

• Wat namen Lehi en zijn gezin mee toen ze Jeruzalem verlieten? (1 Nephi 2:4.)
Wat zijn levensmiddelen? (Voedsel.) Wat lieten Lehi en zijn gezin achter?

• Wat deden Laman en Lemuël toen zij hun huis en goud en zilver moesten ach-
terlaten? (1 Nephi 2:11–13.) Wat betekent morren? (Mopperen.) Wat is hardnek-
kigheid? (Koppigheid, hoogmoed.) Hoe zouden jullie je voelen als je je huis en
bezittingen moest achterlaten?

• Waarom stond Nephi niet op tegen zijn vader? (1 Nephi 2:16.) Leg uit dat de
Here aanroepen oprecht bidden betekent en dat met je hart verzachten luiste-
ren en gehoorzamen wordt bedoeld. Hoe kan bidden je hart verzachten en je
helpen de profeet te volgen?

• Hoe liet Nephi zien dat hij toch van Laman en Lemuël hield hoewel zij hem niet
wilden geloven? (1 Nephi 2:18.) Heb je wel eens gebeden voor iemand die de
geboden niet onderhield?

• Welke belofte gaf de Heer aan Nephi wegens zijn geloof? (1 Nephi 2:19–22.)
Wat betekent geloof voor jou?

• Wat gebeurde er met Jeruzalem nadat Lehi en zijn gezin de stad hadden verla-
ten? (2 Nephi 1:4.) Komen de profetieën van de profeten altijd uit? (LV 1:37–38.)

• Wanneer verlieten Lehi en zijn gezin Jeruzalem? (Onderaan de bladzijden van
het Boek van Mormon staat cursief gedrukt wanneer de gebeurtenissen plaats-
vonden.) Wat betekent v.Chr.? (Voor Christus.)

• Wie is op dit moment de profeet? (Laat een plaat zien van de levende profeet.)
Wat heeft hij ons gevraagd te doen? U kunt samen met de kinderen een paar
uitspraken uit recente toespraken doornemen. Hoe worden wij gezegend als we
de profeet volgen?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-
ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat een paar voorwerpen zien of platen van voorwerpen die Lehi en zijn gezin
waarschijnlijk mee hebben genomen in de wildernis, zoals een tent, dekens,
potten, messen, pijl en boog, touwen en zaden. Moedig de kinderen aan nog
meer voorwerpen te bedenken en te noemen.

Aanvullende 
activiteiten
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• Waarom hadden Lehi en zijn gezin deze voorwerpen nodig? Wat heb je ver-
der nog nodig als je ook zo’n tocht zou moeten maken?

• Wat zou je moeilijk vinden om achter te laten?

2. Laat een plaat van de hedendaagse profeten zien (Evangelieplaten 506) en
laat de kinderen hun namen en de volgorde waarin zij de kerk hebben geleid
uit het hoofd leren.

3. Herhaal de volgende uitspraak van Ezra Taft Benson, de dertiende president
van de kerk:

‘Onze hemelse Vader wil dat je elke dag uit het Boek van Mormon blijft leren.
het is een geschenk van onze hemelse Vader aan jou. Als je de leringen in het
boek gehoorzaamt, zul je leren de wil van onze hemelse Vader in de hemel te
doen.’

4. Schrijf recente uitspraken die de levende profeet heeft gedaan tijdens toespra-
ken op de algemene conferentie op losse blaadjes (zie conferentie-uitgaven
van De Ster). Doe de blaadjes in een doos of een tasje en vraag de kinderen er
om de beurt een uit te halen. Vraag ze het citaat voor te lezen en te vertellen
hoe we die raad van de profeet kunnen opvolgen.

5. Bespreek het zesde geloofsartikel en laat de kinderen het uit het hoofd leren.

6. Zing ‘Wij danken U, Heer, voor profeten’ (lofzang 7) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader ons een levende profeet heeft gege-
ven omdat Hij van ons houdt. Getuig dat de kinderen gezegend zullen worden als
ze de levende profeet volgen.

Opdracht Vraag de kinderen 1 Nephi 2 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Les 2



Doel De kinderen laten inzien dat onze hemelse Vader hulp biedt aan wie op Hem
vertrouwt en zijn geboden onderhoudt.

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 3–5 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de
les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding
op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Maak voor ieder kind een kaartje met de tekst: ‘Ik zal heengaan en doen, wat
de Here heeft bevolen’ (1 Nephi 3:7). Schrijf de naam van het kind erboven
(zie voorbeeld aan het eind van de les).

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. De in code geschreven boodschap die u aan het eind van de les kunt

vinden (dek de oplossing af). U kunt de code ook op een vel papier of
op het bord schrijven.

c. Plaat 4-6, De zoons van Lehi bieden Laban hun rijkdommen aan; 4-7,
De engel houdt Laman en Lemuël tegen; en 4-8, Nephi keert terug tot
Lehi met de koperen platen.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de geheime boodschap zien maar dek de oplossing af. Vraag de kinderen
of ze de boodschap kunnen lezen. Leg uit dat sommige geboden van onze
hemelse Vader moeilijk te gehoorzamen lijken net zoals deze boodschap moeilijk
te lezen lijkt. Met wat hulp kunnen we de boodschap lezen. Zo kunnen we met
de hulp van onze hemelse Vader de geboden gehoorzamen.

• Wat heeft onze hemelse Vader ons geboden?

• Hoe denk je dat onze hemelse Vader ons kan helpen zijn geboden te gehoor-
zamen?

Leg uit dat onze hemelse Vader ons helpt als we geloof in Hem hebben en op
Hem vertrouwen. Vertel de kinderen dat ze in deze les zullen zien dat onze
hemelse Vader Lehi en zijn zoons hielp een gebod te gehoorzamen dat aanvan-
kelijk onmogelijk leek om te volbrengen.

Schriftverhaal Vertel met behulp van de platen hoe Nephi en zijn broers teruggingen naar
Jeruzalem om de koperen platen te halen. Zie 1 Nephi 3–5. (Voor suggesties hoe
u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Laat de
kinderen inzien dat zij net als Nephi hulp kunnen krijgen om de geboden te
onderhouden als zij maar geloof hebben.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand wer-
ken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verweven.

Aanbevolen 
lesschema

De zoons van Lehi gaan de
koperen platen ophalen
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Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat gebood onze hemelse Vader Lehi in een droom? (1 Nephi 3:2–4.)
Waarom hadden Lehi en zijn gezin de koperen platen nodig? (1 Nephi 3:19–21.)
Waarom zouden de koperen platen een zegen zijn voor Lehi’s nakomelingen?
(1 Nephi 5:21–22.)

• Wat deden Laman en Lemuël toen ze het gebod kregen terug te keren naar
Jeruzalem om de koperen platen te halen? (1 Nephi 3:5, 28, 31.)

• Wat deed Nephi toen hij het gebod kreeg om de platen te gaan halen?
(1 Nephi 3:5–7, 15, 21.) Waarom was Nephi bereid alles te doen wat de Heer
van hem vroeg? Hoe wist hij dat de Heer hem zou helpen de platen in zijn
bezit te krijgen?

Verwijs naar de code en geef de klas de gelegenheid om samen de boodschap
te ontcijferen. Bespreek de betekenis van 1 Nephi 3:7.

• Wie heeft Nephi geholpen om de koperen platen te verkrijgen? (1 Nephi 4:6.)
Hoe kunnen wij waardig zijn om de hulp en de leiding van de Heilige Geest te
ontvangen?

• Waarom is het soms moeilijk om de geboden te gehoorzamen? Hoe kan Nephi’s
voorbeeld ons helpen om de geboden te gehoorzamen? (1 Nephi 7:12.)

• Hoe kunnen wij leren om net als Nephi Jezus te volgen?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat de kinderen 1 Nephi 3:7 uit het hoofd leren. Laat hen de tekst in hun
eigen exemplaar van het Boek van Mormon markeren.

2. Leg de kinderen het derde geloofsartikel uit en laat het hen uit het hoofd leren.
Benadruk dat wij altijd de geboden van onze hemelse Vader moeten gehoor-
zamen en dat Hij ons dan zal zegenen.

3. Vraag een aantal kinderen de volgende zin af te maken: ‘Ik laat zien dat ik in
onze hemelse Vader en Jezus Christus geloof als ik _________.’

4. Zing ‘Nefi’s moed’ (Kinderliedjes, blz. 64) of ‘Wees gehoorzaam aan de gebo-
den’ (Kinderliedjes, blz. 68) of zeg de tekst ervan op.

5. Laat een paar platen zien of voorwerpen die ons herinneren aan wat onze
hemelse Vader van ons heeft gevraagd. Hieronder staan een paar voorbeel-
den (de platen die u in de mediatheek kunt vinden, zijn voorzien van een
nummer). Bespreek de geboden en de zegeningen die eraan verbonden zijn.

Bidden (62217)
Op zending gaan (62611)
Iedereen vriendelijk en met respect behandelen (62316)
Naar de tempel gaan (62559)
Van het avondmaal nemen (62021)
Tiende betalen (laat een tiendezakje zien)
De Schriften bestuderen (62373)
Het woord van wijsheid onderhouden (laat afbeeldingen van gezonde 

voeding en lichaamsbeweging zien)
Gezinsavond houden (62521)

Aanvullende 
activiteiten

Les 3
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Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader ons zal helpen zijn geboden te
onderhouden. U kunt een ervaring vertellen waarin u geloof oefende en een
gebod onderhield, zoals bijvoorbeeld de sabbat heiligen of vriendelijk zijn tegen
anderen. Vertel hoe u er door werd gezegend.

Geef ieder kind een kaartje met daarop de tekst ‘Ik zal heengaan en doen, wat de
Here heeft bevolen’ (1 Nephi 3:7). Schrijf de naam van het kind erboven en spoor
hem aan net als Nephi de geboden te onderhouden.

Opdracht Vraag de kinderen 1 Nephi 3:1–8 thuis te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

— — — — — — — — — — — — —
35 16 82 19 66 75 1 1 2 3 19 19 2

— — — — — — — — —
1 2 42 7 1 2 8 19 5

— — — — — — — — — — — — — — — — — —
42 1 75 1 50 1 75 1 1 88 5 10 1 13 7 66 1 2

35=I 16=K 19=A 66=L 75=H 1=E 2=N 19=A
42=D 7=O 8=W 5=T 50=R 88=F 10=B 13=V
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Doel Ieder kind sterken in het verlangen om het woord van God te gehoorzamen en
waardig te zijn het eeuwige leven te ontvangen.

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 8, 11 en 15:21–36 met een gebed in uw hart. Bestudeer
vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen.
(Zie ‘Voorbereiding op uw les’ blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Maak voor ieder kind een plaat met de boom des levens erop. Schrijf zijn/haar
naam erboven. Zorg ook dat u voor allemaal een set kaartjes met de symbo-
len en hun betekenis hebt. Zet de bomen zo neer dat iedereen ze kan zien.
(Zie het voorbeeld aan het eind van de les.)

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een touw of koord van vijf meter lang; een blinddoek; en twee kaarten

met op de ene de tekst Geboorte en op de andere de tekst Het eeuwige
leven.

c. Kaartjes met de symbolen die bij het verhaal van de boom des levens horen
en hun betekenissen. Bedek de betekenis met een blaadje.

d. Plaat 4-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); 4-10, de geboorte van
Jezus (Evangelieplaten 200); 4-11, de kruisiging (Evangelieplaten 230);
Lehi’s droom van de boom des levens (62620), de boom des levens en de
ijzeren roede en 4-14, Lehi pakt de vrucht.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag twee kinderen voor de klas te komen, een aan de ene kant en een aan de
andere kant. Laat het eerste kind de kaart met Geboorte vasthouden en het
tweede kind de kaart met de tekst Het eeuwige leven. Blinddoek een derde kind.
Kijk of het nadat u het een paar maal in het rond heeft gedraaid zonder hulp
van het ene naar het andere kind kan lopen. Laat de twee kinderen vervolgens
ieder een uiteinde van het stuk touw vasthouden. Vraag het geblinddoekte
kind of het nog eens van de een naar de ander wil lopen. Dit keer mag het zich
vasthouden aan het touw. Bespreek waarom het de tweede keer makkelijker
ging dan de eerste keer. Leg uit dat we, terwijl we hier op aarde zijn, allemaal
proberen terug te keren bij onze hemelse Vader. Hij heeft ons iets gegeven waar
we ons aan vast kunnen houden zodat we de weg naar Hem terug kunnen
vinden.

• Wat heeft onze hemelse Vader ons gegeven zodat we bij Hem terug kunnen
keren? (De Schriften, profeten, de Heilige Geest.)

Laat een plaat zien van Jezus Christus. Vertel de kinderen dat ze in deze les
zullen leren hoe de besproken leringen van Jezus Christus ons terug kunnen
leiden in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader.

Aanbevolen 
lesschema

De boom des levensLes
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Schriftverhaal Vertel met behulp van de platen en het Boek van Mormon het verhaal van Lehi’s
droom zoals dat in 1 Nephi 8 wordt beschreven. Leg met behulp van 1 Nephi 11
en 1 Nephi 15:21–36 de betekenis van de droom uit. (Voor suggesties hoe u het
verhaal kunt vertellen, zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz VI en ‘Lesgeven uit de
Schriften’, blz. VII.) Leg uit dat er in de Schriften vaak symbolen worden gebruikt.
Een symbool is meestal een bekend object dat gebruikt wordt om een evangelie-
beginsel uit te beelden. Een lam bijvoorbeeld is een symbool voor reinheid en
daarom wordt Jezus Christus het Lam Gods genoemd. Leg de kinderen uit dat ze
in deze les de symbolen leren kennen en begrijpen die Lehi in zijn droom zag.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Waarom wilde Lehi dat zijn gezin van de vrucht van de boom des levens at?
(1 Nephi 8:10–12.) Wat wil onze hemelse Vader voor zijn kinderen?

• Waarom denk je dat sommige zoons van Lehi wel van het fruit aten en anderen
niet? (1 Nephi 8:13–17.) Noem eens een paar redenen waarom we de geboden
van onze hemelse Vader niet altijd gehoorzamen?

• Wat betekenen de symbolen in de droom van Lehi? Laat de kaarten met de
symbolen zien. Laat de kaarten met de betekenis pas zien als u het symbool
heeft besproken.

• Toen Nephi de engel vroeg hem de betekenis van de boom te tonen, zag
hij in een visioen de geboorte en zending van de Heiland. Waarom zijn de
geboorte en zending van Jezus Christus een teken van Gods grote liefde
voor ons?

• Waar staat de vrucht van de boom voor? (De gave van het eeuwige leven.)
Nephi zag dat Jezus Christus heel veel van ons houdt en gekruisigd zou
worden voor onze zonden. Dankzij Hem kunnen wij, als wij ons bekeren, het
eeuwige leven krijgen. Leg uit dat het eeuwige leven betekent dat wij in
gezinsverband bij onze hemelse Vader zullen wonen in het celestiale koninkrijk.
Wat moeten wij doen om het eeuwige leven te beërven?

Symbolen:

1. De boom (1 Nephi 8:10)

2. De vrucht (1 Nephi 8:11)

3. De ijzeren roede (1 Nephi 8:19)

4. De donkere mist (1 Nephi 8:23)

5. Het grote en ruime gebouw
(1 Nephi 8:26–27)

Betekenis:

1. De liefde van God voor de wereld
door haar zijn eniggeboren Zoon
te geven (1 Nephi 11:21–22;
Johannes 3:16)

2. Het eeuwige leven 
(1 Nephi 15:36; LV 14:7)

3. Het woord van God 
(1 Nephi 15:23–24)

4. De verleidingen van de duivel
(1 Nephi 12:17)

5. De hoogmoed van de wereld
(1 Nephi 11:36)

Les 4
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• Wat betekent de ijzeren roede? (Het woord van God.) Waarom kunnen wij als we
iedere dag in het Boek van Mormon lezen, beter op het pad blijven dat naar
onze hemelse Vader voert? (1 Nephi 15:24.) Hoe ben je gezegend door in het
Boek van Mormon te lezen?

• Wat is de donkere mist? (De verleidingen van de duivel, die ons kunnen verwar-
ren en ons van het juiste pad kunnen afbrengen.) Hoe probeert Satan ons te
verleiden om van het nauwe en smalle pad af te gaan? Wat kunnen wij doen om
zijn verleidingen te weerstaan? Waarom zijn we gelukkiger als we op het nauwe
en smalle pad blijven?

• Wat betekent het grote en ruime gebouw? (De hoogmoed van de wereld.) Hoe
hebben mensen je wel eens geplaagd omdat je het goede probeerde te doen?
Wie spoort mensen aan om ons uit te lachen?

Geef ieder kind een plaat met de boom des levens erop om mee naar huis te
nemen. Vraag de kinderen welke keuzes zij de komende week kunnen doen om
aan de ijzeren roede vast te blijven houden. (Zij kunnen bijvoorbeeld antwoorden:
iedere dag in het Boek van Mormon lezen, mijn ouders gehoorzamen, bidden,
eerlijk zijn, de goede vrienden en de juiste ontspanning kiezen enzovoort.)

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Maak een memory-spel van kaartjes van 7,5 bij 12,5 cm. Gebruik daarbij de
kaartjes met de symbolen uit Lehi’s droom en hun betekenis. Schrijf op het ene
kaartje het symbool en op het andere de betekenis van het symbool. Maak
ook drie paren met dezelfde plaatjes of symbolen, zoals een lachend gezicht,
een ster of een hart. Schud de kaarten door elkaar en leg ze in rijen op de tafel
of de vloer met de afbeelding naar beneden. Laat de kinderen om de beurt
twee kaarten omdraaien. Lees op wat er op iedere kaart staat. Als ze twee
kaarten hebben omgedraaid die bij elkaar horen, laat ze dan met de goede
kant naar boven liggen. Het spel is afgelopen als alle kaarten met de goede
zijde naar boven liggen.

2. Help de kinderen 1 Nephi 15:23–24 uit het hoofd te leren.

3. Zing ‘Hij zond zijn Zoon’ (Kinderliedjes, blz. 20), ‘Ik werk mee aan Gods plan
voor mij’ (Kinderliedjes, blz. 86) of ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes,
blz. 2) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat we door de geboden te gehoorzamen terug kunnen
keren tot onze hemelse Vader en bij Hem kunnen wonen.

Opdracht Vraag de kinderen 1 Nephi 8:5–34 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Aanvullende 
activiteiten



De boom.
(1 Nephi 8:10)

De liefde van God
voor de wereld door
haar zijn eniggebo-
ren Zoon te geven.
(1 Nephi 11:21–22;
Johannes 3:16)

De vrucht.
(1 Nephi 8:11)

Het eeuwige leven.
(1 Nephi 15:36;
LV 14:7)

De ijzeren roede.
(1 Nephi 8:19)

Het woord van God.
(1 Nephi 15:23–24)

De donkere mist.
(1 Nephi 8:23)

De verleidingen
van de duivel.
(1 Nephi 12:17)

Het grote en
ruime gebouw.
(1 Nephi 8:26–27)

De hoogmoed van
de wereld.
(1 Nephi 11:36)

1 2 3 4 5

3
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1



Doel De kinderen helpen begrijpen dat als zij alles doen wat ze kunnen en op onze
hemelse Vader vertrouwen, Hij hen zal leiden.

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 16, Alma 37:38–46 en Spreuken 3:5–6 met een gebed
in uw hart. (Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het
verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit
de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen
het meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van
de les.

3. Probeer de aandachtsactiviteit uit voordat u de les geeft, zodat u weet hoe
u het moet doen.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Voor ieder kind een exemplaar van de Bijbel.
c. Een stukje touw van 50 cm voor ieder kind.
d. Plaat 4-15, de Liahona (Evangelieplaten 302) en 4-16, De gebroken

boog van Nephi.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Geef de kinderen een stukje touw van 50 cm lang. Vraag hen het ene uiteinde in
de rechter- en het andere in de linkerhand te nemen. Laat hen een knoop in het
touw leggen zonder de uiteinden los te laten. Als u niet genoeg touwtjes heeft,
kunt u één kind vragen het voor te doen voor de klas.

• Vind je dat dit te moeilijk is of onmogelijk om te doen?

Vraag de kinderen het nog een keer te proberen. Laat ze nu echter eerst de
armen over elkaar doen. Zeg hun vervolgens het ene uiteinde van het touwtje
op te pakken met de rechterhand en het andere met de linker. Vraag hen de
uiteinden vast te houden en vervolgens hun armen van elkaar te doen. Nu zit er
een knoop in het touwtje. Neem de touwtjes weer in. Wijs de kinderen erop dat
ze een knoop konden leggen in het touwtje toen u ze had verteld hoe ze het
moesten doen. Zeg de kinderen dat we in het leven ook voor uitdagingen komen
te staan die onmogelijk lijken om op te lossen. Als wij alles doen wat we kun-
nen en op onze hemelse Vader vertrouwen, zal Hij ons helpen de antwoorden
te vinden.

Schriftverhaal Vertel hoe Lehi en zijn gezin leiding ontvingen door de Liahona en vertel hoe
Nephi zijn boog brak. Maak gebruik van de platen. Zie 1 Nephi 16:17–32.
(Voor suggesties hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.) Moedig de kinderen aan hun best te doen en ongeacht wat er gebeurt
op de Heiland te vertrouwen.

Aanbevolen 
lesschema

Lehi en zijn gezin worden
door de wildernis geleid

Les
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Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Hoe werd Lehi gezegend voor zijn geloof en gehoorzaamheid toen hij door
de wildernis trok? (1 Nephi 16:10.)

• Wat deden Nephi’s vader en zijn broers toen Nephi zijn stalen boog brak?
(1 Nephi 16:17–21.)

• Ondanks dat Nephi moe en hongerig was, klaagde hij niet. Wat deed hij om
het probleem op te lossen? (1 Nephi 16:22–32.)

• Waarom vroeg Nephi zijn vader om hulp? (1 Nephi 16:23–24.) Hoe hebben je
ouders jou geholpen bij het oplossen van een probleem?

• Hoe kun jij, net als Nephi, een goed voorbeeld zijn voor je ouders en je broers
en zusters?

• Hoe werkte de Liahona (koperen bal)? (1 Nephi 16:26–30.)

• Wat heeft onze hemelse Vader ons gegeven om de weg terug naar Hem aan
te geven? (Alma 37:44–45.) Waar kunnen wij de woorden van Christus vinden?
(In de Schriften.) Wat moeten wij doen zodat de woorden van Christus ons
kunnen leiden? (Alma 37:46.)

• Wat moeten wij doen als we hulp willen ontvangen van onze hemelse Vader?

• Wat zal onze hemelse Vader doen als we geloof en vertrouwen in Hem hebben?
(Spreuken 3:5–6.) Hoe kun je laten zien dat je vertrouwen hebt in onze hemelse
Vader? Waarom denk je dat onze hemelse Vader wil dat we Hem vertrouwen en
alles doen wat we kunnen?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-
ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat de kinderen het verhaal van Nephi’s gebroken boog navertellen. Vraag
hun op wie van Lehi’s gezin ze zouden willen lijken als zij voor problemen
komen te staan.

2. Laat de kinderen het verhaal van de gebroken boog naspelen. Vraag ze
vervolgens te spelen hoe het verhaal misschien verlopen zou zijn als Laman
en Lemuël op de Heer hadden vertrouwd.

3. Vraag de kinderen wat het eerste beginsel van het evangelie is. Benadruk dat
zij geloof in Jezus Christus moeten hebben. Help hen het vierde geloofsartikel
uit het hoofd leren.

4. Neem nog eens door hoe Nephi de koperen platen bemachtigde. Zie 1 Nephi
3–5. Vergelijk wat Nephi in die situatie deed met wat hij deed toen zijn boog
was gebroken. Laat de kinderen inzien dat hij beide keren deed wat hij kon en
dat hij op onze hemelse Vader vertrouwde voor hulp.

5. Zing ‘Geloof’ (Kinderliedjes, blz. 50), ‘Zoek de Heer’ (Kinderliedjes, blz. 67).

Aanvullende 
activiteiten

Les 5
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Slot

Vertel de kinderen een ervaring waarin u erop vertrouwde dat onze hemelse
Vader u zou helpen een moeilijke taak te volbrengen. Geef uw getuigenis hoe
belangrijk het is om alles te doen wat we kunnen en vervolgens op onze hemelse
Vader te vertrouwen. Moedig de kinderen aan de komende week aan Nephi te
denken en te proberen naar zijn voorbeeld te handelen als ze voor moeilijkheden
komen te staan.

Opdracht Vraag de kinderen 1 Nephi 16:18–32 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Getuigenis en
opdracht



Doel De kinderen helpen een goed voorbeeld te zijn en een positieve invloed op
hun huisgenoten te hebben door de geboden van onze hemelse Vader te
gehoorzamen.

Voorbereiding 1. Bestudeer met een gebed in uw hart 1 Nephi 17. Bestudeer vervolgens de
les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding
op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Voor ieder kind een pen en papier.
c. Plaat 4-17, Nephi smelt erts en maakt gereedschappen en 4-18, Nephi

bedwingt zijn opstandige broers (Evangelieplaten 303).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag een kind het verhaal van Nephi’s gebroken boog uit de vorige les 
te vertellen. Laat het uitleggen hoe Nephi voedsel kreeg voor zijn familie
(zie 1 Nephi 16:17–32).

Laat een plaat zien van een schip of geef ieder kind een pen en papier en vraag
hun om snel een schip te tekenen. Stel ze dan de volgende vragen:

• Wat voor materiaal denk je dat je nodig hebt als je een schip moet bouwen
dat groot en sterk genoeg is om jou en je huisgenoten de oceaan over te
brengen?

• Wat voor hulp heb je nodig?

• Waar kun je naar toe gaan om te leren hoe je een schip moet bouwen?

Vertel de kinderen dat ze zullen leren hoe onze hemelse Vader Nephi hielp om
een schip te bouwen.

Schriftverhaal Vertel hoe Nephi en zijn broers zich voorbereiden om een schip te gaan bouwen.
Zie 1 Nephi 17. (Voor suggesties hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven
uit de Schriften’, blz. VII.) Maak gebruik van de platen. (U kunt de kinderen vragen
wie de personen op de platen zijn en vragen wat ze aan het doen zijn.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te ver-
weven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Wat heeft de Heer beloofd als wij zijn geboden onderhouden? (1 Nephi 17:3.)
Hoe worden jij en je huisgenoten gezegend door jullie gehoorzaamheid?

Aanbevolen 
lesschema

Les
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• Waarom heeft de Heer Nephi geboden een schip te bouwen? (1 Nephi 17:8.)
Hoe reageerde Nephi op dit gebod? (1 Nephi 17:9.) Waarom had Nephi zo’n
groot vertrouwen? (1 Nephi 17:14-15.)

• Waarom denk je dat de Heer hun niet gewoon een schip heeft gegeven?

• Waarom wilden Laman en Lemuël Nephi niet helpen om een schip te bouwen?
(1 Nephi 17:17–19, 45–46.) Waarom was het makkelijker geweest om het schip
te bouwen als ze samenwerkten?

• Hoe zou jij je voelen als je oudere broers je uit zouden lachen omdat je de
geboden van onze hemelse Vader wilde gehoorzamen? Heb jij wel kunnen
helpen in het gezin? Hoe voelde je je toen je dat deed, en hoe voelde het aan
toen je nog niet had geholpen?

• Waartoe gaf onze hemelse Vader Nephi de macht toen zijn broers hem wilden
vermoorden? (1 Nephi 17:48, 54.)

• Hoe toonde Nephi zijn geloof in Jezus Christus? (1 Nephi 17:50–51.) Wat kun
jij doen om net zoals Nephi te zijn en moed en geloof in Jezus Christus te tonen?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Verdeel de klas in twee groepen. Vraag de kinderen in de ene groep in koor
1 Nephi 17:3 op te lezen. Vraag de kinderen in de andere groep erop te letten
wat de Heer heeft beloofd als we gehoorzaam zijn. Draai vervolgens de rollen
om en vraag de tweede groep 1 Nephi 3:7 voor te lezen terwijl de andere
groep op de belofte van de Heer let. Doordring de kinderen ervan dat we
gezegend zullen worden als we de geboden onderhouden en onze hemelse
Vader om hulp vragen.

2. Help de kinderen 1 Nephi 17:3 uit het hoofd leren, te beginnen bij ‘En indien’
en eindigt met ‘wat Hij hun heeft geboden’. Ze kunnen ook 1 Nephi 17:50 uit
het hoofd leren: ‘Indien God mij had geboden alle dingen te doen, zou ik ze
kunnen doen’.

3. Zet een pot met een deksel op tafel en vraag een kind de pot met één hand
te openen. (Laat het zijn andere hand achter de rug houden.) Vraag, na een
paar pogingen, een ander kind mee te helpen. Dat mag ook maar één hand
gebruiken. Leg hun uit dat karweitjes vaak makkelijker gaan als we elkaar
helpen. Bespreek doelen die bij de kinderen thuis zijn gesteld, zoals regel-
matig gezinsavond en gezinsgebed houden, in gezinsverband de Schriften
bestuderen en vraag de kinderen hoe zij kunnen helpen die doelen te
bereiken.

4. Deel pen en papier uit en vraag de kinderen op te schrijven wat zij kunnen
doen om het gezin te helpen het evangelie te leren en de geboden te
onderhouden. Bijvoorbeeld: aanmoedigen om iedere dag in de Schriften te
studeren, bereidwillig zijn om gezinsgebed te houden, meehelpen bij het
organiseren en houden van de gezinsavond, ouders gehoorzamen, helpen het
huis netjes en schoon te houden, bidden voor de andere leden van het gezin,
liefdevol en vriendelijk zijn tegen iedereen, vertellen wat ze in het jeugdwerk
hebben geleerd enzovoorts. Vraag hun een voorbeeld uit te kiezen en daar de
komende week extra aandacht aan te besteden.

Aanvullende 
activiteiten
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5. Schrijf op het bord de overeenkomsten tussen de tocht van Lehi en zijn gezin
en de tocht van de kinderen Israëls door de woestijn (zie 1 Nephi 17:22–46).
Vraag de kinderen wat wij uit die verhalen kunnen leren.

6. Zing ‘Nefi’s moed’ (Kinderliedjes, blz. 64), ‘Wees gehoorzaam aan de gebo-
den’ (Kinderliedjes, blz. 68) of ‘Kies het goede’ (Kinderliedjes, blz. 82) of zeg
de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Getuig dat ieder kind een goed voorbeeld kan zijn voor zijn huisgenoten en dat zij
en hun huisgenoten gezegend zullen worden als ze de geboden onderhouden.

Opdracht Vraag de kinderen 1 Nephi 17:3–22, 45–55 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Les 6



Doel De kinderen helpen waardig te zijn om de Heilige Geest voortdurend bij zich te
hebben.

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 18 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de
les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding
op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Evangeliebeginselen, hoofdstuk 7.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een blinddoek.
c. Plaat 4-15, De Liahona (Evangelieplaten 302), 4-19 Nephi vastgebonden

en 4-20, Lehi en zijn volk komen in het land van belofte aan (Evangelie-
platen 304).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Gebruik stoelen of andere voorwerpen om voor de klas een kleine hindernisbaan
te maken. Vraag een vrijwilliger om geblinddoekt te worden. Draai het kind
verscheidene malen in de rondte; leg het geblinddoekte kind uit dat een van de
andere kinderen hem over de hindernisbaan zal leiden door hem/haar aanwij-
zingen toe te fluisteren. Herhaal de activiteit maar vraag dit maal de andere
kinderen met harde stem verkeerde aanwijzingen te roepen zodat het geblind-
doekte kind zich goed moet concentreren om de influisteringen van de zachte
stem te kunnen horen.

Vraag het geblinddoekte kind het verschil te vertellen tussen de eerste en de
tweede keer dat hij/zij de hindernisbaan doorliep.

• Wie is de Heilige Geest? Hoe helpt Hij ons? (Zie Evangeliebeginselen, hoofd-
stuk 7.)

• Hoe kun je het spel met de hindernisbaan vergelijken met het luisteren naar
de Heilige Geest?

• Welke slechte invloeden of ‘luide stemmen’ om ons heen kunnen ons verwarren
of ons op verkeerde paden leiden?

Schriftverhaal Vertel hoe Lehi en zijn gezin de zee overstaken. Zie 1 Nephi 18. Maak gebruik
van de platen. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen zie ‘Lesgeven uit de
Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer bij uw lesvoorbereiding de volgende vragen en tekstverwijzingen.
Gebruik die teksten waarvan u vindt dat ze het beste bij de kinderen aanslaan,
ook wat de toespassing ervan betreft. Het hardop lezen van de teksten in de
klas verschaft hun inzicht in de Schriften.

Aanbevolen 
lesschema

De oceaan overstekenLes
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• Waardoor was Nephi in staat een schip te bouwen waarmee hij en de andere
gezinsleden de oceaan konden oversteken? (1 Nephi 18:1–3.)

• Wat hadden Laman, Lemuël, de zoons van Ismaël en hun vrouwen gedaan
waardoor de Liahona niet meer werkte? (1 Nephi 18:9–12.) Wat heeft onze
hemelse Vader ons gegeven dat te vergelijken is met de Liahona? (De Heilige
Geest.) Hoe komt het dat wij of onze huisgenoten soms niet meer geleid
worden door de Heilige Geest?

• Wat voor invloed had de ongehoorzaamheid van Laman en Lemuël op hun
ouders en hun andere broers en zusters? (1 Nephi 18:12–19.) Wat voor invloed
heeft onze gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid op onze ouders en broertjes
en zusjes?

• Hoe reageerde Nephi toen hij door zijn broers mishandeld werd? 
(1 Nephi 18:16.) Waarom denk je dat Nephi de Heer prees in plaats van te
mopperen toen hij leed?

• In welk opzicht zou je op Nephi willen lijken?

• Hoe kan de Heilige Geest tot ons spreken? (De Heilige Geest kan tot ons
komen als een gevoel van vrede, als een gedachte die tot de juiste keuze leidt,
als een zachte stem die ons raad geeft, als een gevoel dat ons waarschuwt
voor gevaar enz.)

• Vraag de kinderen een ervaring te vertellen waarbij zij de invloed van de
Heilige Geest hebben gevoeld. Wat kunnen wij doen om onszelf voor te berei-
den de invloed van de Heilige Geest te herkennen?

• Welke keuzes heeft Nephi gedaan zodat hij waardig was om de Heilige Geest
bij zich te hebben? ( 1 Nephi 18:3, 10, 16.) Welke keuzes doe jij dagelijks zodat
je waardig bent om de Heilige Geest bij je te hebben?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Schrijf op aparte blaadjes woorden of zinnetjes zoals: gebed, keuze van
vrienden, taalgebruik, televisieprogramma’s, videofilms, muziek, films,
je ouders gehoorzamen, de geboden onderhouden, vriendelijk zijn tegen je
broertjes en zusjes, andere mensen respecteren, dienstbetoon. Doe ze in
een doosje. Laat de kinderen om de beurt een papiertje uit de doos trekken
en het voorlezen aan de klas. Vraag hem/haar hoe hetgeen op het blaadje
staat invloed kan hebben op de mate waarin wij door de Heilige Geest wor-
den geleid.

2. Herhaal het eerste en vierde geloofsartikel.

3. Bespreek met de kinderen dat de Heilige Geest meer invloed in ons leven
kan hebben als we de leringen van Jezus volgen. Laat de kinderen een leer-
stelling van Jezus uitkiezen die zij de komende week nog beter willen naleven.
Vraag hun de leerstelling op te schrijven zodat ze het niet zullen vergeten.

4. Zing ‘De Heilige Geest’ (Kinderliedjes, blz. 56) of zeg de tekst ervan op.

Aanvullende 
activiteiten

Les 7
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Slot

Getuigenis U kunt een ervaring vertellen waarbij u de invloed van de Heilige Geest heeft
gevoeld. Geef uw getuigenis dat het belangrijk voor u is de invloed van de
Heilige Geest te voelen en dat u dat nodig heeft.

Opdracht Vraag de kinderen 1 Nephi 18:5–25 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel Het getuigenis dat de kinderen hebben van Jezus Christus sterken zodat zij de
kracht zullen hebben om kwade invloeden te weerstaan.

Voorbereiding 1. Bestudeer Jakob 7:1–23 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de
les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding
op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: 1 Nephi 18:7, 2 Nephi 2:1–4, 11:2–3, Jakob 1:17–19
en de Index van het Boek van Mormon: Jakob, zoon van Lehi.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een makkelijk kapot te trekken touwtje van ongeveer 60 cm en een stuk

stevig touw van dezelfde lengte.
c. Voor ieder kind een pen en papier.
d. Plaat 4-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Geef een kind een touwtje van 60 cm. Vraag het het touwtje door midden te
trekken. Vraag het kind vervolgens het stevige stuk touw door midden te trekken.
Laat een paar andere kinderen het ook proberen. Leg uit dat ons getuigenis
aanvankelijk een klein breekbaar stuk touw is maar dat het uit kan groeien tot een
stevig dik touw dat uiteindelijk onbreekbaar is. We kunnen allemaal een sterk
getuigenis ontwikkelen dat ons zal helpen als anderen ons of onze geloofsover-
tuiging op de proef stellen of proberen ons te misleiden. Vertel de kinderen dat
de les over Jakob gaat wiens getuigenis onbreekbaar was.

Schriftverhaal Vertel het verhaal van Jakob en Sherem zoals u dat in Jakob 7:1–23 kunt vinden.
Maak gebruik van de platen. (Voor suggesties hoe u het verhaal kunt vertellen,
zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Wie was Jakob? (Een van de jongere broers van Nephi.) Hoeveel jaar vóór
Christus’ geboorte hebben Jakob en Sherem ongeveer geleefd? (Zie onder-
aan de bladzijde in Jakob 7.)

• Hoe komt het dat Jakob van Jezus Christus afwist, ook al was Hij nog niet
geboren? (Jakob 7:5, 10–12.)

Aanbevolen 
lesschema
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• Wat heeft Sherem gedaan om de mensen ervan te overtuigen dat Jezus
Christus niet op aarde zou komen? (Jakob 7:2–4.) Wat betekent vleiend?
(Iemand onoprecht of overdreven przen. Het is een vorm van oneerlijkheid.)

• Wie beïnvloedde Sherem? (Jakob 7:4, 18.) Op wat voor manier beïnvloedt
Satan ons?

• Noem een paar leugens die Sherem verkondigde. (Jakob 7:7, 9–10, 19.)

• Waarom was Jakob in staat de kwade invloed van Sherem te weerstaan?
(Jakob 7:5, 8, 10–12.) Wat kunnen wij doen om sterk te zijn wanneer andere
mensen ons verleiden om het kwade te doen, ook al zien we geen engelen
en horen we niet Gods stem? Vertel een ervaring of vraag een van de kinderen
een ervaring te vertellen waarbij u of hij/zij de kwade invloed van iemand
weerstond.

• Waarom wilde Jakob Sherem geen teken geven? (Jakob 7:13–14.) Waarom
is vragen om tekenen geen goede manier om een getuigenis van Christus te
verkrijgen? (LV 63:7–12.) Leg uit dat tekenen kunnen volgen als we geloof
en gehoorzaamheid tonen, maar dat we er niet naar moeten streven. Bespreek
in het kort hoe de kinderen in vorige lessen hebben kunnen zien dat Laman
en Lemuël gebrek aan geloof toonden ondanks de tekenen die zij hadden
ontvangen. (Herhaling voor de leerkracht: 1 Nephi 3:29–31; 16:39; 17:45; 18:20.)

• Wat voor invloed hadden de bekentenis en dood van Sherem op het volk?
(Jakob 7:21–23.)

• Waarom hebben we een sterk getuigenis van Jezus Christus nodig? Hoe kun-
nen we een getuigenis van de Heiland krijgen en het sterken? (Zie aanvullende
activiteit 2.) Hoe kunnen we anderen ons getuigenis geven? En waarom wordt
het daardoor sterker?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meerdere van de volgende
activiteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Schrijf op aparte strookjes papier situaties waarin iemand een kind probeert
over te halen iets te doen wat verkeerd is. Schrijf er ook een tekstverwijzing
op naar een gebod dat daar betrekking op heeft. Bijvoorbeeld: een vriendje
gaat met je mee naar een winkel en probeert je over te halen iets te stelen
(Exodus 20:15 of Mosiah 13:22), iemand biedt je een slokje alcoholische drank
aan (LV 89:7) of je komt in de verleiding om thuis te blijven en niet naar
de kerk te gaan (LV 59:9). Laat de kinderen de teksten opzoeken en lezen.
Bespreek dat hetgeen de Schriften ons leren ons getuigenis van Jezus
Christus versterkt en ertoe bijdraagt dat wij kwade invloeden kunnen weer-
staan.

U kunt de kinderen vragen de situaties als pantomimespel uit te beelden en
de andere kinderen laten raden wat er wordt uitgebeeld.

2. Verdeel de klas in twee groepen. Laat de ene groep Alma 5:46 opzoeken en
uitvinden hoe die tekst hun getuigenis van Jezus Christus kan versterken.
Geef de andere groep Alma 37:35. Vat hun antwoorden samen en schrijf ze
op het bord.

3. Zing ‘Ik kan een held zijn’ (Kinderliedjes, blz. 85) of ‘Strijd voor het recht’
(Kinderliedjes, blz. 80) of zeg de tekst ervan op.

Aanvullende 
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Slot

Getuigenis Vertel de kinderen hoe belangrijk het is om een getuigenis van Jezus Christus
te krijgen en het te sterken zodat we de kwade invloeden om ons heen kunnen
weerstaan. Geef uw getuigenis van de goddelijkheid van de Heiland. Moedig
de kinderen aan een manier te bedenken waarop zij de komende week hun
getuigenis kunnen versterken. Laat het hun opschrijven op een blaadje en geef
dit mee naar huis als geheugensteuntje.

Opdracht Vraag de kinderen Jakob 7:1–23 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Les 8



Doel De kinderen aanmoedigen te streven naar de zegeningen die zij kunnen ontvan-
gen door oprecht tot onze hemelse Vader te bidden.

Voorbereiding 1. Bestudeer het boek Enos met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens
de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voor-
bereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Evangeliebeginselen, hoofdstuk 8.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen
het meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen
van de les.

4. Benodigdheden: voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Geef het volgende raadseltje op en vraag de kinderen hun hand op te steken
als ze de oplossing weten.

Ik ben geen persoon, plaats of voorwerp.

Ik ben zo stilletjes dat niemand me kan horen of zo luid dat iedereen het kan
horen.

Je kunt gebruik van me maken als je alleen bent of samen met anderen.

Je kunt op elke plek en in alle omstandigheden gebruik van me maken.

Je kunt me gebruiken uit dankbaarheid, of om leiding, troost, bescherming,
hulp, vergeving, een goede gezondheid of welke zegen dan ook te vragen voor
jezelf of voor iemand anders.

Je gebruikt me om met hemelse Vader te spreken.

Wat ben ik?

Schrijf de antwoorden van de kinderen op het bord. Als ze zien dat het juiste
antwoord gebed is, vraag dan of ze nog vragen hebben over het gebed.
Vat hun vragen samen op het bord en vraag hun op te letten of ze de ant-
woorden misschien in het verhaal van Enos kunnen herkennen. Neem aan het
eind van het verhaal de vragen door en bespreek de antwoorden met de
kinderen.

Schriftverhaal Vertel het verhaal van Enos zoals u dat in het boek Enos terug kunt vinden.
Leg uit dat Enos de zoon was van Jakob die we in les 8 hebben leren kennen.
(Voor suggesties hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de
Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
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ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Waarom ging Enos bidden? (Enos 1:1–4.) Wie heeft hem over Jezus Christus
verteld? Hoe hebben je ouders je geholpen om meer over onze hemelse Vader
en Jezus Christus te weten te komen?

• Wat betekent ‘krachtig gebed en smeken’? In welk opzicht is zo’n gebed anders
dan andere gebeden? Hoe beantwoordde onze hemelse Vader het gebed van
Enos? (Enos 1:5.)

• Waarom heeft onze hemelse Vader Enos gezegd dat hij vergeving voor zijn zon-
den had ontvangen? (Enos 1:8.) Leg uit dat onze hemelse Vader ons vergeving
van onze zonden kan schenken als we ons bekeren omdat Jezus Christus voor
onze zonden heeft geleden.

• Tot wie bad Enos toen hij vergeving voor zijn zonden had ontvangen? (Enos 1:9.)
Wat zei de Heer tegen Enos over de Nephieten? (Enos 1:10.)

• Waarom denk je dat Enos toch voor de Lamanieten bad ook al waren zij de
vijanden van de Nephieten? (Enos 1:11.) Om welke zegeningen kun je onze
hemelse Vader vragen voor hen die onvriendelijk zijn geweest tegen je?
Wat vroeg Enos voor de Lamanieten? (Enos 1:13.)

• Enos bad dat onze hemelse Vader de verslagen van zijn volk zou beschermen.
Waarom waren die verslagen zo belangrijk? Wat beloofde de Heer Enos?
(Enos 1:15–18.) Wat betekent het om in geloof te vragen?

• Welke beloften ontving Enos? (Enos 1:8, 12, 15.) Hoe kunnen wij dezelfde belof-
ten ontvangen?

• Wat voor invloed had het werk van de Nephieten en de leringen die zij verkon-
digden op de Lamanieten? (Enos 1:20.)

• Wat ben je over het gebed te weten gekomen?

• Wat voor woorden gebruik je als je bidt tot onze hemelse Vader? Hoe kunnen
we er voor zorgen dat onze gebeden oprechter worden?

• Enos hoorde de stem des Heren in zijn gemoed als antwoord op zijn gebed.
Op welke andere manieren kunnen wij antwoord op ons gebed ontvangen?
(Een vredig gevoel; een gevoel dat iets niet juist is; troost; ideeën die ons in
gedachte komen; teksten die ons een bepaalde situatie doen begrijpen; raad
van kerkleiders, ouders en anderen die door de Heer op ons pad zijn gebracht;
dromen of visioenen.) Vraag kinderen in de klas een ervaring te vertellen waarbij
zij antwoord op hun gebed hebben ontvangen.

• Waarom antwoordt onze hemelse Vader soms met ‘nee’ op een gebed?
Hoe weten we dat het antwoord van onze hemelse Vader ‘nee’ is?

• Waarom moeten we na ons gebed de tijd nemen om te luisteren net als 
Enos?

• Wat heeft Enos geleerd over het leven na de dood? (Enos 1:27.) U kunt dit
vers voorlezen of het de klas gezamenlijk laten oplezen.

Controleer de lijst op het bord om er zeker van te zijn dat al de vragen van de
kinderen zijn beantwoord.

Les 9
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U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-
ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Geef de kinderen een pen en papier en laat hen de vragen Wanneer kunnen
we bidden?, Waar kunnen we bidden? en Waar kunnen we voor bidden?
onder elkaar opschrijven. Vraag hun wat ruimte tussen de vragen open te
laten om hun antwoorden op te schrijven. Vraag hun de antwoorden op te
schrijven als u de vragen bespreekt.

2. Neem door hoe je moet bidden:
a. Begin met onze hemelse Vader aan te spreken.
b. Vertel Hem waar je dankbaar voor bent.
c. Vraag Hem wat je graag wilt.
d. Eindig door te zeggen: ‘In de naam van Jezus Christus. Amen.’

3. Bespreek het taalgebruik dat wij tijdens het gebed behoren te gebruiken.
Maak de kinderen duidelijk dat wij respect tonen als we woorden zoals u en
uw gebruiken (zie Dallin H. Oaks, De Ster, juli 1993, blz. 15–18).

4. Neem de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer (De Ster, jan. 1980,
blz. 33) over op het bord en vul niets in op de open plekken. Vertel de kinderen
dat zij een paar manieren leren waarop de Heer onze gebeden beantwoordt
als ze de open plekken in de uitspraak van ouderling Packer invullen.

‘Sommige ______(b)____ zullen we ontvangen door in de ______(a)____ te
lezen, sommige doordat we naar ______(e)_____ luisteren. En, zo nu en dan,
als het erg belangrijk is, zullen we door rechtstreekse en ______(d)____
_______(f)_____ een antwoord ontvangen. De influisteringen zullen
________(c)_____ en niet mis te verstaan zijn.’

Gebruik de volgende woorden op de lege plekken:
a. Schriften
b. antwoorden
c. duidelijk
d. krachtige
e. sprekers
f. inspiratie

5. Leg uit hoe Enos’ gebed om de platen te bewaren honderden jaren later werd
beantwoord met het te voorschijn komen van het Boek van Mormon. Zoals
de Heer Enos heeft beloofd, kunnen de mensen in onze tijd een getuigenis
krijgen van Jezus Christus door het Boek van Mormon. U kunt een pas terug-
gekeerd zendeling vragen om in de klas te vertellen hoe een onderzoeker
een getuigenis van Jezus Christus kreeg door gebed en het bestuderen van
het Boek van Mormon. Of u kunt een van de ouders of een ander lid van
de wijk vragen hoe gebed hem/haar heeft geholpen een getuigenis van het
Boek van Mormon te krijgen.

6. Neem het verhaal van het eerste visioen van Joseph Smith door. Vertel dat
hij het visioen ontving in antwoord op oprecht gebed (Geschiedenis van
Joseph Smith 1:14–16). U kunt de plaat van het eerste visioen gebruiken
(Evangelieplaten 403).

7. Neem het zevende en het negende geloofsartikel door. Moedig de kinderen
aan een van de twee artikelen in de klas of de komende week thuis uit het
hoofd te leren.

Aanvullende 
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8. Zing ‘Gebed van een kind’ (Kinderliedjes, blz. 6) of ‘Zeg mij toch, Heer’ 
(Kinderliedjes, blz. 75) of zeg de tekst ervan op.

Samenvatting

Getuigenis Geef uw getuigenis van de macht van gebed in uw leven. U kunt een ervaring
vertellen die uw geloof en getuigenis van het gebed hebben versterkt. Vraag
de kinderen ervaringen te vertellen die zij met gebed hebben gehad.

Opdracht Vraag de kinderen Enos 1:1–8, 21–27 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Les 9



Doel De toewijding versterken waarmee de kinderen zich aan hun doopverbond
houden en Jezus Christus volgen.

Voorbereiding 1. Bestudeer 2 Nephi 31:5–12 en Mosiah 2:1–22; 3–2–19; 4-11–16; 5–5–8, 13–16
met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de
kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en
‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-21, Koning Benjamin spreekt zijn volk toe (Evangelieplaten 307).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Schrijf de achternamen van de kinderen op het bord. Vraag de kinderen uit te leg-
gen waarom ze die naam dragen.

• Wat betekent het voor je om een (gebruik de achternaam) te zijn?

Leg uit dat we als we in een gezin worden geboren, we een achternaam krijgen.
Die naam kan veel belangrijke zaken vertegenwoordigen zoals ons erfgoed, onze
overtuigingen, de wijze waarop we bepaalde zaken doen enzovoorts. Bij onze
doop worden we lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen en nemen we de naam van Jezus Christus op ons. Als we de naam van
Jezus Christus op ons nemen, laten wij daarmee ons geloof in Hem zien en onze
bereidheid om zijn leerstellingen na te leven. Leg uit dat koning Benjamin een
profeet was. Hij heeft erop gewezen hoe belangrijk het is om de naam van Jezus
Christus op ons te nemen.

Schriftverhaal Vertel hoe koning Benjamin zijn volk onderrichtte. Zie Mosiah 2:1–22; 3:2–19;
4:11–16; 5:5–8, 13–16. Maak gebruik van de plaat. (Voor suggesties hoe u het
verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Waarom riep koning Benjamin zijn volk bijeen? (Mosiah 1:10.) Hoe reageerde het
volk van Zarahemla op de oproep om allen naar de tempel te komen en naar
hun profeet en koning te luisteren? (Mosiah 2:1–6.) Hoe krijgen wij de woorden
van de levende profeten te horen? (Algemene conferentie, publikaties van de
kerk, in kerkvergaderingen enzovoorts.) Hoe kunnen wij onszelf erop voorberei-
den naar de woorden van onze leiders te luisteren? (Mosiah 2:9.)
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• Hoe diende koning Benjamin zijn volk? (Mosiah 2:12–15.) Hoe kunnen wij
volgens koning Benjamin onze hemelse Vader dienen? (Mosiah 2:16–19.)
Hoe laten wij door anderen te dienen aan onze hemelse Vader zien dat we
dankbaar zijn?

• Welke belofte hebben wij ontvangen als we de geboden van God onder-
houden? (Mosiah 2:22.)

• Wat heeft koning Benjamin de mensen over Jezus Christus verteld? (Mosiah
3:5–7, 9–10.) Welke grote daad van dienstbetoon heeft Christus voor ons
verricht? (Mosiah 3:11–13.) Leg uit dat Jezus Christus voor ons heeft geleden
en voor ons is gestorven. Daardoor kunnen wij ons bekeren, gedoopt worden,
opstaan en voor eeuwig bij onze hemelse Vader wonen. Zijn offer voor ons
wordt de verzoening genoemd.

• Waarom is het belangrijk voor ons om de naam van Jezus Christus op ons te
nemen? (Mosiah 3:17.) Wat wil Jezus Christus dat we doen om zijn naam op ons
te nemen? (2 Nephi 31:5–12; Mosiah 2:22. Gedoopt worden en de geboden
onderhouden. Mosiah 3:19. Onze wil onderwerpen aan die van de Heiland.)

• Welke geboden moest het volk volgens koning Benjamin onderhouden?
(Mosiah 3:21; 4:11–15; 5:5. U kunt de strookjes van aanvullende activiteit num-
mer 1 gebruiken als onderdeel van de bespreking.) Wat zou er volgens koning
Benjamin gebeuren als we de geboden onderhouden? (Mosiah 2:41.)

• Hoe reageerde het volk op hetgeen koning Benjamin onderrichtte? (Mosiah
5:2.) Wat kunnen wij doen om die grote verandering te voelen? (Mosiah 3:19.)

• Welk verbond sloot het volk van koning Benjamin? (Mosiah 5:5–9.)

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Maak strookjes papier met daarop de volgende woorden en leg ze zo neer dat
de kinderen ze kunnen zien. Maak een tekening van de toren waarop koning
Benjamin stond om zijn volk toe te spreken. Bevestig de strookjes op de teke-
ning als u manieren bespreekt waarop wij de naam van Jezus Christus op ons
kunnen nemen. Laat de kinderen manieren bedenken hoe zij de geboden op
de strookjes kunnen gehoorzamen.

Geloof hebben in Jezus Christus (Mosiah 3:21)
Zich bekeren (Mosiah 3:21)
Het doopverbond sluiten en je eraan houden (Mosiah 5:5)
Dagelijks bidden (Mosiah 4:11)
Vriendelijk zijn tegen anderen (Mosiah 4:13)
Geen ruziemaken of kibbelen (Mosiah 4:14)
Anderen helpen (Mosiah 4:15)
De armen helpen (Mosiah 4:16)
Het evangelie naleven (Mosiah 4:15)

2. Speel het verhaal na van koning Benjamin, die zijn volk toespreekt. Maak
gebruik van eenvoudige attributen. De kinderen kunnen de stoelen in de vorm
van een tent neerzetten met een opening naar een kant toe. De kinderen
gaan op de vloer in de ‘tent’ zitten met hun gezicht naar de opening toe. Het
kind dat koning Benjamin speelt kan met zijn gezicht naar de opening toe
op een stoel gaan staan en hen toespreken. Vraag dit kind de woorden van
koning Benjamin in Mosiah 2:9 voor te lezen.

Aanvullende 
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3. Vertel de kinderen over de laatste algemene conferentie van de kerk. Laat hun,
indien mogelijk, een exemplaar van de conferentiester zien. Vergelijk de
conferentie met de bijeenkomst die koning Benjamin met zijn volk hield. Leg
uit hoe de kerk er voor zorgt dat alle leden de boodschap van de president
van de kerk en de algemene autoriteiten kunnen ontvangen. De conferentie
wordt via radio, televisie en satellietverbindingen uitgezonden en de toe-
spraken worden afgedrukt in de tijdschriften van de kerk. Bespreek een aantal
onderwerpen die tijdens de laatste algemene conferentie zijn besproken.
Moedig de kinderen aan om tijdens de volgende algemene conferentie naar
de toespraken te luisteren of ze later te lezen. Vertel hun hoe belangrijk het
is de raad van onze profeet en leiders op te volgen.

4. Help de kinderen het laatste gedeelte van Mosiah 2:17 uit het hoofd leren:
‘wanneer gij in de dienst van uw naasten zijt, gij louter in de dienst van uw
God zijt’.

5. Bespreek het verband tussen het dertiende geloofsartikel en de toespraak
van koning Benjamin. Help de kinderen het dertiende geloofsartikel uit het
hoofd te leren.

6. Zing ‘Houd van elkander’ (Kinderliedjes, blz. 74) of ‘Ik wil graag als Jezus 
worden’ (Kinderliedjes, blz. 40) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis van de verzoening van Jezus Christus en vertel wat een grote
zegen de verzoening in ons leven is. Benadruk hoe belangrijk het is de geboden
te onderhouden als wij de naam van Jezus Christus op ons hebben genomen.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Mosiah 2:1–18 nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel De kinderen aanmoedigen ten alle tijde als getuige van Christus te staan.

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 11–13; 15:1, 6–8; 16:14–15; 17 en 19:4–20 met een gebed
in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het
verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit
de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Mosiah 14–16.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Stop voor de alternatieve aandachtsactiviteit de volgende voorwerpen

in een zak of tas:
Een papieren snor (zie voorbeeld aan het eind van de les)
Een zaklantaren of gloeilamp
Een tekening van de stenen tafelen met de tien geboden 
(zie het voorbeeld aan het eind van de les)
Een afbeelding van Christus
Een stuk touw
Een lucifer

c. Plaat 4-22, Abinadi voor koning Noach (Evangelieplaten 308).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Geef ieder kind een tekening van het negenpunts-diagram of teken het op het
bord. Vertel de kinderen dat zij alle punten met elkaar moeten verbinden door
vier ononderbroken rechte lijnen te trekken. Ze mogen daarbij hun potlood niet
van het papier halen (of het krijtje van het bord). Laat, nadat ze het verschillende
keren hebben geprobeerd, slechts één kind de oplossing zien. Vraag dat kind
de oplossing aan een van de anderen te laten zien enzovoorts, totdat alle kinde-
ren weten hoe ze de punten moeten verbinden. Leg de kinderen uit dat als wij iets
hebben geleerd we anderen kunnen helpen door hen te leren wat wij al weten.
Als wij meer te weten komen over onze hemelse Vader kunnen wij andere mensen
helpen door over Hem te vertellen.
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Laat de kinderen om de beurt een voorwerp uit de zak of tas halen. Vraag hun
een of twee eigenschappen van het voorwerp te vertellen. Vertel de kinderen dat
u ze in de les over een rechtschapen en moedig profeet, Abinadi, zult vertellen.
Ze zullen zien wat elk van de voorwerpen met zijn leven te maken heeft.

Schriftverhaal Laat de plaat van Abinadi voor koning Noach zien en vertel het verhaal van
Abinadi zoals dat beschreven staat in Mosiah 11–13; 15:1, 6–8; 16:14–15; 17 en
19:4–20. (Voor suggesties hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit
de Schriften’, blz. VII.) Benadruk dat hoewel het hem zijn leven kostte, Abinadi
een moedige getuige van Jezus Christus was. Als u de alternatieve aandacht-
sactiviteit gebruikt, leg dan uit wat het verband is tussen elk van de voorwerpen
en Abinadi’s leven.

Snor: Abinadi kwam vermomd terug (Mosiah 12:1).
Zaklantaren of gloeilamp: Abinadi’s aangezicht blonk met een buitengewone

glans (Mosiah 13:5).
De tien geboden: Abinadi leerde de tien geboden (Mosiah 13:11–24).
Plaat van Christus: Abinadi getuigde moedig van Christus 

(Mosiah 15; 16; 17:).
Touw: Abinadi werd vastgebonden (Mosiah 17:13).
Lucifer: Abinadi werd door vuur gedood (Mosiah 17:20).

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Wat moest Abinadi het allereerste zeggen van de Heer tegen koning Noach
en zijn volk? (Mosiah 11:20–21.)

• Wat voor soort leven leidden koning Noach en zijn volk? (Mosiah 11:1–7,
14–15, 19.)

• Hoe reageerden koning Noach en zijn volk op de woorden van Abinadi?
(Mosiah 11:26–29.) Waarom denk je dat mensen boos worden op degenen
die hen tot bekering manen?

Alternatieve aan-
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• Wat zei Abinadi op onverschrokken wijze tegen de goddeloze koning Noach en
zijn priesters met betrekking tot de tien geboden? (Mosiah 12:33–36; 13:11–24.)
Waarom is het belangrijk voor ons om de geboden van onze hemelse Vader te
gehoorzamen?

• Waarom durfde het volk van koning Noach niet de hand aan Abinadi te slaan?
(Mosiah 13:3–5.)

• Wat getuigde Abinadi van Jezus Christus? (Mosiah 15:1, 6–8; 16:14–15.)

• Hoe toonde Abinadi zijn moed? (Mosiah 17:7–10.) Waarom is het soms moeilijk
om voor de waarheid op te komen? Hoe kunnen wij voor de waarheid staan?

• Waarom werd Abinadi op de brandstapel gedood? (Mosiah 17:20.) Waarom
denk je dat de Heer dit toestond? (Alma 60:13.)

• Wat vond koning Noach belangrijk? (Mosiah 11:14; 19:7–8.) Wat vond Abinadi
belangrijk? (Mosiah 13:4; 17:7–10.) Wat behoort belangrijk te zijn voor ons?

• Op wie had het getuigenis dat Abinadi vlak voor zijn dood gaf, invloed?
(Mosiah 17:1–4.)

• Hoe ging de profetie van Abinadi in Mosiah 12:3 in vervulling?
(Mosiah 19:19–20.)

• Ken je iemand die in onze tijd ten alle tijde een onverschrokken getuige van
Jezus Christus is?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende
activiteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat de kinderen de rol spelen van de personen in het verhaal van Abinadi
en koning Noach en laat een verslaggever hen interviewen. Maak een lijst
met vragen die de verslaggever kan stellen zoals:

Verslaggever aan Noach: Hoe heeft u uw prachtige gebouwen
betaald?

Verslaggever aan de priesters: Waarom houden jullie Abinadi gevangen?
Verslaggever aan Alma: Wat vindt u van de leerstellingen die

Abinadi heeft geleerd?
Verslaggever aan Abinadi: Waarom willen de mensen u doden?

Waarom verloochent u niet wat u de
mensen hebt geleerd?

2. Strooi wat peper in een kom water. Zet de kom zo neer dat alle kinderen hem
kunnen zien. Vertel dat de peper diegenen voorstelt die ervoor kiezen moedig
te zijn. Vraag hun op te letten wat er gebeurt als zonde in de buurt komt van
hen die moedig zijn. Doe een druppeltje afwasmiddel, dat slechtheid voorstelt,
in het midden van de kom. De peper gaat snel opzij. Zodra Alma het getuige-
nis van Abinadi geloofde, koos hij ervoor de profeet te gehoorzamen en zich af
te keren van de zondige praktijken van koning Noach. Vraag de kinderen waar
zij zich van af moeten keren zodat ze moedig kunnen zijn.

3. Bespreek de tien geboden zoals u ze in Mosiah 12:34–36, 13:12–24 kunt lezen.

4. Vergelijk de karaktereigenschappen van de rechtvaardige koning Benjamin
met de karaktereigenschappen van koning Noach.

Koning Benjamin: Mosiah 2:10–14, 4:9–10
Koning Noach: Mosiah 11:2, 6–7, 27; 19:8

Aanvullende 
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5. Bespreek de overeenkomsten tussen de wijze waarop Abinadi werd behan-
deld door de goddeloze koning Noach en zijn volk met de wijze waarop
Christus werd behandeld.

Christus: Mosiah 15:5, Matteüs 26:66, Lucas 24:20.
Abinadi: Mosiah 13:1; 17:7, 10, 13.

6. Zing ‘Ik kan een held zijn’ (Kinderliedjes, blz. 85), ‘Strijd voor het recht’ (Kinder-
liedjes, blz. 80) of ‘De kerk van Jezus Christus’ (Kinderliedjes, blz. 48) of zeg
de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat rechtschapenheid niet betekent dat we vrij zullen zijn
van pijn en beproevingen. Maar als we moedig vasthouden aan ons getuigenis
van Jezus Christus dan zal onze hemelse Vader ons zegenen met vrede in dit
leven en alles wat Hij bezit in het leven hierna.

Opdracht Vraag de kinderen Mosiah 11:1–2, 20–21, 26–29; 12:1–9 en 17 thuis nog
eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel De kinderen leren hoe belangrijk hun doopverbonden zijn en hoe belangrijk het
is om zich eraan te houden.

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 18:2–4; 18 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervol-
gens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voor-
bereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Vrijblijvend: Een sleutel met slot voor de aandachtsactiviteit (bijvoorbeeld

een hangslot, dagboek met slot, juwelenkistje of koffer).
c. Een uitgeknipte papieren sleutel met het woord Verbond erop (zie het

voorbeeld aan het eind van de les).
d. Voor ieder kind een exemplaar van het uitreikblad ‘Mijn doopverbonden’

(zie voorbeeld aan het eind van de les).
e. Plaat 4-23, Alma doopt in de Wateren van Mormon (Evangelieplaten 309).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat een sleutel zien. Vraag de kinderen waar een sleutel voor wordt gebruikt.
U kunt een van de kinderen vragen het slot met de sleutel te openen. Houd de
papieren sleutel zo omhoog dat de kinderen het woord Verbond niet kunnen zien
en scheur hem door midden. Draai de helften om zodat het woord Verbond
zichtbaar wordt. Vraag de kinderen of ze weten wat het woord betekent. Leg uit
dat in het evangelie een verbond een heilige overeenkomst is tussen onze
hemelse Vader en zijn kinderen. Als wij ons aan ons deel van het verbond hou-
den, zal onze hemelse Vader zich altijd aan zijn deel houden. Maar als wij ons
niet aan onze verbonden houden dan is het verbond verbroken. Als we getrouw
zijn aan onze doopverbonden vormen ze een sleutel tot zegeningen en het
eeuwige leven. Leg uit dat het eeuwige leven betekent dat we net zo worden als
onze hemelse Vader en voor altijd bij Hem zullen wonen. Leg de kinderen uit dat u
ze tijdens de les over Alma en zijn volk zult vertellen. Daardoor zullen zij aan hun
doopverbonden herinnerd worden en zullen ze leren hoe ze zich beter aan die
verbonden kunnen houden.

Schriftverhaal Vertel de kinderen het verhaal van Alma die doopte in de wateren van Mormon.
Zie Mosiah 18:2–4; 18. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesge-
ven uit de Schriften’, blz. VII.) Benadruk het belang van de verbonden die wij met
de doop sluiten en hoe belangrijk het is dat we ons eraan houden. Maak gebruik
van de plaat.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand wer-
ken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verweven.
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Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat deed Alma om zich voor te bereiden op de doop? (Mosiah 17:2–4; 18:1.)
Hoe heb jij je voorbereid op de doop?

• Waarom was de plaats Mormon een goede schuilplaats waar Alma het volk
kon leren? (Mosiah 18:4–5.) Waarom moesten ze zich schuilhouden?

• Hoe voelde het volk van Alma zich toen het hoorde dat het gedoopt kon
worden? (Mosiah 18:11.) Hoe voelde jij je toen je gedoopt werd? Wat kun je je
nog herinneren van die dag?

• Welke beloften maken wij als we worden gedoopt? Wat heeft onze hemelse
Vader ons beloofd? (Mosiah 18:8–10.) Deel het uitreikblad ‘Mijn doopverbonden’
uit en bespreek iedere belofte. Leg uit dat we geen van allen volmaakt zijn maar
dat we ons best moeten doen om ons aan onze doopverbonden te houden.

• Hoe kunnen we laten zien dat we de naam van Jezus Christus op ons hebben
genomen en dat wij als getuige van Hem staan?

• Wat betekent het om elkaars lasten te dragen en met anderen te treuren?
Hoe diende Christus ons en anderen toen Hij op aarde leefde? Hoe kunnen wij
het voorbeeld van Jezus Christus volgen en anderen dienen?

• Welke geboden gaf Alma zijn volk zodat zij zich makkelijker aan hun doopver-
bond konden houden? (Mosiah 18:21–23, 27–29.) Hoe kunnen we meer op het
volk van Alma gaan lijken?

• Door welke verordening kunnen wij iedere zondag ons doopverbond hernieu-
wen? U kunt eraan toevoegen dat hernieuwen betekent als nieuw maken of
opnieuw beginnen. Neem de avondmaalsgebeden door met de kinderen en
bespreek naar welke verbonden er wordt verwezen (zie Moroni 4:3; 5:2). Geef
ieder kind een exemplaar van het uitreikblad en neem het doopverbond door.

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Vraag een van de kinderen zijn arm te strekken en leg een zwaar boek in zijn
hand. Vraag hem zo te blijven staan terwijl u met de klas spreekt over het doop-
verbond. Vraag het kind dat het boek vasthoudt of zijn arm moe wordt. Vraag
een ander kind te helpen het boek vast te houden. Leg uit dat we bij de doop
beloven ‘elkanders lasten te dragen, zodat ze licht mogen zijn’. Bespreek een
paar van de lasten die kinderen op die leeftijd soms moeten dragen zoals uit-
gelachen worden, ziek zijn, problemen met huisgenoten, graag ergens bijho-
ren of problemen op school. Vraag de kinderen hoe ze kunnen helpen elkaars
lasten lichter te maken.

2. Vraag voor deze les aan de ouders om u een voorbeeld te vertellen waarin
hun kind iemand heeft geholpen. Vertel het aan de klas en geef het kind een
compliment. Wijs erop dat zij door hun hulp de lasten hebben verlicht van
degenen die ze hebben geholpen.

3. Leg de kinderen uit dat we bij de doop ook beloofden om de naam van Jezus
Christus op ons te nemen en een ware christen te worden of wel een volgeling
van Christus. Wij moeten zo leven dat we waardig zijn om zijn naam te dragen.
Lees het volgende verhaal van George Albert Smith, de achtste president van
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de kerk, voor. Vraag de kinderen onderwijl er over na te denken hoe goed zij
de naam van Jezus Christus eren.

‘Een paar jaar geleden was ik ernstig ziek. (. . .) Ik werd zo zwak dat ik me
nauwelijks nog kon bewegen.

‘Op een dag (. . .) verloor ik het bewustzijn en ik dacht dat ik naar de andere
zijde van de sluier was gegaan.

‘Ik liep rond (. . .) en nadat ik een tijdje door het bos had gelopen (. . .), kwam
een man mij tegemoet. Ik zag dat het een hele grote man was en liep snel naar
hem toe want het was mijn grootvader. (. . .) Ik weet nog hoe blij ik was dat ik
hem zag. Ik was naar hem vernoemd en daar ben ik altijd trots op geweest.

‘Toen grootvader vlakbij was, stond hij stil. (. . .) Hij keek me ernstig aan en zei:

“Ik wil weten wat je met mijn naam hebt gedaan.”

‘Alles wat ik ooit had gedaan, schoot in mijn gedachten aan me voorbij (. . .). 
Mijn hele leven ging aan mij voorbij. Ik keek mijn grootvader blij aan en zei:

“Ik heb nooit iets met uw naam gedaan waar u zich voor behoeft te schamen.”

‘Hij kwam naar me toe en nam me in zijn armen. Op datzelfde moment werd
ik me weer bewust van mijn aardse omgeving. Mijn kussen was zo nat dat het
leek alsof iemand er water op had gegooid – nat van tranen van dankbaar-
heid dat ik zonder schaamte had kunnen antwoorden’ (‘Your Good Name’
Improvement Era, mrt. 1947, blz. 139).

Leg de kinderen uit dat als zij bereidwillig de geboden onderhouden en ande-
ren dienen, zij de naam van Jezus Christus eren.

4. Zing ‘De doop’(Kinderliedjes, blz. 54).

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat we, als we ons aan ons doopverbond houden, leren om
anderen beter te dienen en we meer op Jezus Christus gaan lijken.

Opdracht Vraag de kinderen om thuis Mosiah 18:1–11, 30–35 nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

N. B.: Als u besluit aanvullende activiteit 1 van de volgende les te gaan doen dan
moet u de opdrachten minstens een week van te voren uitdelen.
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Mijn doopverbond
(Ik hernieuw het iedere keer dat ik van het avondmaal neem)

Bij mijn doop sluit ik een verbond met de Heer en beloof Hem:

1. In de kudde van God te komen (lid worden van de kerk van
Jezus Christus).

2. Dat ik de naam van Jezus Christus op me neem.

3. Dat ik zal helpen de lasten van anderen te dragen, zodat ze licht
mogen zijn; dat ik zal treuren met hen die treuren; en diegenen
zal vertroosten die vertroosting nodig hebben.

4. Dat ik ten alle tijde als getuige van God zal staan, in alle dingen
en in alle plaatsen (van Christus getuigen en ten alle tijde een goed
voorbeeld zal zijn).

5. Dat ik Hem altijd zal dienen en zijn geboden zal onderhouden.

Als ik me aan mijn doopverbond houd, belooft de Heer dat Hij:

1. Mij mijn zonden zal vergeven.

2. Zijn Geest overvloediger over mij zal uitstorten (de Heilige Geest
zal altijd bij mij zijn).

3. Mij zal verlossen en ik deel uit zal maken van de eerste opstanding
en het eeuwige leven zal beërven (me toe zal staan het celestiale
koninkrijk te betreden om er met onze hemelse Vader en Jezus
Christus te wonen).



Doel De kinderen leren dat nederigheid en geloof in Jezus Christus ons de kracht
kunnen geven om tegenspoed te doorstaan.

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 21:1–16; 22; 23:1–6, 29–39 en 24 en herlees Mosiah 12:2,
4–5 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe
u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI
en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Mosiah 20–25 (het complete verhaal).

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Als u van plan bent om aanvullende activiteit 1 te gaan doen, moet u de
opdrachten minstens een week van te voren uit delen.

5. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-24, De Nephitische gevangenen worden door de Lamanieten

bewaakt en 4-25, Het volk van koning Limhi ontsnapt.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Schrijf de volgende woorden en betekenissen op het bord of een poster. Vertel de
kinderen dat zij een aantal belangrijke woorden uit een schriftverhaal zullen leren.
Laat de kinderen een woord kiezen en de juiste betekenis erbij noemen.

Antwoorden: Tegenspoed: c, slavernij: d; nederigheid: b; vervolging: e; geloof: f;
last: a

Schriftverhaal Neem de profetieën van Abinadi met betrekking tot de Nephieten nog eens door.
Zie Mosiah 12:2, 4-5. Deze profetieën zijn letterlijk in vervulling gegaan, ook al

Tegenspoed a. Groot verdriet dat moeilijk te dragen is

Slavernij b. Gewillig om te leren; niet hoogmoedig

Nederigheid c. Rampspoed, lijden of problemen

Vervolging d. Geen vrijheid

Geloof e. Getreiter, kwelling of aangevallen worden

Last f. Vasthouden aan iets zonder het te zien
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waren de Nephieten in twee afzonderlijke groepen opgesplitst. Vertel het verhaal
van het volk van koning Limhi en het verhaal van Alma zoals u die in Mosiah
21:1–16; 22; 23:1–6, 29–39 en 24 kunt lezen. Maak gebruik van de platen. (Voor
ideeën hoe u de verhalen kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

Het volk van koning Limhi

• Hoe vervolgden de Lamanieten het volk van Limhi? (Mosiah 21:3.) Waarom
gebeurde dit? (Mosiah 21:4; 12:2, 4-5.)

• Het volk van Limhi verloor drie maal de strijd met de Lamanieten. Wat voor
effect had dat op hen? (Mosiah 21:13–14.) Wat betekent het om nederig te zijn?
Waarom denk je dat de Nephieten uiteindelijk nederig werden?

• Waarom was onze hemelse Vader traag in het verhoren van de smeekbeden
van het volk van Limhi? (Mosiah 21:15.) Hoe verhoorde Hij uiteindelijk hun
smeekbede? (Mosiah 21:15–16.) Wat kon Limhi’s volk leren uit het feit dat zij in
slavernij hadden geleefd? Hoe kan lijden in ons leven ertoe bijdragen dat we
nederiger, gehoorzamer en gebedvoller worden?

• Koning Limhi en zijn volk sloten een verbond met God (ze deden Hem een
belofte). Wat wilden zij doen om te laten zien dat zij zich aan hun verbond
hielden? (Mosiah 21:35.) Hoe kunnen wij onze hemelse Vader laten zien dat
we ons aan ons doopverbond houden?

Het volk van Alma

• Noem een paar redenen waarom het geloof en het geduld van het volk van
Alma op de proef werden gesteld? (Mosiah 23:21.) Welke belofte deed de Heer
hun en doet Hij ons als wij op Hem vertrouwen in tijden dat ons geduld en geloof
op de proef worden gesteld? (Mosiah 23:22.) Hoe ben jij gezegend door je ver-
trouwen in de Heer te stellen?

• Waarom zei Alma zijn volk niet bang te zijn? (Mosiah 23:27.) Hoe reageerde
het volk op zijn raad? (Mosiah 23:28.) Hoe heeft de Heer hen geholpen?
(Mosiah 23:29.) Hoe heeft de Heer jou geholpen moed te verzamelen?

• Wat kun je doen om sterker te worden ten tijde van tegenspoed? Hoe heeft onze
hemelse Vader jou en je huisgenoten gezegend in tijden van tegenspoed?

• Hoe zeiden Alma en zijn volk onze hemelse Vader wat zij nodig hadden toen de
goddeloze regeerder Amulon hen verbood hardop te bidden? (Mosiah 24:12.)
Hoe verhoorde onze hemelse Vader hun gebeden en hield Hij zich aan zijn
belofte? (Mosiah 24:13–16.) Hoe heeft onze hemelse Vader zijn belofte aan jou
gehouden?

• Wat deden Alma en zijn volk nadat zij van de Lamanieten bevrijd waren?
(Mosiah 24:21–22.) Waarom is het belangrijk om dankbaarheid te tonen, zelfs
in tijden van tegenspoed? Hoe kunnen wij onze hemelse Vader dankbaarheid
tonen voor onze zegeningen?

• Wat voor geestelijke zegeningen kreeg het volk dankzij de tegenspoed?

• Hoe kunnen geloof in Jezus Christus en nederigheid je sterken in tijden van
tegenspoed?
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Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het meest
aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

1. Vraag twee volwassenen zich te verkleden als koning Limhi en Alma. Koning
Limhi kan het verhaal van zijn volk vertellen. Zie Mosiah 21 en 22. Alma kan
de geschiedenis van zijn volk vertellen zoals u dat in Mosiah 23 en 24 kunt
terugvinden. Laat de kinderen vragen stellen over de gebeurtenissen. De vra-
gen kunnen gebruikt worden tijdens het vertellen van de verhalen of bij de
samenvatting van de verhalen.

2. Verdeel de klas in twee of vier groepen, afhankelijk van de grote van de klas.
Laat iedere groep haar lievelingsgedeelte uit een van de verhalen uitbeel-
den zonder erbij te spreken. Vraag de andere groep(en) te raden wat ze
uitbeelden.

3. Help de kinderen het vierde geloofsartikel uit het hoofd leren.

4. Zing ‘Geloof’ (Kinderliedjes, blz. 50) of zeg de tekst ervan op.

5. Vraag de kinderen de volgende teksten voor zichzelf te lezen en laat hen
die teksten markeren die hen het meest aanspreken.

Mosiah 23:7, 15, 21–22
Mosiah 24:12–16, 21–22
Mosiah 25:10, 15–16, 22–24

Slot

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor de zegeningen die u van de Heer ontvangt in
tijden van tegenspoed.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Mosiah 21:6–16 en 24:10–15 nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Aanvullende 
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Doel De kinderen leren dat bekering nodig is om gelukkig te zijn en het eeuwige leven
te beërven.

Voorbereiding 1. Bestudeer Mosiah 27; 28:1–9 en Alma 36:11–24 met een gebed in uw hart.
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt
vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen
het meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van
de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een rugzak of tas en vier of vijf zware voorwerpen zoals boeken, stenen of

blokken. Voorzie ieder voorwerp van een label met daarop een zonde zoals
liegen, iemand uitlachen, roken enzovoorts.

c. Plaat 4-26, Een engel verschijnt aan Alma en de zoons van Mosiah.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Neem een rugzak of een tas met een aantal zware voorwerpen mee naar de
klas. (U kunt verleidingen die voor kinderen van deze leeftijd erg groot zijn op de
labels schrijven.) Laat de kinderen om de beurt de tas vasthouden en er een
voorwerp uit halen.

Als alle ‘zonden’ verwijdert zijn, zal de ‘last’ van de kinderen licht zijn. (U kunt
de voorwerpen zo neer leggen dat ze gedurende de les zichtbaar zijn, zodat
u er nog naar kunt verwijzen.) Vergelijk het gewicht van de zware tas met die van
de lichte tas. Jezus heeft ons gezegd dat als wij tot Hem komen door geloof,
bekering en de doop onze lasten licht zullen worden. Bekering betekent spijt
hebben voor een begane zonde, de zonde niet meer begaan en vervolgens
proberen meer op de Heiland te gaan lijken. In deze les zullen de kinderen zien
hoe Alma de jonge en de zoons van Mosiah ontdekten hoe zwaar de last van
zonde is. En ze zullen leren hoe groot de vreugde is die ontstaat als die last door
geloof in Jezus Christus en bekering wordt weggenomen.

Schriftverhaal Vertel over de geweldige verandering die heeft plaatsgevonden in het leven van
Alma de jonge en de zoons van Mosiah. Zie Mosiah 27 en 28:1–9. Maak gebruik
van de plaat. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Onderwijzen
uit de Schriften’, blz. VII.) Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen dat de les gaat
over Alma de jonge (zijn vader, Alma de oudere, was de Alma die zich bekeerde
door de prediking van Abinadi.) Bespreek het bekeringsproces dat Alma de
jongere doormaakte. Wijs erop dat het hetzelfde proces is dat wij doormaken als
wij ons bekeren (zie Alma 36:16–21):
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1. Inzien dat je een zonde hebt begaan.
2. Toegeven dat je gezondigd hebt en om vergeving bidden.
3. Je best doen om de schade te herstellen.
4. De zonde nalaten.
5. De geboden gehoorzamen en een christelijk leven leiden.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Wat deden de ongelovigen de leden van de kerk aan? Wat betekent het om
vervolgd te worden? Waarom denk je dat die mensen de leden van de kerk
vervolgden? (Mosiah 27:1, 8–10.) Op wat voor manieren kunnen leden van de
kerk in onze tijd worden vervolgd?

• Wie heeft er gebeden voor Alma de jonge en de zoons van Mosiah? Waar
bad hij om? (Mosiah 27:14.) Wat denk je dat je ouders aan God vragen als ze
voor je bidden?

• Hoe moeten we bidden als we een antwoord willen ontvangen? (Mosiah 27:14.)
Vraag de kinderen een ervaring te vertellen waarbij zij antwoord op hun gebed
hebben ontvangen. U kunt, indien u dat wilt, zelf ook een ervaring vertellen.

• Hoe hebben Alma en zijn vier vrienden de macht van onze hemelse Vader
ervaren? (Mosiah 27:11, 15, 18.)

• Wat is er met Alma gebeurd dank zij die geestelijke ervaring? (Mosiah 27:19.)
Waarom was dit een grote zegening in het leven van Alma?

• Wat deed Alma de oudere toen hij hoorde wat er met zijn zoon was gebeurd?
(Mosiah 27:20–23.) Waarom willen onze ouders dat wij de geboden van onze
hemelse Vader gehoorzamen?

• Hoe voelde Alma zich nadat de engel tot hem had gesproken? (Alma 36:11–17.)
Waarom is het belangrijk voor ons dat we spijt hebben over onze zonden?

• Hoe heeft de kennis die Alma bezat over de verzoening van Jezus Christus,
ertoe bijgedragen dat hij zich bekeerde? (Alma 36:17–18.) Wat deed Alma toen
hij de Heiland indachtig werd? (Alma 36:18.) Waarom is het belangrijk dat wij
onze zonden belijden en om vergeving bidden als we ons bekeren?

• Hoe probeerde Alma het kwaad dat hij had aangericht, goed te maken?
(Alma 36:24.) Het is belangrijk om te veranderen en het kwaad dat je hebt aan-
gericht goed te maken als onderdeel van het bekeringsproces. Waarom?

• Toen Alma de jonge en de zoons van Mosiah zich hadden bekeerd en niet
meer zondigden, wilden zij anderen helpen. Waarom? (Mosiah 27:32, 35: 28:1.)
Hoe kunnen wij goede voorbeelden zijn voor onze familie en vrienden?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Gebruik een plaat van een baby of nodig iemand met een baby uit om in de
klas te komen. Vergelijk de reinheid van een baby met de reinheid van iemand
die zich heeft bekeerd.

Aanvullende 
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2. Nodig iemand uit die onlangs is gedoopt en vraag hem te vertellen hoe zijn
bekering en doop zijn leven hebben beïnvloed.

3. Gebruik een fles water als symbool voor een persoon die vrij is van zonden.
Doe een druppeltje kleurstof in het water en wijs erop hoe de kleurstof zich
door het water verspreid. Vergelijk dit met zonde. Doe er vervolgens een paar
druppeltjes bleekmiddel in om de kleur te laten oplossen. Vergelijk dit met
de wijze waarop bekering ons van zonde reinigt. (Probeer het experiment van
te voren uit om te zien hoeveel kleurstof en bleekmiddel u nodig heeft.)

4. Zing ‘Help mij, o Vader’ (Kinderliedjes, blz, 52) of zeg de tekst op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze lasten alleen door bekering en de verzoening van
Jezus Christus kunnen worden verlicht. Alleen door bekering en de verzoening
kunnen we een volheid van vreugde bereiken.

Opdracht Vraag de kinderen Mosiah 27:10–24 thuis nog een door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Les 14



Doel De kinderen leren hoe belangrijk het is de geboden van onze hemelse Vader
getrouw te gehoorzamen.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 8:8–9:34 en 11:21–12:19 met een gebed in uw hart. Bestudeer
vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen.
(Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Alma 10.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Een exemplaar van het Boek van Mormon voor ieder kind.
b. Plaat 4-27, Alma onderwijst het volk van Ammonihah.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Teken de volgende figuren op het bord.

Laat een kind het krijtje op een van de stippen zetten en met behulp van de
volgende instructies een lijn trekken:

1. Ga drie hokjes naar rechts. 6. Ga een hokje naar beneden.
2. Ga twee hokjes naar beneden. 7. Ga een hokje naar rechts.
3. Ga een hokje naar links. 8. Ga een hokje naar beneden.
4. Ga een hokje omhoog. 9. Ga twee hokjes naar rechts.
5. Ga twee hokjes naar links

• Als (naam van het kind) mijn instructies niet had opgevolgd, zou de lijn dan bij
de ster gekomen zijn?

Bedank het kind dat het gehoorzaam was en alle instructies heeft opgevolgd.
Vertel de kinderen dat u hun in de les zult vertellen over twee zendelingen die
gehoorzaam waren en deden wat hun werd gevraagd.

★
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Schriftverhaal Vertel het verhaal van Alma en Amulek en hun zending naar Ammonihah.
Zie Alma 8:8–9:34 en 11:21–12:19. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen,
zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Maak gebruik van de plaat.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Waarom wilde het volk van Ammonihah niet naar Alma luisteren? (Alma 8:9.)
Wat deed Alma om het hart van het volk te verzachten? (Alma 8:10.)

• Wat denk je dat jij gedaan zou hebben als je hetzelfde had meegemaakt als
Alma toen hij de eerste keer naar Ammonihah ging? (Alma 8:13–14.) Waarom zei
de engel tegen Alma dat hij zich moest verheugen? (Alma 8:15.) Hoe voel je
je als je de geboden van onze hemelse Vader hebt gehoorzaamd?

• Wanneer was de eerste keer dat de engel met een boodschap naar Alma werd
gezonden? (Wijs op de voetnoot voor het woord gebracht in Alma 8:15 en vraag
vervolgens een van de kinderen om Mosiah 27:11–16 voor te lezen.) Herhaal
in het kort het bekeringsverhaal van Alma en hoe hij een gehoorzame dienst-
knecht van onze hemelse Vader werd (zie les 14).

• Wat kunnen wij leren uit de wijze waarop Alma op het gebod van de engel
reageerde? (Alma 8:18.)

• Waarom was Amulek zo bereidwillig om Alma te helpen? (Alma 8:20.)
Wat moesten Alma en Amulek doen? (Alma 8:29.)

• Hoe hielp onze hemelse Vader Alma en Amulek om de confrontatie aan te
gaan met de zondige mensen van Ammonihah? (Alma 8:30–32.) Wat kunnen wij
doen zodat we in moeilijke situaties de hulp van onze hemelse Vader waardig
zijn?

• Wat profeteerde Alma dat er zou gebeuren met het volk van Ammonihah als zij
zich niet zouden bekeren en de geboden onderhouden? (Alma 9:18.)

• Wat profeteerden Alma en Amulek over Jezus Christus? (Alma 9:26–28.)

• Wat betekent het om te vasten? Waarom vastte Alma voor het volk van Ammo-
nihah? (Alma 10:7.) Hoe kan vasten een zegen voor je zijn?

• Waarom probeerde Zeezrom om Amulek in verleiding te brengen? (Alma 11:22.)
Hoe reageerde Amulek op die verleidingen? (Alma 11:23–25.) Heeft iemand
jou wel eens geprobeerd over te halen om iets te doen wat verkeerd is? Hoe
kun je zulke verleidingen weerstaan?

• Hoe werd Zeezrom gezegend door de gehoorzaamheid van Alma en Amulek?
Waarom bekeerde Zeezrom zich? (Alma 12:7–8.) Hoe kan het geven van
je getuigenis ertoe bijdragen dat anderen een getuigenis krijgen? Alma leerde
Zeezrom hoe God ons zal oordelen? Hoe? (Alma 12:12–15.)

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Vraag een pas teruggekeerde zendeling om in uw klas te vertellen hoe belang-
rijk het voor hem/haar was dat hij/zij de regels van de zending gehoorzaamde
en de leringen van Jezus Christus naleefde. Leg uit dat de zendelingen iedere

Aanvullende 
activiteiten

Les 15



52

morgen geestelijke kracht opdoen door in de Schriften te studeren en te
bidden voordat zij het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Vertel de
kinderen dat zij door de geboden te onderhouden meer geloof, moed en
bescherming zullen krijgen om Satan te weerstaan.

2. Neem een aantal rekwisieten mee zodat een van de kinderen zich als Alma
kan verkleden. Laat de kinderen Alma’s zending naar Ammonihah naspelen.
Geef het kind dat de rol van Alma speelt een kaart met daarop de boodschap:
‘Ik ben Alma. Ik ben gekomen om u te vertellen over onze Heiland, Jezus
Christus, en hoe wij zijn geboden kunnen onderhouden. Mag ik binnenkomen?’
Geef andere kinderen kaarten met de volgende boodschappen:

Wij zijn niet langer lid van de kerk, Alma. We geloven geen woord van
wat je zegt.
Je mag niet binnenkomen, Alma. Verdwijn uit mijn huis en onze stad.
Kom maar binnen. Ik wil graag naar je boodschap luisteren.
Nee! We weten nog goed hoe opstandig je was, Alma. Wij luisteren niet
naar een schijnheilige.

Bespreek de moed die zendelingen nodig hebben om het evangelie te
verkondigen. Leg uit dat geloof in Jezus Christus en gehoorzaamheid aan
zijn geboden ons moed kunnen geven.

3. Vraag een kind om Amulek te spelen. Vraag een ander kind de rol van
Zeezrom op zich te nemen en doe alsof hij zes onti’s zilver in zijn hand heeft.
Geef dit kind een kaart met de volgende boodschap erop: ‘Zie hier zijn
zes onti’s zilver; al deze zal ik u geven, indien gij het bestaan van een Opper-
wezen wilt verloochenen.’

Stop het rollenspel en vraag de kinderen hoe zij vinden dat Amulek op deze
omkoperij moet reageren. Benadruk de moed van Amulek om het juiste
te doen. Bespreek de moed die onze hemelse Vader en Jezus Christus willen
dat wij hebben om gehoorzaam te zijn.

4. Vraag de kinderen welke geboden zij vandaag hebben gehoorzaamd of zullen
gehoorzamen, zoals bijvoorbeeld: bidden, naar de kerk gaan, liederen zingen,
hun getuigenis geven, van het avondmaal nemen, aan Jezus denken tijdens
het avondmaal, iets aardigs doen voor iemand en tiende betalen. Moedig de
kinderen aan zich de komende week bewust te zijn van hun daden en gedach-
ten en de moed te hebben om de geboden van onze hemelse Vader te
gehoorzamen.

5. Zing ‘Strijd voor het recht’ (Kinderliedjes, blz. 80), ‘Wees eerlijk en trouw’
(Kinderliedjes, blz. 81) of ‘Kies het goede’ (Kinderliedjes, blz. 82) of zeg de
tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader wil dat wij zijn geboden gehoor-
zamen. Dan zullen we waardig zijn om zijn Geest bij ons te hebben, die ons zal
helpen bij Hem terug te keren.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Alma 8:14–20 door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken



Doel De kinderen helpen geloof in Jezus Christus te ontwikkelen zodat ze op zullen
komen voor de waarheid.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 14:1–16:10 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens
de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorberei-
ding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Alma 60:143

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een paraplu.
c. Plaat 4-28, Alma en Amulek in Ammonihah en 4-29, Alma en Amulek

lopen uit de ingestorte gevangenis.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen een paraplu zien en een Boek van Mormon (of doe alsof u een
paraplu vasthoudt). Vraag in welk opzicht de paraplu en het Boek van Mormon
op elkaar lijken. Help de kinderen te begrijpen dat een paraplu ons niet tegen de
regen beschermt tenzij wij haar open doen en eronder gaan staan. Met het
Boek van Mormon is het net zo: het kan ons geloof in Jezus Christus niet vergro-
ten tenzij we het boek open doen, met een gebed in ons hart bestuderen en
de leerstellingen die erin staan, naleven.

Schriftverhaal Vertel hoe Alma en Amulek gevangen zaten. Zie Alma 14:1–16:10. (Voor ideeën
hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Gebruik
de platen op het juiste tijdstip.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Herhaal in het kort het verhaal van Zeezrom uit de vorige les. Hoe voelde
Zeezrom zich toen hij zich realiseerde dat hij het verstand van de mensen had
verblind? (Alma 14:6.)

• Hoe liet Zeezrom zien dat hij spijt had van zijn zonden? (Alma 14:7.) Hoe
behandelden de mensen hem? Waarom vervolgen de mensen soms hen die
in Christus geloven?

• Wat deed het volk van Ammonihah met Zeezrom en diegenen Alma en Amulek
geloofden? (Alma 14:7, 9.) Hoe zou jij je voelen als dit jou overkwam?
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• Wat zei de Heilige Geest tegen Alma, toen Alma en Amulek vol verdriet toe
moesten kijken hoe de Schriften en onschuldige vrouwen en kinderen werden
verbrand? (Alma 14:11.) Waarom stond onze hemelse Vader Alma niet toe om
de mensen uit het vuur te redden?

• Wat gebeurt er met rechtvaardige mensen die sterven omdat zij de waarheid
verdedigen? (Alma 60:13.) Maak de kinderen duidelijk dat rechtvaardige men-
sen soms sterven voor het verdedigen van de waarheid.

• Waarom denk je dat Alma en Amulek in staat waren die verschrikkelijke
vervolgingen te verdragen? Wat kun jij doen om het geloof in Jezus Christus te
verwerven dat Alma en Amulek hadden? Waarom vraagt het moed om de
waarheid te verdedigen?

• Waartoe kregen Alma en Amulek macht toen zij in de gevangenis zaten?
(Alma 14:25–28.) Wie gaf hun die macht? Waarom denk je dat de mensen uit
de stad vluchtten voor Alma en Amulek? (Alma 14:29.)

• Waarom lag Zeezrom ziek met een brandende koorts? (Alma 15:3.) Waardoor
kon Zeezrom zowel lichamelijk als geestelijk genezen? (Alma 15:6–8.) Hoe voel
jij je als je iets verkeerds hebt gedaan? Hoe voel je je als je je hebt bekeerd?
(Let erop dat u geen zaken bespreekt die de kinderen in verlegenheid kunnen
brengen.)

• Wat deed Zeezrom nadat hij was genezen en zich had laten dopen?
(Alma 15:12.) Hoe vertel jij andere mensen over het evangelie? Hoe kun je je
voorbereiden op een voltijdzending? Wat gebeurde er met Amulek omdat
hij een zendeling was? (Alma 15:16.) Wat voor opofferingen maken zendelingen
in onze tijd om op zending te kunnen gaan?

• Wat zou er volgens Alma gebeuren met het volk van Ammonihah als zij zich wei-
gerden te bekeren? (Alma 9:18.) Hoe ging die profetie in vervulling? (Alma 15:15,
16:2–3, 9–10.)

• Wat heb je geleerd uit het verhaal van Alma en Amulek dat je geloof in Jezus
Christus versterkt en je in staat stelt de waarheid te verdedigen?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Maak voor ieder kind een kaart met de tekst Verdedig de waarheid. (Zie eind
van de les.) Laat de kinderen door een lijn te trekken de woorden in de linker-
kolom verbinden met de bijbehorende woorden in de rechterkolom. Er ontstaat
een verklaring die moed vereist. Vraag de kinderen op te staan als ze klaar
zijn. Als iedereen staat, vraagt u hun weer te gaan zitten, een verklaring uit te
kiezen en te beloven zich daaraan te houden. Geef ieder kind de gelegen-
heid om voor de klas te komen en zijn doel hardop te herhalen. Vraag hem
ondertussen de paraplu open te doen en er onder te gaan staan. Voorbeeld:
‘Ik beloof nooit iemand te bedriegen!’ (Het maakt niet uit als verscheidene
kinderen hetzelfde doel kiezen.) Leg uit dat de paraplu de leerstellingen van
Jezus Christus voorstelt, die ons tegen Satan zullen beschermen als we
eronder gaan staan.

Aanvullende 
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2. Maak samen met de kinderen een lijst op het bord van wat zij kunnen doen
om hun geloof in Jezus Christus te sterken. Vraag ieder kind een van de
punten van de lijst uit te kiezen en dat de komende week te doen. Laat de
kinderen hun ogen dichtdoen en zich voorstellen dat ze hun doel bereiken.
Vraag de kinderen volgende week te vertellen hoe goed zij hun opdracht
hebben volbracht.

3. Lees het vierde geloofsartikel voor en vraag hun uit te leggen hoe Zeezrom
elke van deze stappen heeft doorlopen.

4. Zing ‘Wees eerlijk en trouw’ (Kinderliedjes, blz. 81).

Slot

Getuigenis Getuig dat als wij de geboden net zo onderhouden als Alma en Amulek ons
geloof in Jezus Christus zal toenemen en we de moed zullen hebben om op
te komen voor de waarheid.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Alma 14:23–29 en 15:1–13 door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Kiezen

Vertellen

Nooit

Gehoorzamen

Respecteren

Zijn

Vermijden

Uitspreken

Volgen

Bestuderen

Gebed

Eigendom

Aardig

Bedriegen

Waarheid

Vloeken

Recht

Geboden

Schriften

Jezus

VERDEDIG DE WAARHEID
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Doel Ieder kind aanmoedigen anderen in aanraking te brengen met het evangelie
door een goed voorbeeld te zijn en te getuigen van Jezus Christus.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 17–19 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de
les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding
op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-30, Ammon verdedigt de kudde van koning Lamoni 

(Evangelieplaten 310).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Doe een rollenspel. Een kind is een niet-lid en twee anderen spelen zendelingen.
(U kunt kartonnen naambordjes maken.) Laat de zendelingen antwoord geven
op een of twee vragen die de onderzoek(st)er stelt. Bijvoorbeeld:

Hoe weet u dat onze hemelse Vader leeft?
Wat voor iemand is onze hemelse Vader?
Wie is Jezus Christus?
Wat heeft Jezus Christus voor ons gedaan?
Wat is de Heilige Geest?
Hoe helpt de Heilige Geest ons?

Vraag de kinderen hoe zij zich voelen als ze iemand over onze hemelse Vader,
Jezus Christus en de Heilige Geest vertellen? Maak de kinderen duidelijk dat zij
hun getuigenis gaven toen zij vertelden over onze hemelse Vader, Jezus Christus
en de Heilige Geest.

Aanvullende activiteit 1 kan als aandachtsactiviteit gebruikt worden.

Leg uit dat de les over een groot zendeling gaat met een sterk getuigenis.

Schriftverhaal Vertel het verhaal van Ammon en koning Lamoni zoals u dat in Alma 17–19 kunt
terugvinden. Maak gebruik van de plaat. Leg uit dat Ammon tegen koning
Lamoni getuigde van onze hemelse Vader. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt
vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Wat betekent het om ‘middelen in de handen van God’ te zijn? (Alma 17:9.)
Hoe bereidden de zoons van Mosiah zich voor op hun zending nadat zij zich
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hadden bekeerd? (Alma 17:2–3.) Hoe vertel jij anderen over het evangelie?
Hoe kun je je voorbereiden om een getrouw zendeling te zijn?

• Waarom wilden de zoons van Mosiah op zending gaan onder de Lamanieten?
(Alma 17:16.) Waarom is het belangrijk dat alle kinderen van onze hemelse
Vader het evangelie van Jezus Christus horen en begrijpen?

• Wat hoopte Ammon te bereiken toen hij de goddeloze Lamanieten bestreed?
(Alma 17:29.)

• Wat beloofde de Heer Mosiah over zijn zoons? (Alma 17:35.) Hoe liet de Heer
op dat moment die belofte in vervulling gaan? (Alma 19:22–23.)

• Wat voor invloed had het voorbeeld van Ammon op koning Lamoni?
(Alma 18:9–11.) Wie is er een goed voorbeeld geweest voor jou? Voor wie kan
jij een goed voorbeeld zijn?

• Wat voor invloed hadden het getuigenis van Ammon en de Geest van de Heer
op koning Lamoni? (Alma 18:40–43.) Op wat voor manier kun jij je getuigenis
aan anderen geven?

• Op welke wijze toonden de koningin en haar dienstmaagd Abish hun groot
geloof (Alma 19:8–12, 17.)

• Waarvan getuigden zowel koning Lamoni als de koningin? (Alma 19:12–13,
29–30.) Hoe denk je dat koning Lamoni zich voelde nadat hij Jezus Christus
had gezien? (Alma 19:12–13.)

• Waarom is het belangrijk dat we anderen over Jezus Christus vertellen zoals
Ammon en koning Lamoni deden?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat de kinderen een paar gereedschappen of hulpmiddelen zien die
bouwvakkers, dokters, tuinmannen, schilders enzovoorts gebruiken. Vraag
de kinderen te vertellen wat zij van elk van de voorwerpen weten, wie ze
gebruikt en hoe.

Bespreek het belang van hulpmiddelen. Leg uit hoe de kinderen een middel
in Gods hand kunnen zijn.

2. Geef de kinderen een pen en papier en laat hen hun getuigenis of gevoelens
over de kerk en het evangelie van Jezus Christus opschrijven. Ze kunnen
bijvoorbeeld die gedachten en gevoelens opschrijven die hen dicht bij onze
hemelse Vader brengen. Vraag hun iemand te bedenken aan wie ze hun
getuigenis kunnen geven.

3. Laat ieder kind het volgende kaartje maken om mee naar huis te nemen:

Ik kan nu een zendeling zijn door __________ . (Laat hen iets invullen op de
open plek.)

4. Zing ‘Ik kan een held zijn’ (Kinderliedjes, blz. 85), ‘Een zendeling wil ik 
vandaag al zijn’ (Kinderliedjes, blz. 90) of ‘Verhalen uit het Boek van Mormon’
(Kinderliedjes, blz. 62) of zeg de tekst ervan op.

Aanvullende 
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Slot

Getuigenis Getuig dat de Heer ons zegent als we van Hem en zijn evangelie getuigen.
We kunnen het evangelie uitdragen door een goed voorbeeld te zijn en het
evangelie van Jezus Christus na te leven.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Alma 17:19–25, 18:8–40 thuis te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Les 17



Doel Ieder kind duidelijk maken dat wij door het plan van verlossing vergeving van
onze zonden kunnen ontvangen.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 20:1–22:26 en 23:1, 4-5 met een gebed in uw hart. Bestudeer
vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen.
(Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Maak acht strookjes met daarop de volgende woorden (u kunt ze ook op het
bord schrijven):

Schepping
Adam en Eva – De zondeval
Zonde
Lichamelijke dood
Jezus Christus – De verzoening
Opstanding
Bekering
Plan van verlossing

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); 4-31, Ammon en Lamoni

ontmoeten de vader van Lamoni en 4-32, Aäron leest de vader van Lamoni
uit de Schriften voor.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag een paar kinderen hoe zij zich voelen als ze een nachtmerrie hebben.
Wijs hen erop wat een opluchting het dan is om wakker te worden en te beseffen
dat het maar een droom was.

Leg uit dat we ons verdrietig en ongelukkig zullen voelen, als we de geboden
van onze hemelse Vader niet gehoorzamen. Zij die zich schuldig voelen omdat
ze ongehoorzaam zijn geweest, wilden misschien wel dat ze ‘wakker konden
worden’ en dat dan al hun zonden weg waren. Het is niet eenvoudig om verge-
ving van je zonden te ontvangen, maar onze hemelse Vader heeft een weg
daartoe bereid.

Laat de volgende vier strookjes zien: ‘Schepping’, ‘Adam en Eva’, ‘Zonde’ en
‘Lichamelijke dood’. Leg in het kort uit dat we allemaal als geestkinderen bij
onze hemelse Vader woonden voordat de aarde werd geschapen. Jezus Christus
heeft, onder leiding van onze hemelse Vader, de aarde en alles wat erop is
geschapen. Adam en Eva werden in de hof van Eden geplaatst. Daar kozen zij
ervoor van de verboden vrucht te eten. Hun ongehoorzaamheid wordt ook
wel de zondeval genoemd. Leg uit dat we Adam en Eva dankbaar moeten zijn.
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Zij maakten het mogelijk voor ons om geboren te worden. De zondeval was nood-
zakelijk en heeft twee belangrijke consequenties voor ons allen:

We zullen allemaal zondigen doordat we tussen goed en kwaad moeten
kiezen en soms verkeerde keuzen zullen doen.

We zullen allemaal de lichamelijke dood sterven.

Leg uit dat onze hemelse Vader al voordat de aarde werd geschapen een plan
had gemaakt. Door dit plan kunnen wij, als wij ons bekeren, worden verlost ofwel
gered. (Alma 12:22–25.) Leg uit dat u de kinderen in de les zult vertellen over
een Lamanitische koning die besefte dat hij ernstige zonden had begaan. Vertel
dat zij zullen leren hoe hij vergeving van zijn zonden kreeg.

Schriftverhaal Vertel het bekeringsverhaal van de vader van koning Lamoni zoals u dat in Alma
20:1–22:26 kunt lezen. Bespreek wat de vader van koning Lamoni te weten kwam
over het plan van verlossing. (Voor hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven
uit de Schriften’, blz. VII.) Maak gebruik van de platen.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Waarom ging koning Lamoni met Ammon naar het land Middoni? (Alma 20:1–5.)
Leg uit dat Aäron een van de broers van Ammon was die gevangen zat.

• Hoe weten we dat de vader van Lamoni nog niet klaar was om het evangelie te
ontvangen toen hij Ammon de eerste keer ontmoette? (Alma 20:10, 13–14.)

• Wat droeg ertoe bij dat het hart van de vader van Lamoni werd verzacht en hij
de boodschap van het evangelie aanvaardde? (Alma 20:26–27.) Wat vind je
van mensen die liefdevol tegen je zijn? Hoe kun jij anderen laten zien dat je van
ze houdt?

• Hoe wist Aäron dat hij de vader van Lamoni moest bezoeken? (Alma 22:1.)

• Waardoor werd de vader van Lamoni verontrust? (Alma 22:4–6.)

• Waarom denk je dat de vader van Lamoni geïnteresseerd raakte in het
evangelie toen Ammon zei: ‘Indien gij u wilt bekeren, zult gij zalig worden, en als
gij u niet wilt bekeren, zult gij ten laatsten dage worden verworpen?’ (Alma
22:6.)

• Wat gebruikte Aäron toen hij aan de vader van koning Lamoni het evangelie
predikte? (Alma 22:12.) Hoe kan schriftstudie ons van nut zijn?

• Wat was het eerste dat Aäron met de vader van Lamoni besprak?
(Alma 22:7–8.) Waarom is het zo belangrijk om in onze hemelse Vader te
geloven?

• Wat vertelde Aäron Lamoni’s vader over de schepping? (Alma 22:10.)

• Naar wiens beeld zijn wij geschapen? (Alma 22:12.) Waarom is het belangrijk
dat je weet dat je naar het beeld van je hemelse Vader geschapen bent?

• Wat vertelde Aäron de vader van Lamoni over de zondeval en de verzoening?
(Alma 22:12–14.)

Maak de kinderen duidelijk dat Jezus Christus de gevolgen van de zondeval
overwon door zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding. Plaats het strookje
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‘Jezus Christus – De verzoening’ boven het strookje ‘Adam en Eva – de
zondeval’.

Dankzij de opstanding van Jezus Christus zullen wij allen opstaan. Plaats het
strookje ‘Opstanding’ boven het strookje met de woorden ‘Lichamelijke dood’.

Jezus leed voor onze zonden. Daardoor kunnen wij, als we ons bekeren, verge-
ving ontvangen. Plaats het strookje ‘Bekering’ boven het strookje ‘Zonde’.

Plaats het strookje ‘Plan van verlossing’ boven de andere strookjes. Leg uit dat dit
het plan is van onze hemelse Vader waardoor wij op Hem kunnen gaan lijken.

• Wat wilde de vader van Lamoni weten nadat Aäron het plan van verlossing had
uitgelegd? (Alma 22:15.)

• Wat zei Aäron tegen de vader van Lamoni dat hij moest doen? (Alma 22:16.)
Wat moeten wij doen om vergeving van onze zonden te ontvangen en waardig
te zijn om het eeuwige leven te ontvangen?

• Waaruit bleek dat de vader van Lamoni zich wilde bekeren? (Alma 22:17–18.)
Wat gebeurde er doordat de koning zich bekeerde? (Alma 22:22–23, 25–26;
23:1, 4-5.)

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende
activiteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Vraag de kinderen in hun eigen exemplaar van het Boek van Mormon teksten
te markeren die ze hebben gelezen en erg belangrijk vinden. Bijvoorbeeld:

‘Indien gij u wilt bekeren, zult gij zalig worden, en als gij u niet wilt bekeren,
zult gij ten laatsten dage worden verworpen’ (Alma 22:6).

‘Ik zal al mijn zonden nalaten om U te kennen’ (Alma 22:18).

2. Neem het tweede en derde geloofsartikel door en leg ze uit aan de kinderen
en laat ze die uit het hoofd leren.

3. Teken een groot vierkant op het bord of een stuk papier en verdeel het in
negen even grote vierkanten. Nummer de vierkanten van een tot negen zoals
hieronder staat aangegeven:

Verdeel de klas in twee groepen. Geef iedere groep een letter, bijvoorbeeld
X en O. Vraag een kind uit de eerste groep een getal tussen een en negen
te noemen; stel vervolgens de met het nummer corresponderende vraag.

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Zie hieronder. Iedereen in de eerste groep mag de vraag beantwoorden.
Als ze de vraag juist hebben beantwoord, mogen ze hun eigen letter in het
vierkant schrijven. Als ze de vraag niet juist beantwoord hebben, blijft het
vierkant open. Laat de twee groepen om de beurt een vraag beantwoorden.
Het spel is afgelopen als een van de groepen drie letters op een rij heeft,
horizontaal, verticaal of diagonaal.

1. Hoe wordt het grote plan van onze hemelse Vader voor ons genoemd? (Het
plan van zaligheid, het plan van verlossing of het plan van gelukzaligheid.)

2. Wat betekent verlossen? (Ons redden van de gevangenschap van de
zonde.)

3. Wie heeft de aarde geschapen? (Jezus Christus onder leiding van onze
hemelse Vader.)

4. Wie waren de eerste mensen op aarde? (Adam en Eva.)

5. Wat gebeurde er doordat Adam en Eva van de verboden vrucht aten? 
(Ze werden uit de hof van Eden geworpen, ze konden kinderen krijgen, 
ze werden sterfelijk en ze konden kiezen tussen goed en kwaad [zie
Mozes 5:11].)

6. Aäron leerde de koning wat in de Schriften en op de koperen platen stond.
Hoe heten de vier boeken waaruit wij het evangelie, of het plan van verlos-
sing leren? (De Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de
Parel van grote waarde.)

7. Wat was het eerste dat Aäron de vader van koning Lamoni leerde?
(Dat er een God is.)

8. Hoe maakte Jezus het mogelijk voor ons om eens weer bij Hem terug te
kunnen keren? (Hij leed en stierf voor onze zonden.)

9. Wat moeten wij doen om weer terug te kunnen keren naar onze hemelse
Vader? (Ons van onze zonden bekeren, ons aan de verbonden houden
en goede werken doen.)

Als u het spel wilt herhalen, kunt u aan de hand van de les vragen bedenken.

4. Zing ‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ (Kinderliedjes, blz. 98), ‘Hij zond zijn Zoon’
(Kinderliedjes, blz. 20) of ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2). 
U kunt de tekst ook opzeggen.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader van ons houdt en een plan van
verlossing heeft gemaakt. Dankzij dat plan kunnen we ons van onze zonden
bekeren en op Hem gaan lijken.

Opdracht Vraag de kinderen Alma 22:1–16 thuis te lezen.

Vraag het kind om het slotgebed uit te spreken.

N. B.: Als u aanvullende activiteit 1 de volgende week wilt gaan doen, moet 
u minstens een week van te voren de opdrachten uitdelen.
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Doel In ieder kind het verlangen sterken om zich aan de heilige verbonden te houden.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 23–24; 26:23–33 en 27 met een gebed in uw hart. Bestudeer
vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen.
(Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Alma 25:1–26:22.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Voor de alternatieve aandachtsactiviteit: een niet te hoge pan of doos,

genoeg zout of zand om een dun laagje in de doos te kunnen strooien,
een stift of potlood en een steen.

c. Plaat 4-33, ‘De Anti-Nephi-Lehieten begraven hun wapens’ (Evangelie-
platen 311).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de plaat zien van de Anti-Nephi-Lehieten die hun wapens begraven. Vraag
de kinderen of zij hun wapens zouden willen begraven als ze wisten dat ze waar-
schijnlijk aangevallen zouden worden. Het volk van Anti-Nephi-Lehi wist dat hun
vijanden hen wilden vermoorden, maar ze hadden een plechtig verbond gesloten
met onze hemelse Vader dat ze niet meer zouden vechten. Leg uit dat een ver-
bond in het evangelie een bindende overeenkomst is tussen onze hemelse Vader
en zijn kinderen. Vertel het verhaal van de Anti-Nephi-Lehieten. Vraag de kinde-
ren goed te luisteren zodat ze als u klaar bent weten waarom de Anti-Nephi-
Lehieten dit verbond hebben gesloten en hoe zij zich aan hun belofte hielden.

Aandacht Strooi het zout of zand voorzichtig op de bodem van de doos. Schrijf met uw
vinger het woord belofte erin. Stel de kinderen de volgende vragen:

• Heb je ooit wel eens een overeenkomst met iemand gesloten waarbij de ander
zich er niet aan heeft gehouden? (Laat de kinderen vertellen hoe zij zich
voelden toen de ander de belofte brak. Blaas onderwijl zachtjes in het zout of
zand zodat het woord verdwijnt.)

• Hoe noemen we een belofte die we aan onze hemelse Vader doen? 
(Een verbond.)

• Wanneer hebben we onze hemelse Vader beloften gedaan? (Bij onze doop.)

Maak de kinderen erop attent dat je een belofte niet lichtvaardig moet opvatten.
Benadruk hoe belangrijk het is dat je je aan je woord houdt. Schrijf het woord
Verbond met een stift of potlood op de steen. Leg uit dat een verbond een belofte
is tussen onze hemelse Vader en zijn kinderen. Blaas op de steen om te laten zien
dat het woord niet gemakkelijk verwijderd kan worden. Als wij verbonden sluiten
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moeten we niet vergeten dat ze heilig zijn en we moeten vastbesloten zijn ons
eraan te houden.

Schriftverhaal Vertel hoe de Anti-Nephi-Lehieten hun verbonden eerden. Zie Alma 23–24;
26:23–33 en 27. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit
de Schriften’, blz. VII.) Maak gebruik van de platen.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Hoe heetten de vier zoons van Mosiah? (Mosiah 23:1.)

• Waarom wilden de zoons van Mosiah het evangelie onder de Lamanieten ver-
kondigen? (Mosiah 28:3.) Waarom moesten de Nephieten in Zarahemla lachen
toen de zoons van Mosiah hun hun plannen vertelden? (Alma 26:23–25.)

• Waardoor bekeerden de Lamanieten zich tot Jezus Christus? (Alma 23:5–6.)
Hoeveel van die bekeerlingen bleven trouw aan hun geloof in Jezus Christus?
Wat kunnen wij doen om een groot geloof in Jezus Christus te behouden?

• Waarom veranderden de Lamanitische bekeerlingen hun naam?
(Alma 23:16–17.) Onder welke naam waren zij bekend toen ze naar het land
Jershon trokken? (Alma 27:26.) Jullie hebben een verbond gesloten om een
naam op je te nemen. Wiens naam? (Mosiah 5:7–8.)

• Waarom waren de Anti-Nephi-Lehieten vastbesloten om nooit meer tegen hun
vijanden te vechten? (Alma 24:10–13, 16.)

• Welk verbond sloten de Anti-Nephi-Lehieten met de Heer toen zij hun wapens
begroeven? (Alma 24:17–18.) Hoe toegewijd waren de Anti-Nephi-Lehieten
in het nakomen van het verbond? (Alma 24:19–22.) Wij hebben een verbond
gesloten om de geboden te onderhouden. Welke geboden? (Het woord
van wijsheid, de wet van tiende, het heiligen van de sabbat en het rein zijn in
gedachte en daad.)

• Wat gebeurde er met veel van de Lamanitische krijgers toen zij zagen dat de
mensen van God niet wilden vechten maar neervielen om gedood te worden?
(Alma 24:24–27.) Hoe kan ons voorbeeld anderen ertoe brengen lid te worden
van de kerk? Hoe kan ons goede voorbeeld en het feit dat wij ons aan onze
verbonden houden anderen ertoe aansporen dat ook te doen?

• De Anti-Nephi-Lehieten begroeven hun wapens. Wat leert dat ons over de
gevoelens die zij voor hun vijanden hadden? (Alma 26:32–33.) Waarom denk
je dat mensen die werkelijk bekeerd zijn tot het evangelie van Jezus Christus
van iedereen houden en begaan zijn met iedereen, ook hun vijanden?

• Waarom waren de Anti-Nephi-Lehieten niet bang om te sterven? (Alma 27:28.)

• Waarom zei de koning van de Anti-Nephi-Lehieten dat hij en zijn volk slaven van
de Nephieten zouden zijn? (Alma 27:4–8.)

• Hoe kunnen wij meer op de Anti-Nephi-Lehieten gaan lijken in het eren van onze
verbonden?

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

Aanvullende 
activiteiten

Les 19



66

1. Vraag een volwassene de rol van de koning der Lamanieten te spelen. Laat
hem vertellen waarom zijn volk het zwaard niet op wil nemen om tegen hun
broederen te vechten. Neem het verbond door dat hij heeft gesloten toen hij
zijn zwaard begroef. (Zie Alma 24:6–13, 16–18.)

2. Neem het dertiende geloofsartikel door. Vraag de kinderen of het volk van
Ammon volgens dit principe leefde. Vraag hun hoe deze principes ertoe
kunnen bijdragen dat wij ons aan onze verbonden houden.

3. Zing ‘Ik voel uw liefde, Heer’ (Kinderliedjes, blz. 42) of ‘Houd van elkander’
(Kinderliedjes, blz. 74). U kunt ook de tekst van de liedjes opzeggen.

Slot

Getuigenis Getuig dat wij als leden van Christus’ kerk heilige verbonden hebben geslo-
ten. Wij moeten onze verbonden eren als wij de beloofde zegeningen willen
ontvangen.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Alma 24:6–27 thuis te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel De kinderen duidelijk maken dat zij, door Jezus Christus te volgen, kunnen voor-
komen dat ze door Satan misleid worden.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 30 en Moroni 7:15–17 met een gebed in uw hart. Bestudeer
vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen.
(Zie ‘Voorbereiding op uw les’ blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Strookjes papier met positieve woorden erop en plakband.
c. Plaat 4-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); 4-34, Alma getuigt

voor Korihor dat er een God is, en 4-35, Korihor schrijft op dat hij weet dat
er een God is.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Schrijf voordat de les begint positieve woorden op strookjes papier. Bijvoorbeeld
het eerste woord van de woordparen die hieronder staan. Plak onder iedere stoel
een van de strookjes (of deel ze uit aan de kinderen als ze de klas binnenkomen).
Vraag de kinderen de strookjes onder hun stoel vandaan te halen. Laat ieder
kind het tegenovergestelde bedenken van het woord dat op zijn strookje staat.
Vraag hun vervolgens om om de beurt het tegenovergestelde woord te noemen.
De rest van de klas moet dan proberen het positieve woord dat op het strookje
staat te raden.

Voorbeelden van woorden:
licht/donker leven/dood goed/slecht
liefde/haat succes/falen goed/fout
waar/niet waar vrede/oorlog waarheid/leugen
rein/onrein schoon/vuil blij/verdrietig
gezond/ziek vriendelijk/gemeen vreugde/verdriet

Leg, nadat iedereen een beurt heeft gehad, uit dat er in dit spel voor ieder woord
een woord was dat het tegenovergestelde betekent. Zo heeft Satan voor iedere
leerstelling van Jezus Christus een misleidende of tegenovergestelde leerstelling
bedacht. Wanneer we onze hemelse Vader volgen, zullen we gelukkig zijn; als
we Satan volgen zullen we ongelukkig worden. Vraag de kinderen hoe mensen
zich voelen als ze een leugen vertellen en hoe ze zich voelen als ze de waarheid
spreken.

Leer de kinderen dat hoe meer we te weten komen over een leerstelling, des
te meer we het verschil zullen weten tussen die leerstelling en de misleidende
leerstelling die er tegenover staat. Hoe meer kennis we zullen vergaren over
Jezus Christus en hoe we Hem kunnen volgen, des te meer zullen we de verlei-
dingen en misleidingen van Satan kunnen weerstaan.
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Leg de kinderen uit dat u ze zult vertellen over een tegenpool van Jezus Christus,
namelijk de antikrist. Alles en iedereen die zich actief verzet tegen Jezus Christus
(openlijk of in het geheim) is een antikrist.

Schriftverhaal Vertel het verhaal van Korihor zoals u dat in Alma 30 kunt lezen. (Voor suggesties
hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) U kunt
een van de kinderen de passages laten voorlezen waar Alma spreekt en een
ander kind de woorden van Korihor laten oplezen. Zie Alma 30:37–45. Gebruik
de platen op het geschikte moment.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Waarom zei Korihor dat de mensen dwaas waren? (Alma 30:12–16.) Hoe
kunnen wij zelf weten dat Jezus Christus leeft? (Door een getuigenis van
Jezus Christus te krijgen.) Hoe kunnen we een getuigenis krijgen? (Door de
Schriften te bestuderen, te bidden, naar de profeten te luisteren enzovoorts.)

• Wat zei Korihor over de noodzaak van de verzoening van Jezus Christus?
(Alma 30:17.) Waarom kunnen wij zelf geen verzoening doen voor onze zonden?
Hoe heeft Jezus Christus het voor ons mogelijk gemaakt om onze zonden te
overwinnen?

• Wat in het getuigenis van Alma over Jezus Christus heeft indruk op je gemaakt?
(Alma 30:39–41.) Als jij Alma was geweest, wat had je Korihor dan waarschijnlijk
verteld over Jezus Christus?

• Korihor vroeg Alma een teken te geven dat er een God was. Wat voor voorbeel-
den gaf Alma hem toen? (Alma 30:44.) Wat kun je dagelijks om je heen zien
waardoor je weet dat onze hemelse Vader bestaat? Wat voor ervaringen heb jij
meegemaakt waardoor je weet dat onze hemelse Vader leeft?

• Welk teken werd Korihor gegeven? (Alma 30:48–50.) Wat schreef Korihor over
God en Satan nadat hij stom was geworden? (Alma 30:52–53.)

• Hoe steunt Satan hen die hem dienen? (Alma 30:60.) Hoe beloont onze
hemelse Vader hen die Hem dienen? (Mosiah 2:41.) Vraag kinderen ervaringen
te vertellen waarbij zij gezegend werden voor het onderhouden van de
geboden.

• Ken je zaken die ingaan tegen de leerstellingen van Jezus Christus? Wat
vermijd je omdat je weet dat het niet in overeenstemming is met Christus’ leer?
Wat moedigt je aan of overreedt je om in Jezus Christus te geloven?
(Moroni 7:15–17.)

• Hoe kun je beschermd worden tegen de misleidingen van Satan? (Door de
geboden te onderhouden, naar de Heilige Geest te luisteren, de Schriften te
bestuderen en de levende profeet te volgen.)

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Geef de kinderen een exemplaar van het uitreikblad ‘Overreedt dit me om in
Jezus Christus te geloven?’. Zie het voorbeeld aan het eind van de les. Leg
uit dat overreden betekent iemand overtuigen iets te geloven of overhalen iets
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te doen. Vertel hun dat dit een leidraad is die de profeet Moroni ons heeft
gegeven om tussen goed en kwaad te onderscheiden (zie Moroni 7:15–17).
Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen dat als iets hen overreedt om goed
te doen en in Christus te geloven, het goed is; doet het dat niet dan is het
verkeerd. De kinderen kunnen het uitreikblad mee naar huis nemen als
geheugensteuntje.

2. Help de kinderen het dertiende geloofsartikel uit het hoofd leren. Bespreek
dat dat ook een leidraad is om te kiezen voor het goede.

3. Laat platen zien van de natuur. Vertel dat de natuur een getuige is van het
bestaan van onze hemelse Vader. U kunt bijvoorbeeld de volgende platen uit
de mediatheek halen: De schepping – levende wezens (62483), De wereld
(62196), Kinderen kijken naar de voorjaarsbloemen (62270), Gezin met een
baby (62307) enz. Vraag de kinderen wat zij voelen als ze naar de platen kijken
en vraag hun hoe de platen getuigen van God.

4. Lees en bespreek de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson,
de dertiende president van de kerk. Benadruk dat het Boek van Mormon een
geweldig hulpmiddel is om misleiding te vermijden:

‘Er gaat een kracht van het Boek van Mormon uit die uw leven zal gaan
beïnvloeden zodra u het boek ernstig begint te bestuderen. U zult meer kracht
krijgen om verleiding te weerstaan. U zult de kracht vinden om misleidingen te
vermijden. U zult de kracht vinden om op het nauwe en smalle pad te blijven.’
(A Witness and a Warning, blz. 21–22.)

5. Zing ‘Mijn hemelse Vader is goed voor mij’ (Kinderliedjes, blz. 16).

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat we niet misleid zullen worden als we de geboden
onderhouden, naar de ingevingen van de Heilige Geest luisteren, de Schriften
bestuderen en de levende profeet volgen.

Opdracht Vraag de kinderen Alma 30:12–18, 37–56, 60 thuis te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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in Jezus Christus te geloven?

zie Moroni 7:15–17

Overreedt dit me om 
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Overreedt dit me om 
in Jezus Christus te geloven?

zie Moroni 7:15–17
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in Jezus Christus te geloven?

zie Moroni 7:15–17



Doel De kinderen leren onze hemelse Vader in nederigheid en oprechtheid te
aanbidden.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 31; 34:1–30, 38–41 en 35:1–9 met een gebed in uw hart.
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt
vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Borden, glazen en bestek voor twee personen.
c. Plaat 4-36, De Zoramieten en de Rameumptom.

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Doe alsof u een etentje geeft. Zet twee borden, twee glazen, bestek voor twee
personen maar geen voedsel neer. Doe alsof u eet en wees enthousiast over
het heerlijke eten. Vraag een van de kinderen om bij u aan tafel te komen zitten.
Van lege borden eten kunnen we vergelijken met de manier waarop de Zora-
mieten God aanbaden. Het was niet echt en zonder inhoud. Net zoals niet eten
slecht is voor onze lichamelijke gezondheid is aanbidden zonder inhoud of
betekenis slecht voor onze geestelijke gezondheid. In de les leren de kinderen
manieren om op gepaste en oprechte wijze God te aanbidden.

Schriftverhaal Vertel het verhaal van de Zoramieten en hun verkeerde leerstellingen. Zie
Alma 31. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de
Schriften’, blz. VII.) Maak gebruik van de plaat.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

• Wie waren de Zoramieten? (Alma 31:1–3, 8.) Hoe waren zij afgedwaald van de
leerstellingen van de kerk? (Alma 31:8–11.)

• Hoe, wanneer en waar aanbaden de Zoramieten God? (Alma 31:13–18, 21–23.)
Hoe behoren wij onze hemelse Vader en Jezus Christus te aanbidden?

• Kun je een paar verkeerde leerstellingen van de Zoramieten noemen?
(Alma 31:15–17, 20.) Waarom is het belangrijk om te weten wie onze hemelse
Vader en Jezus Christus werkelijk zijn?

• Hoe weten we dat de gebeden van de Zoramieten onoprecht waren?
(Alma 31:23, 27.) Hoe kunnen we oprechter bidden?
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• Waarom vonden de Zoramieten zichzelf beter dan anderen? (Alma 31:24–25,
27–28.) In welk opzicht kunnen wij soms het gevoel hebben dat we beter zijn
dan iemand anders? Waarom is hoogmoed een ernstige zonde? (Het leidt ons
van God weg.)

• Hoe voelden Alma en de andere leiders zich toen zij zagen dat het volk van
de waarheid was afgedwaald? (Alma 31:19, 24, 30–31.) Hoe kunnen wij diege-
nen helpen die de waarheid niet kennen? Hoe kunnen wij minder-actieve
leden helpen?

• Waarop was het hart van de Zoramieten gezet? (Alma 31:28.) Kun je een paar
wereldse zaken noemen waar sommige kinderen van jullie leeftijd hun hart
op hebben gezet? Waarom is het verkeerd om ons hart op wereldse zaken te
zetten?

• Wat vroeg Alma de Heer voor zichzelf en zijn zendingscollega’s?
(Alma 31:31–35.) Als wij om specifieke zaken bidden, kan dat ertoe bijdragen
dat onze gebeden oprechter zijn. Hoe komt dat? Hoe heeft bidden jou
geholpen bij het oplossen van een probleem?

• Wat getuigde Amulek van Jezus Christus? (Alma 34:8.) Hoe konden de
Zoramieten een getuigenis van Jezus Christus verkrijgen? (Alma 34:17.)

• Hoe en wanneer moeten we bidden? Waarvoor moeten we bidden?
(Alma 34:18–27.) Hoe kunnen we onze hemelse Vader iedere dag van de
week aanbidden?

• Wat moeten we doen nadat we hebben gebeden zodat onze gebeden verhoord
kunnen worden? (Alma 34:28.)

• Hoe behandelde het volk van Ammon (de Anti-Nephi-Lehieten) de Zoramieten
die zich bij hen aansloten? (Alma 35:9.) Hoe behoren wij een vreemdeling of
de armen onder ons te behandelen? Waardoor laat je dan zien dat je van onze
hemelse Vader houdt? (Matteüs 25:40; Mosiah 2:17.)

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Schrijf de volgende tekstverwijzing op het bord. Laat de kinderen bij de verzen-
die de valse leerstellingen van de Zoramieten weergeven de juiste leerstellin-
gen van Alma en Amulek zoeken:

Alma 31:16 (De Zoramieten geloofden dat er geen Christus zou komen.)
Alma 31:20–23 (Alle Zoramieten zeiden hetzelfde gebed op en aanbaden
God maar een keer per week.)
Alma 31:24 (De Zoramieten hadden hun hart op rijkdom gezet.)
Alma 34:8 (Alma getuigde van Christus.)
Alma 34:19–27 (Amulek leerde dat we altijd en over alles moeten bidden.)
Alma 34:28–29 (Amulek leerde dat wij onze rijkdom met de armen
moeten delen.)

2. Vraag de kinderen hoe ze zich voelen als iemand grapjes over ze maakt.
Bespreek op wat voor manieren mensen hoogmoedig zijn. Herinner de
kinderen eraan dat het grote en ruime gebouw uit Lehi’s droom de hoogmoed
van de wereld was. Leg uit dat nederig zijn het omgekeerde is van hoog-
moedig zijn. Vraag de kinderen op een blaadje op te schrijven hoe zij willen
proberen om nederiger te zijn.
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3. Laat de kinderen de onderstaande verzen lezen en aanstrepen. Ze kunnen
ook andere belangrijke verzen uit de les aanstrepen. (Misschien willen
zij een vers of een gedeelte van een vers dat voor hun belangrijk is uit het
hoofd leren.)

Alma 31:34–35
Alma 34:8
Alma 34:26–28
Alma 34:38

4. Zing ‘Gebed van een kind’ (Kinderliedjes, blz. 6) of ‘Ik weet dat Jezus leeft’
(Kinderliedjes, blz. 8) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat als we onze hemelse Vader nederig en oprecht aanbid-
den, Hij ons zal zegenen en onze gebeden zal beantwoorden.

Opdracht Vraag de kinderen Alma 31:8–25 en 34:17–29 thuis te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen leren dat het woord van God uitgroeit tot een getuigenis in ons hart
als we het met geloof voeden.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 32–33 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de
les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding
op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Bestudeer de visuele hulpmiddelen aan het eind van de les en bepaal hoe
u ze tijdens de les wilt gebruiken. U kunt ook van iedere afbeelding een kopie
maken, ze natekenen op karton of ze op het bord tekenen.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Indien mogelijk voor ieder kind een zaadje.
c. Een kopie van de visuele hulpmiddelen aan het eind van de les (zaad,

ontspruitend zaad, een jong boompje, een boom, regen, zon, aarde en mest).

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Geef een zaadje aan een kind, laat de afbeelding van het zaadje zien of teken
een zaadje op het bord.

• Wat kan een zaadje worden? (Een plant of een boom, afhankelijk van het
soort zaad.)

• Wat moet er gebeuren voordat een zaadje begint te groeien? (Laat de afbeel-
ding zien van het ontspruitende zaad of teken het op het bord.)

• Waar lijkt een boom op als hij nog jong is? (Laat de afbeelding zien van de
jonge boom of teken er een op het bord.) Waar lijkt hij op als hij volwassen is?
(Laat de afbeelding zien van een boom of teken er een op het bord.)

• Wat voor voedingsmiddelen heeft een zaadje nodig om uit te groeien tot een
plant of boom? (Leg uit dat voedingsmiddelen datgene is wat het zaadje doet
groeien en ervoor zorgt dat het gezond is en in leven blijft, zoals water, mest,
zonneschijn en aarde. Plaats de afbeeldingen van de zon, regen, aarde en
mest naast de afbeelding van het zaadje.)

Leg de kinderen uit dat ze in de les zullen leren hoe ze een sterk getuigenis
kunnen ontvangen. U kunt de woordstrookjes uit aanvullende activiteit 1 gebrui-
ken bij de bespreking van de beginselen in de les.

Schriftverhaal Vertel hoe Alma de Zoramieten onderrichtte. Zie Alma 32–33. (Voor ideeën hoe
u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Benadruk
dat een goed zaadje de juiste zorg en voedingsmiddelen nodig heeft om zich tot
een vrucht-dragende boom te kunnen ontwikkelen. Het woord van God kan zich,
als het in het hart van de mensen wordt geplant, tot een sterk getuigenis ontwik-
kelen maar heeft ook de juiste voedingsmiddelen nodig.
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Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer
inzicht krijgen in de Schriften.

Kom terug op het feit dat u de kinderen in de laatste les over de rijke en hoog-
moedige Zoramieten hebt verteld.

• Waarom waren de arme Zoramieten nederig? (Alma 32:2–3) Wat voor beproe-
vingen kunnen mensen nederig genoeg maken om naar het evangelie te luisteren?

• Wat betekent het om ‘arm van harte’ te zijn? (Nederig, ontvankelijk voor onder-
richt, werkelijk berouwvol en vrij van hoogmoedigheid.)

• Waarom was de armoede een zegen voor de mensen? (Alma 32:12–13.) Leg
uit dat mensen ook nederig kunnen zijn als ze niet gebukt gaan onder beproe-
vingen of armoede. Soms worden rijke mensen hoogmoedig. Waarom is het
noodzakelijk voor ons om nederig te zijn als ons het evangelie wordt geleerd?

• Wat is geloof? (Alma 32:21.) Waarom moeten we geloof hebben om een
getuigenis van het evangelie te ontwikkelen? (Alma 32:26.) Leg uit dat het tijd
vergt om een getuigenis te krijgen. Door de geboden te onderhouden, kunnen
we een getuigenis ontvangen dat ze van God komen.

• Wat moeten wij volgens Alma doen om geloof te ontwikkelen? (Alma 32:27.)
Wat kunnen wij doen om ons verlangen om te geloven te doen toenemen?

• In welk opzicht is het gehoorzamen van de geboden een ‘proef’ met het woord
van God. (Leg uit dat een proef doen betekent iets uitproberen waar je niet
zeker van bent. Als we een proef doen om de geboden te onderhouden, zoals
het woord van wijsheid, dan ontvangen we zegeningen voor onze gehoorzaam-
heid en ons getuigenis wordt sterker.) Hoe is jullie geloof gegroeid door de
geboden te onderhouden?

• Hoe kunnen wij het woord van God in ons hart planten zodat ons getuigenis
zal groeien? (Door regelmatig in de Schriften te studeren; te luisteren in
het jeugdwerk, de avondmaalsdienst en op de gezinsavond; door te bidden
en consequent de evangeliebeginselen in ons leven toe te passen.)

• Hoe kunnen we weten dat het goede zaad, of ons getuigenis van het evangelie,
in ons aan het groeien is? (Alma 32:28, 34.) Vraag de kinderen van de klas
of zij hun getuigenis willen geven en willen beschrijven hoe ze het verkregen
hebben. Moedig de kinderen aan een getuigenis te verkrijgen en het te verster-
ken. Verzeker hen ervan dat ze een sterk getuigenis van het evangelie zullen
verkrijgen als ze geloof hebben.

• Wat betekent het om een zaadje aan te kweken? (Leg uit dat aankweken ver-
zorgen betekent.) Wat voor eigenschappen moeten wij volgens Alma hebben
om een getuigenis van het evangelie aan te kweken? (Alma 32:41–42.) Waarom
denk je dat geduld en ijver noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van geloof
en een getuigenis?

• Hoe kan het bestuderen van de Schriften ons geloof en ons getuigenis ver-
sterken? (Alma 33:14.)

• Welke belangrijke leerstelling moet onderdeel zijn van ons getuigenis?
(Alma 33:22.)

• In welk opzicht lijkt een sterk getuigenis op een boom? (Alma 33:23.) Hoe kan
het hebben van een getuigenis je helpen om het eeuwige leven te bereiken?
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U kunt als u wilt vertellen hoe u, doordat u een getuigenis heeft, makkelijker met
de moeilijkheden in uw leven om kan gaan en hoe uw getuigenis u vreugde
heeft gebracht.

U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende acti-
viteiten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Maak de volgende woordstroken:
Het woord van God
Getuigenis van Jezus Christus
Gebed
De Schriften bestuderen
De geboden gehoorzamen
Dienstbetoon

Als u de kinderen het verhaal vertelt, leg dan uit dat in Alma 32 het woord van
God wordt vergeleken met een zaadje. Bevestig de woordstrip ‘Het woord
van God’ op de afbeelding van het zaad. (Leg uit dat in de Schriften met het
woord van God het evangelie wordt bedoeld, of de leringen van Jezus Christus.)
Net zoals een zaadje uitgroeit tot een boom, zullen wij een sterk getuigenis
van het evangelie ontvangen als we het woord van God leren en gehoorzamen.

Bevestig de woordstrip ‘Getuigenis van Jezus Christus’ op de afbeelding van
de boom. Een zaadje heeft verzorging en voedingsmiddelen nodig om uit te
groeien tot een boom. Ons getuigenis heeft geloof en zorg nodig om sterk te
worden. Vraag de kinderen wat zij kunnen doen om hun getuigenis te verster-
ken. Als ze antwoorden, plaats dan de woordstroken ‘Gebed’, ‘De Schriften
bestuderen’, ‘De geboden gehoorzamen’ en ‘Dienstbetoon’ bij de afbeeldingen
van de voedingsmiddelen voor de boom.

2. Maak puzzels door woorden die op de les van toepassing zijn op een blaadje
te schrijven en in stukken te knippen. U kunt woorden gebruiken zoals nederig-
heid, verlangen, voedingsmiddelen, gehoorzaamheid enzovoorts. Verdeel
de klas in net zoveel groepen als u woorden heeft. Als een groep het woord
gevonden heeft, laat dan een van de kinderen uit die groep in het kort vertellen
wat ze in de les over dat woord hebben geleerd.

3. Maak blaadjes papier met op elk een evangeliebeginsel, zoals vasten, tiende
betalen, het woord van wijsheid. Speld ieder kind een blaadje op de rug
(of plak het vast) zonder dat het ziet wat erop staat. Vervolgens moet het aan
de andere kinderen vragen stellen om er achter te komen om welk beginsel
het gaat. De anderen mogen ook aanwijzingen geven. Als het kind geraden
heeft om welk beginsel het gaat, vraag het dan hoe je een getuigenis van
dit beginsel kunt krijgen. Zie erop toe dat bij ieder beginsel bidden en het
beginsel naleven als antwoord worden gegeven.

4. Zing ‘Geloof’ (Kinderliedjes, blz. 50) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Getuig tot de kinderen dat zij een sterk getuigenis van de waarachtigheid van het
evangelie van Jezus Christus zullen ontvangen als ze nu reeds het woord van
God leren en de geboden gehoorzamen. Vertel uw gevoelens over uw geloof in
de Heiland en zijn evangelie.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Alma 32:21–22, 26–28 en 33:14–23 door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen leren dat wij de Schriften hebben gekregen als bron van vreugde
in dit leven en als leidraad om terug te keren bij onze hemelse Vader en het
eeuwige leven te beërven.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 37–38 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les
en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op
uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Maak voor ieder kind een kopie van het uitreikblad ‘De Schriften’. (Zie het
einde van de les.)

4. Maak een strook met de woorden ‘Het eeuwige leven’.

5. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.

b. Een kleine plaat van Jezus Christus of een strookje met ‘Jezus Christus’ erop.

c. Plaat 4-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240) en 4-15, De Liahona
(Evangelieplaten 302).

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

Aandacht Verstop voor het begin van de les ergens in de klas een kleine plaat van Jezus
Christus of de strook met ‘Jezus Christus’ erop. Laat de strook met de woorden
‘Het eeuwige leven’ zien. Leg uit dat wij als leden van de kerk vreugde willen heb-
ben in dit leven, terug willen keren bij onze hemelse Vader en het eeuwige leven
beërven, wat betekent dat wij voor eeuwig als gezinnen in Gods tegenwoordig-
heid zullen wonen. Maak de kinderen duidelijk dat het eeuwige leven de grootste
gave van God aan zijn kinderen is. Onze hemelse Vader wil graag dat wij allen
waardig zijn om voor eeuwig met Hem te leven. Zeg de kinderen dat er ergens in
de klas een klein plaatje (of een strook met een naam erop) is verborgen van
Iemand die ons wil helpen het eeuwige leven te beërven. Geef de kinderen onge-
veer een halve minuut om de plaat (of het strookje) te zoeken. Herinner hen eraan
dat onze hemelse Vader ons een gids heeft gegeven die ons de weg naar het
eeuwige leven toont. Geef indien nodig aanwijzingen.

Laat, nadat de kinderen de plaat van Jezus (of het strookje met zijn naam erop)
hebben gevonden, een grote plaat van Jezus Christus zien en toon hun uw
Schriften. Leg uit dat wij de Schriften hebben gekregen om meer over Jezus te
weten te komen en op Hem te gaan lijken zodat we terug kunnen keren bij onze
hemelse Vader.

Schriftverhaal Vertel wat Alma zijn zoons Helaman en Shiblon heeft geleerd. Zie Alma 37–38.
Maak gebruik van de platen. Benadruk wat Alma over de Schriften heeft gezegd
en hoe zij een richtlijn in ons leven kunnen vormen. (Voor ideeën hoe u het verhaal
kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

De raad van Alma aan zijn
zoons Heleman en Shiblon
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Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Waarom vonden de profeten uit het Boek van Mormon het belangrijk om de
koperen platen bij te houden en te bewaren? (Alma 37:4, 8; zie les 3.)

• Waarom kreeg Lehi de Liahona? Hoe werkte de Liahona? (1 Nephi 16:10, 28.)

• In welk opzicht lijken de Schriften op de Liahona? (Alma 37:44–45.) Hoe kun-
nen de Schriften ertoe bijdragen dat wij tot onze hemelse Vader terugkeren?

• Wat staat er in de Schriften dat tot de bekering van de Lamanieten leidde?
(Alma 37:9.)

• Wat vroeg Alma zijn zoon Helaman het volk te leren? (Alma 37:32–34.) Hoe kun-
nen wij verleiding weerstaan?

• Wat bedoelde Alma toen hij zijn zoon Helaman adviseerde ‘om in [zijn] jeugd
wijsheid te leren’? (Alma 37:35.) Waarom is het zo belangrijk om in je jeugd het
evangelie na te leven?

• Wat leerde Alma Helaman over het gebed? (Alma 37:36–37.) Hoe en wanneer
moet je bidden? Wat betekent het om ‘ten laatsten dage te worden verheven’?
Maak de kinderen duidelijk dat dit verwijst naar het laatste oordeel waarbij allen
die de geboden hebben gehoorzaamd in de tegenwoordigheid van onze
hemelse Vader zullen terugkeren en voor altijd bij Hem zullen wonen.

• Op wat voor manier had Alma’s zoon Shiblon Alma grote vreugde gebracht?
(Alma 38:2–4.) Hoe heb jij door de geboden te gehoorzamen je ouders
vreugde gebracht?

• Wat is hoogmoed? (Alma 38:11. Niet nederig zijn of open staan voor onderricht.
Hoogmoedige mensen denken dat zij belangrijker zijn dan anderen. Hoogmoe-
dige mensen doen liever wat ze zelf willen dan dat zij de wil van onze hemelse
Vader volgen.) Als wij leren toe te geven dat we een fout hebben gemaakt en
die fout herstellen, komen we dichter tot onze hemelse Vader. Hoe komt dat?
Wat betekent het om op te scheppen?

• Hoe komt het dat Alma de leerstellingen kende die hij zijn zoon onderwees?
(Alma 36:6–8.) Wat moeten wij doen zodat de Heilige Geest ons kan leren en
helpen zoals hij Alma heeft geleerd en geholpen? Hoe heeft de Heilige Geest
jou geleerd of geholpen het goede te doen?

• Wat getuigde Alma tegenover Shiblon over Jezus Christus? (Alma 38:9.) Hoe
kunnen wij de Schriften gebruiken om net zo’n getuigenis te verkrijgen? (Ze
iedere dag lezen en overdenken, de leiding van de Geest zoeken om ze te
begrijpen en ze toepassen in de gebeurtenissen waar wij voor komen te staan.)

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meerdere van de volgende

activiteiten gebruiken.

1. Leg uit dat we de Schriften hebben gekregen omdat ze ons van nut kunnen
zijn bij het overwinnen en oplossen van onze problemen. Geef ieder kind in de
klas een kopie met de vier situaties erop. Vraag elk kind met een ander samen
te werken en te bepalen hoe de genoemde teksten in iedere situatie van nut
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kunnen zijn. De vier genoemde situaties zijn slechts voorbeelden. U kunt
andere situaties gebruiken die beter aansluiten bij de ervaringswereld van de
kinderen in uw klas. (Er kunnen meerdere teksten van toepassing zijn op elke
situatie.)

Toen Jan zich liet dopen, was zijn familie boos op hem. Toen de bisschop Jan
vroeg een voltijdzending te gaan vervullen, had hij niet genoeg geld.

Sara staat voor een belangrijke beslissing, maar nadat zij met verscheidene
mensen heeft gesproken weet ze niet wat ze moet doen.

Hetty’s vrienden proberen haar vaak over te halen om samen iets te stelen uit
een winkel. Als ze dat weigert, lachen ze haar uit.

David heeft huiswerk gekregen dat hij moeilijk op tijd af kan krijgen.

Alma 26:12; 1 Nephi 3:7; Alma 37:37; 1 Nephi 17:3

2. Schrijf de volgende woorden uit Alma 37 over op twee aparte blaadjes papier.

‘[Leer wijsheid] in uw jeugd; ja, leer in uw jeugd de geboden van God te onder-
houden’ (Alma 37:35).

‘Raadpleeg de Here in alles wat gij doet’ (Alma 37:37).

Knip de blaadjes in stukken met op ieder stukje een woord. Stop de eerste tekst
in een doos en de tweede in een andere en zet de dozen voor de klas. Verdeel
de klas in twee groepen. Geef iedere groep een pen en papier. Vraag uit iedere
groep een persoon naar voren te komen en een woord uit de doos te halen. Laat
hen dit mee terugnemen naar de groep. Vervolgens de volgende twee kinderen
enzovoorts. Nu moet iedere groep de woorden in de juiste volgorde leggen. Als
de kinderen hulp nodig hebben, zeg hun dan waar de tekst staat. Als de kinde-
ren de juiste volgorde hebben gevonden, kunnen ze de tekst op schrijven en uit
het hoofd leren. Tenslotte kan iedere groep zijn tekst in koor opzeggen.

3. Lees 1 Nephi 16:28 met de klas: ‘En ik, Nephi, zag dat de richtingwijzers in de
bal werkten overeenkomstig het geloof, de ijver en de aandacht, die wij er aan
schonken’. Bespreek hoe de Liahona werkte voor Lehi en zijn gezin. Verdeel
de klas in drie groepen en geef iedere groep een van de drie woorden (geloof,
ijver, of aandacht) met hun definitie.

Geloof: datgene wat men niet ziet maar wel waar is.
IJver: met toewijding je inspannen om iets te bereiken.
Aandacht: letten op.

Laat iedere groep de betekenis van hun woord bespreken. Bespreek ook hoe
dit beginsel hun kan stimuleren de Schriften te gebruiken als leidraad om terug
te keren tot onze hemelse Vader. Laat hen proberen een voorbeeld te beden-
ken om het duidelijk te maken. Laat na twee of drie minuten iedere groep
iemand uit kiezen om het beginsel aan de klas uit te leggen en te vertellen hoe
dit beginsel ertoe kan bijdragen de Schriften als een Liahona te zien.

4. Vraag een lid van de wijk om in uw klas een ervaring te vertellen waarbij de
Schriften hem tot leiding zijn geweest en hij antwoord op zijn gebed heeft
gevonden dankzij de Schriften.

5. Lees het achtste geloofsartikel voor en bespreek het. Benadruk hoe de Schrif-
ten ertoe bijdragen dat wij bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren. U kunt
de kaart met het achtste geloofsartikel gebruiken (65008).
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6. Zing ‘Lees, denk en bid’ (Kinderliedjes, blz. 66), ‘Zoek de Heer’ (Kinderliedjes,
blz. 67) of ‘Bij mijn studie van de Schriften’ (lofzang 178). U kunt ook de tekst
opzeggen.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat wij onze problemen kunnen oplossen, verleidingen kun-
nen weerstaan en op het rechte en nauwe pad kunnen blijven door dagelijks in de
Schriften te studeren. De Schriften dragen ertoe bij dat wij tot onze hemelse Vader
kunnen terugkeren en het eeuwige leven kunnen ontvangen.

Geef ieder kind een kopie van het uitreikblad. Stel voor dat zij het in hun Schriften
bewaren als boekelegger.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Alma 37:33–47 en Alma 38:1–12 door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen duidelijk maken dat een goede keuze goede gevolgen en een
verkeerde keuze slechte gevolgen met zich meebrengt.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 39 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en
bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw
les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Schrijf op een poster of op het bord de voorwerpen die in de aandachtsactivi-
teit worden genoemd.

4. Benodigdheden: voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.

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

Aandacht Vraag de kinderen zich voor te stellen dat ze alleen zijn op een vlot midden op de
oceaan. Dan merken ze dat ze wat lading overboord moeten gooien omdat het
vlot water schept. Ze kunnen slechts twee voorwerpen aan boord houden. Laat
hen uit de volgende lijst de twee voorwerpen kiezen:

Zwemvest
EHBO-doos
Kist gevuld met goud
Een hengel, vistuig en aas
Een doos met twaalf flessen vers water
Een zender
Vuurpijlen
Een groot blik met een afweermiddel tegen haaien

Schrijf de keuzes van de kinderen op het bord en vraag hun uit te leggen waarom
ze juist die voorwerpen hebben gekozen. De keuzes in de activiteit moeten een
dilemma oproepen. Leg hun uit dat het moeilijk is om zo’n keuze te maken, omdat
ze niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren: ze kunnen wel zinken en het
reddingsvest nodig hebben, dorst krijgen en willen drinken of honger krijgen en
de hengel nodig hebben. Misschien stuiten ze wel op haaien en moeten ze
afweermiddel hebben, of misschien willen ze de zender gebruiken om om hulp te
vragen. Het kan ook zijn dat ze gewond raken en de EHBO-doos nodig hebben of
de vuurpijlen om ’s nachts gered te kunnen worden. Het kan ook gebeuren dat ze
binnen een paar uur gered worden en dan was het fijn geweest als ze de schat
hadden gehouden.

Leg uit dat we in dit leven moeilijke keuzes moeten doen maar dat onze hemelse
Vader ons de geboden heeft gegeven als richtlijn. De les gaat over het doen van
keuzes.

Schriftverhaal Vertel hoe Alma zijn zoon Corianton raad gaf. Zie Alma 39. (Voor ideeën hoe u het
verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Noot: bespreek
niet de letterlijke inhoud van Alma 39:3–6. Vat het eenvoudig samen door uit te

Les

24
De raad van Alma 
aan zijn zoon Corianton

83



84

leggen dat Corianton een ernstige zonde heeft begaan tijdens zijn zending onder
de Zoramieten. Als de kinderen vragen wat voor zonde, stel dan voor dat zij dit
met hun ouders bespreken.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Welk voorbeeld had Coriantons broer hem gegeven? (Alma 39:1.) Wie is voor
jou een voorbeeld van rechtschapenheid? Wat voor goede keuzes heeft die
persoon gemaakt?

• Waarom zei Alma dat hij niet blij was met Corianton? (Alma 39:2.) Wat betekent
het dat Corianton geen acht heeft geslagen op de woorden van zijn vader?
(Corianton gehoorzaamde zijn vader niet.) Waarom moeten we onze ouders
gehoorzamen? Wat betekent roemen? (Opscheppen of doen alsof je beter bent
dan anderen.) Waarom is het verkeerd om op te scheppen?

• Wat gaf Alma als reden om Corianton op zijn zonden te wijzen? (Alma 39:7–9.
Leg uit dat ‘uzelf in al deze dingen beheerst’ (vers 9) betekent dat hij zich van al
zijn zonden af moest keren. Wie kent al onze zonden? (Alma 39:8.) Hoe kunnen
schuldgevoelens iemand tot bekering leiden?

• Wie konden volgens Alma Corianton raad geven bij het doen van juiste keuzes?
(Alma 39:10.) Hoe hebben je ouders en familie je geholpen de juiste keuzes te
doen? Van wie kun je verder nog goede raad krijgen?

• Hoe beïnvloedden de zonden van Corianton de Zoramieten? (Alma 39:11.)
Op wat voor manier kunnen onze keuzes andere beïnvloeden?

• Noem een paar keuzes die jullie moeten doen? Hoe kan de Heilige Geest je
laten weten dat je iets verkeerds doet? Hoe kan de Heilige Geest je laten weten
dat je de juiste keuze hebt gedaan? Vraag de kinderen ervaringen te vertellen
waarbij de Heilige Geest hen heeft geholpen om een keuze te doen.

• Wat leerde Alma Corianton aangaande bekering? (Alma 39:13.) Wat betekent
het om je ‘met geheel [je] verstand, kracht en sterkte tot de Here [te keren]’?
Waarom moeten we onze excuses aanbieden aan degenen die hebben gele-
den onder onze verkeerde keuzes?

• Wat zei Alma met betrekking tot het zoeken naar rijkdom? (Alma 39:14.) Wat
gebeurt er met mensen als rijkdom het belangrijkste in hun leven wordt?

• Wat leerde Alma Corianton over de zending van Jezus Christus? (Alma 39:15.)
Wat behoorde Corianton te leren? (Alma 39:16.) Hoe kunnen wij de mensen om
ons heen over het evangelie vertellen?

U kunt aanvullende activiteiten 2 en 3 gebruiken om de kinderen de gevolgen van
de keuzes die zij maken, duidelijk te maken.

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Neem het tweede geloofsartikel door en laat de kinderen het uit hun hoofd
leren. Wijs erop dat iedereen verantwoordelijk is voor hetgeen hij/zij doet.
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2. Bespreek de keuzes die de kinderen in de onderstaande of soortgelijke situa-
ties kunnen doen. Gebruik die situaties waarmee de kinderen te maken zou-
den kunnen krijgen. Vraag hun welke keuzes Jezus waarschijnlijk gemaakt zou
hebben. Laat hen de gevolgen van de verschillende keuzes overwegen.

Hun taalgebruik
De sabbat heiligen
De kleding die zij dragen
Hun ouders gehoorzamen
De muziek waar ze naar luisteren
Stelen
De films, video’s en TV-programma’s waar ze naar kijken
De waarheid spreken
De boeken en tijdschriften die ze lezen

3. Laat de kinderen rollenspelen doen waarin zij keuzes en gevolgen van die keu-
zes uitbeelden. U kunt de volgende situaties gebruiken:

Een vriend(in) liegt ergens over.
Een vriend(in) vraagt je naar een ongeschikte film of video te kijken.
Een vriend(in) wil je overhalen te spieken.
Een vriend(in) wil dat je het woord van wijsheid niet houdt.
Iemand biedt je verdovende middelen aan.

4. Bespreek de gevolgen van de volgende beslissing van president Spencer W.
Kimball met de kinderen:

‘Toen ik nog een kleine jongen was, heb ik besloten om me altijd aan het woord
van wijsheid te houden. (. . .) Ik wist dat de Heer ons het woord van wijsheid
heeft gegeven, omdat het goed is in zijn ogen dat de mens zich van al deze
vernietigende stoffen zal onthouden. Ik wilde dat mijn hemelse Vader tevreden
over mij was. Daarom besloot ik vast en zeker om die schadelijke stoffen nooit
te gebruiken. Omdat ik zo vastbesloten en duidelijk was, was het niet al te
moeilijk om me aan de belofte aan mezelf en aan mijn hemelse Vader te hou-
den’ (Ensign, mei 1974).

5. Maak voor ieder kind een klein uitreikblad met de tekst: Ik zal de juiste keuzes
doen. Leg ze met de tekst naar beneden op tafel en laat de kinderen om de
beurt naar voren komen en er een uitkiezen. Vraag ieder kind de volgende vra-
gen te beantwoorden:

• Wat ga je deze week gebruiken om je te helpen bij het doen van de juiste
keuzes?

• Wat kan het gevolg zijn van een verkeerde keuze?

• Wat kan het gevolg zijn van een juiste keuze?

Benadruk aan het eind van de activiteit hoe belangrijk het is om over de gevol-
gen na te denken voor we een keuze doen.

6. Bespreek het elfde geloofsartikel en bespreek dat iedereen verantwoordelijk is
voor zijn of haar keuzes.

• Waarom moeten we niet proberen iemand te dwingen het evangelie te
geloven?

• Waarom mogen we van anderen verlangen dat zij ons God laten aanbidden
zoals wij dat willen?

Help de kinderen het elfde geloofsartikel uit het hoofd te leren.

7. Zing ‘Kies het goede’ (Kinderliedjes) of ‘Strijd voor het recht’ (Kinderliedjes).
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Slot

Getuigenis Getuig dat als we beslissen om Jezus Christus te volgen dit ertoe zal leiden dat
wij juiste keuzes doen en dat dit de enige weg is om waar geluk te vinden.

Opdracht Vraag de kinderen om Alma 39:12–19 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel Ieder kind aanmoedigen de wapenrusting Gods aan te trekken om zich tegen het
kwade te beschermen.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 43–44 en Efeziërs 6:11, 13–18 met een gebed in uw hart.
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt ver-
tellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Leer en Verbonden 27:15–18

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een Bijbel.
c. U kunt op een van de volgende manieren uitleggen wat de wapenrusting 

Gods is:
• met behulp van woordstroken
• door voor ieder kind kleine knipplaten van een wapenrusting te maken

en een figuurtje om de wapenrusting op te plakken
• door een figuurtje op het bord te tekenen en een wapenrusting te maken

om er op te plakken
• door van karton een wapenrusting te maken die de kinderen zelf kunnen

aantrekken. (Zie het voorbeeld aan het eind van de les.)
d. Plaat 4-37, Moroni’s soldaten vechten tegen de Lamanieten en 4-38,

Het leger van Zerahemnah geeft zich over.

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

Aandacht • Vroeger vochten de mensen met zwaarden en speren. Wat gebruikten ze om
hun hoofd, hart, buik, armen, benen en voeten te beschermen? (Een wapen-
rusting.)

Leg uit dat wij allemaal in oorlog zijn met het kwade. De verleidingen en macht
van Satan zijn sterk. Onze hemelse Vader wil niet dat wij de strijd met het kwade
onbeschermd aangaan. Laat een kind Efeziërs 6:11, 13–18 voorlezen. Bespreek
het nut van ieder afzonderlijk deel van de wapenrusting met behulp van de
woordstroken of knipplaten. Leg het verband uit tussen elk deel van de wapen-
rusting en de manier waarop wij moeten leven om onszelf tegen het kwade om
ons heen te beschermen.

Schriftverhaal Vertel hoe Moroni Zerahemnah versloeg. Zie Alma 43–44. (Voor suggesties hoe u
het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Benadruk dat
het leger van Moroni niet alleen gewapend was met een wapenrusting die door
mensen was gemaakt. Zij droegen ook de wapenrusting Gods. Maak gebruik van
de platen.

Les
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Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Waarom wees Zerahemnah, de leider van de Lamanieten, Amalekieten en
Zoramieten aan als hoofdaanvoerders over de Lamanieten? (Alma 43:6–7.)
Waarom wilden de Lamanieten tegen de Nephieten vechten? (Alma 43:8, 29.)

• Waarom waren de Nephieten bereid te vechten? (Alma 43:45, 47.) Waarom is
het het waard om voor ons huis, gezin, onze vrijheid en kerk te vechten? Wat
vind jij belangrijk genoeg om voor te vechten?

• Hoe bereidde Moroni zijn leger voor om de Lamanieten bij Jershon te ontmoe-
ten? (Alma 43:18–19.) Waarom beangstigde die voorbereiding de Lamanieten?
(Alma 43:20–21.) In welk opzicht kun jij de geestelijke wapenrusting Gods aan-
doen en voorbereid zijn om het goede te verdedigen?

• Hoe kwam Moroni erachter waar hij zijn legers naar toe moest zenden? (Alma
43:23–24.) Hoe helpen de profeten ons in deze tijd?

• Waarom was het Nephitische leger bang en wilden ze voor de Lamanieten
vluchten ook al droegen ze een wapenrusting? (Alma 43:48.) Hoe motiveerde
Moroni hen?

• Wat deed het leger van Moroni om de kracht en de moed te ontvangen om te
vechten? (Alma 43:49–50.) Hoe kan gebed je helpen de wapenrusting Gods
aan te doen? (Efeziërs 6:18.)

• Waaruit bleek dat Moroni geen man van bloedvergieten was, nadat hij de
Lamanieten had omsingeld. (Alma 43:54; 44:1–2, 6.)

• Waarom leverde de Heer de Lamanieten over in de handen van Moroni’s leger?
(Alma 44:3.) Welke belofte heeft de Heer de Nephieten en ons gedaan als we
getrouw zijn? (Alma 44:4.) Wat beschermde de Nephieten volgens Zerahem-
nah? (Alma 44:9.)

• Wat gebeurde er toen de vertoornde Zerahemnah geen vredesverdrag wilde
sluiten? (Alma 44:12.) Wat gebeurde er met de Lamanieten die een verbond
sloten om niet meer te vechten? (Alma 44:15.) Waarom is het belangrijk voor
ons om ons aan onze beloften en verbonden te houden?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Maak een memory-spel (zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII). Schrijf de
namen van de volgende onderdelen van een wapenrusting op zes kaartjes.
Schrijf wat zij symboliseren in Gods wapenrusting op de andere zes kaartjes.
Laat de kinderen het spel spelen.

Riem – Waarheid (Efeziërs 6:14)
Pantser – Gerechtigheid (Efeziërs 6:14)
Schoeisel – Bereidvaardigheid van het evangelie des vredes (Efeziërs 6:15)
Schild – Geloof (Efeziërs 6:16)
Helm – Heil (Efeziërs 6:17)
Zwaard – Gods Geest, of het woord van God (Efeziërs 6:17; LV 6:2)
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2. Laat de kinderen met behulp van Efeziërs 6:13–18 uit het hoofd leren wat ieder
onderdeel van Gods wapenrusting symboliseert. Noem een deel van de
wapenrusting terwijl u een van de kinderen een bonenzakje of een bal toe-
werpt. Laat hem/haar vertellen wat het symboliseert. Vervolgens mag hij/zij een
deel van de wapenrusting noemen en iemand anders het zakje toewerpen
enzovoorts.

3. Vraag de kinderen wat Satan in onze tijd doet om ons geestelijk te verwonden
of te doden. Ze kunnen bijvoorbeeld noemen: bepaalde films, TV-program-
ma’s, videofilms, boeken, tijdschriften; verleidingen om het woord van wijsheid
te breken, niet naar de kerk gaan enzovoorts. Bespreek wat de kinderen kun-
nen doen om hun geestelijke wapenrusting te versterken, zoals persoonlijk
gebed en gezinsgebed houden, alleen en met de andere gezinsleden de
Schriften bestuderen, gezinsavond houden, naar de kerk gaan enzovoorts.

4. Bespreek hoe Moroni het Lamanitische leger te slim af was. Zie Alma
43:31–42. Maak gebruik van het bord om de positie van de beide legers te ver-
duidelijken.

5. Zing ‘Strijd voor het recht’ (Kinderliedjes) of ‘Kies het goede’ (Kinderliedjes) of
zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Getuig hoe belangrijk het is om de wapenrusting Gods aan te doen om ons tegen
het kwade te beschermen.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Alma 43:41–54 en 44:1–4 door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen leren dat ware vrijheid wordt bereikt door het kwade te weerstaan en
de geboden van onze hemelse Vader te onderhouden.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 46, 48 en 49:21–30 met een gebed in uw hart. Bestudeer ver-
volgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie
‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Alma 47, 49:1–20.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:

a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.

b. Een groot stuk witte stof. (U kunt ook een stuk papier of het bord gebruiken.)
Een stok en plakband.

c. Plaat 4-39, Opperbevelhebber Moroni hijst de banier der vrijheid (Evangelie-
platen 312).

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

Aandacht Laat de plaat van opperbevelhebber Moroni zien. Vraag de kinderen Alma 46 op
te zoeken. Leg uit dat u de kinderen over twee mannen zult vertellen die elk
opperbevelhebber van een leger waren – Moroni en Amalickiah. Amalickiah was
een geboren Nephiet die zich van de Heer had afgewend. Door te liegen, te
bedriegen en te moorden was hij koning van de Lamanieten geworden.
Amalickiah wilde oorlog voeren tegen de Nephieten. Nadat hij hen verslagen had,
zou hij dan zowel koning over de Lamanieten als de Nephieten zijn.

Moroni was opperbevelhebber van de Nephieten. Hij was een sterk en machtig
man die de Heer en zijn volk liefhad. Hij had een eed gezworen om zijn volk tegen
Amalickiah en zijn Lamanitische leger te beschermen.

Terwijl Amalickiah en zijn leger voorbereidingen troffen om de Nephieten te ver-
slaan, bereidde Moroni zijn volk erop voor zich te verdedigen.

Houd het stuk stof (of papier) op en scheur er een groot stuk af. U kunt ook een
gescheurd kledingstuk op het bord tekenen. Vertel de kinderen dat Moroni een
stuk van zijn kleed scheurde en er een soort vlag van maakte die hij de banier der
vrijheid noemde. Vraag de kinderen in koor Alma 46:12 voor te lezen. Schrijf de
volgende woorden op de stof of het stuk papier: ‘Ter gedachtenis aan onze God,
onze godsdienst, en vrijheid en onze vrede, onze vrouwen en onze kinderen’.
Als u stof of papier heeft gebruikt, kunt u de kinderen de stof of het papier aan
de stok laten bevestigen. Vraag een van de kinderen de banier voor de klas te
zetten.

Schriftverhaal Vertel de kinderen het verhaal van opperbevelhebber Moroni, een machtig man
van God die zijn volk voorbereidde hun vrijheid te verdedigen. Zie Alma 46–49.

Moroni en de 
banier der vrijheid
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(Voor suggesties hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat vormde een bedreiging voor de vrede van de Nephieten? (Alma 45:24;
46:1–2.) Waarom volgden zoveel mensen Amalickiah? (Alma 46:5.)

• Wat deed opperbevelhebber Moroni toen hij hoorde van dit conflict? (Alma
46:11–12.) Wat deed opperbevelhebber Moroni nadat hij de banier der vrijheid
had gemaakt? (Alma 46:13, 16.)

• Wat vroeg opperbevelhebber Moroni de Nephieten te doen? (Alma 46:19–20.)
Waarom denk je dat de woorden op de banier der vrijheid de Nephieten inspi-
reerden?

• Wat voor verbond sloten de mensen die Moroni volgden? (Alma 46:21–22.) Hoe
droeg het sluiten van het verbond ertoe bij dat de mensen hun vrijheid en gods-
dienst verdedigden? Noem eens een paar verbonden die wij hebben gesloten.

• Wat mocht het volk niet vergeten van opperbevelhebber Moroni? (Alma
46:23–24. Wijs erop dat de verzen verwijzen naar Jozef uit het Oude Testament
en zijn veelkleurige mantel.)

• In welk opzicht verschilden de voorbereidingen van de Nephieten met die van
de Lamanieten? (Alma 48:7.) Hoe probeerden de Nephieten hun steden te
beschermen? (Alma 49:2, 4.) Hoe kunnen wij onszelf verdedigen tegen de
invloeden van Satan?

• Wat was de Nephieten geleerd aangaande oorlog? (Alma 48:14.) Wat geloof-
den zij dat onze hemelse Vader voor hen zou doen? (Alma 48:15–16.)

• Hoe dacht de profeet Mormon, die dit verslag heeft geschreven, over opper-
bevelhebber Moroni? (Alma 48:11–13, 17–18.) In welk opzicht zou je op
opperbevelhebber Moroni willen lijken?

• De Nephieten wilden geen oorlog. Waarom vochten ze toch met de Lamanie-
ten? (Alma 48:23–24.)

• Wat gebeurde er met de Lamanieten in het laatste gevecht tegen de inwoners
van de stad Noach? (Alma 49:21–25.) Waar haalden de Nephieten de moed
vandaan om dit gevecht te kunnen leveren? Wat geeft jou de moed om recht-
vaardigheid en vrijheid te verdedigen.

• Wat deden de Nephieten nadat de Lamanieten verslagen waren en zij waren
bevrijd van hun vijanden? (Alma 49:28.) Hoe kunnen wij dankbaarheid tonen
voor de vrijheid die wij genieten?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat de kinderen de plaat van opperbevelhebber Moroni zien. Neem nog eens
door hoe belangrijk het is de wapenrusting Gods op ons te nemen om ons te
beschermen tegen het kwade. Vertel de kinderen dat zij allemaal in deze tijd
door onze hemelse Vader naar de aarde zijn gestuurd om de rechtvaardigheid

Les 26 



94

en de waarheid te verdedigen. Vraag de kinderen ieder deel van Moroni’s
wapenrusting te benoemen (Alma 46:13) en te vertellen waar het in geestelijk
opzicht voor staat (zie les 25 en Efeziërs 6:11, 13–18).

De wapenrusting om zijn lendenen: Waarheid. Dit betekent het verschil tussen
goed en kwaad kennen, de waarheid liefhebben, je deugdzaamheid bescher-
men en zedelijk rein zijn.

Borstplaat: Rechtschapenheid. Dat betekent het goede kiezen en Jezus
Christus volgen.

Schild: Geloof. Dat betekent geloof hebben in Jezus Christus.

Helm: Zaligheid. Dat betekent waardig te zijn om voor eeuwig met onze
hemelse Vader te leven.

Zwaard: De Geest, of de Heilige Geest. Dat betekent geleid worden door de
Heilige Geest het geopenbaarde woord van Jezus Christus.

Schoeisel: De voorbereiding van het evangelie van vrede. Dat betekent het
evangelie begrijpen zodat we op het nauwe en smalle pad zullen wandelen.

Geef ieder kind een exemplaar van het uitreikblad dat bij de les hoort. Help de
kinderen de open plekken in te vullen. Laat ieder kind zijn naam onderaan
schrijven. Vraag twee kinderen de banier der vrijheid te hijsen, die u tijdens de
aandachtsactiviteit hebt gebruikt. Laat iedereen de verklaring op hun uitreik-
blad opzeggen: ‘Ik ben gereed om de brandende pijlen van het kwaad te
weerstaan’. Bespreek de betekenis van deze verklaring. Geef de kinderen hun
blaadje met de ‘Wapenrusting Gods’ mee om thuis te laten zien.

2. Laat de vlag van uw land zien. Leg uit dat de vlag een symbool is voor het volk,
voor wie de mensen zijn en waar het land voor staat. Geef de kinderen een
stuk stof en wat materiaal om erop te tekenen en vraag hun een persoonlijke
vlag te maken. De vlag moet laten zien wat kenmerkend is voor hen, zoals wie
zij zijn, wat ze leuk vinden, hoe ze willen worden en waar ze voor staan. U kunt
er een paar symbolen voor geven.

3. Bespreek het twaalfde geloofsartikel en laat de kinderen het uit hun hoofd
leren.

4. Zing ‘Wees gehoorzaam aan de geboden’ (Kinderliedjes, blz. 68).

Slot Geef uw getuigenis dat vrijheid een grote zegen is. Getuig dat we pas echte vrij-
heid genieten als we het kwade weerstaan en de geboden van onze hemelse
Vader gehoorzamen.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Alma 48:11–13, 17–18 nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



IK ZAL DE COMPLETE 
WAPENRUSTING GODS 

AANTREKKEN

Ik zal mijn lendenen omgorden met .

Ik zal mijn hart beschermen met een borstplaat van .

Ik draag het schoeisel van .

Ik neem in mijn hand het schild des .

Ik bedek mijn hoofd met de helm der .

Ik neem in mijn hand het zwaard der .

Ik ben klaar om de brandende pijlen van het kwade te weerstaan.

(Zie Efeziërs 6:11–17; Leer en Verbonden 27:15–18.)



Doel De kinderen leren dat wij door het voorbeeld en de leringen van rechtschapen
ouders te volgen de kracht zullen vinden het goede te verdedigen.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 53:10–23 en 56:1–58:27 met een gebed in uw hart. Bestudeer
vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie
‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Alma 24.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.

b. Plaat 4-33, De Anti-Nephi-Lehieten begraven hun wapens (Evangelieplaten
311), Tweeduizend jeugdige strijders (Evangelieplaten 313).

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

Aandacht Toon de plaat ‘De Anti-Nephi-Lehieten begraven hun wapens’. Herinner de kinde-
ren eraan dat u ze een paar weken geleden over dit geweldige volk hebt verteld
(zie les 19). Stel de kinderen de volgende vragen:

• Wie waren de Anti-Nephi-Lehieten? Waarom begroeven zij hun wapens?

Laat een kind Alma 24:19 voorlezen. Leg uit dat de Anti-Nephi-Lehieten een groot
voorbeeld voor hun kinderen waren.

Vraag de kinderen voorbeelden te noemen van belangrijke beginselen die zij van
hun ouders hebben geleerd. Bijvoorbeeld: eerlijkheid, vriendelijkheid, tiende
betalen, de sabbat heiligen enzovoorts. Vraag hoe zij gezegend worden door
zich aan die beginselen te houden.

Leg uit dat onze hemelse Vader ons ouders heeft gegeven om ons lief te hebben,
te leren en ons te leiden in ons leven. Vertel de kinderen dat ze in de les zullen
leren hoe de tweeduizend jeugdige strijders, die zonen van de Anti-Nephi-Lehie-
ten waren, het voorbeeld en de leringen van hun rechtschapen ouders volgden.
Zij hielden zich aan het verbond en verdedigden hun vrijheid.

(N. B.: Als er kinderen in uw klas zijn die grootgebracht worden door grootouders,
familie of anderen pas de les dan aan en benadruk hoe belangrijk hun goede
voorbeeld is.)

Schriftverhaal Vertel de kinderen het verhaal van Helaman en de tweeduizend jeugdige strijders.
Zie Alma 53, 56–58. Maak gebruik van de platen. (Voor ideeën hoe u het verhaal
kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Benadruk hoe de jonge-
mannen de leringen van hun ouders volgden en bewaard werden in de strijd.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand

Helaman en de 
tweeduizend strijders
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werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Welk verbond hadden de ouders van de tweeduizend jeugdige strijders geslo-
ten? (Alma 53:10–12.) Waarom overwogen zij het verbond te verbreken? (Alma
53:13.) Waarom wilde Helaman niet dat de Anti-Nephi-Lehieten mee zouden
vechten tegen de Lamanieten? (Alma 53:14–15.) Waarom is het zo belangrijk
om ons aan onze verbonden te houden?

• Waarom besloten de tweeduizend jongemannen te vechten? (Alma 53:16.)
Zij legden in een verbond vast waar ze voor zouden vechten. Wat was dat?
(Alma 53:17.)

• Wat voor jongemannen waren het? (Alma 53:20–21.) Wat betekent het dat zij ‘te
allen tijde getrouw waren in alle dingen, die hun werden toevertrouwd’? Hoe
kun jij getrouw en oprecht voor de Heer zijn?

• Hoe hielpen de vaders hun zoons zonder het verbond te verbreken? (Alma
56:46–48.) Waarom waren zij niet bang om te sterven? Hoe steunen jouw
ouders jou? Hoe bereiden zij je erop voor moed en geloof te hebben?

• Wat gaf de tweeduizend jonge strijders kracht en moed in de strijd? (Alma
57:26–27; 58:39–40.)

• Hoe volgden de strijders Helaman? (Alma 57:21.) Wat betekent het om ‘nauw-
keurig’ ieder bevel uit te voeren? Waarom is het belangrijk de raad van je
leiders en ouders nauwkeurig op te volgen?

• Wat deden de tweeduizend jeugdige strijders als ze kracht nodig hadden?
(Alma 58:10.) Hoe werd hun gebed verhoord? (Alma 58:11.) Vraag de kinderen
of ze een ervaring kunnen vertellen waarbij de Heilige Geest hen of een van
hun huisgenoten iets influisterde.

• Hoe werd het grote geloof en de grote moed van de jongemannen beloond?
(Alma 56:56; 57:25; 58:39.) Welke kracht beschermde hen tegen de dood?
(Alma 57:26–27; 58:40.)

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Maak voor ieder kind een kopie van het uitreikblad aan het eind van de les.
Geef het de kinderen mee naar huis.

2. Laat de kinderen de volgende verklaringen afmaken:

Ik kan net als de jeugdige strijders zijn door .

Ik kan net als de jeugdige strijders zijn door eraan te denken dat mijn ouders
me geleerd hebben om .

Wat ik het meest bewonder in de jeugdige strijders is .

Mijn lievelingsgedeelte uit het verhaal van de jeugdige strijders is .

3. Spoor de kinderen aan hun lievelingsverzen in het verhaal van de tweeduizend
jeugdige strijders te markeren. Ze kunnen bijvoorbeeld uit de volgende verzen
kiezen:

Alma 53:20–21
Alma 56:45–48
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Alma 57:21, 25–27
Alma 58:10–11
Alma 58:39–40

4. Help de kinderen het vijfde gebod uit het hoofd te leren (zie Mosiah 13:20.)

5. Zing ‘Wij leren de wereld zijn woord’ (Kinderliedjes, blz. 92), ‘Strijd voor het
recht’ (Kinderliedjes, blz. 80) of ‘Verhalen uit het Boek van Mormon’ (Kinder-
liedjes, blz. 62) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat we gezegend zullen worden als we de rechtvaardige
leringen en het rechtvaardige voorbeeld van onze ouders volgen.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Alma 53:16–21, 56:45–48 en 57:25–27 door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen aanmoedigen de Heiland tot het fundament van hun leven te maken
door zijn leringen na te leven.

Voorbereiding 1. Bestudeer Helaman 5 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les
en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op
uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een steentje, zand of zout en een deksel van een doos of een ondiepe pan.
c. Plaat 4-41, Nephi en Lehi gevangen.

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

Aandacht Leg uit dat voordat een gebouw wordt neergezet de bouwvakkers eerst een ste-
vig fundament moeten leggen waar het gebouw op kan rusten. Laat de kinderen
de stevigheid van een steen vergelijken met die van zand. Vraag hun wat het ste-
vigst is om op te bouwen. Zet een grote steen en ondiepe doos of pan gevuld
met zand of zout op tafel. Blaas tegen de steen en daarna in het zand of zout.

Vraag de kinderen waarom zij hun huis liever op steen dan op zand zouden willen
bouwen. Leg uit dat de Schriften Jezus Christus met een rots vergelijken. Daar-
mee wordt bedoeld dat Hij een stevig fundament is om ons leven op te bouwen.
Als wij ervoor kiezen zijn leerstellingen na te leven, nemen we Christus als funda-
ment in ons leven.

Zing ‘Een wijs man en een dwaas man’ (Kinderliedjes). U kunt de muziekleidster
van het jeugdwerk in uw klas uitnodigen om de kinderen te helpen bij het zingen
van het lied. U kunt het lied ook op cassette afdraaien of het de kinderen in koor
laten opzeggen.

In het verhaal zullen we zien dat Nephi en Lehi hun leven op het stevige funda-
ment van de Heiland hebben gebouwd. Dat betekent dat zij een sterk getuigenis
van Jezus Christus hadden. Dankzij hen ontvingen veel Lamanieten ook een
getuigenis van Hem. Wij kunnen ook ons leven bouwen op het enige stevige
fundament dat er is, namelijk Jezus Christus.

Schriftverhaal Vertel de kinderen het verhaal van Nephi en Lehi zoals dat in Helaman 5 wordt
beschreven. (Voor suggesties hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit
de Schriften’, blz. VII.) Benadruk hoe die twee getrouwe mannen Jezus Christus
tot het fundament van hun leven maakten.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-

Nephi en Lehi in de
gevangenis
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ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wie was Helaman? (Helaman 2:2.) Waarom heeft Helaman zijn zoons naar
Nephi en Lehi vernoemd? (Helaman 5:6.)

• Wiens naam nemen we op ons als we worden gedoopt? (2 Nephi 31:13.) Hoe
kunnen wij op Jezus gaan lijken?

• Waarom droeg Nephi de rechterstoel over? (Helaman 5:2–4.)

• Hoe heeft Jezus Christus het voor ons mogelijk gemaakt om van onze zonden
gered te worden? (Helaman 5:9–10.) Wat moeten wij doen zodat Jezus ons van
onze zonden kan redden? (Helaman 5:11.)

• Wat betekent het dat je ‘op de rots van onze Verlosser, de Christus, de Zoon
van God, [je] fundament moet bouwen’? (Helaman 5:12.) Waarom is Jezus
Christus ons enige stevige fundament? Hoe kun je Jezus tot het fundament van
je leven maken?

• Hoe zendt Satan in onze tijd ‘zijn krachtige winden (. . .) pijlen (. . .), [en] hagel’ af
op mensen die alleen zijn of op gezinnen? Hoeveel macht heeft de duivel over
diegenen die hun leven op het fundament van Christus bouwen? (Helaman
5:12.)

• Wat voor invloed hadden de leringen van Helaman op Nephi en Lehi?
(Helaman 5:13–14.) Wat hebben jouw ouders je geleerd dat in je leven van nut
is geweest?

• Laat de plaat zien ‘Nephi en Lehi gevangen’. Hoe werden Nephi en Lehi in de
gevangenis beschermd? (Helaman 5:22–23.) Hoe kunnen wij geholpen worden
als we goede leden zijn?

• Hoe sprak Jezus Christus tot de Lamanieten in de gevangenis? (Helaman
5:29–30.) Wat voor een stem was het? Wat zei de Heer tegen de Lamanieten?
(Helaman 5:29, 32.)

• Wat moesten de Lamanieten volgens Aminadab doen om de wolk van duister-
nis te laten verdwijnen? (Helaman 5:41.) Wat gebeurde er met de Lamanieten
toen de duisternis was verdwenen? (Helaman 5:43–47.) Hoe zou jij je gevoeld
hebben als je erbij was geweest? Hoe voelt het om de Geest bij je te hebben in
je leven? Laat de kinderen ervaringen vertellen waarbij zij de Geest bij zich
voelden.

• Wie verschenen er aan de Lamanieten? (Helaman 5:48.) Wat deden de Lama-
nieten nadat ze de engelen hadden gezien? (Helaman 5:50.)

• Hoe veranderden zij die zich bekeerden hun gedrag? (Helaman 5:51–52.) Hoe
kunnen wij door onze manier van leven laten zien dat Jezus Christus het funda-
ment van ons getuigenis is?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Help de kinderen het volgende gedeelte uit Helaman 5:12 uit het hoofd leren:
‘Bedenkt, bedenkt, dat gij op de rots van onze Verlosser, de Christus, de Zoon
van God, uw fundament moet bouwen’. Moedig de kinderen aan de komende
week het hele vers uit het hoofd te leren.
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2. Neem het vierde geloofsartikel door en help de kinderen het uit het hoofd te
leren. Leg hun uit hoe de beginselen en verordeningen van het evangelie een
middel zijn om ons leven op het fundament van Jezus Christus te bouwen.

3. Zing ‘Volg de profeet’ (Kinderliedjes, blz. 58), ‘Wees gehoorzaam aan de
geboden’ (Kinderliedjes, blz. 68) of ‘Zoek de Heer’ (Kinderliedjes, blz. 67). 
U kunt ook de tekst van de liedjes opzeggen.

Slot

Getuigenis Getuig van de Heiland en zijn invloed op uw leven. Vertel hoe uw getuigenis u
kracht en macht geeft om Satans verleidingen te weerstaan. Moedig de kinderen
aan om Jezus Christus tot het fundament van hun leven te maken door ervoor te
kiezen zijn leringen te volgen en er voortdurend naar te streven meer als Hem te
worden.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Helaman 5:12 uit het hoofd te leren.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel De kinderen leren dat onze hemelse Vader profeten stuurt om ons over de
Heiland te vertellen, ons tot bekering te manen en ons te waarschuwen voor
toekomstige gebeurtenissen.

Voorbereiding 1. Bestudeer Helaman 6:18–23 en 7–9 met een gebed in uw hart. Bestudeer ver-
volgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie
‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Zeven kopieën van de voetafdruk aan het eind van de les. Schrijf op iedere

afdruk een van de volgende woorden: volg, de, profeet, hij, kent, de, weg.
c. Een kopie van een toespraak van de huidige profeet (uit De Ster).
d. Een afbeelding van de huidige profeet.

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

Aandacht Leg voordat de klas begint de voetafdrukken in willekeurige volgorde met de
blanco zijde naar boven op de grond. Laat ze naar de afbeelding van de profeet
leiden. Vraag de kinderen de voetafdrukken te volgen; raap vervolgens de voet-
afdrukken op en leg ze in de juiste volgorde. Laat de klas de woorden die erop
staan oplezen. Leg uit dat als we dit gehoorzamen we de waarheid kunnen weten
en niet misleid zullen worden. Leg uit dat de les over de profeet Nephi gaat, de
zoon van Helaman. Nephi wist dat er iemand vermoord was. Hij wist ook wie de
moordenaar was, zonder dat hij het had gezien. Vertel de kinderen dat naarmate
zij meer over de profeet Nephi te weten zullen komen, zij hun vertrouwen in de
woorden van de levende profeet kunnen versterken.

Schriftverhaal Vertel wat Nephi meemaakte en waar hij voor waarschuwde. Zie Helaman 7–9.
(Voor ideeën hoe u de kinderen het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de
Schriften’, blz. VII.) Benadruk dat onze hemelse Vader profeten stuurt om ons te
vertellen over de Heiland. Zij leren ons hoe we gelukkig kunnen zijn en ons kun-
nen bekeren. En zij waarschuwen ons voor toekomstige gebeurtenissen.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wie waren de rovers van Gadianton? (Helaman 6:18.) Welk eed hadden de
leden van die bende afgelegd? (Helaman 6:21–22.) Wat voor zonden had de
bende begaan? (Helaman 6:23.)

Nephi profeteert

103

Les

29



104

• Wat deed Nephi ten gevolge van de goddeloosheid van het volk?
(Helaman 7:6–7, 10.) Wat deed het volk toen ze hem op de toren zagen?
(Helaman 7:11–12.)

• Wat zei Nephi tegen het volk? (Helaman 7:13–18.) Waarom denk je dat hij hun
over bekering vertelde? Wat moeten wij doen om ons te bekeren?

• Wat zou er volgens Nephi met het volk gebeuren als zij zich niet bekeerden?
(Helaman 7:19, 22.) Hoe wist Nephi dat dat zou gebeuren? (Helaman 8:7–9.)
Waarom vereist het soms moed om op te komen voor de waarheid? Wat
kunnen wij doen om de profeet te steunen?

• Waarvan hebben alle heilige profeten getuigd? (Helaman 8:14–16.) Wat heeft
de huidige profeet ons over Jezus Christus verteld? (U kunt een korte toe-
spraak van de profeet over Jezus aanhalen.)

• Wat vertelde Nephi het volk over hun rechter? (Helaman 8:27–28.) Hoe wist
Nephi wat er was gebeurd?

• Wat dachten de vijf mannen toen zij zich naar de rechterstoel haastten?
(Helaman 9:2.) Hoe weten we dat de vijf uiteindelijk al de woorden van Nephi
geloofden? (Helaman 9:4–5, 39.) Wat kunnen wij doen om ons getuigenis
van de levende profeet te versterken?

• Hoe probeerden de andere rechters het volk ervan te overtuigen dat Nephi een
vals profeet was? (Helaman 9:16.) Hoe reageerde Nephi op hun beschuldigin-
gen? (Helaman 9:25–35.)

• Wat voor invloed hadden de openbaringen van Nephi op een deel van het
volk? (Helaman 9:39–41.) Hoe ben jij gezegend door de levende profeet te vol-
gen? U kunt aanvullende activiteit 3 gebruiken om de kinderen te laten begrij-
pen waarom het belangrijk is dat we een profeet hebben.

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat de kinderen Helaman 8–9 naspelen.

2. Lees en bespreek de volgende uitspraak van ouderling James E. Faust:

‘Er is ons beloofd dat de president van de kerk als openbaarder voor de kerk
leiding zal ontvangen voor ons allen. Onze veiligheid ligt in de mate waarin wij
aandacht schenken aan hetgeen hij zegt en de mate waarin wij zij raad opvol-
gen’ (in De Ster, januari 1990; zie ook LV 21:4–6).

3. Bespreek hoe de profeten in de laatste dagen telkens weer boodschappen
van onze hemelse Vader openbaren. Geef een paar voorbeelden van openba-
ringen uit de laatste dagen, zoals het woord van wijsheid (zie LV 89). Vertel hoe
die openbaringen een zegen zijn voor hen die ernaar leven. Bespreek een
recente conferentietoespraak van de levende profeet (zie De Ster). Vraag de
kinderen hoe zij gezegend kunnen worden door de raad van de profeet.

4. Neem het negende geloofsartikel door en laat de kinderen het uit het hoofd
leren.

5. Zing ‘Volg de profeet’ (Kinderliedjes, blz. 58) of zeg de tekst ervan op.
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Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat we waarlijk een profeet hebben. Getuig dat zijn woorden
waar zijn. Vertel de kinderen hoe u gezegend bent door de woorden van de pro-
feet te volgen.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Helaman 8:25–28, 9 nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen leren dat Jezus Christus door de macht en autoriteit van het priester-
schap zijn volgelingen en kerk leidt en zegent.

Voorbereiding 1. Bestudeer Helaman 10 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les
en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op
uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullende leesmateriaal: Helaman 11:1–18

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden: voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.

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

Aandacht Begin de les met het licht uit. Vraag de kinderen of hen iets ongewoons is opge-
vallen. Vraag een kind het licht aan te doen. Bespreek dat elektriciteit de macht
heeft om ons licht te geven. Spreek over elektrische apparaten die in huis worden
gebruikt (ovens, koelkast, ventilators, gereedschap enzovoort). Leg uit dat de les
over een andere macht gaat, een macht die sterker is dan die van elektriciteit: de
macht van Gods priesterschap.

Facultatieve 
activiteit Als u geen elektriciteit in uw klas heeft, zie activiteit 1.

Schriftverhaal Vertel hoe Nephi de verzegelbevoegdheid kreeg. Hij kreeg ook de bescherming
van het priesterschap om het werk van onze hemelse Vader te doen. Zie Hela-
man 10. (Voor ideeën hoe u de kinderen het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven
uit de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat deed Nephi toen hij onderweg was naar huis? (Helaman 10:2–3.) Wat
betekent peinzen? (Diep over iets nadenken.) Waar moeten wij over peinzen?

• Waardoor was Nephi ontmoedigd geraakt toen hij het evangelie aan de
Nephieten verkondigde? (Helaman 10:3.)

• Waarom waren onze hemelse Vader en Jezus Christus verheugd over Nephi?
(Helaman 10:4.) Wat kunnen wij doen om Hen blij te maken?

• Welke zegeningen beloofde Jezus Christus Nephi? (Helaman 10:5.) Wat bete-
kent het dat Nephi niet zou bidden om iets dat ‘in strijd is met [Christus’] wil’?
Hoe kunnen wij leren om de wil van Jezus te doen?

• Waartoe verkreeg Nephi de bevoegdheid? (Helaman 10:6–10.)
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• Wat is de verzegelbevoegheid die aan Nephi werd gegeven? (Helaman 10:7;
zie ook LV 132:7.) Hoe is die verzegelbevoegdheid van het priesterschap ons
tot zegen? (In de tempel kan ons gezin voor eeuwig verzegeld worden.) Hoe
vind je het dat een gezin voor eeuwig bij elkaar kan wonen? (Als er kinderen in
de klas zitten die naar de tempel zijn geweest om verzegeld te worden, kunt u
ze vragen hoe ze zich voelden toen ze aan hun ouders verzegeld werden.)

• Wat gebood de Heer Nephi tegen het volk te zeggen? (Helaman 10:11.) Hoe liet
Nephi zien dat hij gehoorzaam was toen de Heer tot hem had gesproken?
(Helaman 10:12.) Hoe spreekt de Heer tot ons? Hoe kunnen wij laten zien dat
we gehoorzaam zijn?

• Waarom veranderde het leven van de Nephieten niet door Nephi’s openbaring
van de moord op de rechter? (Helaman 10:13.)

• Hoe werd Nephi beschermd toen hij het woord van God verkondigde aan het
volk? (Helaman 10:15–17.) Wat betekent het dat ‘de kracht Gods met’ Nephi
was? Hoe kan het priesterschap ons zegenen en beschermen?

• Wat voor effect hadden de leringen van Nephi op het volk? (Helaman 10:18.)

• Hoe zijn jij en je huisgenoten gezegend door de macht van het priesterschap?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Vertel de kinderen dat u aan een woord denkt. Vraag hun naar de volgende
aanwijzingen te luisteren en hun hand op te steken als ze het woord weten.

Het is de macht van God.
Door middel van die macht zegent God zijn kinderen en zijn kerk.
Zij die deze macht dragen, vertegenwoordigen Jezus Christus.
Zij die deze macht dragen, zijn geroepen om te doen wat de Heiland wil.

• Hoe wordt deze macht genoemd? (Het priesterschap.)

2. Laat de woordstroken met de volgende woorden erop zien: ‘Diaken’, ‘Leraar’,
‘Priester’, ‘Ouderling’, ‘Twaalf’, ‘Veertien’, ‘Zestien’ en ‘Achttien’.

Lees een voor een de volgende beschrijvingen voor aan de kinderen. Vraag
hun welke twee woorden bij de beschrijving passen en plak ze op het bord.
Voor de oudere kinderen is het een grotere uitdaging als u de beschrijvingen
niet in de juiste volgorde voorleest. (De beschrijvingen voor de taken van de
Aäronische priesterschap zijn ontnomen aan Leer en Verbonden 20:46–59. De
beschrijving van het ambt van ouderling staat in Leer en Verbonden 20:38–45;
107:11–12.)

a. Ik draag het Aäronisch priesterschap. Ik mag het avondmaal ronddienen. Ik
mag boodschappen van priesterschapsleiders overbrengen. Ik mag de
vastengaven inzamelen en helpen bij het onderhoud van het kerkgebouw en
het terrein van de kerk. Wat ben ik? Hoe oud ben ik als ik tot dit ambt geor-
dend kan worden? (Woordstroken: ‘Diaken’ en ‘Twaalf’.)

b. Ik draag het Aäronisch priesterschap. Ik mag het avondmaal ronddienen. Ik
heb dezelfde macht en taken als een diaken en ik help bij het klaarzetten
van het avondmaal. Ik kan ook aangewezen worden als huisonderwijzer.
Wat ben ik? Hoe oud ben ik als ik tot dit ambt geordend kan worden?
(Woordstroken: ‘Leraar’ en ‘Veertien’.)
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c. Ik draag het Aäronisch priesterschap. Ik heb dezelfde macht en taken als
een diaken en een leraar en mag het avondmaal zegenen. Ik heb de autori-
teit om te dopen en te helpen bij de ordeningen van andere Aäronische-
priesterschapsdragers. Als er geen Melchizedekse- priesterschapsdrager
aanwezig is, mag ik vergaderingen leiden. Ik help de kerkleden bij het
onderhouden van de geboden. Wat ben ik? Hoe oud ben ik als ik tot dit
ambt geordend kan worden? (Woordstroken: ‘Priester’ en ‘Zestien’.)

d. Ik draag het Melchizedekse priesterschap. Ik kan een voltijdzending vervul-
len. Ik ben geroepen om te onderwijzen, uit te leggen, te vermanen, te
dopen en over de kerk te waken. Ik mag de gave van de Heilige Geest ver-
lenen, de leiding hebben over bijeenkomsten, kleine kinderen zegenen, de
zieken zalven en gezinsleden een zegen geven. Wat ben ik? Hoe oud ben ik
als ik tot dit ambt geordend kan worden? (Woordstroken: ‘Ouderling’ en
‘Achttien’.)

Vraag de kinderen een aspect te noemen dat zij te weten zijn gekomen over de
taken van de vier ambten in het priesterschap.

3. Vertel het volgende verhaal over de macht van het priesterschap:

Ouderling Hugh B. Brown, voormalig lid van het Quorum der Twaalf Apostelen,
was in zijn jonge jaren officier in het Canadese leger. Hij werd in de Eerste
Wereldoorlog naar Engeland gezonden om voor de koning van Engeland te
vechten.

Ouderling Brown vond het leuk om een officier van de koning te zijn want hij
had het gezag om veel voor de koning te doen.

Op een ochtend kreeg ouderling Brown een telefoontje. In het ziekenhuis lag
een soldaat die graag met ouderling Brown wilde praten. Er waren veel solda-
ten die hem gevraagd hadden hen te bezoeken. Zij wisten dat hij, omdat hij
officier was, de autoriteit bezat om hen naar huis te sturen. Toen ouderling
Brown naar het ziekenhuis ging, dacht hij na over de macht die hij als officier
bezat. Hij vond het fijn dat hij namens de koning mocht spreken en kon beslis-
sen of soldaten moesten blijven of naar huis mochten gaan.

Ouderling Brown ging de kamer van de soldaat binnen. Deze vroeg hem niet
om hem naar huis te sturen. In plaats daarvan zei hij: ‘Ouderling Brown wilt u
mij een zegen geven. Ik ben bang dat ik dood ga en ik wil dat u God vraagt
mijn leven te sparen.’

Ouderling Brown was verrast. De soldaat wilde niet met hem spreken omdat hij
een officier was en het werk van de koning deed. De soldaat wilde met hem
spreken omdat hij het priesterschap droeg en daarom het werk van onze
hemelse Vader kon doen. Ouderling Brown wist dat de macht van de koning
het leven van de soldaat niet kon redden. Daar was de macht van onze
hemelse Vader voor nodig. Toen hij zijn handen op het hoofd van de soldaat
legde en hem een zegen gaf, voelde hij zich erg nederig.

Toen ouderling Brown het ziekenhuis verliet, moest hij niet aan zijn macht als
officier denken. Hij dacht aan de macht van het priesterschap dat hij droeg. Hij
wist dat de mens het priesterschap nodig heeft om het werk van onze hemelse
Vader op aarde te doen. Hij was blij dat hij het priesterschap droeg en Gods
werk mocht doen. (Uit Hugh B. Brown, Continuing the Quest, blz. 26–27.)

4. Geef ieder kind een van de volgende platen waarop een priesterschapsdrager
zijn priesterschap uitoefent. (U kunt de platen in de mediatheek vinden.) Vraag
de kinderen om de beurt hun plaat te laten zien. Laat hen vertellen welke ver-
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ordening verricht wordt en welk ambt in het priesterschap de priesterschaps-
drager moet hebben om dit te kunnen doen.

Een jongen wordt gedoopt (62018)
Een meisje wordt bevestigd (62020)
Ronddienen van het avondmaal (62021)
Het priesterschap verlenen (62341)
Een zieke zalven (62342)
Het avondmaal zegenen (62343)

5. Lees en bespreek Moroni 3. Hierin staat hoe priesters en leraars door ouderlin-
gen geordend moeten worden.

6. Lees en bespreek het vijfde en zesde geloofsartikel. Zorg ervoor dat de kinde-
ren deze artikelen, die over geloof gaan, uit het hoofd leren.

7. Zing ‘Het priesterschap hersteld’ (Kinderliedjes, blz. 60) of zeg de tekst op.

Slot

Getuigenis Getuig dat de macht van het priesterschap een zegen in uw leven is. Vraag de
kinderen te vertellen hoe het priesterschap een zegen is in hun leven.

Opdracht Vraag de kinderen Helaman 10:1–12 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

N.B.: Als u in de les van volgende week de aandachtsactiviteit wilt gaan doen,
wijs dan tijdig drie kinderen aan om het rollenspel te gaan doen.



Doel De kinderen leren dat profeten voorspeld hebben dat Jezus Christus op aarde
zou komen en zijn zending zou vervullen.

Voorbereiding 1. Bestudeer Helaman 13–14 en 3 Nephi 23:9–13 met een gebed in uw hart.
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt ver-
tellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Helaman 15.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Drie kaartjes met daarop passages uit profetieën van Nephi, Abinadi en

Alma (zie aandachtsactiviteit).
c. Kleine rekwisieten zoals messen, mantels, naambordjes die de kinderen

kunnen gebruiken als ze Nephi, Abinadi en Alma naspelen.
d. Plaat 4-42, Samuël de Lamaniet op de muur (Evangelieplaten 314).

Aanbevolen 
lesschema Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat drie kinderen uit uw klas die goed kunnen lezen Nephi, Abinadi en Alma
naspelen. U kunt ze een naambordje opspelden of zich laten verkleden. Ze kun-
nen doen alsof ze met een tijdmachine zijn gekomen om de klas opnieuw hun
profetieën te vertellen over het leven en de zending van Jezus Christus:

‘Ik kwam ongeveer zeshonderd jaar voor Christus’ geboorte in het beloofde land
aan. Ik vertelde mijn volk over een visioen dat ik had gezien over de geboorte en
dood van Christus: “En ik keek en zag wederom de maagd, een kind in haar
armen dragend. En de engel zeide tot mij: Zie het Lam Gods.” Toen “zag [ik] dat
Hij op het kruis werd verheven en voor de zonden der wereld ter dood gebracht”
(1 Nephi 11:20–21, 33). Hoe heet ik?’ (Nephi.)

‘Ik leefde ongeveer 150 jaar voor Christus. De mensen vonden mij niet aardig en
geloofden niet wat ik hun zei. Ik profeteerde dat Jezus Christus “onder de men-
senkinderen zal nederdalen en Zijn volk verlossen” door zich te laten kruisigen en
doden en “hun ongerechtigheid en overtredingen op Zich [nemende]” (Mosiah
15:1, 7, 9). Ik werd aan een paal verbrand terwille van mijn getuigenis. Hoe heet
ik?’ (Abinadi.)

‘Ongeveer honderd jaar voor Christus’ geboorte ontving ik een bijzonder visioen.
Daardoor wist ik dat ik alleen door onze Verlosser gered kon worden. Ik wist ook
dat Hij zou komen. Ik reisde het hele land af om de mensen te vertellen wat ik had
geleerd. “De Zoon van God (. . .) zal uitgaan en pijnen en smarten en allerlei ver-
zoekingen doorstaan (. . .) Hij zal de dood op Zich nemen, opdat Hij de banden
des doods moge verbreken [en weten] hoe Zijn volk hulp te verlenen volgens hun
krankheden” (Alma 7:10–12). Hoe heet ik?’ (Alma.)
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Vertel dat niet alleen deze drie profeten getuigd hebben van Jezus Christus maar
alle andere profeten ook. Verwijs naar Mosiah 13:33: ‘Want ziet, profeteerde
Mozes niet tot hen aangaande de komst van de Messias, en dat God Zijn volk zou
verlossen? Ja, en zelfs al de profeten, die sedert de aanvang der wereld hebben
geprofeteerd – hebben zij niet min of meer omtrent deze dingen gesproken?’ Ver-
tel dat u in de les zult vertellen over een andere belangrijke profeet, Samuël de
Lamaniet. Hij vertelde met grote moed en kracht over de geboorte van Christus,
zijn zending en zijn dood.

Schriftverhaal Vertel de kinderen het verhaal van Samuël de Lamaniet. Zie Helaman 13–14, 16.
(Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.) Benadruk dat Samuël de mensen moedig vertelde over Jezus en de ver-
zoening.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Welke boodschap moest Samuël de Lamaniet aan de Nephieten openbaren?
(Helaman 13:6–7.) Welke blijde tijdingen moest Samuël leren? (Helaman 14:9,
11–13. Leg uit dat ‘blijde tijdingen’ het ‘goede nieuws’ van het evangelie
betekent.) Waarom is het evangelie van Jezus Christus goed nieuws voor ons?
(Wij kunnen ons bekeren en vergeving ontvangen voor onze zonden.)

• Wat zou er volgens Samuël met de Nephieten gebeuren als zij zich niet bekeer-
den? (Helaman 13:6, 8–10.) Waarom is het belangrijk om de Geest met ons te
hebben? Waarom is het belangrijk om onze bekering niet uit te stellen?
(Helaman 13:38.)

• Wie volgden de Nephieten in plaats van de profeten? (Helaman 13:27–29.)
Welke ‘dwaze en blinde leidslieden’ leiden de mensen in onze tijd? Hoe probe-
ren anderen ons soms over te halen het verkeerde te doen?

• Waarom verwierp het volk hetgeen Samuël profeteerde? (Helaman 14:10.)

• Laat de plaat zien van Samuël de Lamaniet op de muur. Waarom beklom
Samuël de stadsmuur? (Helaman 14:11–12.) Wat profeteerde Samuël dat er
over vijf jaar zou gebeuren en wat zouden de tekenen zijn die eraan voorafgin-
gen? (Helaman 14:2–6.) Wat zouden de tekenen zijn ten tijde van Christus’
dood? (Helaman 14:20–28.) Waarom openbaarde de Heer de tekenen aan de
Nephieten? (Helaman 14:12–13, 28.)

• Wat onderrichtte Samuël aangaande de verzoening? (Helaman 14:15–18.) Wat
moeten wij doen als we de verzoening begrijpen? (Helaman 14:19.) Wat is onze
verantwoordelijkheid met betrekking tot onze daden? (Helaman 14:30–31.)

• Wat deden de Nephieten die Samuël geloofden nadat hij klaar was met predi-
ken? (Helaman 16:1.) Wat deden degenen die hem niet geloofden? (Helaman
16:6.) Waarom denk je dat mensen ervoor kiezen de profeten niet te geloven?
Wat kunnen wij doen om ons getuigenis van de profeten te versterken?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.
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1. Neem een paar recente toespraken van de levende profeet (zie het conferentie-
nummer van De Ster). Lees passages uit de toespraken voor en vraag de
kinderen wat de profeet hen leert. Schrijf de antwoorden van de kinderen op
het bord. Laat ieder kind een beginsel uitkiezen dat zij willen naleven en vraag
het dat op een kaartje te schrijven.

2. Verdeel het bord in twee kolommen. Schrijf boven de ene kolom ‘Tekenen van
de geboorte van Christus’ en boven de andere ‘Tekenen van de dood van
Christus’. Schrijf alle tekenen van de geboorte en dood van Christus die in de
les zijn besproken, op aparte blaadjes en stop die in een doos. Vraag de
kinderen om de beurt een blaadje eruit te halen. Laat hem/haar het onder de
juiste kolom zetten.

Tekenen van de geboorte van Christus (Helaman 14:2–6)
Grote lichten aan de hemel
Een dag, een nacht en een dag, alsof er geen nacht is
Een nieuwe ster
Vele tekenen en wonderen in de hemel

Tekenen van de dood van Christus (Helaman 14:20–28)
Zon, maan en sterren zullen verduisterd worden
Drie dagen geen licht
Vele uren lang donderslagen en bliksemen
De aarde zal schudden en beven
Massieve steenmassa’s zullen opengebroken worden
Hevige stormen
Bergen worden verlaagd
Valleien worden bergen
Hoofdwegen zullen worden opgebroken
Steden worden een woestenij
Graven zullen worden geopend en hun doden opgeven

3. Help de kinderen het zesde, zevende of negende geloofsartikel uit het hoofd te
leren.

4. Zing ‘Verhalen uit het Boek van Mormon’ (Kinderliedjes, blz. 62) of ‘Volg de
profeet’ (Kinderliedjes, blz. 58) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Getuig dat zowel hetgeen de profeten van ouds als de hedendaagse profeten
ons vertellen, waar is.

Opdracht Vraag de kinderen Helaman 14:1–14, 20–31 thuis te lezen als herhaling van de les.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen leren dat als wij geloof hebben tekenen ons getuigenis van Jezus
Christus kunnen versterken.

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 1–2 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les
en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op
uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. De visuele hulpmiddelen die u aan het eind van de les kunt vinden. U kunt

ook eenvoudige tekeningen op het bord maken.

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

Aandacht Vertel de kinderen dat u ze een paar aanwijzingen zult geven over een gebeur-
tenis die heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Vraag hun hun hand op te ste-
ken als ze weten om welke gebeurtenis het gaat. Deel de volgende platen (zie de
visuele hulpmiddelen aan het eind van de les) uit aan de kinderen in uw klas.
Vraag ieder kind dat u een plaat heeft gegeven, naar voren te komen en de plaat
op te houden.

Engel
Staf van een herder
Ezel
Ster
Kribbe
Baby

Als de kinderen geraden hebben dat het om de geboorte van Jezus Christus
gaat, hangt u de ster op. Leg uit dat de les gaat over een land dat ver verwijderd
is van Jeruzalem. De mensen keken daar uit naar de tekenen van de geboorte
van de Heiland en zij zagen een ster.

Schriftverhaal Vertel het verhaal van het volk van Zarahemla ten tijde van de geboorte van Jezus
Christus. Zie 3 Nephi 1–2. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Les-
geven uit de Schriften’, blz. VII.) Leg uit dat de Nephi in dit verhaal de zoon was
van Nephi, die weer de zoon was van Helaman.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat zeiden sommige mensen over de profetieën van Samuël de Lamaniet?
(3 Nephi 1:5–6.) Hoe reageerden de gelovigen op de ongelovigen? (3 Nephi 1:7.)

De tekenen in Amerika 
van Christus’ geboorte
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• Naar welk teken zagen zij uit? (3 Nephi 1:8.) Wat zegt hun standvastigheid ons
over hun geloof?

• Welke bedreigingen uitten de ongelovigen tegen de gelovigen? (3 Nephi 1:9.)
Waarom worden sommige mensen boos op mensen die in God geloven?

• Wat deed Nephi toen hij de goddeloosheid van het volk zag? (3 Nephi 1:2.)
Welk antwoord kreeg Nephi op zijn gebed? (3 Nephi 1:13–14.) Waarom zei
Jezus dat Hij in de wereld zou komen?

• Hoe ging de profetie in vervulling? (3 Nephi 1:15, 19.) Waarom werden de onge-
lovigen zo bang toen zij de tekenen zagen en wisten dat de profetie in vervul-
ling was gegaan? (3 Nephi 1:18.) Hoe zou jij je gevoeld hebben als je erbij was
geweest?

• Welk teken zagen de Nephieten dat ook in Betlehem te zien was? (3 Nephi
1:21.)

• Wat deed Satan om te voorkomen dat de mensen de tekenen geloofden?
(3 Nephi 1:22.) Hoe toonden de mensen hun geloof in God? (3 Nephi 1:22–23.)

• Wat gebeurde er waardoor het geloof en de rechtschapenheid van de mensen
kleiner werd? (3 Nephi 1:29–30.) Waarom is het belangrijk om het goede voor-
beeld en de leringen van onze ouders te volgen? Hoe ben je gezegend door-
dat je je ouders hebt gehoorzaamd?

• Wat was de houding van het volk ten opzichte van de vele tekenen die zij had-
den gezien? (3 Nephi 2:1–2.) Wat leert dit ons over de kracht van getuigenissen
die op tekenen zijn gebaseerd? Wat kunnen we doen om ons getuigenis te ver-
sterken?

• Wat was het resultaat van het ongeloof van de Nephieten? (3 Nephi 2:3, 11.)
Wat deden de rechtschapen Nephieten en Lamanieten om zichzelf te bescher-
men? (3 Nephi 2:12.) Als wij samen met andere kerkleden zijn en onze hemelse
Vader aanbidden, worden we sterker. Hoe komt dat?

• Wat gebeurde er uiteindelijk met het volk door hun goddeloosheid? (3 Nephi
2:17–19.)

• Hoe weet je dat de profetieën over de wederkomst van Jezus Christus in ver-
vulling zullen gaan? (3 Nephi 1:20.)

• Hoe denk je dat de wereld eruit zal zien als Jezus Christus terugkomt? Hoe wil
jij zijn als Hij terugkomt? Wat kunnen wij doen om ons op de wederkomst voor te
bereiden?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Vraag de kinderen namen te noemen van ongelovige mensen over wie zij in
vorige lessen hebben gehoord en die om tekenen vroegen. Bespreek wat voor
invloed de tekenen op hun getuigenis hadden. Gebruik de volgende voorbeel-
den als de kinderen hulp nodig hebben:

Laman en Lemuël (1 Nephi 3:28–31; 17:45)
Sherem (Jakob 7:13–20)
Korihor (Alma 30:43–56)
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2. Laat de kinderen doen alsof ze huisonderwijzers of huisbezoeksters zijn. Vraag
hun wat zij de mensen zouden leren om hen te helpen sterk te blijven in hun
getuigenis van Jezus Christus.

3. Help de kinderen 3 Nephi 1:20 uit het hoofd te leren en bespreek hoe dit vers
van toepassing is op hun leven.

4. Help de kinderen het tiende geloofsartikel uit het hoofd te leren.

5. Zing ‘Hij zond zijn Zoon’ (Kinderliedjes, blz. 20), ‘Bij zijn wederkomst’ (Kinder-
liedjes, blz. 46).

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader alle profetieën zal vervullen. Bena-
druk hoe belangrijk het is om een rechtschapen leven te leiden en voorbereid te
zijn op de wederkomst van de Heiland.

Opdracht Vraag de kinderen 3 Nephi 1:4–15 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel Het getuigenis van ieder kind versterken dat Jezus Christus de Zoon van God is,
dat Hij onze Heiland is en dat Hij leeft.

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 8–11 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de
les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. Zie ‘Voorbereiding
op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: 3 Nephi 7.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-43, Christus verschijnt aan de Nephieten (Evangelieplaten 315);

4-44, Wereldkaart en 4-45, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond
(Evangelieplaten 316).

Aanbevolen 
lesschema

Aandacht Vraag de kinderen of ze wel eens een hevige, angstaanjagende storm hebben
meegemaakt. Vraag een of twee kinderen hierover te vertellen. U kunt ook vertel-
len wat u zelf heeft meegemaakt. Vertel dat toen Jezus Christus in Jeruzalem
werd gekruisigd een hevige storm en grote verwoesting Amerika teisterden. Wijs
op de kaart het huidige Israël aan en leg uit dat Jezus daar heeft geleefd en is
gestorven. Vertel dat de les gaat over wat er in Amerika gebeurde ten tijde van
Christus’ dood.

Schriftverhaal Vertel over de tekenen van de dood van de Heiland en zijn bezoek aan de
Nephieten. Zie 3 Nephi 8:5–11:41. Maak gebruik van de platen. (Voor ideeën hoe
u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat profeteerde Samuël de Lamaniet aan de Nephieten over de dood van de
Heiland? (Helaman 14:20–27.) Waarom probeerde hij hen er op voor te berei-
den? (Helaman 14:28–29.) Hoe zijn die profetieën in vervulling gegaan?
(3 Nephi 8:5–25.)

• Wat gaf de Heiland als reden dat de mensen waren gedood? (3 Nephi 9:2, 12.)
Wat zei Hij tegen de mensen die niet waren gedood? (3 Nephi 9:13–14.) Wat
betekent het om tot Christus te komen? Welke zegeningen zullen wij ontvangen
als we meer op de Heiland gaan lijken?

• Wat vertelde Jezus het volk over zijn zending? (3 Nephi 9:15–17.) Waarom is het
belangrijk voor ons om te weten dat Jezus Christus de Zoon van God is?

De Heiland verschijnt 
aan de Nephieten

Les

33

118



119

• Wat zei Jezus dat de reden was dat Hij in de wereld is gekomen? (3 Nephi
9:21.) Wat moeten wij doen om van onze zonden te worden gered? (3 Nephi
9:22.) Hoe voelden de mensen zich toen zij begrepen wat de verzoening
inhoudt? (3 Nephi 10:10.)

• Hoe vaak hoorde het volk bij de tempel in het land Bountiful de stem uit de
hemel zonder dat ze hem konden verstaan? (3 Nephi 11:3–4.) Wat deden de
mensen om de stem te kunnen verstaan? (3 Nephi 11:5–6.) Wat betekent ‘zij
luisterden oplettend toe’? (Wij moeten luisteren en gereed zijn datgene te
ontvangen wat onze hemelse Vader wil dat we horen.)

• Wat hoorde het volk onze hemelse Vader zeggen toen Hij de derde keer tot hen
sprak? (3 Nephi 11:6–7.) Wat kunnen wij uit die introductie leren? (We kunnen
leren dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat ze twee aparte Wezens zijn,
de Vader houdt van de Zoon, wij moeten naar de Zoon luisteren.) Wat kunnen
wij doen om beter naar de woorden van Jezus Christus te luisteren en ze beter
te begrijpen?

• Wat zagen de mensen toen zij omhoog blikten naar de hemel? (3 Nephi 11:8.)
Waarom denk je dat de mensen ter aarde vielen toen de Heiland vertelde wie
Hij was? (3 Nephi 11:10–12.) Hoe zou jij je gevoeld hebben als je erbij was
geweest? Waarom liet Christus het volk de wonden in zijn zij voelen? (3 Nephi
11:14–15.)

• De Nephieten waren de Heiland dankbaar en hadden Hem lief. Hoe toonden ze
dat? (3 Nephi 11:16–17.) Hoe kunnen wij liefde en dankbaarheid tonen voor Hem
en wat Hij voor ons heeft gedaan?

• Voor welke verordening verleende Jezus Christus Nephi de macht? (3 Nephi
11:19–21.) Hoe moet de doop voltrokken worden? (3 Nephi 11:22–27.)

• Wat zei de Heiland over woordenstrijd en twist? (3 Nephi 11:28–30.)

• Wat zei Hij dat wij allen moeten doen om het eeuwige leven te beërven?
(3 Nephi 11:33–38.)

• Leg uit dat het feit dat Jezus Christus leeft, het belangrijkste nieuws is voor de
wereld in onze tijd. Veel mensen denken aan Jezus als iemand die lang gele-
den heeft geleefd en aan het kruis is gestorven. Welke kennis hebben wij als
leden van de kerk dat ons het gevoel geeft extra dicht bij de Heiland te staan?
(Wij weten dat Hij voor onze zonden is gestorven en dat Hij leeft en zijn kerk
leidt.)

Vraag de kinderen te vertellen wat zij voelen als ze aan Jezus Christus denken.

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Lees en bespreek het eerste, tweede en het vierde geloofsartikel. Help de
kinderen om er een uit het hoofd te leren.

2. Bespreek hoe belangrijk het is om een getuigenis te hebben. Een van de aller-
belangrijkste zaken die iemand in dit leven kan hebben, is een getuigenis
dat Jezus Christus echt bestaat en de Zoon van God is, wat hem goddelijk
maakt. Een getuigenis is een geestelijk gevoel en een sterke overtuiging die tot
zeker weten uitgroeien. Als je net een getuigenis krijgt, voel je in je hart dat het
evangelie waar is. Het gevoel groeit en wordt sterker als je het voedt door
middel van studie, gebed en gehoorzaamheid. Door het geloof dat je hebt en

Les 33 



120

de liefde die je voelt voor onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, zul
je leren de juiste keuzes te doen. Als we ons getuigenis geven, vertellen we
anderen over onze gevoelens voor en toewijding aan onze hemelse Vader en
Jezus Christus. We geven ook ons getuigenis door de wijze waarop wij leven,
ons kleden en ons gedragen. Als wij de juiste keuzes doen, laten we anderen
zien dat we een getuigenis van Jezus Christus en zijn evangelie hebben.

3. Bespreek waarom het belangrijk voor ons is om voortdurend meer te weten te
komen over Jezus Christus. Leg uit dat mensen de neiging hebben te gaan lij-
ken op diegene die ze kennen, bewonderen en respecteren. We kunnen dich-
ter tot Jezus Christus komen en meer op Hem gaan lijken als we hem beter
leren kennen en proberen zijn voorbeeld te volgen.

4. Zing ‘Hij zond zijn Zoon’ (Kinderliedjes, blz. 20) of zeg de tekst op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis van de goddelijkheid van Jezus Christus en dat Hij echt
bestaat.

Opdracht Vraag de kinderen 3 Nephi 11 thuis nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel De kinderen leren dat wij door de zaligsprekingen en andere waarheden die
Jezus Christus de Nephieten leerde, meer op onze hemelse Vader en zijn Zoon
kunnen gaan lijken.

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 12 en 13 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens
de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorberei-
ding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-45, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond (Evangelieplaten 316).

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

Aandacht Deel de kinderen in groepjes van twee in. Als er een oneven aantal kinderen in de
klas is, kunt u samen met een van de kinderen de opdrachten doen. Vraag de
kinderen eerst goed te luisteren naar alle aanwijzingen. Vervolgens moeten ze ze
achter elkaar in de juiste volgorde uitvoeren.

1. Geef je partner een hand en zeg hem/haar je volledige naam.
2. Vertel je partner staande iets wat je in hem/haar bewondert.
3. Draai een keer in het rond en vertel hem/haar iets wat je leuk vindt van jezelf.
4. Vraag hem/haar wie zijn/haar lievelingsprofeet uit het Boek van Mormon is.
5. Ga zitten en doe je armen over elkaar.

Vraag de kinderen met de opdracht te beginnen. Als de kinderen moeite hebben
om zich alles te herinneren, herhaal dan de instructies en laat ze het nog eens
proberen. Leg uit dat als ze de opdracht verscheidene malen zouden herhalen
iedereen zich alles precies kon herinneren en zou weten wat hij/zij moest doen.
Als wij ervoor kiezen de leringen van Jezus Christus te volgen, dan gaan we
geleidelijk aan meer op onze hemelse Vader en zijn Zoon lijken.

Leg uit dat Jezus Christus Amerika bezocht na zijn opstanding. Hij koos twaalf
discipelen en leerde de Nephieten dezelfde beginselen die Hij tijdens de berg-
rede in Jeruzalem had onderricht (zie Matteüs 5–7). Die leringen worden wel de
zaligsprekingen genoemd. Het is heel belangrijk dat we er naar leven.

Schriftverhaal Vertel hoe Christus de zaligsprekingen uitsprak op het westelijk halfrond. Zie
3 Nephi 12–13. Maak gebruik van de plaat. (Voor suggesties hoe u het verhaal
kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Benadruk dat de Heiland
hier leerde hoe wij meer op Hem en zijn Vader kunnen gaan lijken.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

Les
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• Naar wie zei Jezus Christus dat de Nephieten moesten luisteren? En wie moes-
ten zij gehoorzamen? (3 Nephi 12:1.) Waarom is het in onze tijd belangrijk om te
luisteren naar onze kerkleiders en hen te gehoorzamen?

• Welke zegeningen ontvangen we bij de doop? (3 Nephi 12:2.) Wat moeten wij
doen als we willen dat de Heilige Geest ons helpt?

• Wat betekent het om ‘[arm] van geest’ te zijn? (3 Nephi 12:3. Ontvankelijk voor
onderricht, niet verwaand of opschepperig.) Hoe kunnen we onze hemelse
Vader laten zien dat we ontvankelijk zijn voor onderricht? Wijs erop dat de woor-
den ‘die tot Mij komen’ niet in de Bijbel staan maar dat ze tot een beter begrip
van de zaligsprekingen bijdragen. ‘[Arm] van geest’ zijn alleen is niet vol-
doende, we moeten tot de Heiland komen. Dat geldt voor alle zaligsprekingen.

De Heiland leerde dat we ons moeten bekeren en tot Hem komen als ‘een kin-
deke’ (3 Nephi 9:22). Noem voorbeeldige eigenschappen van ieder kind. Bena-
druk hoe belangrijk het is om nederig te zijn in de klas. Vertel ook hoe belangrijk
het is om te willen leren en om anderen te willen helpen leren.

Lees 3 Nephi 12:4. Vertel een ervaring waarbij u zich door de Geest getroost
voelde. Vraag de kinderen of zij soortgelijke ervaringen hebben gehad en laat
hen daarover vertellen.

• Wat betekent het om zachtmoedig te zijn? (3 Nephi 12:5. Zacht en vriendelijk en
vol zelfbeheersing.) Hoe worden wij en anderen gezegend als we zachtmoedig
zijn?

• Wat betekent het om te hongeren en dorsten naar gerechtigheid? (Wij moeten
net zo graag goed willen zijn als dat we voedsel en drinken willen hebben.)
Welke belofte hebben zij ontvangen die hongeren en dorsten naar gerechtig-
heid? (3 Nephi 12:6.)

• Wat betekent het om barmhartigheid te tonen? (3 Nephi 12:7. Bereid zijn om te
vergeven, vriendelijk en liefhebbend te zijn.) Welke belofte hebben we gekre-
gen als we barmhartig zijn? U kunt een ervaring vertellen waarbij u iemand iets
heeft vergeven. Vertel hoe u zich voelde toen u hem/haar had vergeven.

• Wat betekent het om rein van hart te zijn? (3 Nephi 12:8. Oprecht en echt zijn.
Rein te zijn in gedachten en in je hart, te genieten van het goede en zich af te
keren van het kwade in gedachte en daad.) Noem eens een paar goede bezig-
heden en een paar slechte. Hoe dragen de leringen van het evangelie ertoe bij
dat we rein van hart zijn?

• Wat betekent het om een vredestichter te zijn? (3 Nephi 12:9.) In welke situaties
kun jij verandering brengen door een vredestichter te zijn? Hoe voel je je als je
een vredestichter bent?

• Wat belooft de Heiland diegenen die om hun getuigenis van Hem vervolgd
(geplaagd, uitgelachen) worden? (3 Nephi 12:10–12.) Ken je iemand die is ver-
volgd om zijn/haar getuigenis van de Heiland? U kunt een ervaring vertellen
waarbij u of iemand die u kent pal voor de waarheid stond ondanks kritiek.

• Wat betekent het om het zout der aarde te zijn? (3 Nephi 12:13. Zie aanvullende
activiteit 4.) Op wat voor manier kan jouw voorbeeld van rechtschapenheid ver-
geleken worden met zout?

• Hoeveel licht geeft een brandende kaars als hij onder een emmer of korenmaat
staat? (3 Nephi 12:14–16.) Hoe kun jij je licht (of voorbeeld) laten stralen? Hoe is
het voorbeeld van iemand anders een licht in jouw leven geweest?
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• Waarom kunnen wij meer als onze hemelse Vader en Jezus Christus worden als
we de geboden onderhouden? (3 Nephi 12:48.)

• Hoe belangrijk is het voor ons om anderen te vergeven? (3 Nephi 13:14–15.)

• Wat kunnen we te weten komen over vasten in 3 Nephi 13:16–18.

• Wat denk je dat ‘Vergadert u geen schatten op aarde (. . .) maar vergadert u
schatten in de hemel’ betekent? (3 Nephi 13:19–20.) Welke schatten kunnen we
uit dit leven meenemen naar het volgende? Welke schatten die nu belangrijk
lijken, kunnen we niet met ons meenemen?

• Waarom heeft Jezus Christus ons geboden gegeven? (3 Nephi 12:20.) Wat heb
je geleerd van de zaligsprekingen en andere waarheden die ertoe bijdragen
dat je de komende week nog meer als de Heiland wordt.

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Schrijf boven aan het bord En gezegend zijn en Belofte. Schrijf 3 Nephi 12:3, 3
Nephi 12:4 enzovoorts tot en met vers 10 op aparte blaadjes en verdeel ze
onder de kinderen in de klas. Laat de kinderen het vers op hun blaadje voorle-
zen en u vertellen wat de belofte is bij die zaligspreking. Schrijf de antwoorden
in de juiste kolom. (Benadruk bij iedere zaligspreking hoe belangrijk het is om
‘tot Christus te komen’.) Als u klaar bent, moeten er de volgende lijstjes op het
bord staan:

2. Bespreek het dertiende geloofsartikel en help de kinderen het uit het hoofd
leren.

3. Vraag de kinderen een van de zaligsprekingen uit te kiezen en vraag hun hoe
zij deze leerstelling nog beter in hun leven kunnen toepassen. Schrijf hun
ideeën op het bord. Moedig de kinderen aan de komende week extra hun best
te doen om die zaligspreking in hun leven toe te passen. U kunt de kinderen
een blaadje papier meegeven met de zin: ‘Deze week zal ik zijn’.
Laat ze de open plaats invullen.

4. Laat de kinderen wat zout zien. Leg uit dat zout al eeuwenlang gebruikt wordt
om voedsel smaak te geven en het te beschermen tegen bederf. Net zoals

EN GEZEGEND ZIJN

de armen van geest, 
die tot [Christus] komen

allen, die treuren

de zachtmoedigen

die hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid

de barmhartigen

alle reinen van hart

alle vredestichters

die om wille van de Heiland worden 
vervolgd

BELOFTE

zullen het koninkrijk der hemelen 
ontvangen

zullen vertroost worden

zullen het aardrijk beërven

zullen met de Heilige Geest worden 
vervuld

hun zal barmhartigheid worden 
bewezen

zullen God zien

zullen de kinderen Gods worden
genoemd

hunner is het koninkrijk der hemelen

Les 34 
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zout voedsel beschermt, wordt onze relatie met onze hemelse Vader en Jezus
Christus beschermd als wij hun leerstellingen volgen en hun geboden onder-
houden. Zoals zout smaak geeft aan voedsel, zo kunnen wij de wereld iets
goeds geven door rechtvaardig te leven. Stel de volgende vragen:

• Noem een paar onreine invloeden die van de wereld uitgaan en onze relatie
met de Heiland kunnen beïnvloeden.

• Zout kan zijn smaak verliezen als het in aanraking komt met verkeerde stof-
fen. Wat gebeurt er met ons als we onder verkeerde invloed komen, onreine
gedachten hebben of het verkeerde doen?

5. Als u deze les niet op een vastenzondag geeft, kunt u bijvoorbeeld zoute pop-
corn en ongezoute popcorn meenemen en de kinderen het verschil laten proe-
ven. (Vraag bij de ouders na of de kinderen dat wel mogen eten.) Leg uit hoe
belangrijk zout is voor sommige soorten voedsel. Help de kinderen begrijpen
dat om het zout van de aarde te kunnen zijn, wij christelijke eigenschappen
moeten ontwikkelen en anderen moeten helpen.

6. Lees de volgende teksten. Vraag de kinderen hun hand op te steken iedere
keer als zij doen horen.

‘Dit is Mijn evangelie; en gij weet, wat gij in Mijn kerk moet doen; want de wer-
ken, die gij Mij hebt zien doen, zult gij eveneens doen; want wat gij Mij hebt
zien doen, zult gij insgelijks doen;

‘Daarom, indien gij deze dingen doen, zijt gij gezegend, want gij zult ten laat-
sten dage worden verheven’ (3 Nephi 27:21–22; cursivering toegevoegd).

Leg uit dat wanneer wij doen wat de Heiland ons heeft geboden, Hij ons zal
zegenen. Het is een eeuwige wet dat gehoorzaamheid tot zegeningen leidt. U
kunt LV 130:20–21 voorlezen en bespreken.

7. Laat een plaat zien van Spencer W. Kimball, de twaalfde president van de
kerk, en vertel de kinderen dat een van zijn lievelingsmotto’s was: ‘Doe het’.
President Kimball wist dat het van het grootste belang is om de leringen van
Jezus Christus niet alleen te kennen, maar ze ook in praktijk te brengen. Vertel
het verhaal over president Kimball en het liedje ‘Ik ben een kind van God’.

‘In 1957 vroeg het algemeen bestuur jeugdwerk (. . .) Naomi W. Randall en Mild-
red T. Pettit (. . .) een liedje te schrijven over het belang van evangelieonderricht
aan kinderen. Naomi Randall heeft verteld: “Die avond knielde ik neer en bad
hardop. Ik smeekte onze hemelse Vader dat Hij mij de juiste woorden wilde
ingeven. Ongeveer twee uur ’s nachts werd ik wakker en dacht na over het
liedje. De woorden kwamen op in mijn gedachten (. . .). Ik stond meteen op en
schreef ze op. Al snel had ik drie verzen en een refrein op papier staan. Ik
bekeek het werk met een dankbaar hart en nam de boodschap van die woor-
den diep in me op. Vervolgens ging naar mijn slaapkamer waar ik neerknielde
en mijn hemelse Vader bedankte”.

‘De oorspronkelijke tekst luidde: “Leer mij al wat ik moet weten/dat ik tot Hem
wederkeer”. (Cursivering toegevoegd.) Een paar jaar nadat het liedje versche-
nen was, woonde Spencer W. Kimball, toen lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen, een conferentie bij (. . .) waar jeugdwerkkinderen dit liedje zongen.
Naomi Randall vertelde: “Op weg naar huis sprak hij met een bestuurslid van
het jeugdwerk en vertelde hoeveel hij van dit liedje hield. Hij zei dat er echter
een woord was in het refrein dat hem nogal bezighield. Hij vroeg zich af of zus-
ter Randall erover na wilde denken om “Leer mij al wat ik moet weten” te veran-
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deren in “Leer mij al wat ik moet doen”. Natuurlijk gaf ik graag gehoor aan zijn
voorstel.

“Ik vroeg me af waarom ik er niet meteen aan had gedacht om dat woord te
gebruiken. Naarmate de tijd verstreek, kwam ik tot de overtuiging dat het de wil
van de Heer was dat het liedje zich zo ontwikkelde. Op die manier konden alle
leden van de kerk er iets van leren. Zo werd in hun verstand en hart gegrifd dat
alleen het evangelie kennen niet voldoende is. Pas door dagelijks de wil van de
Heer te doen en zijn geboden te onderhouden zullen we onze eeuwige doel
bereiken”’ (in Karen Lynn Davidson, Our Latter-day Hymns, blz. 303–304).

Laat ieder kind ‘Doe het’ op een kaartje schrijven en mee naar huis nemen.

8. Zing ‘Ik leef naar het evangelie’ (Kinderliedjes, blz. 72), ‘Houd van elkander’
(Kinderliedjes, blz. 74), ‘Nefi’s moed’ (Kinderliedjes, blz. 64), ‘Ik ben een kind
van God’ (Kinderliedjes, blz. 2) of ‘Strijd voor het recht’ (Kinderliedjes, blz. 80)
of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Getuig dat we gezegend en meer als onze hemelse Vader zullen worden als we
in overeenstemming met de zaligsprekingen en andere geboden leven.

Opdracht Vraag de kinderen thuis 3 Nephi 12:3–24, 39–48 nog eens door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen leren dat Jezus Christus van ons allemaal houdt en hen aanmoedi-
gen geloof in Hem te hebben en zo vreugde te ervaren.

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 17 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les
en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op
uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Zout.
c. Plaat 4-46, Jezus geneest de Nephieten (Evangelieplaten 317); 4-47, Jezus

bidt met de Nephieten (62542) en 4-48, Jezus zegent de Nephitische
kinderen.

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

Aandacht Laat de kinderen allemaal een heel klein beetje zout proeven. Vraag hun hoe zij
iemand die nog nooit eerder zout heeft geproefd, zouden uitleggen hoe het
smaakt. U kunt ze eraan herinneren dat ze de smaak niet uit kunnen leggen door
te zeggen dat het zoutachtig smaakt. Iemand die nog nooit zout heeft geproefd
weet immers niet wat het woord zoutachtig betekent. Leg uit dat het soms moeilijk
is om ervaringen zo onder woorden te brengen dat een ander het kan begrijpen.
De Nephieten waren zo ontzettend blij toen Jezus Christus aan hun verscheen
dat zij zeiden: ‘En geen tong kan uiten, noch kan het door enig mens worden
beschreven, noch kan het hart der mensen zulke grote en wonderbare dingen
begrijpen, als wij Jezus zowel zagen als hoorden spreken’ (3 Nephi 17:17). Vraag
de kinderen zich in hun gedachten een beeld te vormen van de gebeurtenissen
waarover u in de les zult vertellen. Op die manier kunnen zij waarheden die niet
met woorden zijn te beschrijven met hun geest voelen en begrijpen.

Schriftverhaal Vertel hoe Jezus Christus de zieken genas en de kinderen zegende. Zie 3 Nephi
17. Maak gebruik van de platen. (Voor suggesties hoe u het verhaal kunt vertellen,
zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Benadruk dat de liefde van de Heiland
voor de mensen zo groot is dat er geen woorden voor te vinden zijn.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat zei Jezus Christus dat de mensen moesten doen om hetgeen Hij hen
geleerd had beter te begrijpen? (3 Nephi 17:3.) Wat betekent overdenken?
(Diep over iets nadenken.) Waarom is het belangrijk om diep na te denken en
te bidden over hetgeen onze kerkleiders en leerkrachten ons leren?

Jezus geneest de zieken 
en zegent de kinderen

Les
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• Waar zei de Heiland dat Hij naar toeging na zijn bezoek aan de Nephieten?
(3 Nephi 17:4.) Hoe toont dit ons dat Jezus van alle kinderen van onze hemelse
Vader houdt?

• Wat deden de mensen toen de Heiland zei dat Hij hun weer zou verlaten?
(3 Nephi 17:5.) Wat deed Hij om te laten zien dat Hij van hen hield? (3 Nephi
17:6–8.)

• Wat was volgens Jezus de reden dat de mensen konden worden genezen?
(3 Nephi 17:8.) Noem een reden waarom wonderen soms niet plaatsvinden?
(Ether 12:12, 18.)

• Hoe toonden de Nephieten hun dankbaarheid toen Jezus Christus de zieken
genas? (3 Nephi 17:10.) Wanneer moet je onze hemelse Vader en Jezus
Christus bedanken? Hoe kun je je dankbaarheid tonen voor de zegeningen die
je krijgt?

• Wat gebood Jezus de mensen te doen, nadat Jezus Christus de zieken had
genezen? (3 Nephi 17:13–15.) Waarom werden de woorden die Hij tot onze
hemelse Vader sprak niet opgeschreven? (3 Nephi 17:16–17.)

• Waarom huilde Jezus? (3 Nephi 17:20–21.) Op wat voor manier heeft het evan-
gelie jou vreugde gebracht? Hoe toonde Jezus zijn liefde voor de kinderen?
(3 Nephi 17:21.) Hoe zou jij je voelen als Jezus Christus je in zijn armen zou hou-
den, je een zegen zou geven en voor je zou bidden?

• Wat zagen de ouders toen Jezus zei dat zij naar hun kleinen moesten kijken?
(3 Nephi 17:23–24.) Wat betekent dienen? (Helpen.) Wat kunnen wij doen om
anderen te dienen?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Lees en bespreek de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson, de
dertiende president van de kerk:

‘Ik beloof jullie, lieve kinderen, dat jullie ook door engelen gediend zullen
worden. Misschien zie je ze niet, maar ze zullen er zijn om je te helpen en je
zult voelen dat ze bij je zijn. (. . .)

‘Lieve kinderen, onze hemelse Vader heeft je in deze tijd naar de aarde
gestuurd, omdat je tot zijn heldhaftigste kinderen behoort. Hij wist dat er veel
kwaad in de wereld zou zijn en Hij weet dat jij getrouw en gehoorzaam kunt zijn’
(De Ster, juli 1989, blz. 77).

2. Lees samen met de kinderen 3 Nephi 17:20–21. Vraag de kinderen een woord
of gedeelte uit de tekst te noemen waarvan zij vinden dat het belangrijk is. Laat
hen vervolgens vertellen wat zij daarvan vinden.

3. Vraag de kinderen te denken aan de momenten in hun leven dat zij zich het
gelukkigst voelden. Stel hun de volgende vragen over die momenten:

• Wat was je aan het doen?

• Waarom was je gelukkig?

• Waarom zijn we het gelukkigste als we leven zoals Jezus ons heeft geleerd?

• Waarom voel je je het gelukkigste als je bij bepaalde vrienden of je huisge-
noten bent?

Les 35 
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Leg uit dat we natuurlijk graag willen zijn bij degenen van wie we houden en
die van ons houden. Als we de geboden onderhouden, kunnen we voor eeu-
wig met onze hemelse Vader en Jezus en onze families wonen. Dit zal ons de
grootste vreugde geven die we maar kunnen bedenken.

4. De Nephieten die zich in het land Overvloed hadden vergaderd, waren niet
voldoende voorbereid. Daarom kon de Heiland hun niet alles vertellen wat
onze hemelse Vader wilde. Wat vroeg Jezus de mensen te doen? (Laat de kin-
deren de open plekken invullen in 3 Nephi 17:3.)

_______Gaat___ daarom _______naar___ _______uw____ ______woon_plaat_____sen____, en ______overdenkt_____
_______wat___ ______Ik____ ____u___ _______heb___ _______gezegd____, en _______bidt___ _____de__
_______Vader___ ______in____ _______Mijn____ ________naam___, dat gij het moogt begrijpen.

Wat kun je, nadat je een conferentie, de avondmaalsdienst of het jeugdwerk
hebt bezocht, doen om beter te begrijpen wat je hebt geleerd?

5. Zing ‘Bij zijn wederkomst’ (Kinderliedjes, blz. 46) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Getuig dat Jezus Christus en onze hemelse Vader van alle kinderen houden en
dat als wij geloof in Jezus Christus hebben en zijn geboden onderhouden wij
eens de vreugde zullen ervaren om weer bij Hen te wonen.

Opdracht Vraag de kinderen 3 Nephi 17 thuis door te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel De kinderen aansporen Jezus Christus altijd indachtig te zijn om zijn Geest met
zich te kunnen hebben.

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 18:1–14 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens
de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorberei-
ding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Schrijf de volgende woorden op strookjes papier (of op het bord):
Duisternis
Vernietiging
Stem
Wonden
Engelen

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-43, Christus verschijnt aan de Nephieten (Evangelieplaten 315); 

4-46, Jezus geneest de Nephieten (Evangelieplaten 317); Jezus bidt met de
Nephieten (62542), De herrezen Jezus Christus (Evangelieplaten 239).

Aanbevolen 
lesschema Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag de kinderen wat voor belangrijke gebeurtenissen in hun leven zij zich
kunnen herinneren. Vraag hun waardoor zij zich die weten te herinneren.

Laat de platen uit de ‘Voorbereiding’ en de woorden op de strookjes een voor een
zien. Vraag de kinderen hoe de platen en woorden hen herinneren aan het
bezoek van Jezus. Leg uit dat de les gaat over hoe Jezus ons helpt om Hem altijd
indachtig te zijn.

Schriftverhaal Vertel de kinderen het verhaal uit 3 Nephi 18:1–14. (Voor ideeën hoe u het verhaal
kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat gebood Jezus Christus zijn discipelen mee te nemen? (3 Nephi 18:1.) Wat
deed Jezus met het brood? (3 Nephi 18:3–4.) Wat deed Hij met de wijn?
(3 Nephi 18:8–9.)

• Wat moet een jongeman hebben voordat hij het avondmaal mag klaarzetten,
zegenen of ronddienen aan de leden van de kerk? (3 Nephi 18:5.) Wie zet in
onze wijk het avondmaal klaar, dient het rond en zegent het?

Les
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• Waar doet het brood tijdens het avondmaal ons aan denken? (3 Nephi 18:7.) En
het water? (3 Nephi 18:11.)

• Met wie sluiten we een verbond als we van het avondmaal nemen? (3 Nephi
18:7.)

• Wat heeft Jezus Christus ons beloofd als we Hem altijd indachtig zijn? (3 Nephi
18:7.) Wat betekent het om zijn Geest met ons te hebben? (We worden geleid
en geholpen door de Heilige Geest.) Wat kunnen wij doordeweeks doen om de
Heiland altijd indachtig te zijn zodat we zijn Geest met ons zullen hebben?

• Wat getuigen leden van de kerk tot onze hemelse Vader als zij van het avond-
maal nemen? (3 Nephi 18:10.) Wat betekent het om gewillig te zijn zijn geboden
te onderhouden? Noem eens een paar geboden waarvan onze hemelse Vader
wil dat we ze gewillig onderhouden. U kunt de kinderen vragen voor zichzelf
een gebod uit te kiezen en dat met nog meer gewilligheid te onderhouden.

• Welke verbonden gedenken en vernieuwen we als we van het avondmaal
nemen? (3 Nephi 18:11.) Waarom zullen wij betere mensen worden als we de
verbonden die we bij de doop hebben gesloten, vaak gedenken? (Mosiah
18:10.) Moedig de kinderen aan zorgvuldig naar de avondmaalsgebeden te
luisteren en zich de komende week getrouw aan de doopverbonden te houden.

• Hoe worden wij gezegend als we het avondmaal waardig zijn? (3 Nephi
18:12–14.)

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat de kinderen de avondmaalsgebeden uit Moroni 4:3 en Moroni 5:2 lezen.
Vraag de kinderen hoe zij zich erop voor kunnen bereiden om van het avond-
maal te nemen. U kunt de volgende suggesties doen als de kinderen hulp
nodig hebben:

Door een lofzang te zingen.
Door naar de woorden van de avondmaalsgebeden te luisteren.
Door na te denken over de liefde van de Heiland, zijn lijden, dood,
opstanding en leringen.
Door na te denken over de verbonden die we met onze hemelse Vader
hebben gesloten.

2. Vertel een toepasselijke ervaring waarbij u de Geest heeft gevoeld. Als de kin-
deren in de klas zo’n ervaring hebben gehad geef hen dan de gelegenheid
daarover te vertellen. Help de kinderen begrijpen dat Jezus Christus wil dat zij
de Geest in hun leven leren herkennen en voelen. Bespreek de volgende uit-
spraak van president Ezra Taft Benson, dertiende president van de kerk: ‘Vaak
horen wij de woorden van de Heer als een gevoel in ons hart. De Heer zal
meestal tot ons spreken door ons gevoel, maar we moeten wel nederig zijn en
er voor openstaan. Daarom zullen zijn ingevingen ons van tijd tot tijd tot grote
vreugde, ja, zelfs tot tranen toe bewegen.’ (The Teachings of Ezra Taft Benson,
blz. 77.)

3. Kies een bekende lofzang of een bekend jeugdwerklied uit om te neuriën. Laat
de kinderen onderwijl een tekening maken van iets dat hen tijdens het avond-
maal aan de Heiland doet denken. Bijvoorbeeld: Jezus Christus in Getsemane,
Jezus Christus bij de Nephieten, een zegen waar de kinderen dankbaar voor



131

zijn enzovoorts. Moedig hen aan met hun gedachten bij de Heiland te blijven 
tijdens de bediening van het avondmaal.

4. Zing ‘Eerbiedig en rustig’ (Kinderliedjes, blz. 11) of ‘Hij zond zijn Zoon’ (Kinder-
liedjes, blz. 20) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Laat de plaat zien van de herrezen Jezus Christus. Geef uw getuigenis dat als we
Jezus indachtig zijn en zijn geboden onderhouden, wij de Heilige Geest met ons
zullen hebben.

Opdracht Vraag de kinderen 3 Nephi 18:1–14 thuis nog eens door te nemen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen aanmoedigen te bidden zodat ze niet aan verleidingen zullen
toegeven.

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 18:15–25; 19; 20:1 met een gebed in uw hart. Bestudeer
vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen.
(Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Alma 13:28–29, Matteüs 26:41 en Leer en Verbon-
den 31:12, 61:39.

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-47, Jezus bidt met de Nephieten (62542) en 4-50, Gezinsgebed

(62275).

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

Aandacht Vertel het volgende verhaal van ouderling Rex D. Pinegar over een bijzonder
gezinsgebed:

‘Enkele jaren geleden reed ik met mijn gezin naar Disney World in Florida. Onze
vier jonge dochters raakten opgewonden toen we bij de afrit naar dat beroemde
park kwamen. Maar het lachen en opgewekte praten hield plotseling op toen
onze gehuurde auto begon te sputteren en onverwachts puffend tot stilstand
kwam op de afrit. Veel auto’s raasden ons voorbij – het was spitsuur – terwijl ik
zonder succes probeerde de auto weer aan de gang te krijgen. Uiteindelijk
beseften we dat we verder niets konden doen, dus stapten we uit de stilstaande
auto en kwamen langs de weg bij elkaar voor een gebed.

‘Toen we na het gebed weer opkeken, zagen we een knappe, vriendelijke man en
zijn zoon hun felrode sportauto over de rijstroken door het verkeer manoeuvreren
en bij ons parkeren. De rest van de ochtend, zelfs tot in de middag, hielpen deze
mannen ons op veel manieren. Ze namen ons en onze spullen mee naar de
ingang van het park. Met hun kleine auto moesten ze daar verscheidene malen
voor heen en weer rijden. Ze hielpen me met het zoeken naar een sleepdienst
voor de gestrande auto en reden me naar de autoverhuurmaatschappij om een
andere auto te halen. En omdat er toen enige vertraging ontstond, reden ze terug
naar mijn gezin om ze te vertellen waar ik was. Ze kochten verfrissingen voor ze
en wachtten toen bij hen tot ik enkele uren later terugkwam.

‘Wij hadden het gevoel dat deze mannen echt een antwoord waren op ons gebed
en dat zeiden we ook tegen ze toen ze afscheid namen en we hen probeerden te
bedanken. De vader antwoordde: “Elke ochtend vraag ik de goede Heer om mij
vandaag naar iemand te leiden die mijn hulp nodig heeft.”’ (De Ster, januari 1992,
blz. 36.)

Jezus Christus leert de
Nephieten bidden
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Vraag de kinderen een ervaring te vertellen die zij hebben gehad met persoonlijk
en gezinsgebed.

Schriftverhaal Vertel hoe Jezus Christus het Nephitische volk onderrichtte. Zie 3 Nephi 18:15–25;
19; 20:1. Maak gebruik van de platen.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Waarom wil Jezus dat wij altijd bidden? (3 Nephi 18:15, 18.)

• Tot wie bidden we? In wiens naam bidden we? (3 Nephi 18:19; 19:6–8.)

• Welke belofte hebben we gekregen als wij in geloof om het beste bidden?
(3 Nephi 18:20.) Maak de kinderen duidelijk dat onze hemelse Vader altijd weet
wat het beste voor ons is. Soms verschilt dit echter van wat wij willen.

• Waarom is gezinsgebed belangrijk? (3 Nephi 18:21.) Hoe kun je het gezin
helpen om regelmatig gezinsgebed te houden?

• Wat zei Jezus dat we moeten doen voor hen die geen lid zijn van de kerk?
(3 Nephi 18:22–23.)

• Wat betekent het om ‘uw licht omhoog [te houden], opdat het de wereld
beschijne’? (3 Nephi 18:24.) Hoe kunnen wij anderen het belang van gebed in
laten zien?

• Wat onderrichtte de twaalf discipelen van Jezus Christus de Nephieten die zich
vergaderd hadden? (3 Nephi 19:6.) Wanneer kniel je en bid je? Hoe laat je door
neer te knielen onze hemelse Vader zien dat je respect voor Hem hebt? Op
welke andere manieren kunnen we eerbied betonen als we bidden, thuis of in
de klas?

• Wat verlangden de discipelen het sterkst toen ze baden? (3 Nephi 19:9.) Hoe
werd deze gave hun gegeven? (3 Nephi 19:13–14.)

• Wat zei Jezus toen Hij tot onze hemelse Vader bad? (3 Nephi 19:20, 28.)
Waarom denk je dat het zo belangrijk is om je dankbaarheid te uiten in je
gebed? Waar ben je zoal dankbaar voor?

• Hoe kunnen wij zonder ophouden bidden? (3 Nephi 20:1.) Waarom moeten wij
altijd een gebed in ons hart hebben? (3 Nephi 18:15, 18.) Hoe kan gebed ons
helpen verleiding te weerstaan?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Schrijf de volgende tekstverwijzingen op blaadjes. Deel ze uit aan de kinderen,
individueel of in groepjes. Laat de kinderen de teksten lezen en kijken welke
zegeningen Jezus Christus ons beloofde als we bidden. Vraag de kinderen
vervolgens aan de klas te vertellen wat zij hebben geleerd.

3 Nephi 18:15, 18 (We zullen verleiding kunnen weerstaan.)
3 Nephi 18:20 (Onze rechtvaardige verlangens zullen verhoord worden.)
3 Nephi 18:24 (We zullen een goed voorbeeld zijn voor anderen.)
3 Nephi 19:30 en 3 Nephi 27:30 (Onze hemelse Vader en Jezus Christus zul-
len verheugd over ons zijn.)

Les 37 
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2. Zoek verhalen over het gebed in tijdschriften van de kerk of in conferentietoe-
spraken en vertel ze aan de kinderen.

3. Lees en bespreek de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson,
dertiende president van de kerk:

‘We zijn snel geneigd om in onze gebeden en smeekbeden tot de Heer om
meer zegeningen te vragen. Maar soms heb ik het gevoel dat we onze
hemelse Vader meer moeten bedanken in onze gebeden voor de zegeningen
die we reeds hebben ontvangen’ (God, Family, Country, blz. 199).

Vraag de kinderen in een minuut zoveel mogelijk op te noemen waar zij dank-
baar voor zijn. Vat hun antwoorden samen op het bord.

4. Bespreek een deel van Alma 13:28 en help de kinderen om het uit het hoofd
te leren: ‘Maar dat gij u zoudt vernederen voor de Here en Zijn heilige naam
aanroepen en voortdurend waken en bidden, opdat gij niet moogt worden
verzocht boven hetgeen gij kunt verdragen, en aldus door de Heilige Geest
worden geleid’.

5. Bespreek de basisbeginselen van het gebed:
a. Onze hemelse Vader aanspreken . . .
b. Hem bedanken voor . . .
c. Hem vragen om . . .
d. Eindigen in de naam van Jezus Christus. Amen.

Schrijf op het bord ‘Ik dank U voor . . .’. Vraag de kinderen waar zij onze
hemelse Vader voor willen bedanken en vat hun antwoorden samen op het
bord. Doe hetzelfde met ‘Ik vraag U . . .’.

6. Zing ‘Gebed van een kind’ (Kinderliedjes, blz. 6), ‘Kinderen overal ter wereld’
(Kinderliedjes, blz. 4), ‘Gezinsgebed’ (Kinderliedjes, blz. 101) of ‘Omdat hier
liefde is’ (Kinderliedjes, blz. 102) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis hoe belangrijk het is dat u dagelijks bidt en dat als wij bidden
zoals Jezus ons heeft geleerd, wij tegen de invloeden van Satan beschermd
zullen worden.

Opdracht Vraag de kinderen 3 Nephi 18:18–25 en Alma 13:28–29 thuis te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel Ieder kind aanmoedigen te streven naar de vrede en het geluk die je krijgt door
het evangelie van Jezus Christus na te leven.

Voorbereiding 1. Bestudeer 3 Nephi 28:1–16, 23–40 en 4 Nephi met een gebed in uw hart.
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt ver-
tellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden: voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.

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

Aandacht Vraag de kinderen hoe het zou zijn als de Heiland een week bij hun thuis zou
wonen. Vraag hun hoe het zou zijn om die week bij hun thuis te zijn. Laat een kind
4 Nephi 1:15–16 lezen. Leg uit dat de verzen beschrijven hoe de mensen in
Amerika elkaar behandelden na het bezoek van Jezus Christus. Bespreek met
de kinderen hoe het zou zijn om onder deze omstandigheden te leven.

• In welk opzicht zou ons leven er anders uitzien als iedereen de geboden zou
onderhouden? (We zouden geen sloten, sleutels, politieagenten enzovoorts
nodig hebben.) Maak de kinderen duidelijk dat de wijze waarop wij anderen
behandelen een van de belangrijkste sleutels voor geluk is. Als wij de leringen
van Jezus Christus naleven, zullen we onze gezinnen en vrienden vriendelijker
en met minder egoïsme behandelen. We zullen meer vrede en geluk ervaren in
ons leven.

Schriftverhaal Vertel het verhaal van de Nephitische discipelen en de vrede en het geluk die de
Nephieten ervoeren door de geboden te onderhouden. Zie 3 Nephi 28:1–16,
23–40 en 4 Nephi. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit
de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat verlangden de discipelen van Jezus Christus? (3 Nephi 28:2, 4-7.) Waarom
mochten de drie discipelen tot het einde op aarde blijven? (3 Nephi 28:6, 9.)
Welke veranderingen onderging hun lichaam om dit mogelijk te maken?
(3 Nephi 28:38–39.)

• Hoe werden de drie discipelen beschermd als zij de mensen onderrichtten?
(3 Nephi 28:18–22.) Wat schrijft Mormon over de drie discipelen? (3 Nephi
28:24–26. Wijs erop dat Mormon ongeveer 350 jaar na Christus heeft geleefd.)
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• Wat deden de discipelen nadat de Heiland hen had verlaten? (3 Nephi 28:18.)
Wat deed het volk toen zij de woorden van de discipelen hoorden? (4 Nephi
1:1–2.) Hoeveel mensen bekeerden zich? Wijs erop dat er niet langer onder-
scheid werd gemaakt tussen Nephieten en Lamanieten maar dat het een ver-
enigd volk was.

• Wat betekent twisten en woordenwisselingen? (4 Nephi 1:2. Ruziën en kibbe-
len.) Hoe zijn jij en je huisgenoten gezegend als jullie geen ruzie maakten? Hoe
kun je een vredestichter zijn en ertoe bijdragen dat er niet getwist wordt in het
gezin?

• Wat betekent het dat de mensen ‘alle dingen gemeen’ hadden? (4 Nephi 1:3.)
Wat zou jij er prettig aan vinden om zo te leven? Waarom denk je dat het ook
wel moeilijk kan zijn?

• Welke wonderen verrichtten de discipelen van Christus? (4 Nephi 1:5.)

• Hoe werd het volk gezegend? (Zie aanvullende activiteit 1.)

• Waarom werd er niet getwist in het land? (4 Nephi 1:15.) Wat betekent het om
‘de liefde Gods’ in ons hart te hebben? Wanneer heb je de liefde van God in je
hart gevoeld? Hoe kunnen we anderen laten delen in die liefde?

• Wat veroorzaakte een verandering in die gelukkige maatschappij? (4 Nephi
1:23–29.) Hoe behandelde het volk de discipelen? (4 Nephi 1:30–34.) Wat is
hoogmoed? Hoe kunnen we hoogmoed in ons leven overwinnen?

• Wat betekent het dat het volk ‘moedwillig tegen het evangelie van Christus’
rebelleerde? (4 Nephi 1:38.)

• Hoe leefde het volk driehonderd jaar na het bezoek van Jezus Christus?
(4 Nephi 1:45–46.)

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Maak strookjes met de volgende tekstpassages uit 4 Nephi 1:2–3, 5, 15–17 erop:
‘Iedereen handelde rechtvaardig met zijn medemens.’
‘En zij hadden onder hen alle dingen gemeen.’
‘Grote en wonderbare werken [werden] gewrocht.’
‘En er waren geen twisten in het land.’
‘Men vond geen afgunst.’
‘[Men vond] geen strijd.’
‘[Men vond] geen leugen.’
‘Er waren geen rovers.’
‘[Er waren geen] moordenaars.’
‘Zij waren verenigd, de kinderen van Christus.’

Stop de stroken in een doos en laat ieder kind er een uittrekken en aan de
anderen laten zien. Die tekstpassages in 4 Nephi laten zien waarom het volk in
vrede en geluk leefde.

2. Lees en bespreek de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson, de
dertiende president van de kerk:

‘De Heer waarschuwt ons in de Leer en Verbonden: "Hoedt u voor hoogmoed,
opdat gij niet wordt als de Nephieten van ouds".’ (In Conference Report, apr.
1989, blz. 3; of Ensign, mei 1989, blz. 4.)
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President Benson heeft ons geleerd dat we hoogmoed kunnen overwinnen en
nederig, zachtmoedig en ontvankelijk voor het goede kunnen zijn, door:

Onze hemelse Vader lief te hebben en Hem op de eerste plaats te stellen in
ons leven.
Ons geen zorgen te maken hoe anderen over ons denken maar alleen hoe
onze hemelse Vader over ons denkt.
Niet roddelen of bekritiseren.
Niet afgunstig zijn of boven onze stand leven.
Niet twisten of ruziën in het gezin.
Anderen helpen een goed gevoel over zichzelf te hebben.
De raad van onze leiders accepteren.
Hen die ons pijn hebben gedaan vergeven.
Niet egoïstisch zijn.
Anderen dienen.

U kunt deze uitspraken op strookjes schrijven en in een zak doen. Ieder kind
kan een woordstrook eruit halen en bespreken hoe dit beginsel ertoe kan bij-
dragen dat we hoogmoed in onze gezinnen overwinnen.

3. Lees en bespreek een gedeelte van 4 Nephi 1:15–16. Zorg ervoor dat de
kinderen dit vervolgens uit het hoofd leren.

4. Laat de kinderen waarheidsgetrouwe situaties spelen waarin mensen met
elkaar twisten. Vraag de kinderen vervolgens na te spelen hoe het zou zijn
gegaan als het zich onder de Nephieten had afgespeeld, waar ‘geen twisten’
waren. (Suggesties: twee kinderen willen allebei als eerste aan de beurt zijn,
twee zusjes willen met hetzelfde speelgoed spelen enzovoorts.)

5. Lees en bespreek de volgende uitspraak van ouderling Marvin J. Ashton:

‘Hoe kun je zien of iemand zich werkelijk tot Jezus Christus heeft bekeerd? (. . .)
De beste en duidelijkste indicatie dat wij geestelijke vooruitgang maken en tot
Christus komen is de wijze waarop wij anderen behandelen’ (De Ster, aug.
1992.).

6. Help de kinderen het dertiende geloofsartikel uit het hoofd te leren. Bespreek
hoe het van toepassing is op de wijze waarop de Nephieten leefden na het
bezoek van Jezus Christus en hoe wij in deze tijd leven.

7. Lees en bespreek Leer en Verbonden 19:23.

8. Zing ‘Ik voel uw liefde, Heer’ (Kinderliedjes, blz. 42) of ‘Wees gehoorzaam aan
de geboden’ (Kinderliedjes, blz. 68) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat we vrede en geluk kunnen ervaren als we nederig leven
zoals de Heiland ons heeft geleerd.

Opdracht Vraag de kinderen thuis 4 nephi 1:1–18 te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel Ieder kinds verlangen versterken om getrouw te blijven aan de leringen van Jezus
Christus in plaats van toe te geven aan de verleidingen om ons heen.

Voorbereiding 1. Bestudeer Mormon 1–6 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de
les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding
op uw lessen’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Zes geschreven beschrijvingen van Mormon. Zie de aandachtsactiviteit.
c. Plaat 4-1, Mormon vat de platen samen (Evangelieplaten 306) en 4-51,

Mormon zegt een grote natie vaarwel (Evangelieplaten 319).

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

Aandacht Schrijf Mormon op het bord.

• Waar denk je aan als je deze naam hoort?

Leg, nadat de kinderen hebben besproken waar ze aan denken, uit dat u van-
daag zult vertellen over de profeet Mormon. Geef zes kinderen ieder een van de
onderstaande beschrijvingen van Mormon als een jonge man. Laat ze om de
beurt hun beschrijving aan de klas voorlezen:

Ik ben 321 jaar na Christus geboren.

Toen ik tien was, heeft de profeet Ammaron me gezegd dat ik, als ik 24 was, de
grote platen van Nephi zou ontvangen. (Mormon 1:2–4.)

Toen ik elf was, verhuisde ik met mijn vader naar Zarahemla, een grote
dichtbevolkte stad. Datzelfde jaar begonnen de oorlogen. (Mormon 1:6–8.)

Toen ik vijftien was, verscheen Jezus Christus aan mij en ik voelde zijn liefde en
goedheid. (Mormon 1:15.)

Toen ik zestien was, werd ik aangewezen om aanvoerder van de Nephitische
legers te zijn. (Mormon 2:1–2.)

Door de goddeloosheid van mijn volk, moest ik erg mijn best doen om de
geboden te onderhouden en op onze hemelse Vader te vertrouwen.

Leg de kinderen uit dat als we het leven van Mormon bestuderen we kunnen zien
hoe we een rechtschapen leven kunnen leiden ondanks kwade invloeden om ons
heen.

Schriftverhaal Vertel hoe Mormon de grote platen van Nephi samenvatte en hoe de Nephieten
vernietigd werden. Zie Mormon 1–6. Maak gebruik van de platen. (Voor ideeën
hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

Mormon is getuige van de
ondergang van de Nephieten
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Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Hoe en waarom werd Mormon gekozen om de platen bij te houden? (Mormon
1:2–4.) Hoe denk jij dat je je zou voelen als jij op zo’n jonge leeftijd dezelfde
taak had gekregen als Mormon? Hoe kun je jezelf op zo’n heilige taak voorbe-
reiden?

• Wat gebeurde er op dat moment met de Nephieten en Lamanieten? (Mormon
1:13.) Van welke geestelijke zegeningen onthielden de Nephieten zich door hun
goddeloosheid? (Mormon 1:13–14.) Waarom is het belangrijk zo te leven dat we
de Heilige Geest met ons hebben?

• Waarom was het Mormon niet toegestaan de Nephieten in het evangelie te
onderwijzen? (Mormon 1:16–17.) In welk opzicht is het moeilijk om in een god-
deloze wereld te leven?

• Waardoor begonnen de Nephieten zich te bekeren? (Mormon 2:10–11. U kunt
de kinderen herinneren aan de profetie van Samuël in Helaman 13:18.) Waarom
sloeg Mormons vreugde over de bekering van het volk al snel om in verdriet?
(Mormon 2:12–15.) Hoe kunnen wij ons oprecht bekeren?

• Wat deed Mormon tijdens de oorlogen met de grote platen van Nephi?
(Mormon 2:16–18.) Maak de kinderen duidelijk dat het Boek van Mormon naar
Mormon is genoemd omdat hij de profeet was die de grote platen van Nephi
heeft samengevat. Laat de plaat zien van Mormon die de grote platen samen-
vat. De samenvatting van Mormon; hetgeen zijn zoon, Moroni, eraan toe heeft
gevoegd en de kleine platen van Nephi zijn de gouden platen die Joseph Smith
van Moroni ontving op de heuvel Cumorah.

• Waarom hadden de Nephieten niet zoveel succes in de strijd als ze hadden
kunnen hebben? (Mormon 2:26–27.) Wat kunnen wij doen om ‘de kracht des
Heren’ in ons leven te hebben?

• Wat gebeurde er toen Mormon de Nephieten over bekering vertelde? (Mormon
3:2–3.) Waarom luisteren veel mensen niet naar onze hemelse Vader en zijn
profeten?

• Wat deed Mormon uiteindelijk door de goddeloosheid van het volk? (Mormon
3;11.) Wat deed hij waaruit blijkt dat hij veel van hen hield? (Mormon 3:12.)
Waarom moeten we bidden voor de mensen die de geboden van onze hemelse
Vader niet onderhouden?

• Welke profeten hebben geprofeteerd over de ondergang van de Nephieten?
(Mormon 1:19, 2:10.) Noem een paar vormen van tegenspoed waaronder het
volk leed door haar goddeloosheid die in de profetieën voorspeld waren.
(Mormon 2:8, 20; 4:11, 21; 5:16, 18; 6:7–9.) Als je zou zien dat je vrienden of
buren dat overkwam, wat zou je dan voor hen willen doen? Wat kunnen wij
doen om anderen te helpen de geboden van onze hemelse Vader te onderhou-
den? (Zie aanvullende activiteit 2.)

• Hoeveel mensen werden er in de oorlogen gedood? (Mormon 6:10–15. Zie aan-
vullende activiteit 3.) Wat vond Mormon van de vernietiging van zijn volk?
(Mormon 6:16–22.)
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Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Bespreek waarom Mormon de verslagen bijhield (Mormon 3:20–22; 5:14–15).
Geef ieder kind minstens een vers om te lezen en daarin de antwoorden te vin-
den.

2. Laat ieder kind een gebod noemen. Vraag het kind wat er anders zou zijn
geweest in Zarahemla als iedereen in de stad dat gebod onderhouden had.

3. Bespreek het grote aantal mensen dat vernietigd werd. Vergelijk het met een
stad met 230.000 inwoners waarvan iedere bewoner op 24 mensen na gedood
zou worden.

4. Neem met de kinderen de zegeningen door die wij genieten doordat Mormon
met zo’n groot geloof en zo’n grote moed trouw zijn taak vervulde. Noem daar-
bij het volgende:

Hij gaf ons het voorbeeld hoe wij getrouw kunnen blijven hoewel we omringd
worden door het kwade.
Hij hield een verslag bij van de geschiedenis van zijn volk.
Hij vatte de geschiedenis van de Nephieten samen.
Hij schreef zijn zoon Moroni brieven, die wijze raad en leerstellingen voor
ons bevatten.

• Hoe kunnen wij onze dankbaarheid tonen voor de heilige verslagen?

5. Zing ‘Ik voel uw liefde, Heer’ (Kinderliedjes, blz. 42), ‘Ik werk mee aan Gods
plan voor mij’ (Kinderliedjes, blz. 86) of ‘Kies toch goed’ (lofzang 162). U kunt
ook de tekst ervan opzeggen.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis van het Boek van Mormon en hoe het ertoe bij kan dragen dat
we getrouw blijven aan Jezus Christus ondanks de kwade invloeden om ons
heen.

Opdracht Vraag de kinderen Mormon 1:1–7, 13–19 thuis te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel De kinderen aanmoedigen te zoeken naar de leiding van de Heilige Geest in hun
leven.

Voorbereiding 1. Bestudeer Ether 1:1–4, 33–43; 2; 3; 6:1–13 en Genesis 11:1–9 met een gebed in
uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal
wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schrif-
ten’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten uit die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Schrijf de zin ‘Ga staan, draai in het rond en ga rustig zitten’ op blaadje. Maak
blaadjes met dezelfde zin in andere talen. Zorg dat u voor ieder kind een
blaadje heeft.

Duits: Steh auf, dreh dich um, und sitz still.
Italiaans: Alzati, girati, siediti, e stai tranquillo.
Deens: Rejs dig op, vend dig omkring, sæt dig stille ned.
Zweeds: Ställa upp, vänd dig omkring, sätt dig stilla ned.
Frans: Lève-toi, tourne-toi, et assieds-toi tranquillement.
Portugees: Levante-se, vire-se, e sente-se silenciaosamente!
Spaans: Ponte de pie, date una vuelta, y siéntate en silencio.

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een Bijbel.
c. Plaat 4-44, Wereldkaart; 4-52, De broeder van Jared ziet de vinger van de

Heer (Evangelieplaten 318); 4-53, De Jareditische schepen, Jezus de
Christus (Evangelieplaten 240).

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

Aandacht Geef ieder kind een blaadje met het zinnetje ‘Ga staan, draai in het rond en ga
rustig zitten’ in een van de verschillende talen. Vraag de kinderen de aanwijzin-
gen op het papier op te volgen.

• Waarom kunnen jullie de aanwijzingen niet opvolgen?

Vertel in het kort het verhaal van de toren van Babel. Zie Genesis 11:1–9.

• Hoe zou je het vinden als je de mensen om je heen niet kon verstaan? Leg uit
dat u vandaag gaat vertellen over een familie die leefde ten tijde van de toren-
bouw van Babel.

Schriftverhaal Vertel de kinderen hoe de Jaredieten naar het beloofde land werden geleid. Zie
Ether 1–3 en 6:1–13. Maak gebruik van de platen. (Voor ideeën hoe u het verhaal
kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
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ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wie zijn de Jaredieten? (Ether 1:33.) Waarom verwarde de Heer hun taal niet?
(Ether 1:34–37.)

• Wat vroeg de broeder van Jared aan onze hemelse Vader? (Ether 1:38.)

• Welke voorbereidingen troffen de Jaredieten voor hun reis? (Ether 1:41; 
2:2–3; 6:4.)

• Wat betekent deseret? (Ether 2:3.)

• Hoe leidde onze hemelse Vader en Jezus Christus de Jaredieten op hun reis
naar de zee? (Ether 2:4–6.) Hoe kunnen wij goddelijke leiding ontvangen in ons
leven? (Door antwoord op ons gebed, de Heilige Geest, de profeten en andere
leiders en de Schriften.)

• Waarom werden de Jaredieten naar een uitverkoren land geleid? (Ether 1:42–43.)

• Waarom was de Heer ontevreden over de broeder van Jared? (Ether 2:14.) Wat
deed de broeder van Jared nadat de Heer hem had bestraft? (Ether 2:15.) Leg
uit dat met bestraffen wordt bedoeld dat de Heer hem zei wat hij fout had
gedaan zodat hij wist wat hij moest doen.

• Nadat de schepen bijna klaar waren, stond de broeder van Jared voor twee
problemen waarbij hij hulp nodig had. Welke? (Ether 2:19.) Wat moest de broe-
der van Jared van de Heer doen om het probleem van de lichtvoorziening in de
boten op te lossen? (Ether 2:23, 25; 3:1.) Wat kunnen wij leren van de ervarin-
gen van de broeder van Jared met betrekking tot het oplossen van problemen?

• Wat deed de broeder van Jared door zijn grote geloof in Jezus Christus om licht
in de schepen te verkrijgen? (Ether 3:1, 4–5.) Hoe heeft Jezus Christus hem
geholpen? (Ether 3:6.) Hoe kunnen wij ons geloof in Jezus Christus oefenen?

• Wat zag de broeder van Jared toen de stenen licht begonnen te geven? (Ether
3:6–8.) Waarom kon de broeder van Jared Jezus Christus zien? (Ether 3:9–15.)
Wat leerde de broeder van Jared over het lichaam van Jezus Christus? (Ether
3:6, 15–17.) Maak de kinderen duidelijk dat de broeder van Jared de geest van
Jezus Christus zag. Die geest leek heel erg op het lichaam dat Jezus ontving
toen Hij naar de aarde kwam.

• Voor welke problemen kwamen de Jaredieten te staan toen ze de zee over-
staken? Hoe hielp de Heer hen? Wat deden de Jaredieten? (Ether 6:5–9.)

• Wat deden de Jaredieten zodra ze aangekomen waren in het beloofde land?
(Ether 6:12–13.) Voor welke zegeningen ben je dankbaar? Hoe kunnen we onze
hemelse Vader laten zien dat we dankbaar zijn voor onze zegeningen?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat verscheidene voorwerpen of afbeeldingen van voorwerpen zien, zoals
een landkaart, kompas, zaklantaarn enzovoorts. Laat de kinderen bespreken
hoe ieder voorwerp hen kan leiden. Laat de plaat van Jezus Christus zien en
bespreek hoe we geestelijke leiding in ons leven ontvangen.

2. Neem het vierde geloofsartikel door. Laat de plaat van Jezus Christus zien en
vraag hun waarom zij denken dat geloof in de Heer Jezus Christus het eerste
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evangeliebeginsel is. Bespreek waarom we geloof moeten hebben voor we
ons kunnen bekeren, gedoopt kunnen worden en de gave van de Heilige
Geest kunnen ontvangen. Laat de kinderen een paar voorbeelden noemen
hoe geloof in Jezus Christus ons tot betere daden en beter gedrag stimuleert.
Benadruk de grote kracht die wij kunnen krijgen als we geloof in Hem ontwikke-
len.

3. Teken een tik-tak-tor-raam op het bord of een groot stuk papier. Deel de klas in
twee groepen in. De ene groep gebruikt de X en de andere de 0. Als een
groep de vraag goed beantwoord, mogen de kinderen uit die groep kiezen
waar ze hun X of 0 neerzetten. Het is de bedoeling om drie X-en of 0’s op een
rij te krijgen. Als een vraag verkeerd wordt beantwoord, mag de andere groep
hem beantwoorden. (Zie les 18 voor aanwijzingen.) De volgende vragen kunt u
gebruiken om het verhaal van de Jaredieten te herhalen. Misschien moet u er
zelf nog vragen bij bedenken:

Hoeveel stenen werden er in ieder schip gelegd? (Twee.)

Hoe lang deden Jared, zijn broeder en hun gezinnen erover om de zee over
te steken? (Bijna een jaar.)

Hoe werd de hoge toren genoemd die de goddeloze mensen bouwden?
(De toren van Babel.)

Waarom hakte de broeder van Jared de zestien kleine stenen uit? (Om als
lichtbron voor de reis te fungeren.)

Hoe zorgde Jezus Christus ervoor dat de stenen licht gaven? (Hij gebruikte
zijn macht en raakte ze met zijn vinger aan.)

4. Zing ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2).

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat de kinderen leiding van de Heilige Geest kunnen ontvan-
gen als ze die waardig zijn.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Ether 3:6–16 te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel Bij ieder kind het verlangen versterken om zonde in zijn/haar persoonlijk leven te
overwinnen door ervoor te kiezen naar de profeten te luisteren en hen te gehoor-
zamen.

Voorbereiding 1. Bestudeer Ether 2:10–12; 11:1–5; 12:1–5; 13:13–22; 14:1–2, 21; 15:1–6, 18–34 en
Omni 1:20–21 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en
bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw
les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-54, Ether schrijft de geschiedenis van de Jaredieten op.

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

Aandacht Stel de onderstaande vragen of soortgelijke:

• Wat gebeurt er als je met een naald in een opgeblazen ballon prikt?

• Wat gebeurt er als je planten geen water meer geeft?

• Wat gebeurt er als je laat opblijft en te weinig slaap krijgt?

Leg de kinderen uit dat al hun keuzes gevolgen met zich meebrengen. Datgene
wat er gebeurt door de keuzes die we doen, zijn gevolgen. De Schriften en onze
profeet maken ons de gevolgen van onze keuzes duidelijk omdat onze hemelse
Vader wil dat we de juiste keuzes doen. De les gaat over de Jaredieten en de
profeet Ether. Ether vertelde de mensen dat als zij zich niet wilden bekeren het tot
gevolg zou hebben dat het volk vernietigd zou worden.

Schriftverhaal Vertel de kinderen het verhaal van de vernietiging van de Jaredieten. Zie de
schriftverwijzingen die onder ‘Voorbereiding’ zijn genoemd. (Voor ideeën hoe u
het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Wijs erop dat
de profeten de mensen leerden geloof te hebben in Jezus Christus en zich te
bekeren. Omdat het volk de profeten verwierp en vermoordde, werd uiteindelijk
de hele Jareditische beschaving vernietigd. Maak gebruik van de plaat.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat betekent keuzevrijheid? (De vrijheid om te kiezen.) Waarom heeft onze
hemelse Vader onze keuzevrijheid gegeven? Maak de kinderen duidelijk dat we
groeien en leren door keuzes te doen. Onze hemelse Vader wist dat als Hij ons
zou dwingen om bepaalde keuzes te doen, wij niet op Hem kunnen gaan lijken.

De Jaredieten 
verwerpen de profeten
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• Wat deden de Jaredieten met de profeten die van hun ondergang profeteer-
den? (Ether 11:1–5.) Wat hadden de Jaredieten kunnen doen om hun vernieti-
ging te voorkomen? Leg uit dat we er altijd voor kunnen kiezen om ons te beke-
ren en de gevolgen van het volharden in zonde kunnen vermijden.

• Wie was Coriantumr? (Ether 12:1.) Wie was Ether? (Ether 12:2.) Wat heeft Ether
tegen de Jaredieten gezegd? (Ether 12:3–4.)

• Hoe reageerde het volk op hetgeen Ether leerde? (Ether 13:13.) Waar verschool
Ether zich? (Ether 13:14.) Wat deed hij toen hij zich in de grot bevond? Waarom
denk je dat sommige mensen niet naar de profeten willen luisteren.

• Wat gebood Jezus Christus Ether om aan Coriantumr te zeggen? (Ether 13:20–21.)
Hoe reageerden Coriantumr en de Jaredieten op Ether? (Ether 13:22.)

• Welke grote vloek kwam erop het land door de goddeloosheid van het volk?
(Ether 14:1–2, 21; 15:2.) Hoe denk je dat het is om met deze problemen te
maken te krijgen?

• Wat zijn de gevolgen als je je keuzevrijheid gebruikt om de juiste keuzes te
doen? Vraag de kinderen voorbeelden te noemen van goede keuzes en de
gevolgen daarvan.

• Wat schreef Coriantumr in een brief aan Shiz, de opperbevelhebber van
de vijandige troepen? (Ether 15:4.) Wat antwoordde Shiz? (Ether 15:5.) Hoe
reageerden Coriantumr en zijn volk op het volk van Shiz? (Ether 15:6.)

• Waarom bleven de mensen vechten? (Ether 15:18–19.) Wat zou er gebeurd zijn
als de Jaredieten de profeet Ether hadden gehoorzaamd? (Ether 13:20.)

• Wie waren de laatste twee Jareditische krijgers? (Ether 15:29.) Wie overleefde
de strijd? (Ether 15:30–32.) Wie vond Coriantumr? (Omni 1:20–21.) Wat deed
de profeet Ether met het verslag dat hij over de Jaredieten had geschreven?
(Ether 15:33.) Wat getuigde Ether als laatste? (Ether 15:34.) Wat moet het aller-
belangrijkste doel in ons leven zijn?

• Hoe denk je dat jij je gevoeld zou hebben als je Ether was en had aanschouwd
dat het volk door haar ongehoorzaamheid was vernietigd?

• Wat hadden de Jaredieten kunnen doen om deze grote tragedie te voorkomen?
Hoe kan het ons in deze tijd van nut zijn om de levende profeten te volgen?
Noem eens een paar leringen van hedendaagse profeten. Welke zegeningen
zullen we volgen als we hun gehoorzamen?

U kunt aanvullende activiteit 3 gebruiken als terugblik op de les.

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Bespreek recente boodschappen van het Eerste Presidium en het Quorum
der Twaalf Apostelen die van toepassing kunnen zijn op de kinderen van de
klas. Vraag de kinderen hoe zij de levende profeet kunnen volgen en schrijf
hun suggesties op het bord. Laat de kinderen er een uitkiezen en zich daar de
komende week op richten.

2. Maak veertien blaadjes met op ieder een van de letters van het woord gehoor-
zaamheid erop en verstop ze voor de les ergens in de klas. Vertel de kinderen
dat u een aantal letters heeft verstopt. Geef bij iedere letter duidelijke aanwij-
zingen zodat de kinderen ze makkelijk kunnen vinden. Als ze allemaal gevon-

Les 41 
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den zijn, leg ze dan in de juiste volgorde op de grond of zet ze voor het bord.
Vraag hun hoe ze in staat waren de letters te vinden. Leer de kinderen dat
onze hemelse Vader wil dat wij ervoor kiezen gehoorzaam te zijn. Leren
gehoorzaam zijn is een van de belangrijkste redenen dat we hier op aarde zijn.
Onze hemelse Vader wil dat we onze keuzevrijheid gebruiken en ervoor kiezen
de raad van de kerkleiders te gehoorzamen. Vraag de kinderen wat het aller-
belangrijkst is wat zij kunnen doen om gelukkig te zijn. Verwijs opnieuw naar het
woord gehoorzaamheid. Wijs erop dat onze hemelse Vader ons door de Schrif-
ten en de kerkleiders vertelt wat Hij wil dat wij doen. Als wij onze keuzevrijheid
gebruiken om gehoorzaam te zijn en te doen wat Hij zegt, zal Hij ons helpen
gelukkig te zijn.

3. Maak de volgende woordstroken:
Rechtschapenheid
Zegeningen
Voorspoed
Hoogmoed
Goddeloosheid
Lijden of vernietiging
Nederigheid
Bekering

Leg uit dat de hele geschiedenis door onze hemelse Vader mensen gezegend
heeft met voorspoed als zij rechtschapen waren. Helaas kan voorspoed tot
hoogmoed en goddeloosheid leiden en soms zelfs tot volledige vernietiging.

Leg uit dat dit met de Jaredieten is gebeurd. Aanvankelijk waren zij een recht-
schapen volk en gezegend met voorspoed. (Teken een grote cirkel op het
bord. Schrijf erboven ‘De geschiedenis herhaalt zich’ Laat de kinderen de
woordstroken met ‘Rechtschapenheid’, ‘Zegeningen’ en ‘Voorspoed’ op de
juiste plaatsen op de cirkel plaatsen [zie het onderstaande voorbeeld]). Toen
werden de Jaredieten hoogmoedig en verwierpen de profeten. Het volk werd
zo goddeloos dat ze volledig vernietigd werden. (Laat de kinderen de woord-
stroken met ‘Hoogmoed’, ‘Goddeloosheid’ en ‘Lijden of vernietiging’ op de
juiste plaatsen op de cirkel plaatsen.) Leg uit dat als de Jaredieten zich ver-
nederd en bekeerd hadden ze wederom de zegeningen van een rechtscha-
pen leven hadden kunnen genieten. (Laat de kinderen de woordstroken met
‘Nederigheid’ en ‘Bekering’ op de juiste plaatsen op de cirkel plaatsen.) Maak
de kinderen duidelijk dat niet alleen de verschillende naties deze cirkel door-
lopen maar dat wij er in ons persoonlijk leven ook mee te maken hebben.
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4. Laat de kinderen hun eigen exemplaar van ‘De geschiedenis herhaalt zich’
maken en meenemen zodat ze het thuis kunnen uitleggen. Laat de kinderen
hun cirkel uitbreiden door eraan toe te voegen: ‘luisteren naar de profeten’,
‘mijn ouders gehoorzamen’, ‘dagelijks bidden’, ‘dankbaarheid uiten’, ‘anderen
helpen’ enzovoorts.

5. Zing ‘Volg de profeet’ (Kinderliedjes, blz. 58), ‘Wees gehoorzaam aan de
geboden’ (Kinderliedjes, blz. 68) of ‘Wij leren de wereld zijn woord’ (Kinder-
liedjes, blz. 92). U kunt ook de tekst van de liedjes opzeggen.

Slot

Getuigenis Getuig dat als wij luisteren naar de profeten van onze hemelse Vader en hen
volgen, we gezegend zullen worden en zonde zullen overwinnen.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Ether 13:13–22 en Ether 15:33–34 te bestuderen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Bekering

Lijden of vernietiging

Nederigheid

Zegeningen

Hoogmoed

Voorspoed

Goddeloosheid

Rechtschapenheid

De 
geschiedenis

herhaalt 
zich

Les 41 



Doel De kinderen helpen het goede boven het kwade te verkiezen zodat ze gezegend
kunnen worden met naastenliefde, de reine liefde van Christus.

Voorbereiding 1. Bestudeer Mormon 8:2–6 en Moroni 1, 7–8 met een gebed in uw hart. Bestu-
deer vervolgens de les en bepaal hoe u het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbe-
reiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-51, Mormon zegt een grote natie vaarwel (Evangelieplaten 319).

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

Aandacht Laat de plaat ‘Mormon zegt een grote natie vaarwel’ zien en vraag de kinderen
wie de personen op de plaat zijn.

Leg uit dat Mormon een deel van de heilige verslagen aan zijn zoon Moroni gaf
om ze te beschermen tegen de Lamanieten en zodat Moroni het verslag kon
voltooien. Laat de kinderen de woorden van Moroni in Mormon 8:2–5 lezen.

Laat de kinderen uitmaken hoe lang Moroni ongeveer alleen is geweest. Dit
kunt u doen door naar het jaartal van de laatste Nephitische veldslag te kijken
onderaan de bladzijde van Mormon 6. Zoek vervolgens het jaartal op onderaan
de laatste bladzijde van Moroni 10. Als de kinderen de twee getallen van elkaar
aftrekken vinden ze het antwoord. (421–385=36 jaar.)

Vraag de kinderen hoe lang zij ooit alleen zijn geweest. Laat ze zich voorstellen
hoe het zou zijn om 36 jaar alleen te zijn.

Leg uit dat Moroni veel tegenslag ondervond voordat hij het verslag op de gou-
den platen kon voltooien. Hij hield vol zodat toekomstige generaties het Boek van
Mormon konden hebben en meer op Jezus Christus konden gaan lijken.

U kunt aanvullende activiteit 1 als aandachtsactiviteit gebruiken.

Schriftverhaal Vertel hoe Moroni alleen in de wildernis woonde en de woorden van zijn vader op
de platen schreef. Zie Mormon 8:2–6 en Moroni 1, 7–8. (Voor ideeën hoe u het
verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• In aanvulling op het verslag van de Nephieten schreef Moroni nog een korte
geschiedenis van een andere beschaving. Om welk volk gaat het? (Moroni 1:1.)

Moroni en zijn kroniekenLes
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• Wat waren Moroni’s gevoelens over Jezus Christus? (Moroni 1:2–3.) (U kunt uw
getuigenis van Jezus Christus geven.) Hoe kan het hebben van een getuigenis
van Jezus Christus ertoe bijdragen dat wij het juiste kiezen?

• Wat schreef Moroni over het goede doen? (Moroni 7:6–8.) Waarom is het
belangrijk om goede daden met de juiste instelling te doen? Wat worden wij als
leden van de kerk van Jezus Christus verwacht te geven? (Liefde, gehoor-
zaamheid, tiende, vastengaven en hulp aan anderen.)

• Wat schreef Moroni over de wijze waarop we moeten bidden? (Moroni 7:9.) Wat
kunnen wij doen om oprechter te bidden?

• Welke Geest is ons gegeven om tussen goed en kwaad te kiezen? (Moroni
7:15–18. Leg uit dat het licht van Christus vaak geweten wordt genoemd.) Wat
voor extra hulp krijgen we van onze hemelse Vader als we worden gedoopt?
(De gave van de Heilige Geest.) Hoe kunnen we die kennis gebruiken om
beslissingen te nemen? (Zie aanvullende activiteit 2.)

• Wat schreef Moroni over naastenliefde? (Moroni 7:45, 47. Zie aanvullende
activiteiten 3 en 4.) Waarom is het belangrijk voor ons om naastenliefde te heb-
ben? (Moroni 10:21.)

• Wat kunnen wij doen om de reine liefde van Christus (naastenliefde) te krijgen?
(Moroni 7:48.) Welke zegeningen zijn ons beloofd als we de reine liefde van
Christus in ons hebben?

• Wat schreef Moroni over het dopen van kleine kinderen? (Moroni 8:8–10.) Wat
betekent het om verantwoordelijk te zijn? (In staat te zijn goed van kwaad te
onderscheiden en verantwoordelijk te zijn voor onze keuzes.) Met welke leeftijd
zijn wij verantwoordelijk voor onze daden? (Acht jaar; zie LV 68:25, 27.)

• In welk opzicht denk je dat de geschiedenis van de Nephieten en de Jaredie-
ten anders zou zijn verlopen als zij het beginsel naastenliefde in hun leven
hadden toegepast?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Voor deze activiteit heeft u een stuk blik en een spijker nodig. (Een deksel van
een blik voldoet ook. Plak alle eventuele scherpe randjes af.) Laat de kinderen
om de beurt met een spijker een of twee van de letters van de volgende woor-
den in het blik slaan: En nu ik, Moroni (. . .). Uit uw waardering voor de profeten
die de verslagen van het Boek van Mormon bewaarden en de woorden van
God in metalen platen graveerden.

2. Gebruik de volgende of soortgelijke keuzevoorbeelden die van toepassing
kunnen zijn op de kinderen in uw klas. Laat de kinderen Moroni 7:16 gebruiken
om een keuze tussen goed en kwaad te doen.

Je bent met je vriendjes aan het ballen. Een jongetje dat niet zo goed kan
spelen, wil meedoen met jouw team. Je vrienden zeggen dat als hij meedoet
jullie zeker zullen verliezen. Je overweegt om het jongetje te zeggen dat hij
niet mee mag doen. Stel jezelf de volgende vraag: ‘Spoort die keuze mij aan
goed te doen en in Jezus Christus te geloven?’.

Je kijkt naar een film met een onzedelijke scene erin die slechts een paar
seconden duurt. Je voelt je beschaamd om de bioscoop te verlaten. Stel
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jezelf de volgende vraag: ‘Spoort het kijken naar deze film mij aan om goed
te doen en in Jezus Christus te geloven?’.

Je bent in een winkel en de winkelbediende rekent te weinig voor het artikel
dat je wilt kopen. Je weet dat het duurder is maar het is de fout van de win-
kelbediende. Stel jezelf de volgende vraag: ‘Spoort te weinig betalen me
aan om goed te doen en in Jezus Christus te geloven?’.

Je bisschop heeft je gevraagd om iedere dag in het Boek van Mormon te
lezen. Soms is het moeilijk om de Schriften te begrijpen. Stel jezelf de vol-
gende vraag: ‘Spoort iedere dag in de Schriften lezen me aan om goed te
doen en in Jezus Christus te geloven?’.

3. Leg de kenmerken van naastenliefde uit. Zie Moroni 7:45. U kunt de kinderen
vragen om bij de woorden van Moroni de juiste verklaring te zoeken.

Lankmoedig: is geduldig
Vriendelijk: niet gemeen, liefhebbend
Niet afgunstig: is niet jaloers
Niet opgeblazen: nederig, niet hoogmoedig
Zoekt zichzelf niet: is niet egoïstisch
Niet lichtgeraakt: wordt niet snel kwaad, vergeeft gemakkelijk
Denkt geen kwaad: vol vertrouwen, zoekt het goede
Verheugt zich in de waarheid: is eerlijk
Verdraagt alle dingen: is gehoorzaam
Gelooft alle dingen: is gelovig
Hoopt alle dingen: is optimistisch, vol vertrouwen
Duldt alle dingen: is geduldig, volhardend

4. Moroni bezat de reine liefde van Christus. Help de kinderen een aantal van
de volgende voorbeelden van Moroni’s naastenliefde te vinden. U kunt ook de
volgende voorbeelden gebruiken als u de kinderen het verhaal van Moroni
vertelt.

Lankmoedig: Moroni heeft meer dan 36 jaar alleen geleefd en ging geduldig
verder met de verslagen. (Mormon 8:5.)

Vriendelijk: Moroni bad voor ons en hij hield van zijn broeders. (Ether 12:36, 38.)

Niet afgunstig: Moroni heeft onze tijd gezien en adviseerde ons om niet
afgunstig of hoogmoedig te zijn. (Mormon 8:35–37.)

Niet opgeblazen: Moroni was nederig omdat hij niet sterk was in het schrij-
ven. (Ether 12:23–25.)

Zoekt zichzelf niet: Moroni werkte en bad onzelfzuchtig voor ons dat wij ken-
nis van Jezus Christus mochten hebben. (Mormon 9:36; Ether 12:41.)

Niet lichtgeraakt: Moroni vergaf zijn vijanden en werkte hard om zaken op te
beschrijven waarvan hij hoopte dat ze van waarde voor hen zouden zijn.
(Moroni 1:4.)

Denkt geen kwaad: Moroni vermaande ons vast te houden aan het goede
en het kwade te verzaken. (Moroni 10:30.)

Verheugt zich in de waarheid: Moroni was eerlijk. (Moroni 10:27.)

Verdraagt alle dingen: Omdat Moroni Jezus Christus niet wilde verlooche-
nen, moest hij alleen rondtrekken om zichzelf te beschermen. (Moroni
1:2–3.)
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Gelooft alle dingen: Moroni spoorde ons aan in Jezus Christus te geloven.
(Mormon 9:21.) Moroni’s geloof was zo groot dat hij Christus van aangezicht
tot aangezicht kon zien. (Ether 12:39.)

Hoopt alle dingen: Moroni begreep het belang van hoop hebben. (Ether
12:32.)

Verdraagt alle dingen: Moroni was getrouw tot het einde. (Moroni 10:34.)

5. Toen Moroni geroepen was voor zijn zending ontving hij een brief van zijn
vader. In de brief uitte Mormon zijn liefde, waardering en zorg voor zijn zoon
(zie Moroni 8:2–3). Vraag voor de les een ouder, een volwassen familielid of
vriend van elk van de kinderen in uw klas een brief te schrijven waarin hij zijn
liefde en waardering voor het kind uit. Geef de brieven aan de kinderen als u
uitlegt hoeveel Mormon van zijn zoon, Moroni, hield. Wijs erop dat Moroni veel
waarde hechtte aan de brief; hij nam hem mee toen hij voor zijn vijanden
vluchtte. Stel de kinderen voor hun brief te bewaren om hen eraan te herinne-
ren voort te gaan het goede te doen. Vertel hun dat hun ouders en de Heer dan
heel verheugd zullen zijn.

6. Neem het dertiende geloofsartikel door.

7. Zing ‘Ik wil graag als Jezus worden’ (Kinderliedjes, blz. 40) of zeg de tekst
ervan op.

Slot

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor Moroni en getuig van de waarheid van hetgeen
hij heeft geschreven. Getuig dat wij stukje bij beetje meer op Christus gaan lijken.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Moroni 1; 7:5–19, 43–48 te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel Ieder kind aanmoedigen geloof te oefenen in Jezus Christus.

Voorbereiding 1. Bestudeer Ether 12:6–41 en Moroni 7:21–28, 33–34 met een gebed in uw hart.
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt ver-
tellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI, en ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Maak de volgende acht woordstroken (uit Ether 12:6) voor de
aandachtsactiviteit:

Geloof is
datgene
wat
men
hoopt
en
niet
ziet

4. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240).

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

Aandacht Zet de woordstrook met ‘Geloof is’ en de plaat van Jezus Christus voor de klas.
Bevestig de andere zeven woordstroken met de definitie van geloof onder de
stoelen van de kinderen.

Laat de kinderen de woordstroken zoeken en voor de klas brengen. Zet ze in de
juiste volgorde.

Lees en bespreek de hele tekst (Ether 12:6).

• Wat heb je niet gezien maar zou je graag zien? Hoe weet je dat het toch
bestaat?

• Hoe weten we dat Jezus Christus leeft ook al hebben we Hem niet met onze
eigen ogen gezien?

• Wat betekent het om geloof in Jezus Christus te hebben? (Dat we het verlangen
hebben om Hem te gehoorzamen en meer op Hem te gaan lijken.)

• Hoe kan Jezus Christus je helpen als je geloof in Hem hebt? (Hij kan je troosten,
leiden, genezen, vrede en kracht geven.)

• Leg uit dat het Boek van Mormon ons vertelt over veel mensen die grote zege-
ningen ontvingen en wonderen verrichten door hun geloof in Jezus Christus.

Moroni leert ons geloof
in Jezus Christus
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Schriftverhaal Vertel de kinderen dat Mormon en Moroni over geloof gesproken hebben. Zie
Moroni 7:21–28, 33–34 en Ether 12:6–41. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt ver-
tellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Leg uit dat Mormon en Moroni
veel voorbeelden hebben genoemd van mensen die door hun geloof gezegend
werden (zie aanvullende activiteit 2).

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat heeft Jezus Christus gezegd dat wij zullen ontvangen als we geloof heb-
ben? (Moroni 7:33.) (Zie aanvullende activiteit 1.)

• Hoe kunnen we volgens Moroni een getuigenis van het evangelie ontvangen?
(Ether 12:6.) Wat betekent het om een ‘beproeving van [je] geloof’ te krijgen?
(Dat je geloof op de een of andere manier op de proef wordt gesteld.)

• Leg uit dat iedereen zwakheden heeft. Hoe kan ons geloof in Jezus Christus
ertoe bijdragen dat we die zwakheden overwinnen? (Ether 12:27.)

• Waartoe kan geloof in Jezus Christus bijdragen? (Dat we bidden, antwoord op
ons gebed ontvangen, ons bekeren, gedoopt worden, naar de ingevingen van
de Heilige Geest luisteren, anderen dienen, verleiding weerstaan, tiende beta-
len, uitdagingen onder ogen zien, ‘Het spijt me’ zeggen, de kerkvergaderingen
bezoeken, het woord van wijsheid houden enzovoort.)

• Welke belofte met betrekking tot het gebed geeft onze hemelse Vader aan die-
genen die geloof hebben? (Moroni 7:26.) Hoe zijn jouw gebeden beantwoord?

Geef de kinderen de tijd hun gevoelens voor Jezus Christus te uiten. Leg uit dat
die gevoelens laten zien dat ze geloof in Hem hebben.

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Schrijf de namen van de volgende personen op aparte blaadjes en doe ze in
een doos. Laat de kinderen om de beurt een blaadje uit de doos halen. Vraag
hun met behulp van de plaat in het kort te vertellen hoe de personen op de
plaat gezegend werden met kracht omdat ze geloof hadden in Jezus Christus.

Alma en Amulek lieten de gevangenis instorten. (Alma 14:26–28.) Laat plaat
4-29 zien, Alma en Amulek lopen uit de ingestorte gevangenis.

Nephi en Lehi waren gevangengenomen en werden omgeven door vuur.
(Helaman 5:44–52.) Toon plaat 4-41, Nephi en Lehi in de gevangenis.

Ammon redde de kudde van koning Lamoni. (Alma 17:29–18:3; 26:12.) Toon
plaat 4-30, Ammon verdedigt de kudde van koning Lamoni (Evangelie-
platen 310).

De broeder van Jared zag het geestlichaam van Jezus Christus en ver-
plaatste een berg. (Ether 3; 12:30.) Toon plaat 4-52, De broeder van Jared
ziet de vinger van de Heer (Evangelieplaten 318).

Het leven van de tweeduizend strijders werd in de strijd gespaard. (Alma
56:44–56.) Toon plaat 4-40, Tweeduizend jeugdige strijders (Evangelie-
platen 313).
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Nephi krijgt de koperen platen in zijn bezit. (1 Nephi 4:1–31.) Toon plaat 4-8,
Nephi keert terug tot Lehi met de koperen platen.

Lehi en zijn gezin worden door de Liahona naar het beloofde land geleid.
(1 Nephi 16:28–29; 18:23.) Toon plaat 4-20, Lehi en zijn volk komen in het
land van belofte aan (Evangelieplaten 304).

Jezus Christus verschijnt met grote macht aan zijn discipelen. (Ether 12:31.)
Toon plaat 4-45, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond (Evangelie-
platen 316).

Abinadi was bereid voor zijn getuigenis van Jezus Christus te sterven.
(Mosiah 17:7–20.) Toon plaat 4-22, Abinadi voor koning Noach (Evangelie-
platen 308).

2. Speel het spelletje ‘Wie ben ik?’ met de kinderen. Geef hun de volgende aan-
wijzingen en laat hen raden over wie u het heeft.

Ik bad de hele dag en nacht vol geloof in Jezus Christus. (Enos.)

Door geloof verscheen er een engel aan mijn zoon en de vier zoons van
Mosiah om hen tot bekering te roepen. (Alma.)

Ik gebruikte een bijzondere vlag om mijn volk aan te moedigen geloof in
Jezus Christus te hebben en te vechten voor hun vrijheid en hun gezinnen.
(Bevelhebber Moroni.)

Door mijn geloof, besloot ik om samen met mijn gezin met Lehi en zijn gezin
mee te trekken de wildernis in. (Ismaël.)

Ik had geloof genoeg om terug te gaan naar Jeruzalem om de koperen
platen te halen. (Nephi.)

Door mijn geloof in Jezus Christus kon ik zijn vinger en vervolgens zijn hele
lichaam zien. (Broeder van Jared.)

Door ons geloof in Jezus Christus dat ons door onze moeders was geleerd,
werd ons leven in de strijd gespaard. (De tweeduizend jeugdige strijders.)

Door mijn geloof in Jezus Christus en mijn verlangen om zijn evangelie te
prediken was ik in staat een bende rovers te verdrijven die de kudde van
koning Lamoni wilde doden. (Ammon.)

Door ons geloof stortte de gevangenis in. (Alma en Amulek.)

Toen wij gevangen zaten, werden we door ons geloof met vuur omgeven.
(Nephi en Lehi.)

Door ons geloof in Jezus Christus zullen wij de dood niet smaken. (De drie
Nephieten.)

We werden door ons geloof in Jezus Christus met behulp van de Liahona
naar het beloofde land geleid. (Lehi en zijn volk.)

3. Bespreek hoe we door de volgende bezigheden ons geloof in Jezus Christus
kunnen versterken:

De Schriften bestuderen: Als je leest over Jezus Christus en wat Hij heeft
gedaan, zul je grotere liefde en groter geloof in Hem ontwikkelen.

Bidden: We kunnen onze hemelse Vader vragen ons geloof in Jezus
Christus te sterken.
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De leringen van Jezus Christus gehoorzamen: Gehoorzaamheid aan de
geboden brengt geluk en vrede.

4. Bespreek het vierde geloofsartikel en help de kinderen het uit het hoofd leren.
Benadruk dat het eerste evangeliebeginsel geloof in Jezus Christus is.

5. Leg uit dat geloof ontstaat door kennis en vertrouwen. Als we geloof in Jezus
Christus willen ontwikkelen, moeten we Hem leren kennen. Laat de kinderen
vertellen wat zij over Jezus Christus weten. Vraag hun hoe die kennis hen helpt
geloof in Hem te hebben. Schrijf de antwoorden op het bord. Mogelijke ant-
woorden kunnen zijn dat Hij de Zoon van God is, van ons houdt, dat Hij voor
ons is gestorven, Hij onze Heiland is, Hij vergevingsgezind is, Hij de macht
heeft over de elementen van de aarde, Hij weet wat het beste voor ons is, Hij
wil dat we in zijn nabijheid terugkeren, Hij en onze hemelse Vader verschenen
aan Joseph Smith.

6. Maak een woordstrook met de tekst: ‘Wij sterken ons geloof door de geboden
van de Heer te gehoorzamen’. Plaats de strook voor het bord of hang hem aan
de muur.

Vraag de kinderen te vertellen over gebeurtenissen waarbij zij de juiste keuze
hebben gemaakt en de geboden gehoorzaamd. Vertel hun dat zulke keuzes
laten zien dat ze geloof in Jezus Christus hebben. Plak lege blaadjes op het
bord of de muur. Plaats ze zo boven elkaar alsof u een muur aan het bouwen
bent. U kunt het ook tekenen op het bord. Laat ieder kind iets noemen waar-
door hun geloof in Jezus Christus wordt opgebouwd. Bijvoorbeeld: bidden, in
de Schriften lezen, tiende betalen, een goed voorbeeld zijn door de juiste keu-
zes te maken, je ouders gehoorzamen, van het avondmaal nemen, de gebo-
den van onze hemelse Vader gehoorzamen enzovoort.

7. Zing ‘Geloof’ (Kinderliedjes, blz. 50), ‘De Kerk van Jezus Christus’ (Kinder-
liedjes, blz. 48) of ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft’ (lofzang 92) of zeg de tekst
ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat Jezus Christus leeft en dat wij door geloof in Hem te heb-
ben in staat zullen zijn meer als Hem te worden. Als we studeren, bidden en de
geboden gehoorzamen, zal ons geloof versterkt worden.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Ether 12:6–22 te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen aansporen een persoonlijk getuigenis van het Boek van
Mormon te krijgen, het te bestuderen en te leven naar de leerstellingen die erin
zijn vervat.

Voorbereiding 1. Bestudeer Moroni 10 en de Geschiedenis van Joseph Smith 1:30–35, 59–60
met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de
kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en
‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Aanvullend leesmateriaal: Mormon 8:1–4, 16 en het titelblad van het Boek van
Mormon. N. B.: het titelblad is een vertaling van de laatste pagina van de gou-
den platen (zie History of the Church, deel 1, blz. 71).

3. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen
het meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van
de les.

4. Maak een woordstrook van het woord Getuigenis.

5. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Plaat 4-2, Moroni verbergt de platen in de heuvel Cumorah (Evangelie-

platen 320); 4-55, Moroni verschijnt aan Joseph Smith in zijn kamer
(Evangelieplaten 404); 4-3, Joseph Smith ontvangt de gouden platen
(Evangelieplaten 406) en 4-56, De engel Moroni op de tempel.

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

Aandacht Toon de plaat Moroni verbergt de platen in de heuvel Cumorah. Leg uit dat de
plaat Moroni aan het eind van zijn aardse leven laat zien. Vertel de kinderen
dat hun gezamenlijke studie van het Boek van Mormon ook bijna is afgelopen.

Blik terug op de volgende gebeurtenissen in het leven van Moroni:

Moroni heeft de heilige kronieken voltooid. Zijn vader, Mormon, is gedood.
Zijn familie was dood en hij had geen vrienden meer. De pijlen, zwaarden en
schilden lagen op het slagveld. Het land was een schouwspel van vernietiging.
Jarenlang heeft Moroni alleen geleefd. Hij verstopte zich voor de Lamanieten
en beschermde de heilige verslagen. Hij vatte de 24 gouden platen samen (het
boek Ether) en voltooide het verslag op de platen die zijn vader hem had
gegeven.

Verwijs naar de plaat en leg uit dat Moroni op het punt staat de gouden platen in
een stenen kist in de heuvel Cumorah te verbergen. Moroni deed een belofte aan
iedereen die het Boek van Mormon zal lezen. Die belofte vinden we aan het eind
van zijn verslag. Het is de belofte dat wij een getuigenis van het Boek van
Mormon kunnen verkrijgen.

Moroni en de belofte van het
Boek van Mormon
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Laat de woordstrook ‘Getuigenis’ zien. Vertel de kinderen dat zij in de les zullen
leren welke stappen ze moeten doen om een getuigenis van het Boek van
Mormon te krijgen (zie aanvullende activiteit 1). Leg ook uit dat ze de belofte die
Moroni ons heeft gemaakt zullen leren kennen.

Schriftverhaal Vertel hoe Moroni het gebod van zijn vader gehoorzaamde om de heilige ver-
slagen te voltooien. Vertel over zijn belofte aan de getrouwen en over zijn
afscheid. Zie Moroni 10. Leg verder uit dat Moroni de verslagen in de aarde
heeft verborgen en 1400 jaar later aan Joseph Smith is verschenen. Zie
Geschiedenis van Joseph Smith 1:30–35, 59–60. (Voor ideeën hoe u het verhaal
kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.) Maak gebruik van de
platen.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand wer-
ken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verweven.
Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Wat moesten wij van Moroni niet vergeten? (Moroni 10:3.)

• Wat zei Moroni dat wij moeten doen om er achter te komen of het Boek van
Mormon waar is? (Moroni 10:4.)

• Wie zal ons laten weten dat het Boek van Mormon waar is? (Moroni 10:5.)

• Welke belofte doet Moroni ons? (Zie aanvullende activiteit 4.)

• Hoe kunnen wij de macht van de Heilige Geest herkennen als Hij tot ons
getuigt dat het Boek van Mormon waar is? (Leg uit dat de Heer vaak tot ons
spreekt door onze gevoelens. De Heilige Geest geeft ons vaak een gevoel
van vrede dat iets waar en goed is. Het kan een warm gevoel van binnen 
zijn.)

• Wat is het allerbelangrijkste dat je kunt leren door het Boek van Mormon te
bestuderen? (Dat Jezus de Christus is. [Zie de titelpagina van het Boek van
Mormon.])

• Wat zei Moroni over het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon?
(Mormon 8:16.) Door welke macht zou het Boek van Mormon tevoorschijn
komen?

• Wie ontving de gouden platen en vertaalde ze?

• Welke verantwoordelijkheid hebben wij nu het werk van de profeten uit het
Boek van Mormon en de profeet Joseph Smith is volbracht? (We moeten
het bestuderen, er een getuigenis van krijgen, zijn leringen naleven en ons
getuigenis ervan aan anderen vertellen.)

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Maak de volgende woordstroken: ‘Lees’, ‘Bedenk’, ‘Overdenk’ en ‘Bid’. Laat
de kinderen om de beurt de woordstroken omdraaien en de stappen uitleg-
gen die Moroni ons heeft gegeven om een getuigenis te verkrijgen. Bespreek
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hoe de kinderen die stappen zelf kunnen gebruiken om een getuigenis te
krijgen:

Een getuigenis van het Boek van Mormon krijgen

Lees (Leg uit dat de eerste stap die wij moeten zetten om een getuigenis
van het Boek van Mormon te verkrijgen is om het te lezen en te bestuderen.)

Bedenk (Moroni heeft gezegd dat we moeten bedenken hoe barmhartig
en genadig Jezus Christus is. Ons hart moet vervuld zijn met dankbaarheid.
Die liefde en dankbaarheid zullen ons voorbereiden op de Geest van openba-
ring.)

Overdenk (We moeten hetgeen we in het Boek van Mormon gelezen hebben
over Jezus Christus in ons hart en verstand overwegen.)

Bid (We moeten oprecht bidden en God, de Eeuwige Vader, in de naam van
Jezus Christus vragen of het Boek van Mormon waar is.)

2. Lees de kinderen de volgende verklaring van president Ezra Taft Benson, de
dertiende president van de kerk, voor:

‘Er gaat een macht van het boek uit die uw leven ten goede zal komen zodra u
het ernstig begint te bestuderen. U zult grotere kracht vinden om verleidingen
te weerstaan. U zult de kracht vinden om misleidingen te onderkennen. U zult
de kracht vinden om op het enge en smalle pad te blijven.’ (De Ster, jan. 1987,
blz. 5.)

3. Laat de plaat zien van de engel Moroni op de tempel. Leg uit dat we in Open-
baring 14:6 en Leer en Verbonden 133:36 kunnen lezen over een engel
(Moroni) die ‘het eeuwig evangelie’ naar de aarde bracht. Vraag de kinderen
het gouden beeld van Moroni aan te wijzen op de tempel en herinner hen
eraan dat Moroni nooit zijn getuigenis van Jezus Christus heeft verloochend:
‘En ik, Moroni, wil de Christus niet verloochenen’ (Moroni 1:3).

4. Laat de kinderen het achtste geloofsartikel of de belofte van het Boek
van Mormon (Moroni 10:4–5) lezen en helemaal of gedeeltelijk uit het hoofd
leren.

5. Leg uit dat als we een getuigenis van het Boek van Mormon krijgen, we ook
een getuigenis krijgen dat:

Jezus de Christus is.
Joseph Smith een profeet van God is.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de ware
kerk van God is.

6. Laat de kinderen hun lievelingsverhalen uit het Boek van Mormon vertellen.
(Misschien willen ze de verhalen naspelen.) Vraag hun wat zij uit elk verhaal
hebben geleerd.

7. Zing ‘Lees, denk en bid’ (Kinderliedjes, blz. 66) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Getuig van de waarheid van de belofte die Moroni in Moroni 10:3–5 maakt.
Getuig ook dat ieder kind in uw klas zijn eigen getuigenis kan ontvangen dat
het Boek van Mormon waar is.



159

Vraag de kinderen hun getuigenis van het Boek van Mormon te geven.

Opdracht Vraag de kinderen thuis Moroni 10:1–5 te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel De kinderen leren dat het Boek van Mormon een schriftelijk getuigenis is van de
opstanding van Jezus Christus.

Voorbereiding 1. Bestudeer Alma 11:40–45; en 3 Nephi 11:1–17 met een gebed in uw hart.
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt ver-
tellen. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een Bijbel.
c. Een handschoen of een kous.
d. Plaat 4-49, De herrezen Jezus Christus (Evangelieplaten 239) en 4-45,

Jezus onderwijst op het westelijk halfrond (Evangelieplaten 316).

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

Aandacht (Als u geen handschoen of sok ter beschikking heeft, kunt u aanvullende activiteit
2 als aandachtsactiviteit gebruiken.)

Houd u hand op en leg uit dat uw hand de geest symboliseert die in ons lichaam
zit. De hand kan bewegen. Houd de handschoen (sok) op en leg uit dat dit het
lichaam symboliseert. Als we geboren worden, zijn de geest en het lichaam tijde-
lijk verenigd. De geest geeft het lichaam leven. Het lichaam kan niet zelf bewe-
gen. Net zoals de handschoen beweegt als we onze hand erin doen, kan het
lichaam bewegen als de geest in het lichaam gaat. (Doe de handschoen aan.)
We hebben allemaal een geest en een lichaam. Als we doodgaan, verlaat de
geest het lichaam. (Doe de handschoen uit.) Kan een lichaam zich bewegen of
leven zonder de geest? Leeft de geest nog na onze dood en kan hij zich nog
bewegen? (Beweeg uw hand en vingers ter illustratie.) Bij de opstanding worden
de geest en het lichaam verenigd. (Doe de handschoen weer aan.) Iedereen die
op aarde leeft, zal opstaan na zijn dood. Jezus Christus is de enige die de
opstanding voor ons kon bewerkstelligen. (Overgenomen uit een toespraak van
Boyd K. Packer: ‘Behold Your Little Ones’, Ensign, mei 1973, blz. 51–53.)

Wat is een getuige? (Een getuige is iets of iemand die bewijs levert voor feiten.)
Het Nieuwe Testament in de Bijbel is een schriftelijk getuigenis dat Jezus Christus
is opgestaan en de opstanding voor zijn volk mogelijk heeft gemaakt. Welk boek
is een tweede schriftelijk getuigenis van de opstanding?

Schriftverhaal Vertel de verhalen in Alma 11:40–45; 40 en 3 Nephi 11:1–17 over de opstanding.
(Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’,

Het Boek van Mormon is een
getuigenis van de opstanding

van Jezus Christus (Pasen)
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blz. VII.) Benadruk dat het Boek van Mormon een schriftelijk getuigenis is van de
opstanding van Jezus Christus. Maak gebruik van de platen.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Hoe is Jezus Christus gestorven? (Lucas 23:33; 2 Nephi 10:3.) Maak de kinde-
ren duidelijk dat Jezus Christus in het voorsterfelijk bestaan zich vrijwillig
beschikbaar heeft gesteld om onze Heiland te zijn, omdat Hij zoveel van ons
houdt. Hij wist dat het plan van onze hemelse Vader alleen kon slagen als Hij
zijn leven voor ons zou geven.

• Wat gebeurde er met Jezus Christus op de derde dag na zijn dood? (1 Korin-
tiërs 15:4; Mosiah 3:10.) Waar was zijn geest die drie dagen geweest? (1 Petrus
3:18–19; LV 138:11–12, 18.) Waar gaat onze geest naar toe na ons sterven?
(Alma 40:12.)

• Wat betekent opstanding? (Alma 11:43; 40:18.) Verwijs naar de aandachtsactivi-
teit en leg uit dat tijdens de opstanding de geest en het lichaam weer verenigd
worden. De geest zal daarna nooit meer het lichaam verlaten.

• Hoe wisten de mensen in Jeruzalem dat Jezus Christus was opgestaan?
(1 Korintiërs 15:5–7.) Hoe wisten de Nephieten, die in Amerika woonden, dat
Jezus Christus was opgestaan? (3 Nephi 11:8-10.) Wie dachten de Nephieten
dat Jezus Christus was toen ze Hem voor het eerst zagen? (3 Nephi 11:8.)
Waarom wilde Jezus dat zij de tekenen van de nagels in zijn handen en voeten
zouden voelen? (3 Nephi 11:14–15.) Hoe zou jij je gevoeld hebben als je daarbij
was geweest?

• Hoe kun je voor jezelf weten dat Jezus Christus is opgestaan? (Door een getui-
genis te verkrijgen.)

• Wat voor lichaam had de herrezen Heiland toen Hij de Nephieten bezocht?
(3 Nephi 11:15.)

• Wie zal er nog meer opstaan? (1 Korintiërs 15:20–22; Alma 40:4.) Hoe zal ons
lichaam eruit zien na de opstanding? (Alma 11:43–45; 40:23.) U kunt vertellen
dat alle gebreken of zwakheden na de opstanding verdwenen zullen zijn. Bij de
opstanding zullen we een volmaakt lichaam krijgen.

• In welk opzicht is het Boek van Mormon een schriftuurlijk getuigenis van de
opstanding van Jezus Christus? Waarom wil onze hemelse Vader dat we zowel
de Bijbel als het Boek van Mormon hebben? (2 Nephi 29:8.)

• De meesten van ons hebben de herrezen Jezus Christus niet gezien zoals de
apostelen en de Nephieten. Hoe kunnen wij toch een getuigenis van de opstan-
ding verkrijgen? (Door de Schriften en de Heilige Geest. [Zie Moroni 10:4–5.])

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Leg uit dat Jezus Christus wil dat we allemaal weten dat Hij is opgestaan en
leeft. Vraag de kinderen waarom zij denken dat Jezus Christus wil dat we dat
weten. Ze kunnen bijvoorbeeld antwoorden:
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Om ons de geruststelling te geven dat we na dit leven verder leven en dat ons
lichaam op een dag met onze geest verenigd zal worden.

Om ons te motiveren de geboden te gehoorzamen zodat we echt gelukkig
kunnen zijn en in het leven hierna weer met onze hemelse Vader kunnen leven.

Om ons te troosten met de kennis dat als iemand van wie wij houden dood-
gaat, hij op een dag weer zal leven.

2. Schrijf op het bord een woord waardoor de kinderen aan een recente gebeur-
tenis uit het nieuws worden herinnerd. Leg uit waarom de gebeurtenis u inter-
esseert. Vraag de kinderen wat zij denken dat het grootste nieuws is dat ooit
bekend is gemaakt aan de wereld. Schrijf de antwoorden van de kinderen op
het bord. Vraag de kinderen hoe de wereld er anders uit zou hebben gezien
als die gebeurtenissen niet hadden plaatsgevonden. Waarom is het nieuws dat
Jezus Christus is opgestaan het grootste nieuws dat ooit is verteld? Wat zou er
gebeuren als de opstanding niet had plaatsgevonden? Lees en bespreek
2 Nephi 9:19–22.

3. Zing ‘Hij zond zijn Zoon’ (Kinderliedjes, blz. 20), ‘Is Jezus werk’lijk opgestaan?’
(Kinderliedjes, blz. 45) of ‘Hij is verrezen’ (Kinderliedjes, blz. 44) of zeg de tekst
ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat het Boek van Mormon een schriftuurlijk bewijs is van de
opstanding van Jezus Christus. Getuig dat de Heiland vrijwillig voor een ieder
van ons heeft geleden en is gestorven omdat Hij zoveel van ons houdt. Door zijn
opstanding is het mogelijk dat alle mensen na dit leven verder leven.

Opdracht Vraag de kinderen thuis 3 Nephi 11:8–17 te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.



Doel De kinderen leren dat het Boek van Mormon een tweede getuige van Jezus
Christus is.

Voorbereiding 1. Bestudeer 1 Nephi 10:4; 11:13, 15, 18; 2 Nephi 25:19; 19:8; Mosiah 3:5; Alma
7:10; Helaman 14:2–5; Jesaja 7:14; Matteüs 1:21; 2:1–2, 9–10; 20:19; Lucas 1:35;
2:8, 10–12 en Johannes 3:16 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens
de les en bepaal hoe u de kinderen het verhaal wilt vertellen. (Zie ‘Voorberei-
ding op uw les’, blz. VI en ‘Lesgeven uit de Schriften’, blz. VII.)

2. Kies die vragen en aanvullende activiteiten die volgens u de kinderen het
meest aanspreken en die het meeste bijdragen tot het welslagen van de les.

3. Benodigdheden:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een Bijbel.
c. Naambordjes of sjaaltjes en dassen voor de kinderen om tijdens de aan-

dachtsactiviteit te dragen.
d. Plaat 4-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); 4-10, De geboorte van

Jezus (Evangelieplaten 200); 4-21, Koning Benjamin spreekt zijn volk toe
(Evangelieplaten 307); 4-42, Samuël de Lamaniet op de muur (Evangelie-
platen 314); 4-44, Wereldkaart en 4-45, Jezus onderwijst op het westelijk
halfrond (Evangelieplaten 316).

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

Aandacht Laat de plaat van de geboorte van Jezus zien. Leg uit dat in het Nieuwe Testa-
ment de geboorte beschreven staat van Jezus Christus in Betlehem. Het Boek
van Mormon is een tweede schriftelijk getuigenis van Jezus Christus. Er staat in
wat er in Amerika gebeurde ten tijde van zijn geboorte.

Laat vier kinderen de rol spelen van respectievelijk Lehi (600 voor Christus),
koning Benjamin (124 voor Christus), Alma (83 voor Christus) en Samuël de
Lamaniet (6 voor Christus). Laat de kinderen de profetie van deze profeten over
de geboorte van Jezus Christus lezen. Lehi: 1 Nephi 10:4; koning Benjamin:
Mosiah 3:5; Alma: Alma 7:10 en Samuël de Lamaniet: Helaman 14:2.

Als duidelijk is om welke profeet het gaat, laat u een kind de plaat van die profeet
ophouden, terwijl een ander kind de tekst voorleest.

• Welke tekenen van de geboorte van Christus werden in Betlehem gegeven?
(Lucas 2:6–14; Matteüs 2:1–2.) Welk teken was zowel zichtbaar in Betlehem als
in Amerika? (3 Nephi 1:21.) Welke andere tekenen werden er in Amerika gege-
ven? (3 Nephi 1:15, 19.)

Schriftverhaal Vertel over de geboorte en zending van Jezus Christus zoals u daarover in de
Bijbel en het Boek van Mormon kunt lezen. Maak gebruik van de platen. (Voor
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suggesties hoe u het verhaal kunt vertellen, zie ‘Lesgeven uit de Schriften’,
blz. VII.) Benadruk dat de Bijbel in en rond Jeruzalem is geschreven en het Boek
van Mormon duizenden mijlen daar vandaan in Amerika.

Leg uit dat de Bijbel en het Boek van Mormon door verschillende profeten zijn
geschreven. Vertel de kinderen of de teksten, die worden voorgelezen of
waarnaar verwezen wordt, door profeten in het heilige land of door profeten in
Amerika zijn opgetekend. En of ze dus in de Bijbel of in het Boek van Mormon
staan.

Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen met hun leven te verwe-
ven. Door de verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht
krijgen in de Schriften.

• Hoe zei Nephi zeshonderd jaar voor de geboorte van de Heiland dat zijn naam
zou zijn? (2 Nephi 25:19.) Wat profeteerden Nephi en Jesaja over de moeder
van de Heiland? (1 Nephi 11:13, 18; Jesaja 7:14.) Alma profeteerde wat de naam
van de moeder van Gods Zoon zou zijn. Welke naam is dat? (Alma 7:10.)

• Wie is de vader van Jezus? (Lucas 1:35. Onze hemelse Vader.) Wie was Jozef?
(Jozef was de man van Maria. Onze hemelse Vader is zowel de Vader van het
lichaam als de geest van Jezus Christus. Toch bracht Jozef Jezus groot zoals
een vader zijn zoon grootbrengt.) Kort voor de geboorte zei de engel Jozef hoe
hij de baby moest noemen. Welke naam moest hij Hem geven? (Matteüs 1:21.)

• Welke tekenen voorspelde Samuël de Lamaniet over de geboorte van Jezus?
(Helaman 14:2–5.) Welke tekenen werden er in Jeruzalem gegeven? (Lucas
2:8, 10–12; Matteüs 2:1–2, 9–10.)

• Waarom is het belangrijk dat wij twee schriftuurlijke getuigen van de geboorte
en zending van Jezus Christus hebben? (2 Nephi 29:8.)

• Waarom zond onze hemelse Vader zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde?
(2 Nephi 9:21–22; 3 Nephi 27:13–14; Johannes 3:16.)

• Hoe wil onze hemelse Vader dat wij onze dankbaarheid voor Jezus Christus
tonen? (Alma 7:23–24.)

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u het juist acht, een of meer van de volgende activitei-

ten doen als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Laat de kinderen het voorbeeld van Jezus Christus volgen door met Kerstmis
iets heel persoonlijks voor iemand te doen. Geef de kinderen pen en papier
zodat ze kunnen opschrijven hoe ze hun idee willen uitvoeren.

2. Vraag de kinderen te vertellen over familietradities die hun herinneren aan de
geboorte en het leven van Jezus Christus. Jonge kinderen kunnen tekenen hoe
het gezin meedoet aan die traditie.

3. Toon plaat 4-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240). Laat ieder kind een
kerstervaring vertellen die het voor hem of haar makkelijker maakt om het hele
jaar aan Jezus Christus te denken.

4. Vergelijk een aantal van de leerstellingen van de Heiland uit de Bijbel met die in
het Boek van Mormon. Bijvoorbeeld: Matteüs 5:16 met 3 Nephi 12:16; Matteüs
7:12 met 3 Nephi 14:12 en Matteüs 5:44 met 3 Nephi 12:44.
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5. De kalender aan het eind van de les kan op een van de volgende manieren
worden gebruikt:

Maak voor ieder kind een exemplaar van de kalender om in te kleuren en
mee naar huis te nemen als cadeau voor het gezin. De kalender kan
gebruikt worden om de kinderen eraan te herinneren Jezus Christus te
volgen.

Lees de ideeën aan de kinderen voor en laat ze kiezen wat ze willen doen.

Maak een kopie van de kalender en knip ieder onderdeel uit. De kinderen
kunnen zelf kiezen welke ideeën ze mee naar huis willen nemen als
geheugensteuntje.

Laat de kinderen met de kalender aan het eind van de les als model hun
eigen kalender maken.

Teken de kalender over op een poster om op te hangen in de klas.

6. Zing ‘Geen wieg voor een Koning’ (Kinderliedjes, blz. 26) of ‘Hij zond zijn Zoon’
(Kinderliedjes, blz. 20) of zeg de tekst ervan op.

Slot

Getuigenis Geef uw getuigenis dat Jezus Christus de Zoon van God is. Vertel hoe dankbaar
u bent dat u de Bijbel en het Boek van Mormon heeft als getuigen van het leven
en de zending van Jezus Christus.

Geef de kinderen de gelegenheid om te vertellen hoe zij denken over de Heiland
en wat Hij voor hen betekent. Moedig de kinderen aan om tijdens de kerst tijd te
nemen om te denken aan Jezus Christus en aan alles wat Hij voor ons heeft
gedaan.

Opdracht Vraag de kinderen thuis 1 Nephi 11:12–24 en 2 Nephi 29:8 te lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.
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Doel Deze les is geschreven om elfjarige kinderen de zegeningen en plichten van het
priesterschap te leren. Zij behoort gegeven te worden voordat het oudste kind in
uw klas twaalf wordt.

Voorbereiding 1. Bestudeer gebedvol ‘Het getuigenis van de profeet Joseph Smith’ voorin het
Boek van Mormon of Joseph Smith-Geschiedenis 1:29–54, 59, 66–72; Leer en
Verbonden 13, inclusief het opschrift van de afdeling; Leer en Verbonden
121:34–46.

2. Neem de les door en besluit hoe u de kinderen het schriftuurlijk verhaal wilt
presenteren. (Zie ‘Voorbereiding op uw les’, blz. VI, en ‘Lesgeven uit de Schrif-
ten’, blz. VII.) Kies die discussievragen en aanvullende activiteiten uit die de les
het zinvolst voor de kinderen maken.

3. Benodigd materiaal:
a. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon.
b. Een exemplaar van de Leer en Verbonden
c. Een lichtbron, bijvoorbeeld een zaklantaarn, een gloeilamp of een lantaarn.
d. Plaat 4-9, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240; 62572 120), Ordening tot

het priesterschap (62341 120) en Johannes de Doper verleent het Aäronisch
priesterschap (Evangelieplaten 407; 62013 120).

Aanbevolen 
lesschema Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandachtsactiviteit Laat een voorwerp zien dat licht geeft.

• Wat is er nodig om dit voorwerp licht te laten geven? Als u een zaklantaarn
hebt, laat u zien dat daar batterijen en een lampje in moeten, en dat er een
knopje moet worden omgezet voordat de zaklantaarn licht geeft. In een gloei-
lamp moet gloeidraad zitten en hij moet in een fitting gedraaid worden die is
aangesloten op het lichtnet. Ook moet de lichtschakelaar omgedraaid worden
voordat er stroom is.

Vraag de jongens in uw klas op te staan. Deze jongens kunnen straks het
priesterschap ontvangen, wat een grotere kracht is dan stroom omdat het de
macht en het gezag is om in Gods naam te handelen. Door deze macht kunnen
de kinderen van onze hemelse Vader worden gedoopt en andere verordenin-
gen ontvangen. Een jongen moet zich echter wel aan de kerkelijke normen hou-
den en goed voorbereid zijn, voordat hij deze macht ontvangt en kan uitoefe-
nen zoals God het bedoeld heeft.

Schriftuurlijk verhaal Vertel met gebruikmaking van de platen en aan de hand van ‘Het getuigenis van
de profeet Joseph Smith’ of Joseph Smith-Geschiedenis 1:29–54, 59, 66–72, hoe
Joseph Smith de gouden platen ontving en het Aäronisch priesterschap verleend
kreeg. Wellicht wilt u eerst in het kort vertellen wat Joseph overkomen is voordat
hij de gouden platen ontving.
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Bespreking Bestudeer de volgende vragen en tekstverwijzingen vooraf. Gebruik de vragen
die volgens u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand 
werken, alsmede het verlangen de evangeliebeginselen in hun leven te passen.
Door de teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij 
persoonlijk meer inzicht krijgen.

• Waarom had Joseph Smith kort na het eerste visioen nooit de gouden platen
kunnen vertalen, het priesterschap kunnen ontvangen en de kerk kunnen stich-
ten? (Hij was niet voorbereid; hij moest nog groeien in wijsheid en kennis.)

• Wat was de eerste grote opdracht die de Heer Joseph Smith vroeg te doen?
(De gouden platen vertalen zodat we het Boek van Mormon zouden hebben.)

• Wat was Joseph aan het doen toen de engel Moroni ’s avonds aan hem ver-
scheen? (Joseph Smith-Geschiedenis 1:29–30.) Hoeveel keer is Moroni aan
Joseph Smith verschenen voordat Joseph de gouden platen voor het eerst
zag? (Joseph Smith-Geschiedenis 1:30, 44–49; vier keer.) Waarom denk je dat
Moroni zijn eerste boodschap drie keer herhaald heeft?

• Welke andere aanwijzingen kreeg Joseph voordat hij met de vertaling van de
gouden platen kon beginnen? (Joseph Smith-Geschiedenis 1:53–54.) Hoe 
hebben deze aanwijzingen hem voorbereid op de andere grote dingen die hij
moest doen? Wat ben jij aan het doen om je op je toekomst voor te bereiden?

• Welke plichten nemen de meeste HLD-jongens op zich als ze twaalf worden?
Zij ontvangen het Aäronisch priesterschap en worden tot diaken geordend.)

• Hoe heeft Joseph Smith het Aäronisch priesterschap ontvangen? (Joseph
Smith-Geschiedenis 1:68–70.) Hoe ontvangt een jongeman tegenwoordig het
Aäronisch priesterschap? (Hij heeft een gesprek met zijn bisschop waarin
bekeken wordt of hij zich aan de kerkelijke normen houdt, waarna hij geordend
wordt door handoplegging door iemand die daartoe het gezag bezit.)

• Hoe behoren jongens zich voor te bereiden op het priesterschap? Hoe behoren
meisjes zich voor te bereiden op de zegeningen van het priesterschap? 
(Jongens en meisjes bereiden zich op dezelfde wijze voor. Ze bidden, hebben
geloof, leren het evangelie van hun ouders en leerkracht, leiden een goed
leven, houden zich aan de geboden, dienen anderen, respecteren elkaar en
zijn eerlijk.) (Zie aanvullende activiteit 4.)

• Welke plichten hebben de diakenen in de kerk? (LV 20:59.) Hoe vervullen zij die
plichten? (Zij dienen het avondmaal rond, zamelen de vastengaven in, zijn de
bode van de bisschop in de avondmaalsdienst, en zijn een goed voorbeeld.)

• Wie was de eerste die het avondmaal heeft rondgediend? (Jezus Christus.)
Waarom is het avondmaal zo heilig? (Het is een verordening die het offer 
symboliseert dat Jezus Christus voor ons gebracht heeft.)

Lees het volgende citaat van ouderling Jeffrey R. Holland voor of laat het een
van de kinderen doen: ‘(. . .) [we] vragen de jongemannen van de Aäronische
priesterschap om deze zinnebeelden van het offer van de Heer waardig en 
eerbiedig klaar te maken, te zegenen en rond te delen. Wat een ongelooflijk
voorrecht en heilig vertrouwen wordt er al op zo’n jonge leeftijd gegeven! Ik 
kan geen groter compliment van de hemel aan jullie bedenken. We houden 
van jullie. Leef zo goed mogelijk en zie er zo goed mogelijk uit wanneer je aan
het avondmaal deelneemt’ (De Ster, januari 1996, blz. 61).

• Hoe kunnen wij allen de priesterschap eren en steunen? (Roepingen van de
priesterschapsleiders aanvaarden; anderen dienen; met respect spreken over
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kerkleiders; en bidden voor vader, broers, familieleden en anderen die het
priesterschap dragen.) (Zie aanvullende activiteit 3.) Hoe kunnen je vader of
broer(s) daardoor hun priesterschap eren? Hoe kunnen zij je helpen bij je voor-
bereiding op het ontvangen van het priesterschap of de zegeningen van het
priesterschap?

Aanvullende 
activiteiten U kunt, op een tijdstip dat u juist acht, een of meer van de volgende activiteiten

gebruiken als herhaling, samenvatting of als opdracht.

1. Schrijf op afzonderlijke kaartjes of blaadjes de volgende zegeningen die voort-
vloeien uit het priesterschap:

Naam en zegen ontvangen
Zich laten dopen
Gave van de Heilige Geest ontvangen
Bij ziekte een zegen krijgen
Deelnemen aan het avondmaal
Zending vervullen
In de tempel trouwen

Verdeel de klas in groepjes en geef elke groep een van de kaartjes. Nodig
de kinderen in elke groep uit om een ervaring te vertellen die zij of een van hun
huisgenoten heeft meegemaakt met betrekking tot de zegening die op het
kaartje staat.

2. Vraag de kinderen te denken aan een keer dat zij ergens waren waar het heel
donker was. Vertel ze dan het verhaal over de toeristen die een diepe, donkere
grot in gingen. Eenmaal in de grot deed de gids het licht uit, wachtte een paar
minuten en vroeg toen aan de toeristen of zij in de richting van de uitgang
wilden wijzen. Toen het licht weer aanging wezen de mensen in verschillende
richtingen.

Lees het volgende citaat van ouderling Robert D. Hales voor: ‘Als de macht
van het priesterschap niet op aarde was, zou de tegenstander de vrije teugel
krijgen. Er zou geen gave van de Heilige Geest zijn om ons te leiden en inzicht
te geven; er zouden geen profeten in de naam des Heren spreken; er zouden
geen tempels zijn om heilige, eeuwige verbonden in te sluiten; geen gezag om
te zegenen of dopen, genezen of troosten. (. . .) Er zou geen licht zijn, geen
hoop – alleen duisternis (De Ster, januari 1996, blz. 28).

3. Lees het volgende verhaal voor of vertel het in uw eigen woorden. Het gaat
over een gezin dat de vader in zijn priesterschapsroeping steunde:

‘Ik zat [vele jaren geleden in de algemene conferentie] naast de zes kinderen
van ouderling Ezra Taft Benson, van wie er een mijn kamergenote was aan de
universiteit. Ik ging er eens goed voor zitten toen president McKay opstond en
de volgende spreker aankondigde. Ik keek eerbiedig toe hoe ouderling Ben-
son, met wie ik nog geen kennis had gemaakt, naar de microfoon liep. Hij was
een grote man, bijna twee meter. Hij was een man met een universitaire oplei-
ding, internationaal geacht als de minister van landbouw van de Verenigde
Staten, en een bijzondere getuige van de Heer. Hij leek sereen en zeker van
zichzelf, over de hele wereld had hij gezelschappen toegesproken. Opeens
werd ik aangestoten. Een klein meisje leunde naar me toe en fluisterde indrin-
gend: “Bid voor papa.”
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‘Toch wat van me stuk gebracht, dacht ik: deze boodschap is de rij langs
gegaan en ik moet ’m doorgeven. Zal ik zeggen: “Bid voor ouderling Benson”?
Of zal ik zeggen: “Je moet bidden voor je vader”? Ik wist wel dat ik direct
moest handelen, dus leunde ik naar de persoon naast me en zei: “Bid voor
papa.”

‘Ik zag hoe de fluistering door de rij ging tot aan zuster Benson, die haar hoofd
al gebogen had.

‘Ik heb door de jaren vaak aan die boodschap moeten denken – bid voor
papa, de patriarch van het gezin. Bid voor hem als hij werkzaam is als districts-
president of huisonderwijzer. Bid voor hem als hij gevraagd wordt als voorzitter
van een vereniging in de gemeenschap, als het zijn bedrijf voor de wind gaat,
of als hij een loonsverlaging moet slikken. Bid als hij raad geeft op de gezins-
avond. Bid voor papa die overwerkt zodat Jerold op zending kan gaan en
Diane naar de universiteit. Bid voor hem als hij in de avondmaalsdienst moet
spreken of als hij mama een zegen geeft zodat zij beter zal worden. Bid voor
hem als hij ’s avonds laat thuis komt, moe en ontmoedigd. Bid voor papa om
alles wat hij doet – de kleine én de grote zaken.

‘De jaren zijn voorbijgegaan, we hebben vele algemene conferenties gehad,
en elke keer als president Benson opstond om te spreken, dacht ik bij mezelf:
nu zijn zijn kinderen, al wonen ze in verschillende delen van het land, verenigd
in gebed voor hun vader.

‘En ik ben er door de jaren heen achtergekomen dat die korte boodschap die
jaren geleden de rij afkwam, de belangrijkste boodschap is die een gezin kan
doorgeven. Elke man kan bijzondere macht en dito geloof hebben om de
dagelijkse problemen het hoofd te bieden als ergens in de wereld zijn dochter
of zoon “bid voor papa” fluistert’ (Elaine McKay, ‘Bid voor papa’, New Era, juni
1975, blz. 33).

4. Als we het evangelie naleven, zullen we erop voorbereid zijn om de plichten 
te aanvaarden en de zegeningen van het priesterschap te genieten. Lees
‘Mijn evangelienormen’ voor (Mijn prestatiedagen, boekje [35317 120], achter-
omglag). Pauzeer na het oplezen van elke norm om de kinderen de kans te
geven vast te stellen of zij zich aan deze normen houden. Als u klaar bent met
de lijst kunt u die nog eens doornemen met gebruikmaking van illustraties of
sleutelwoorden.

Mijn evangelienormen

1. Ik denk altijd aan mijn doopverbond en luister naar de Heilige Geest.
2. Ik ben eerlijk tegen mijn hemelse Vader, andere mensen en mijzelf.
3. Ik zoek goede vrienden/vriendinnen en ben vriendelijk tegen anderen.
4. Ik ga fatsoenlijk gekleed om respect voor mijn hemelse Vader en mijzelf te

tonen.
5. Ik lees alleen boeken en kijk alleen naar programma’s die mijn hemelse

Vader goedvindt.
6. Ik luister alleen naar muziek die mijn hemelse Vader goedvindt.
7. Ik spreek eerbiedig over de namen van mijn hemelse Vader en Jezus. Ik

vloek niet en gebruik geen grove taal.
8. Ik houd mijn geest en lichaam heilig en rein,
9. Ik nuttig niets dat mij kan schaden.
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10. Ik doe op de sabbat alleen datgene wat mij dicht bij mijn hemelse Vader
brengt.

11. Ik kies het goede. Ik weet dat ik me kan bekeren als ik een fout maak.
12. Ik leef nu zó, dat ik later naar de tempel mag gaan en een zending 

vervullen.
13. Ik houd me aan het plan dat mijn hemelse Vader voor mij heeft.

5. Lees het volgende citaat voor van president Gordon B. Hinckley, vijftiende pre-
sident van de kerk: ‘Deze kerk hoort niet toe aan de president ervan. De Heer
Jezus Christus staat aan het hoofd; ieder van ons heeft zijn naam op zich
genomen. Bij deze zaak zijn we allemaal betrokken. Wij mogen onze hemelse
Vader bijstaan in zijn werk en zijn heerlijkheid “(. . .) om de onsterfelijkheid en het
eeuwige leven van de mens tot stand te brengen” (Mozes 1:39). Uw verant-
woordelijkheid is op uw terrein even groot als de mijne op mijn terrein. Geen
enkele kerkroeping is klein of onbelangrijk. Bij de uitoefening van onze plicht
beïnvloeden wij allemaal het leven van anderen’ (De Ster, juli 1995, blz. 63).

6. Zing of zeg de woorden op van ‘Omdat hier liefde is’ (Kinderliedjes, blz. 102).

Slot

Getuigenis U kunt uw getuigenis geven dat het priesterschap is hersteld en dat het ’t gezag
is om in Gods naam te handelen. Moedig de jongens aan zo te leven dat zij straks
het Aäronisch priesterschap waardig kunnen dragen, en alle kinderen zo te leven
dat ze alle zegeningen van het priesterschap waardig zijn. Moedig de kinderen
aan hun priesterschapsleiders te eren en steunen.

Moedig de kinderen aan om thuis een verhaal uit de les te vertellen, een vraag te
bespreken, een activiteit te organiseren of om de leesopdracht met de anderen
thuis te lezen.

Laat de kinderen thuis Leer en Verbonden 121:34–46 lezen.

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken.

Aanbevolen lees-
opdracht voor thuis

Aanbevolen 
gezinsopdracht
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