
LEIDRAAD
ONDERWIJS



Een uitgave van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

LEIDRAAD
ONDERWIJS



© 2000, 2001 Intellectual Reserve, Inc.

Alle rechten voorbehouden

Printed in Germany

Engels origineel vrijgegeven: 3/01
Ter vertaling vrijgegeven: 3/01

Titel van Engels origineel: Teaching Guidebook

34595 120
Dutch 



Inleiding 1

Uw geestelijke voorbereiding 2

De leraar Jezus navolgen 4

Variatie aanbrengen in de didactische werkvormen 9

Uw les voorbereiden 13

Begrip voor uw leerlingen 16

Vruchten van goed onderwijs 18

Onderwijsverbetering in de gemeente 19

Schema voor de cursus Evangelieonderwijs 21

Kerkmateriaal en familiehistorische informatie 23

Verspreiding
Leidraad onderwijs wordt gebruikt in combinatie met het essentiële leerplan en zal ook
van nut zijn voor leerkrachten en andere leden in units waar het algemene leerplan
van kracht is. (Zie Informatie voor leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties
over het leerplan [36363 120]). Met deze leidraad kunnen de leden hun onderwijs thuis
en in de kerk verbeteren. Iedere leerkracht krijgt een exemplaar, maar ook ieder
gezinshoofd kan er zijn voordeel mee doen.
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Inleiding

1

Deze leidraad is bestemd voor ouders,
leiders en leerkrachten. Hij kan door
iedereen gebruikt worden die zich als
leerkracht wil verbeteren. Hij kan
gebruikt worden als basis van de cursus
Evangelieonderwijs en de bijeenkomst
onderwijsverbetering. (Zie blz. 21–22.)

De Heer heeft geleerd:

‘(. . .) Ik geef u een gebod, dat gij el-
kander [in] de leer van het koninkrijk
moet onderwijzen.

‘Onderwijst ijverig, en mijn genade zal
met u zijn, opdat gij meer volmaakt
moogt worden onderricht in de theorie,
in de beginselen, in de leer, in de wetten
van het evangelie, en in alle dingen, die
tot het koninkrijk van God behoren, die
gij dient te begrijpen’ (LV 88:77–78).

Dit wordt voornamelijk thuis gedaan.
Het gezin krijgt daarbij steun van het
onderwijs dat in de kerk plaatsvindt. We
hebben allen een onderwijstaak, niet
alleen thuis maar ook jegens onze
naasten en kennissen. We doen dat als

ouder, zoon, dochter, man, vrouw, broer
en zuster. We geven onderwijs als kerk-
leider, leerkracht, huisonderwijzer en
huisbezoekster. Echter ook als medewer-
ker, medemens en vriend. Soms doen we
dat door wat we zeggen en als we ons
getuigenis geven, maar we doen het
zelfs nog vaker door ons voorbeeld.

Aan de oever van het Meer van Galilea,
heeft de herrezen Heer Petrus dit
opgedragen: ‘Weid mijn lammeren’
(Johannes 21:16–17). De roeping van
leerkracht houdt in dat we de ziel
van anderen voeden met evangeliewaar-
heden en hen tot de Heiland leiden
(zie Moroni 6:4). Denk eens aan de rol
van evangelieonderwijs bij het heil van
de kinderen van onze hemelse Vader.
Kunt u zich een edeler of heiliger taak
indenken?

Een ouder of pasgeroepen leerkracht zal
deze taak wellicht schoorvoetend tege-
moet treden. Denk eraan dat de Heer
vlakbij is om u hulp te bieden. Hij heeft
beloofd dat Hij ‘zwakke dingen sterk
voor [ons zal] doen worden’ (Ether
12:27) als we nederig en gelovig zijn. Bij
de verbetering van onze manier van les-
geven, kunnen we uitgaan van de erva-
ringen die we hebben gehad en vaardig-
heden die we ons tot nu toe eigen
hebben gemaakt. We zullen een betere
leerkracht worden als we onze zorgvul-
dig voorbereiden, onze leerlingen stich-
ten en op de Heer vertrouwen. 



Uw geestelijke voorbereiding
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Als u zich geestelijke voorbereidt, zal de
Heilige Geest u leiden en u helpen bij
uw onderwijs. De Heilige Geest is nood-
zakelijk om goed in de beginselen en
waarheden van het evangelie te onder-
wijzen. De Heer heeft gezegd: ‘En de
Geest zal u door het gebed des geloofs
worden gegeven; en indien gij de Geest
niet ontvangt, moet gij niet onderwijzen’
(LV 42:14). De volgende tips zullen u
voorbereiden op onderwijs met behulp
van de Heilige Geest.

Aanstelling
Na als leerkracht geroepen te zijn, wordt
u aangesteld en krijgt u een zegen van
uw priesterschapsleiders. Met die zegen
zal u uw roeping kunnen grootmaken.
Als u al het mogelijke doet om uw
roeping als leerkracht groot te maken,
zal de Heer uw vermogen om anderen

ten goede te beïnvloeden vergroten.
Hij zal u zelfs zo nodig boven uw eigen
talenten en bekwaamheden laten
uitstijgen.

U openstellen voor de leiding
van de Heilige Geest
Stel u open voor de Heilige Geest in uw
onderwijs. Hij kan u inzicht geven in
de behoeften van uw leerlingen en u hel-
pen lessen voorbereiden die inspelen op
die behoeften. Hij zal uw hart verzach-
ten en uw verstand verlichten, zodat
u open zult staan voor meer inspiratie
en leiding.

Vaak bidden
Bid vaak en vraag de Heer u te zegenen
bij uw studie en voorbereiding. Zo nu en
dan kunt u behalve bidden ook vasten.
Bid om begrip en liefde voor uw leerlin-
gen. Leer de ingevingen van de Heilige
Geest die u krijgt, te herkennen en er
gehoor aan te geven.



De Schriften bestuderen
Bestudeer de Schriften gebedvol.
Daardoor zult u de Heiland beter leren
kennen en groeien in de kennis van de
waarheid. De Heilige Geest zal u zege-
nen met inzicht in de Schriften en hoe ze
van toepassing zijn op uw leerlingen
of gezinsleden. Als u vasten en bidden
koppelt aan schriftstudie zal u in uw
onderwijs door de Heilige Geest worden
gesterkt en geleid.

Het evangelie naleven
Leef de leringen van het evangelie zo
goed mogelijk na. Bekeer u van vroegere
overtredingen. Daardoor zult u kracht
en begrip ontvangen. De gemoedsrust

en de blijdschap die u voelt, die voort-
vloeien uit het naleven van het evange-
lie, zullen voor anderen zichtbaar zijn.
Ze zullen de oprechtheid van uw getui-
genis en de kracht van uw toewijding
voelen. Uw leven zal voor hen een voor-
beeld zijn.

Eén leerkracht vond het moeilijk om de
leiding van de Heilige Geest te voelen bij
de voorbereiding van haar les. Toen ze
om hulp bad, besefte ze dat ze boos was
op een buurvrouw die heel lelijk tegen
haar had gedaan. Ze vroeg de Heer
nederig om haar vergiffenis te schenken.
De volgende dag is ze naar haar buur-
vrouw toegegaan en heeft haar excuses
aangeboden voor haar boze gevoelens.
Zij en haar buurvrouw maakten het
goed, en zij kon de leiding van de
Heilige Geest weer voelen.

Nederig zijn
Nederigheid kan u ervoor behoeden dat
u de aandacht te veel op uzelf vestigt of
dat u te veel steunt op uw eigen kennis
of talenten. U kunt nederigheid tonen
door de raad op te volgen in Spreuken
3:5–6: ‘Vertrouw op de Here met uw
ganse hart en steun op uw eigen inzicht
niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal
Hij uw paden recht maken.’ De Heer
heeft gezegd: ‘Wees nederig, en de Here,
uw God, zal u aan de hand leiden, en
u antwoord geven op uw gebeden’
(LV 112:10).
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De leraar Jezus navolgen
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Liefde voor uw leerlingen
Tijdens zijn aardse leven toonde de
Heiland grote liefde en veel begrip voor
iedereen. Hij onderwees de armen, de
rijken, de verworpenen en de zondaren.
Hij leerde ons iedereen lief te hebben en
elkaar te helpen. Hij zei: ‘Een nieuw
gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt;
gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook
elkander liefhebt.’ Als we liefde tonen
voor onze leerlingen, worden ze zich
meer bewust van hun eeuwige waarde,
enthousiaster over het onderwijs dat
ze krijgen en ontvankelijker voor de
invloeden van de Geest.

Evangelieleerkracht zijn houdt meer in
dan elke week een les geven. Het bete-
kent ook dat u geeft om uw leerlingen.

Probeer ze een voor een een beetje beter
te leren kennen. Daardoor zult u doel-
treffender kunnen lesgeven. Ze hebben
wellicht uw hulp nodig als ze proble-
men hebben, de les niet bijwonen, of een
handicap hebben. Denk daarbij aan
de gelijkenis van het verloren schaap
(zie Lucas 15:3–6).



Een leerkracht van een kind dat zelden
naar de les kwam, kwam erachter dat
elke keer als ze de ouders van het kind
doordeweeks benaderde, de jongen zon-
dags in de kerk was. Ze deed er alles aan
om de ouders vaak te zeggen dat ze veel
om de jongen gaf. Ze haalde het kind
zelfs op bij school als de ouders werkten,
zodat het de klasactiviteiten niet zou
mislopen.

Als leerkracht kunt u ook veel doen aan
de begeleiding van de leden en ze dicht
bij de kerk te houden. Dat is vooral van
belang voor nieuwe leden. Zorg dat ze
zich altijd welkom voelen. Kijk hoe u ze
bij de les kunt betrekken. Zorg ervoor
dat u de evangeliewaarheden door de
Geest en met liefde kunt presenteren.

In evangeliewaarheden
lesgeven
De Heiland onderwees in de waarheden
van het evangelie. Hij heeft nadruk
gelegd op de fundamentele beginselen
en verordeningen  –  geloof, bekering,
doop en de gave van de Heilige Geest.
Hij leerde ons iedereen lief te hebben en
elkaar te dienen. Hij ging in op priester-
schap, verbonden, en verordeningen, en
alles dat we moeten weten, doen en zijn
om tot Hem te kunnen komen. Ook wij
behoren te onderwijzen in het evangelie
zoals dat geopenbaard is in de Schriften
en de woorden van de hedendaagse
profeten. Seculiere onderwerpen, per-
soonlijke meningen, en speculatieve of
controversiële leringen zijn niet gepast.

De Heiland hield de evangeliewaarhe-
den eenvoudig. Hij gebruikte duidelijke
en begrijpelijke taal, verhalen, en voor-
beelden uit het dagelijkse leven. Zijn les-
sen bevatten vele alledaagse ervaringen
die mensen konden begrijpen. Hij sprak
over het zoeken van het verloren schaap,
van een munt, en de vreugde over de
terugkeer van een afgedwaalde zoon
(zie Lucas 15).

De Heiland citeerde vaak de Schriften in
zijn onderwijs. Ga uw leerlingen in de
les voor in het veelvuldig gebruik van
de Schriften. Laat ze inzien dat de men-
sen in de Schriften gewone mensen
waren die zo goed mogelijk probeerden
de Heer te dienen en daarbij hun deel
aan beproevingen en vreugde hebben
gekregen. Stel vragen die ertoe leiden
dat uw leerlingen op zoek gaan naar het
antwoord in de Schriften. Moedig uw
leerlingen aan thuis de Schriften te
bestuderen en laat ze zien hoe ze dat het
beste kunnen doen. Leer ze hoe ze de
voetnoten en andere hulpmiddelen in de
Schriften kunnen gebruiken. Deel
opdrachten uit waarvoor uw leerlingen
de Schriften en de woorden van de
hedendaagse profeten ter hand moeten
nemen.

Onderwijs onder invloed
van de Geest
Leerkrachten streven naar de leiding
van de Geest in hun onderwijs. Iemand
kan diepzinnige leerstellingen behande-
len in zijn les en de leerlingen kunnen
geanimeerd meedoen aan de discussie,
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maar als de Geest niet aanwezig is, zal
dat geen blijvende indruk maken op de
ziel. Als de Geest aanwezig is, worden
ze gesterkt in hun liefde voor hun
hemelse Vader en Jezus Christus, hun
liefde voor elkaar en hun voornemen
om het evangelie na te leven. U kunt het
volgende doen om de Geest in uw klas
uit te nodigen:

• Begin met een gebed.

• Behandel de Schriften en de leringen
van de hedendaagse profeten.

• Geef uw getuigenis.

• Vertel ervaringen en nodig de klas uit
hetzelfde te doen.

• Gebruik muziek (zie blz. 10).

• Toon uw liefde voor de Heer en
anderen.

Als u zich goed hebt voorbereid, zal de
Heilige Geest uw verstand verlichten en
u leiding geven tijdens de les. U kunt
ingevingen krijgen over uw leerlingen
en over zaken waarop u in uw onderwijs
nadruk behoort te leggen. U kunt ideeën
en gevoelens krijgen over hoe u hen
het beste kunt onderwijzen. Uw inzet zal
meer vruchten afwerpen naarmate u
zich meer verlaat op de influisteringen
van de Geest. Ook zult u uw leerlingen
kunnen leren hoe ze de invloed van de
Geest kunnen herkennen.

Tot leergierigheid aanzetten
De Heer heeft gezegd: ‘Put woorden
van wijsheid uit de beste boeken; zoekt
wetenschap, ja, door studie alsmede

door geloof’ (LV 88:118). Elk lid is zelf
verantwoordelijk voor het opdoen van
kennis van de waarheid. Het is aan de
leerkracht om in anderen het verlangen
wakker te schudden om het evangelie te
bestuderen, te begrijpen en na te leven.
U kunt zich bij deze taak op drie zaken
concentreren:

1. Wek de belangstelling van uw leerlin-
gen en houd die vast. Uw enthousi-
asme voor evangeliestudie is hierbij
de sleutel. Een andere is uw gebruik
van werkvormen die uw lessen dui-
delijk en interessant maken en uw
leerlingen zullen bijblijven (zie blz.
9–12). De interesse wekken is vooral
van belang aan het begin van de les.
Bij uw planning van de les, kunt u
manieren bedenken om de Geest uit
te nodigen, direct de aandacht van uw
leerlingen te krijgen, en hen te bepa-
len tot de leerstelling of het beginsel
waarin u wilt onderwijzen.

2. Moedig aan tot deelname. Bedenk
manieren waarmee u iedereen bij de
les kunt betrekken. U kunt iemand
vragen een citaat of een tekst voor te
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lezen of een verhaal te vertellen.
U kunt uw leerlingen vragen ant-
woord te geven op uw vragen en in te
gaan op de lesstof. U kunt een van de
leerlingen vragen een lied te zingen of
een instrument te bespelen. U kunt in
gebed iemand uitkiezen om een getui-
genis te geven of een ervaring te ver-
tellen die betrekking heeft op de les.
Soms doet u er goed aan zo’n verzoek
ruim van tevoren te doen, zodat men
zich goed kan voorbereiden en zich
prettig bij de opdracht voelen.

Het thema van iemands les was wat
het betekent in het Boek van Mormon
te lezen. Hij vroeg de jongeren in zijn
klas na te denken over een tekst die
hun leven had veranderd. Tijdens de
les vroeg hij drie of vier van hen om
op te staan en hun tekst aan de klas
voor te lezen en te vertellen hoe de
tekst hun leven had veranderd. Toen
zij hun gevoelens over de kracht van
het Boek van Mormon onder woor-
den brachten, kregen veel andere leer-
lingen het verlangen de Schriften
dagelijks te bestuderen en te overden-
ken.

Sommige mensen doen liever niet
mee. Vraag niemand iets voor te lezen
of om te bidden tenzij u zeker weet
dat ze zich daar prettig bij voelen. Als
u eraan twijfelt of iemand mee wil
doen, kunt u beter om vrijwilligers
vragen dan iemand voor het blok te
zetten. De meeste leerlingen zullen
zich van lieverlee prettig voelen bij
een opdracht als ze zien dat de deel-
nemers met respect en beleefd behan-
deld worden.

3. Help ze het geleerde toepassen.
U behoort de leerlingen ook duidelijk
te maken hoe ze het geleerde kunnen
toepassen op hun leven. Dat kan
bestaan uit het geven van opdrachten
en uitdagingen waardoor de leerlin-
gen leerervaringen kunnen hebben
met de leerstellingen waarin zij zijn
onderwezen. Denk eraan dat evan-
gelieonderwijs geen waarde heeft
tenzij het wordt omgezet in evangelie-
beleving.

De onderwijsleersituatie
optimaliseren
De beste onderwijsleersituatie is er een
waarin iedereen graag wil dat ieder in
de klas iets leert. Leergierigheid neemt
toe als leerkracht en leerlingen van
elkaar houden en elkaar helpen begrip
te krijgen van het evangelie en daardoor
het verlangen om dat beter te gaan
naleven. Als u en uw leerlingen samen
proberen een positieve onderwijsleer-
situatie te scheppen, zal er minder gauw
ordeverstoring ontstaan. U behoort al
het mogelijke te doen om een dergelijke
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situatie te scheppen en uw klas te leren
hoe men hiertoe kan bijdragen.

Hierna volgen enkele tips waarmee
u een optimale onderwijsleersituatie in
de hand kunt werken:

• Wees op tijd in uw lokaal met alle
benodigde materialen en apparatuur.

• Zorg ervoor dat uw lokaal schoon
en netjes is, en vrij van alles wat de
leerlingen zou kunnen afleiden.

• Begin en eindig op tijd.

• Verwelkom alle leerlingen zo mogelijk
persoonlijk.

• Doe datgene wat de Geest zal uit-
nodigen en wat aanzet tot eerbied en
voorkomendheid.

• Heb uw leerlingen lief en zorg ervoor
dat ze zich op hun gemak voelen.

• Stel vragen die de leerlingen tot het
onderwerp van de les bepalen.

• Moedig de leerlingen aan met respect
en begrip naar elkaar te luisteren.

• Pas op voor besprekingen die het
getuigenis kunnen schaden of
verzwakken, of waardoor de Geest
zich terugtrekt.

Zelfs als u er alles aan gedaan hebt om
de onderwijsleersituatie te optimalise-
ren, kunt u toch nog voor problemen
komen te staan. Met de hierna volgende
tips kunt u die problemen wellicht
oplossen:

• Als de orde wordt verstoord, houdt
u op met praten totdat u weer de
aandacht hebt. Ga daarna door met
de les.

• Als men veel onder de les praat, kunt
u de betrokkenen na afloop van de les
even apart nemen om te vragen wat
zij en u kunnen doen om de les te
verbeteren.

• Als iemand de bespreking domineert,
geeft u andere leerlingen de kans een
vraag van u te beantwoorden. Of u
zegt vriendelijk dat u de leerlingen
die nog geen beurt hebben gehad, ook
aan het woord wil laten.

• Als de leerlingen opmerkingen
plaatsen die buiten het bestek van de
bespreking vallen, bedankt u ze
vriendelijk, maar gaat u weer verder
met het onderwerp van de les. 

Storend gedrag zal afnemen wanneer
u erin slaagt iedere leerling te laten
voelen dat hij erbij hoort en geliefd is, en
dat zijn inbreng gewaardeerd wordt.
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Variatie aanbrengen in de didactische
werkvormen

9

U kunt veel doen om uw lessen interes-
sant te maken en uw leerlingen de evan-
geliewaarheden bij te brengen. U kunt
bijvoorbeeld:

Verhalen en voorbeelden
gebruiken
Verhalen en voorbeelden wekken
iemands aandacht en houden die vast.
Ze maken duidelijk hoe de evangelie-
beginselen in het dagelijks leven kunnen
worden toegepast.

U treft uitstekende verhalen in de Schrif-
ten en uw lesboek aan. Neem elk verhaal
dat u in uw les gebruikt vooraf goed
door. Oefen thuis hoe u het verhaal het
beste kunt vertellen. Uw klas zal beter

luisteren als u het verhaal vertelt in
plaats van voorleest. Ook vinden jonge
kinderen het fijn om een verhaal na
te spelen.

Een jeugdwerkleerkracht begon haar les
altijd met een verhaal uit de Schriften.
Als haar les bijvoorbeeld over goedheid
ging, vertelde ze het verhaal van de
barmhartige Samaritaan. Dat gaf de kin-
deren de kans het verhaal voor zich te
zien: de man die werd beroofd en de
mannen die snel voorbij liepen zonder
iets te doen. Zij waren onder de indruk
van de goedheid en waardigheid van de
Samaritaan die voor de gewonde man
zorgde. De kinderen keken uit naar die
verhalen. De leerkracht leerde de aan-
dacht van haar klas vast te houden door



de intonaties in haar stem en haar
woordkeus. De leerlingen raakten geïn-
teresseerd in en vertrouwd met de
Schriften.

Platen en voorwerpen
gebruiken
De Heiland gebruikte vaak eenvoudige
voorwerpen in zijn onderwijs. Hij
gebruikte koren, zand, stenen en andere
bekende zaken om de mensen zijn leer
duidelijk te maken. Zo vergeleek hij het
koninkrijk Gods met een schat die zo
groot was dat iemand zijn hele bezit van
de hand zou willen doen om die
te bemachtigen (zie Matteüs 13:44).

Kijk om u heen. Welke voorwerpen kunt
u gebruiken om uw leerlingen een
evangeliebeginsel duidelijk te maken?

U kunt eenvoudige tekeningen en platen
gebruiken ter illustratie van een evan-
geliebeginsel. Laat een plaat zien uit
Evangelieplaten terwijl u een verhaal ver-
telt. Maak een eenvoudige tekening op
het bord of een blaadje om een verhaal
interessanter te maken.

Een leerkracht gaf eens een les die was
gebaseerd op Jezus’ gelijkenis over het
kaf en het koren. De leerlingen kwamen
uit een agrarisch gebied. Daarom wist
de leerkracht dat ze zouden begrijpen
dat de jonge plantjes eronder zouden lij-
den als het onkruid te vroeg zou worden
weggehaald. Hij zorgde voor een bundel
koren met onkruid er doorheen. Hij zette
de bundel voor in de klas neer.

Een andere leerkracht moedigde zijn
leerlingen aan iets te bedenken wat met
bekering vergeleken kon worden. Een
van de leerlingen opperde dat bekering
met zeep vergeleken kan worden, want
bekering reinigt ons van zonde.

Muziek gebruiken
Muziek is een uitstekende manier om de
Geest van de Heer uit te nodigen in
uw lessen. Met muziek kunt u gevoelens
uiten die moeilijk te verwoorden zijn.

In de lofzangen van de kerk worden veel
evangeliebeginselen behandeld. Ze kun-
nen in bijna elke les gebruikt worden.
U kunt iemand, een groep, het gezin, of
de hele klas uitnodigen om een lofzang
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te zingen die betrekking heeft op de les.
U kunt ook de woorden van een lofzang
voorlezen terwijl iemand u begeleidt op
de piano. Of u kunt een opname van een
lofzang afspelen.

Eén leerkracht bereidde een les voor
over dienstbetoon. Ze koos een lofzang
uit ter ondersteuning van het onder-
werp. In de les vroeg ze een zuster de
woorden van de lofzang op te lezen en
een ander zachtjes de wijs te neuriën.
Ze vroeg de klas na te denken over de
inhoud van de lofzang. Door deze werk-
wijze gingen de leerlingen het belang
van dienstbetoon inzien.

Vragen stellen die tot
nadenken en discussie
aanzetten

Het stellen van de juiste vragen zal aan-
zetten tot nadenken en discussie in uw
les. Vragen en discussies kunnen op veel
manieren nuttig zijn. De aandacht van
de leerlingen zal niet afdwalen. U kunt
erachter komen of de leerlingen de les

hebben begrepen. De leerlingen kunnen
elkaar wat leren doordat zij de vragen
beantwoorden en bespreken. Zij kunnen
leren hoe ze de evangeliebeginselen in
hun leven kunnen toepassen.

Beslis tijdens uw voorbereiding welke
vragen u gaat stellen. De volgende tips
kunnen van nut zijn.

• Stel vragen die de leerlingen ertoe
aanzetten om na te denken over het
evangeliebeginsel en hoe het van
toepassing is op hun leven. Denk-
vragen beginnen vaak met ‘waarom?’
of ‘hoe?’ U behoort over het algemeen
vragen die met ja of nee kunnen
worden beantwoord, of met een enkel
woord, te vermijden.

Zo kunt u in een les over het centraal
stellen van de Heiland in ons leven,
de volgende vragen behandelen:

‘Wat houdt het in om op Christus de
Rots te bouwen?’

‘Op welke andere fundamenten dan
Christus de Rots bouwen mensen
soms hun leven?’

‘Hoe bent u gezegend doordat u uw
leven op Christus de Rots bouwt?’

• Stel vragen die de leerlingen ertoe
aanzetten eigen ideeën en ervaringen
te vertellen. Bijvoorbeeld:

‘Waarom gebiedt de Heer ons altijd
te bidden?’

‘Hoe heeft Hij uw gebeden verhoort?’
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• Stel vragen die ertoe leiden dat de
leerlingen de evangeliebeginselen
gaan toepassen. Bijvoorbeeld:

‘Hoe kunnen we ons openstellen voor
het krijgen van antwoord op onze
gebeden?’

‘Hoe kunt u te weten komen dat Jezus
Christus de Heiland van de wereld
is?’

‘Hoe kunt u uw getuigenis vergroten
dat Joseph Smith een profeet van
God is?’

Als iemand u een vraag stelt waarop
u geen antwoord hebt, vraagt u uw klas
of zij het weten, of zegt u dat u het
antwoord zal opzoeken.

U moet als u een vraag hebt gesteld, niet
van slag raken als uw leerlingen een
paar seconden niets zeggen. Ze kunnen
de tijd nodig hebben om erover na te
denken. Als ze echter de vraag niet
lijken te begrijpen, zult u hem anders
moeten stellen. Als u iemand een vraag
stelt, kan het goed zijn om hem of haar
bij de naam te noemen en dan de vraag
te stellen.

Pas ervoor op om een goede bespreking
af te breken om maar al het lesmateriaal
te kunnen behandelen. Het is belang-
rijker dat de leerlingen de invloed van
de Geest voelen, het evangelie beter
gaan begrijpen, leren de evangeliebegin-
selen toe te passen en gesterkt worden in
de naleving van het evangelie.

Gasten uitnodigen
U kunt af en toe iemand in uw klas uit-
nodigen. U kunt een goed lid vragen een
verslag te geven, een verhaal te vertellen
of zijn getuigenis te geven. Laat uw gast
van tevoren weten hoeveel tijd hij of zij
heeft. Vraag uw bisschop of gemeente-
president om toestemming als u iemand
uitnodigt die niet tot uw wijk of
gemeente behoort.

Eén quorumpresident ouderlingen
vroeg een ander lid om in het quorum te
komen uitleggen hoe de ouderlingen
hun huisonderwijs aantrekkelijker
kunnen maken voor de kinderen in de
gezinnen die ze bezoeken. De ouder-
lingen gingen niet alleen inzien waarom
huisonderwijzers de kinderen behoren
te kennen, maar ook kregen ze allerlei
tips om de kinderen te betrekken in de
huisonderwijsboodschap.

Activiteiten gebruiken
Door eenvoudige activiteiten te gebrui-
ken die betrekking hebben op de les
kunnen leerlingen, vooral kinderen en
jongeren, een groter begrip krijgen
van de evangeliebeginselen. Dergelijke
activiteiten moeten wel geschikt zijn
voor evangelieonderwijs. Veel lesboeken
van de kerk bevatten suggesties voor
activiteiten.

12



Uw les voorbereiden

13

Het is belangrijk dat u uw lessen zorg-
vuldig voorbereidt, zodat u zo effectief
mogelijk in de evangeliebeginselen kunt
onderwijzen. De volgende tips kunnen
u van pas komen bij uw voorbereiding.

Beschikbare leermiddelen
De kerk heeft lesmateriaal samengesteld
en goedgekeurd dat is gebaseerd op de
Schriften en leringen van de heden-
daagse profeten. Vraag uw leid(st)er of
de volgende leermiddelen u ter beschik-
king staan:

• Een lesboek voor de leerkracht voor
uw klas dat is uitgegeven door de
kerk

• Exemplaren van de Schriften voor uw
leerlingen

• Tijdschriften van de kerk met de lerin-
gen van de hedendaagse profeten

• Hulpmiddelen bij de schriftstudie,
zo die beschikbaar zijn in uw taal

• Een stel platen bijeengebracht in
Evangelieplaten, die zich in de media-
theek behoort te bevinden



Kijk de beschikbare leermiddelen door
en bepaal hoe u ze in uw lessen kunt
gebruiken. U hoeft geen overvloed aan
materiaal te gebruiken om een doeltref-
fend leerkracht te zijn. Christus gaf zijn
onderwijs onder nederige omstandig-
heden. De belangrijkste invloed in uw
onderwijs is de Geest. Gepast gebruik
van leermiddelen én de leiding van de
Geest werken goed evangelieonderwijs
in de hand.

Vroeg beginnen met uw
voorbereiding
Begin ruimschoots van tevoren met de
voorbereiding van uw les. Vaak komt
het uw les ten goede als u een paar
weken van tevoren met de voorberei-
ding begint. Daardoor hebt u de tijd om
over het onderwerp van de les na te
denken en te bidden en u goed voor te
bereiden.

U op het doel van de les
concentreren
Elke les die u geeft moet een doel heb-
ben. Het doel van een les over vasten
kan de leerlingen bijvoorbeeld meer
inzicht geven in de zegeningen van
vasten of het belang van het vasten met
een specifiek doel voor ogen. De presen-
taties en besprekingen in de les behoren
zich op het doel te concentreren.

Ter bepaling van het doel van de les
bestudeert u het lesmateriaal en de bijbe-
horende schriftteksten. Vraag de Heer
u inzicht te geven in wat in de les de
belangrijkste boodschappen zijn voor
uw leerlingen. Stel uzelf de vraag:

‘Wat dient er in het leven van mijn leer-
lingen te gebeuren als gevolg van mijn
les?’ Veel lessen in de lesboeken van de
kerk bevatten een doelomschrijving.
Aan de hand van die omschrijving kunt
u bepalen welke invloed ervan de les
dient uit te gaan.

Bepalen wat u wilt
behandelen
Als u het doel van de les heeft vastge-
steld, bepaalt u in welke beginselen u les
dient te geven om het doel te bereiken.
De meeste lesboeken bevatten vol-
doende teksten, verhalen en andere
informatie waarmee u de les kunt geven.
Vaak zal een les meer stof bevatten dan
u in uw lestijd zult kunnen behandelen.
In die gevallen beslist u wat de leerlin-
gen het meest tot nut zal zijn. Stel uzelf
de vraag: ‘Aan welke leringen en begin-
selen zullen de leerlingen het meest in
hun leven hebben?’

Als u gebruik wilt maken van leerstof
die niet in het lesboek of de Schriften
staat, overweeg dan het gebruik van de
verhalen en artikelen in de boodschap-
pen van het Eerste Presidium, huis-
bezoekboodschappen en de kerktijd-
schriften, vooral de conferentie-
uitgaven.

Voor het uitkiezen van de leerstof:

• Neemt u gebedvol de inhoud van de
les door.

• Maakt u een lijst van de belangrijkste
leringen en beginselen die in de les
aan de orde komen.
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• Houdt u altijd de behoeften en achter-
grond van uw leerlingen voor ogen.

• Stelt u zich open voor de leiding van
de Geest.

Het is gewoonlijk het beste een of twee
belangrijke beginselen te behandelen.

Bepalen hoe u de leerstof
behandelt
Als u eenmaal besloten hebt wat u gaat
behandelen, moet u vervolgens bepalen
hoe u het gaat behandelen. U kunt het
beste de leerstof gebedvol doornemen
en bedenken welke werkvormen het
meest zullen aanslaan bij uw leerlingen.
De werkvormen die u gebruikt, moeten
ertoe leiden dat uw leerlingen de stof
gaan begrijpen en die gaan toepassen in
hun leven.

Neem de teksten, verhalen en andere
leerstof die voorkomen in de les zorg-
vuldig door, alsmede andere teksten die
u inzicht in de leer of het beginsel geven.
Bereid u zo voor dat u uw leerlingen
kunt vertellen hoe de behandelde tek-
sten praktische toepassing in hun leven
hebben (zie 1 Nephi 19:23).

Overweeg ook het gebruik van verhalen
en voorbeelden uit uw eigen leven en uit
dat van uw leerlingen. Een tiener hield
bijvoorbeeld op met roken na het bijwo-
nen van een les over het woord van wijs-
heid in zijn priesterschapsquorum. De
leerkracht beschreef daarin hoe zijn
broer van het roken was afgekomen. Dit

voorbeeld gaf aan dat een roker zijn
gewoonte de baas kan worden. Na dat
gehoord te hebben wist de leerling dat
dat voor hem ook mogelijk was.

Zie blz. 9–12 in deze leidraad voor infor-
matie over werkvormen die u in uw les
kunt gebruiken.

De les samenvatten
De Heiland vatte vaak zijn onderwijs
samen en moedigde zijn toehoorders
aan om dat toe te passen (zie de gelijke-
nis van de barmhartige Samaritaan,
Lucas 10:30–37). Aan het eind van een
les vat u samen wat u in de les heeft
behandeld. Doe de leerlingen manieren
aan de hand waarmee zij de leringen of
beginselen in hun leven kunnen toepas-
sen en vraag hun ook suggesties te doen.
Moedig hen aan in de komende week
een van die ideeën in praktijk te bren-
gen. In latere lessen kunt u uw leerlin-
gen vragen wat hun ervaringen zijn met
het beginsel in de praktijk.

De leerlingen van een bepaalde klas kre-
gen de opdracht om een week lang
dagelijks anoniem iets voor een ander te
doen. Voorafgaand aan de volgende les
vroeg de leerkracht de leerlingen hoe het
hun vergaan was. Verschillende leerlin-
gen vertelden enthousiast over hun
ervaringen en het goede gevoel dat ze
hadden overgehouden aan de praktijk-
kant van hun les. De positieve reactie
van die leerlingen motiveerde anderen
om ook hulpvaardiger te zijn.
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Begrip voor uw leerlingen

16

Het is belangrijk dat u uw leerlingen
begrijpt. Overweeg de volwassenheid en
ervaring van uw leerlingen. Mensen van
verschillende leeftijden hebben verschil-
lende behoeften en leren op verschil-
lende manieren.

Kinderen
Kinderen zijn lichamelijk, sociaal, emo-
tioneel en geestelijk in de groei. Denk bij
uw lesvoorbereiding aan de talenten,
vermogens en behoeften van elk kind.

Kinderen houden van variatie. Gebruik
korte verhalen, eenvoudige spelletjes,
aanschouwelijk onderwijs en liedjes om
hun aandacht vast te houden.

Voor kinderen zijn begrippen als delen
met anderen, vriendelijkheid en geduld

nieuw. Mocht het in de les eens misgaan
op een van die terreinen dan kunt u ze
herinneren aan Jezus’ voorbeeld en hen
aanmoedigen Hem daarin te volgen.

Kinderen zijn trouw en gelovig. Zij zul-
len geloven wat u hun leert. Ze zullen
u ook als voorbeeld nemen.

Jongeren
De periode tussen de kinderjaren en vol-
wassenheid zorgt soms voor problemen.
De leerlingen in deze leeftijdsgroep zul-
len hun handen al vol hebben aan hun
taken thuis, op school en op hun werk.
Met de volgende tips kunt u jongeren
wellicht ten goede beïnvloeden.
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Zorg ervoor dat elke les relevant is voor
hun leven. Maak ze duidelijk dat het
evangelie antwoord kan geven op hun
vragen en dat het maken van goede keu-
zes belangrijk is.

Jongeren kunnen zich eenzaam voelen
en niet gewaardeerd. Zorg ervoor dat
iedereen zich thuis voelt in uw klas. Als
jongeren deel uit maken van een groep
met evangelienormen putten ze daar
geestelijke kracht uit en de motivatie om
hun leven rein te houden.

Respecteer hun mening. Moedig hen aan
deel te nemen aan de les en hun ideeën
met u en met elkaar te bespreken.

Volwassenen
Volwassen leerlingen zijn van verschil-
lende leeftijden en hebben verschillende
achtergronden en ervaringen. Doe uw
voordeel met deze verschillen. Moedig
uw leerlingen aan te vertellen wat ze
hebben geleerd van hun ervaringen.
Maak gebruik van hun vele talenten.

Houd uw onderwijs van de evangelie-
waarheden eenvoudig. De Heilige Geest
zal de leerlingen begrip geven van de
waarheden en hun leren hoe ze die in
hun leven kunnen toepassen.



Vruchten van goed onderwijs
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U kunt de blijdschap ervaren die ten deel
valt aan hen die anderen helpen groeien
in de kennis van het evangelie. Doordat u
zich ijverig en toegewijd inzet voor goed
evangelieonderwijs zullen anderen een
sterker getuigenis van de Heiland kun-
nen ontwikkelen en de geboden naleven.

Het zat een zondagsschoolleerkracht
niet lekker dat hij zoveel mensen in zijn
klas had die veel beter les konden geven
dan hij. Hij vroeg zich af of zijn onder-
wijs wel zoden aan de dijk zette. Toen
werd hij op een zondag even apart
geroepen door een van zijn leerlingen.
Ze zei hem dat de ervaringen van haar
man met de Geest in zijn klas ertoe
geleid had dat hij zijn gezin nu elke dag
bijeenriep voor het gezinsgebed. Ook
had hij zich voorgenomen om met zijn
gezin naar de tempel te gaan om zich

daar als gezin te laten verzegelen. De
leerling uitte haar liefde en diepe
waardering voor alles wat de leerkracht
deed om de Geest in zijn klas uit te nodi-
gen. Dat stemde de leerkracht nederig
en deed hem het ware doel en de belo-
ningen van evangelieonderwijs inzien.

Ook u zal door uw onderwijs, samen
met uw leerlingen, gezegend worden.
Uw eigen kennis van het evangelie en
uw getuigenis van de Heiland zullen
een vlucht nemen doordat u uw evan-
gelielessen voorbereidt en u in het evan-
gelie verdiept. U zult meer liefde voor
anderen krijgen. U zult een diepere
invloed van de Geest in uw leven voelen
naarmate u nederig en ijverig probeert
uw eigen onderwijs in praktijk te bren-
gen. Uw roeping als leerkracht zal uw
leven ten goede komen.



Onderwijsverbetering in de gemeente
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Het gemeentepresidium is verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van het onder-
wijs in de gemeente.

Taak van de coördinator
onderwijsverbetering
Wanneer de groei van de gemeente
doorzet, moet een lid van het gemeente-
presidium een coördinator onderwijs-
verbetering roepen en aanstellen, die
toeziet op de onderwijsverbetering. De
coördinator kan zowel een broeder als
een zuster zijn. Hij of zij maakt deel uit
van de gemeenteraad en is de vraagbaak
voor leidinggevenden en leerkrachten
in priesterschap en hulporganisaties op
het gebied van onderwijsverbetering.
De coördinator is de leidinggevenden

behulpzaam bij het plannen en leiden
van de bijeenkomst onderwijsverbete-
ring en, wanneer daartoe aangewezen,
geeft de cursus Evangelieonderwijs.

Steun van leiders aan
leerkrachten
De leidinggevenden in priesterschap en
hulporganisaties zijn verantwoordelijk
voor de kwaliteit van het evangelie-
onderwijs in de gemeente. Zij geven zelf
voorbeeldig les en maken de leerkrach-
ten duidelijk hoe belangrijk hun roeping
is. Zij spreken hun waardering uit voor
de leerkrachten met wie zij werken, ver-
lenen hun assistentie en moedigen hen
aan. De kwaliteit van het onderwijs in
de kerk zal vooruit gaan als leiders wel-



gemeende steun en aanmoediging geven
aan de leerkrachten in hun organisatie.

Bijeenkomst
onderwijsverbetering
Iedere leidinggevende en leerkracht in
priesterschap en hulporganisatie woont
elke drie maanden de bijeenkomst
onderwijsverbetering bij om beginselen,
methoden en vaardigheden te leren, die
het evangelieonderwijs ten goede
komen. De coördinator onderwijsverbe-
tering neemt, in overleg met de leiding-
gevenden in priesterschap en hulporga-
nisaties, het initiatief bij het inroosteren
en plannen van de bijeenkomst onder-
wijsverbetering. De bijeenkomst wordt
gehouden op een tijd die de leerkrachten
en leidinggevenden uitkomt, maar mag
niet conflicteren met het zondagse ver-
gaderschema. De bijeenkomst duurt
doorgaans niet meer dan een uur.

Een bijeenkomst onderwijsverbetering
kan bestaan uit:

• Een korte boodschap van een lid
van het gemeentepresidium of een
leidinggevende in priesterschap of
hulporganisatie over een onderwijs-
beginsel.

• Een presentatie van een onderwijs-
methode of -vaardigheid door een
leidinggevende of leerkracht in
priesterschap of hulporganisatie.

• Tijd voor leerkrachten en leidingge-
venden waarin zij ideeën en manieren
kunnen bespreken waarmee de leer-
ling specifiek kan worden geholpen.

Wanneer het aantal leerkrachten en
leidinggevenden in de gemeente
toeneemt, kan er elk kwartaal een bijeen-
komst onderwijsverbetering worden
gehouden voor:

• Leerkrachten en leidinggevenden
van volwassen leden.

• Leerkrachten en leidinggevenden
van leden van 12 t/m 17.

• Leerkrachten en leidinggevenden
in het jeugdwerk.

Deze bijeenkomsten kunnen zo inge-
roosterd worden dat er elke maand een
wordt gehouden.

Cursus Evangelieonderwijs
Met de cursus Evangelieonderwijs
wordt een eerste aanzet gegeven om
van de leden goede evangelieleer-
krachten thuis en in de kerk te maken.
Op blz. 21–22 vindt u een overzicht van
de cursus. De coördinator evangelie-
verbetering geeft de cursus, tenzij het
gemeentepresidium daarvoor een ander
lid in de gemeente roept.

Het gemeentepresidium vraagt leden de
cursus te volgen. Doorgaans wordt de
cursus door niet meer dan tien leden
tegelijk gevolgd, zodat ieder vol tot zijn
recht komt.
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Schema voor de cursus Evangelieonderwijs
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De cursus Evangelieonderwijs biedt alle
leden van de kerk de kans zich te
bekwamen als leerkracht. De cursus
wordt gegeven door de coördinator
onderwijsverbetering of een andere
ervaren leerkracht die daarvoor door de
gemeentepresident wordt geroepen. De
cursus kan tijdens de zondagsschool of
op een andere geschikte tijd worden
gegeven. Als de cursus gegeven wordt
aan leiders en leerkrachten van een
bepaalde organisatie kan hij ook als
onderdeel van hun reguliere leidersver-
gadering worden gegeven. Als afstand
of gebrek aan lokalen het moeilijk maakt
om de cursus tijdens de zondagsschool
te geven, kan worden overwogen om
van de cursus een combinatie van thuis-
studie en een paar instructiebijeenkom-
sten (waarin verschillende lessen behan-
deld worden) te maken.

In deze leidraad staan ideeën voor elke
les. Wanneer de cursusleider een les
voorbereidt, behoort hij of zij de aanwij-
zingen onder ‘Variatie aanbrengen in de
werkvormen’ te gebruiken. Aan het eind
van de les behoort de cursusleider de
cursisten aan te moedigen het geleerde
in praktijk te brengen, hetzij in de kerk
of op een gezinsavond. Dat zal hun ont-
wikkeling als leerkracht zeer ten goede
komen. De cursus behoort, de genoemde
uitzondering daargelaten, in acht weken
gegeven te worden volgens het onder-
staande schema. De onderstaande
aanwijzingen zijn bestemd voor de
cursusleider.

Week 1
Geef elke cursist een exemplaar van
deze leidraad en neem de inhoud met ze
door. Behandel de inleiding en de afde-
ling ‘Uw geestelijke voorbereiding’. Leg
nadruk op het belang van de aanstelling
als leerkracht en de naleving van het
evangelie om de Geest bij zich te kunnen
hebben.

Week 2
Behandel ‘Liefde voor uw leerlingen’ in
de afdeling ‘De leraar Jezus navolgen’.
Wijs uw cursisten ook op de kenmerken
van de verschillende leeftijdsgroepen op
blz. 16–17 van deze leidraad. Vraag de
cursisten of zij positieve ervaringen heb-
ben met begrip tonen voor of hulp
bieden aan gezinsleden of klasgenoten.
U kunt ook bespreken hoe leerkrachten
kunnen inspelen op de behoeften van
elk lid, in het bijzonder nieuwe leden en
leden met een handicap.

Week 3
Behandel ‘In evangeliewaarheden les-
geven’ in de afdeling ‘De leraar Jezus
navolgen’. Onderstreep dat het belang-
rijk is om met gebruikmaking van de
Schriften de leer getrouw, duidelijk en
eenvoudig over te brengen en een eigen
evangeliestudieplan te hebben. 



Week 4
Behandel ‘Onderwijs onder invloed van
de Geest’ in de afdeling ‘De leraar Jezus
navolgen’. Zeg de cursisten dat ook zij
de invloed van de Geest in hun onder-
wijs kunnen hebben. Leer ze hoe ze de
Geest kunnen herkennen en er gehoor
aan geven.

Week 5
Behandel u op ‘Tot leergierigheid aan-
zetten’ in de afdeling ‘De leraar Jezus
navolgen’. Ga in op manieren waarop
leerkrachten hun leerlingen kunnen
duidelijk maken dat zij zelf verantwoor-
delijk zijn voor het leren kennen en het
naleven van het evangelie.

Week 6
Behandel ‘De onderwijsleersituatie opti-
maliseren’ in de afdeling ‘De leraar
Jezus navolgen’. Geef de cursisten aan
hoe zij de onderwijsleersituatie in hun
klas dusdanig kunnen optimaliseren dat
iedereen wil meedoen en wil leren.

Week 7
Behandel de afdeling ‘Variatie aanbren-
gen in de werkvormen’. De voorberei-
ding van een doeltreffende les vergt aan-
dacht en creativiteit. De stof in deze
afdeling kan daarbij van nut zijn. Vraag
de cursisten welke ervaringen zij hebben
gehad met de werkvormen die in deze
afdeling worden genoemd.

Week 8
Behandel de afdeling ‘Uw les voorberei-
den’. Maak de cursisten duidelijk dat het
de voorkeur verdient om de lesvoorbe-
reiding ruim van tevoren te beginnen,
en bespreek hoe doeltreffende lessen
worden gepland en gegeven.

Gedurende de cursus kunt u naar eigen
inzicht de aandacht vestigen op aspec-
ten in de afdeling ‘Vruchten van goed
onderwijs’. Vraag de cursisten hoe hun
leven ten goede beïnvloed is door goe-
de leerkrachten en hoe zij als leerkracht
anderen tot zegen zijn geweest.

Aan het eind van de cursus moedigt
u de deelnemers aan zich te blijven ver-
beteren als leerkracht. Als ze pas als
leerkracht geroepen zijn, behoort een
leid(st)er van hun organisatie hen in het
kort in te lichten over de leerlingen in
hun klas.  Daarna kunnen ze periodiek
hun vooruitgang rapporteren en hun
specifieke behoeften en problemen met
hun leid(st)er bespreken. Zij kunnen hun
leid(st)er bij hun in de klas uitnodigen
om hulp te bieden. De coördinator
onderwijsverbetering is de vraagbaak bij
uitstek voor alle leerkrachten  –  zij die
in de kerk lesgeven en zij die thuis of uit
hoofde van hun leidersfunctie onderwijs
geven.
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Kerkmateriaal en familiehistorische informatie
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De plaatselijker leiders en andere leden
kunnen het kerkmateriaal, met inbegrip
van de Schriften, cursusmateriaal,
kerktijdschriften, tempel(onder)kleding,
kopen of bestellen bij hun distributie-
centrum of het kledingcentrum.

Informatie inzake familiegeschiedenis
is beschikbaar op de internetsite over
familiegeschiedenis van de kerk:
www.familysearch.org.
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