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Wenken voor de leerkracht 

De Heiland heeft erop gewezen hoe belangrijk het is om de geboden te 
gehoorzamen en ze anderen 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 stimuleren zich aan hun doopverbonden te houden en anderen te 
dienen. Terwijl ieder meisje zich erop voorbereidt een jongevrouw en iedere 
jongen zich erop voorbereidt een jongeman te worden en het priesterschap te 
ontvangen, kunt u een belangrijke invloed ten goede op hun leven uitoefenen. 

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 
standaardwerken 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 acht 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, leder 
lesboek 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 Aaronische priesterschap. Ze blijven echter tijdens de 
zondagsschool het jeugdwerk bezoeken tot de eerste week van januari. Dan 
zullen zij naar de zondagsschool gaan. 

Dit lesboek bevat een aparte les '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 deze les elk jaar voordat het oudste kind in uw klas twaalf 
wordt, totdat de les is toegevoegd aan het jeugdwerklesboek. 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. 

Aparte lessen voor pasen en kerstmis komen in dit lesboek niet voor, omdat het 
in dit lesboek gaat over het leven en de zending van Jezus Christus. Als u toch 
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zo'n les wilt geven, dan kunt u er zelf een maken op grond van teksten uit het 
Boek van Mormon en het Nieuwe Testament en andere bronnen zoals 
Evangelieplaten en Kinderster. Het doel van de les moet zijn de kinderen 
vertrouwd te maken met Jezus Christus en zijn zending. 

Lesgeven uit 
dit lesboek 

Uzelf op het 
lesgeven 
voorbereiden 

Dit lesboek heeft de leringen uit het Nieuwe Testament als basis. De nadruk ligt 
daarbij op het leven en de zending van Jezus Christus. 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 
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. 

Moedig de kinderen aan het Nieuwe Testament thuis te lezen. Door te leren 
beseffen hoeveel Jezus van de mensen houdt en door zijn leringen beter te leren 
begrijpên, zullen de kinderen meer van de Heiland gaan houden en een groter 
verlangen krijgen om op Hem te gaan lijken. Naarmate de kinderen de belangrijke 
waarheden uit Jezus' leven en leringen leren kennen, zullen 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 
verleidingen in de hedendaagse wereld het hoofd te bieden. 

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

• Streef nederig naar de leiding van 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 gebeden (LV 112:10). Als wij nederig zijn, zak de Heer 
ons zegenen met het inzicht om zijn kinderen op de juiste manier les te geven. 

• Bestudeer de Schriften en de woorden van de hedendaagse 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 mensen te overtuigen' (LV 11:21). 

Een hedendaagse profeet, president Ezra Taft Benson, heeft opnieuw 
bevestigd hoe belangrijk het 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 
vergezellen 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 hun Vader in de Hemel en Jezus 
Christus van hen allemaal houden. Het zal ze ook leren anderen lief te hebben. 
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Met behulp van dit lesboek kunt u de kinderen op systematische wijze lesgeven 
met de Schriften als middelpunt. In de lessen wordt gebruik gemaakt van 
verhalen uit en verwijzingen naar het Nieuwe Testament 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 lessen goed voorbereid en interessant zijn, zullen de 
kinderen gemotiveerd zijn om aandachtig te luisteren en te leren. 

Met behulp van de volgende suggesties zult u beter voorbereid zijn op effectief 
onderwijs in uw klas: 

1. Bestudeer, een of twee weken van tevoren met een gebed in uw hart het doel 
van de les en de schriftpas sages die onder het hoofd 'Voorbereiding' 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 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 in staat zijn de verleidingen die op hun levenspad komen te 
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 een bepaald 
hoofdstuk in dat boek dat hetzelfde beginsel behandelt. U kunt veel nut 
hebben van die hoofdstukken bij uw voorbereiding om de kinderen het 
hoofdbeginsel of de leerstelling uit de les bij te brengen. 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 precies aan hoe u het schriftverhaal moet vertellen; u 
moet streven naar de leiding van de Geest om te bepalen wat u de kinderen 
moet leren en hoe. Wissel uw lesmethoden van week tot week af (zie 
'Lesgeven uit de Schriften' op de volgende bladzijde). Houd er bij uw 
voorbereiding rekening mee dat u 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 over gepaste persoonlijke ervaringen die het doel van de les 
onderstrepen. Laat u door de Geest leiden als u over ervaringen aan de klas 
vertelt of de kinderen over ervaringen laat vertellen. Sommige ervaringen zijn te 
heilig of te persoonlijk om in de klas te bespreken. 
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U behoort altijd naar de leiding van de Geest te streven 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 zinvol 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, houd dan rekening met de kinderen die hulp 
nodig hebben bij het opzoeken van teksten. Misschien moet u aan het begin van 
het jaar wat tijd uittrekken, vooral als u jongere kinderen lesgeeft, om ze te leren 
hoe ze teksten kunnen opzoeken. 

Gebruik afwisselende lesmethoden om de aandacht van de kinderen vast te 
houden. Met de volgende suggesties kunt u variatie aanbrengen in de wijze 
waarop u uit de Schriften lesgeeft. 

1. Vertel het schriftverhaal 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 waar zijn. 

2. Laat de kinderen het verhaal of gedeelten ervan uit de Schriften voorlezen. 
Bedenk 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 gebruik van de aanbevolen platen. Hierdoor kunnen de kinderen zich 
een beeld vormen van hoe de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. De 
platen worden genoemd onder 'Benodigdheden'. Ze zijn genummerd en 
bevinden zich in een envelop die bij het lesboek hoort. 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 
uitgebeeld.) U kunt eenvoudige rekwisieten gebruiken zoals een mantel, sjaal, 
een mes enzovoorts, en de kinderen het verhaal gedeeltelijk of helemaal laten 
naspelen. Vraag een kind hoe het zich zou voelen als ze echt die personen 
waren. De Heiland mag niet uitgebeeld worden, behalve in het kerstverhaal. 
Onze henelse Vader en de Heilige Geest mogen nooit uitgebeeld worden. 

5. Teken eenvoudige figuren of afbeeldingen op het bord of gebruik knipplaten 
terwijl u het schriftverhaal 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, een lid van de wijk of gemeente, of een kind uit de klas om 
een schriftverhaal 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 schriftverhaal vertelt, een goed-of-fout-spelletje met de 
kinderen. 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. Zet 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 
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vertelt. Leer de kinderen nieuwe woorden zodat ze de Schriften beter 
begrijpen en het plezierig voor hen is er thuis in 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 de vraag en het 
antwoord. 

11. Vertel het schriftverhaal 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 passage uit de Schriften. 

13. Maak een memory-spel met kartonnen kaartjes van 80 bij 130 mm. Zorg dat 
u vier tot acht paar kaarten heeft. U kunt bijvoorbeeld op het ene kaartje het 
eerste deel van één van de zaligsprekingen schrijven en op het bijpassende 
kaartje het tweede gedeelte, of de zegen die eraan verbonden is. Schud de 
kaartjes door elkaar en leg ze met de tekst naar beneden op de tafel of de 
vloer. Laat de kinderen om de beurt twee kaartjes omdraaien. Lees voor wat 
er op de kaartjes staat. Als de kaartjes bij elkaar horen (in dit geval een 
complete zaligspreking vormen), 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 
kaartjes met de goede kant naar boven liggen. 

U kunt acht paren maken over de zaligsprekingen: 

Paar 1: Zalig de armen van geest — want hunner is het Koninkrijk der 
hemelen. 

Paar 2: Zalig die treuren — want zij zullen vertroost worden. 

Paar 3: Zalig de zachtmoedigen — want zij zullen de aarde beërven. 

Paar 4: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid — want zij 
zullen verzadigd worden. 

Paar 5: Zalig de barmhartigen — want hun zal barmhartigheid geschieden. 

Paar 6: Zalig de reinen van hart — want zij zullen God zien. 

Paar 7: Zalig de vredestichters — want zij zullen kinderen Gods genoemd 
worden. 

Paar 8: Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil — want hunner is het 
Koninkrijk der hemelen. 

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

Meedoen aan discussies en andere leeractiviteiten kan 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 bijbehorende teksten op zodat de kinderen de antwoorden 
in de Schriften kunnen vinden. 

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 
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te stellen waarvan u het gevoel heeft dat ze die kunnen beantwoorden. Geef ze 
de tijd om te antwoorden. Help ze zo nodig, maar pas als ze de tijd hebben 
gehad om na te denken en te antwoorden. 

4. Moedig de kinderen aan hun mening te geven over het geleerde. Reageer 
positief op hun bijdragen. 

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

Moedig de kinderen aan het geleerde in hun leven toe te passen. Jakobus heeft 
ons aangespoord 'daders des woords' te zijn 'en niet alleen hoorders [want] dan 
zoudt gij uzelf misleiden'. De volgende ideeën kunnen van nut zijn: 

1. Geef uw getuigenis van de waarheden als de Geest u daartoe 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 de kinderen aan hun eigen exemplaren 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 lenen. 

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 alsof zij de 
personen uit de Schriften zijn. Vraag hun de details van het verhaal en hoe zij 
zich voelden toen die gebeurtenis plaatsvond. 

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 welke rol die beginselen in hun leven spelen. 

6. Doe een zoektocht door de Schriften: Moedig de kinderen gedurende het hele 
jaar aan om die teksten aan te strepen die vooral op hun leven van toepassing 
zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld Matteüs 7:12, Lucas 11:9, Johannes 3:16 en 
Handelingen 2:38 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 wanneer u de kinderen in overeenstemming met een besproken beginsel 
heeft zien handelen. Als u bijvoorbeeld een les geeft over het belang van 
vriendelijk zijn, dan kunt u vertellen wanneer u de kinderen vriendelijk tegen 
anderen heeft zien doen. 

8. Kom terug op 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 er 
de volgende zondag aan het begin van de les de kinderen naar vraagt. 

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

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 
bijvoorbeeld de volgende letters op een blad schrijven: 
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Wijs de letters aan terwijl u het corresponderende woord zegt. Herhaal de 
tekst een paar keer en laat de kinderen dan proberen die 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 Matteüs 5:16 bijvoorbeeld kunnen de 
kinderen 'en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken' verscheidene malen 
opzeggen. Vervolgens het gedeelte 'opdat zij uw goede werken zien' eraan 
toevoegen. Tenslotte kunnen zij het hele vers opzeggen. 

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 
opgezegd, kunt u de kinderen hun puzzel geven en hen apart of als klas de 
puzzelstukjes in de juiste volgorde laten leggen. 

4. 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 er nog een paar woorden aan toe te voegen. Ga hiermee door 
totdat ieder kind minstens een beurt heeft gehad. 

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

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

7. Kies een tekst uit de Schriften waarvan u wilt dat de kinderen hem uit het 
hoofd leren. 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 onderstreept 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 of een geloofsartikel uit 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 of een tekst opschrijven die hen thuis aan 
de les zal herinneren. 

7. Moedig de kinderen aan teksten te onderstrepen 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 die de kinderen aan het doel 
van de les zullen herinneren. 

8. Help de kinderen de volgorde van de boeken in het Nieuwe Testament uit het 
hoofd te leren. 
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9. Neem de beginselen en verhalen uit de Schriften van voorgaande lessen nog 
eens door. 

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 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 
een beginsel kracht bij te zetten. U kunt ook de liedjes laten zingen of de tekst 
van de liedjes opzeggen om de kinderen bij de les te betrekken. Als de 
audiocassettes (instrumentaal, 52505) of compact discs (instrumentaal, 50505) 
die bij het Children's Songbook horen beschikbaar zijn, kunt u die gebruiken om 
de liedjes te leren of als begeleiding in de klas. [N.B.: de liedjes in dit lesboek 
komen allemaal in Kinderliedjes dat momenteel in voorbereiding is. 
Kinderliedjes zal in 1998 verschijnen.] 

Zo nu en dan zal de klas gevraagd worden een evangeliepresentatie te geven 
tijdens de participatieperiode van het jeugdwerk. De presentaties behoren uit een 
les te zijn, weinig oefening te vereisen en de evangeliebeginselen die u hebt 
onderwezen kracht bij te zetten. U kunt de volgende suggesties voor de 
participatieperiode gebruiken: 

1. Speel een verhaal uit de Schriften na. 

2. Zeg uit het hoofd geleerde teksten gezamenlijk op. 

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 van toepassing is. 

Verweef de geloofsartikelen met uw les 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 ze 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 
karakteristieke kenmerken voor deze leeftijdsgroep zie Onderwijzen — geen 
grotere roeping (33043 120), blz. 37-38. 

Kenmerken 

Lichamelijk 

Kent periode van snelle en langzame groei 
Kan onhandig zijn 
Vindt het leuk om in een groep te spelen 
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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 toenemend verantwoordelijkheidsbesef 
Vindt activiteiten leuk waarbij het geheugen gebruikt moet worden 

Sociaal 

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 
Voelt een sterke behoefte om onafhankelijk te zijn 
Ontwikkelt een 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 
hebben, 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 
onderwijzen. 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 in elk geval de kans krijgen om 
even 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 
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de groep. 

Sommige kinderen kunnen leerproblemen hebben, blind, doof of geestelijk 
gehandicapt zijn, taal-, spraak-, gedrags-, sociale of motorische problemen 
hebben, of 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 het de behoefte om geaccepteerd te worden, 
leder kind wil het evangelie leren, de Geest voelen, met plezier meedoen en 
anderen dienen. 

De volgende richtlijnen kunnen een hulpmiddel zijn bij het 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 hun verantwoordelijkheid te 
leren om ieder kind in de klas te respecteren. 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, zo 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/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. 

Pas de leermiddelen en het lokaal aan zodat ze aan de individuele behoeften 
van het gehandicapte kind beantwoorden. 

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 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 bij het 
voorbereiden en geven van de les. Doordring ieder kind in uw klas ervan dat het 
een waardevol kind is van onze hemelse Vader. Onze hemelse Vader en Jezus 
Christus houden van ons en willen dat we gelukkig en veilig zijn. 
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Vertrouwd raken met 
het Nieuwe Testament 

De kinderen vertrouwd maken met het Nieuwe Testament en ze aansporen de 
Schriften te bestuderen. 

1. Bestudeer 2 Timoteüs 3:1-7, 13-17 met een gebed in uw hart. Bestudeer 
vervolgens de les en bepaal hoe u het hoofddoel van de les wilt bereiken. 
(Zie 'Voorbereiding op uw les' biz. VI, en 'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII.) 

2. Aanvullend leesmateriaal: Evangeliebeginselen, hoofdstuk 10. 

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

4. Maak de volgende acht woordstroken: Schriften, Standaardwerken, Bijbel, 
Oude Testament, Nieuwe Testament, Boek van Mormon, Leer en Verbonden, 
Parel van grote waarde. (U kunt ook het bord gebruiken in plaats van 
woordstroken.) 

5. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. De standaardwerken. 

N.B.: Als er kinderen in uw klas zitten die niet goed kunnen lezen, bedenk dan 
hoe u ze bij de les kunt betrekken zonder dat zij zich ongemakkelijk voelen. 
Lezen in de Schriften moet iedere week weer een positieve ervaring zijn. Uw 
enthousiasme zal de kinderen aansporen om zelf de Schriften te bestuderen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Zeg de kinderen dat ze een woord moeten raden. Geef ze de volgende 
aanwijzingen. Als ze weten om welk woord het gaat, mogen ze hun hand 
opsteken. 

We hebben er vier. 

(Naam van een kind of iemand die zij kennen die alle standaardwerken heeft) 
heeft ze. 

We noemen ze ook wel de standaardwerken. 

Ze bevatten het woord van God. 

Het zijn boeken. 

Als de kinderen het woord Schriften hebben geraden, leg dan uit dat u ze 
vandaag gaat vertellen hoe belangrijk de Schriften zijn. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Wat zijn de Schriften? In welk opzicht verschillen de Schriften van andere 
boeken? (2 Timoteüs 3:16.) 

• Waarom moeten we de Schriften bestuderen? Wanneer moeten we beginnen 
de Schriften te bestuderen? (2 Timoteüs 3:14-15.) Waarom is het belangrijk 
ermee te beginnen als we nog jong zijn? 

Toon uw exemplaren van de Schriften en hang de woordstrook 
'Standaardwerken' op. Leg uit dat we de Schriften ook wel de standaardwerken 
noemen omdat ze de officiële Schriftuur van de kerk zijn. 

Vraag de kinderen wat zij weten over de Schriften. Terwijl u wat over de 
standaardwerken vertelt, kunt u de bijpassende woordstrook ophangen of de 
naam van het standaardwerk op het bord schrijven. (Zie Evangeliebeginselen, 
hoofdstuk 10.) 

• In welke standaardwerken kunnen we over Jezus Christus lezen. Lees de 
volgende verzen voor of vraag een kind om ze voor te lezen: Mozes 8:24 
(tot en met den Heiligen Geest)] Leer en Verbonden 20:29; 2 Nephi 25:26 
en Psalm 83:18 (leg uit dat Jehova een andere naam is voor Jezus Christus). 
Maak de kinderen duidelijk dat alle vier de standaardwerken van Jezus 
Christus getuigen. 

• Laat de kinderen de inhoudsopgave in hun Bijbel opslaan (lijst met boeken in 
het Oude en het Nieuwe Testament). In welke twee delen is de Bijbel verdeeld? 
Wat zijn de namen die onder die twee delen staan? Leg uit dat de 
verschillende boeken van het Oude en Nieuwe Testament door verschillende 
profeten en kerkleiders zijn geschreven. (Als er een lijst met afkortingen bij 
staat, leg die dan uit.) Waar kunnen we het verslag van Jezus' leven en 
zending op aarde vinden? (In het Nieuwe Testament.) Laat de kinderen naar de 
lijst met boeken in het Nieuwe Testament kijken. Vertel dat de lessen dit jaar 
over de leerstellingen in het Nieuwe Testament gaan. 

• Wie waren Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes? Waarover hebben zij 
geschreven? (Leg uit dat deze vier mannen elk een verslag hebben geschreven 
van Jezus' leven. Ze hebben vaak dezelfde gebeurtenissen beschreven en alle 
vier getuigd dat Jezus de Heiland is.) Moedig de kinderen aan één van hun 
lievelingsverhalen over Jezus te vertellen of één van zijn leerstellingen. 

• Laat de kinderen Handelingen 1 opzoeken. Leg uit dat er in Handelingen staat 
dat de apostelen na de dood en opstanding van Jezus het evangelie aan de 
mensen hebben geleerd. Wat denk je dat de apostelen in de dagen van Jezus 
deden? Wat doen de apostelen in onze tijd? 

• Laat de kinderen de inhoudsopgave weer voor zich nemen. Leg uit dat de rest 
van het Nieuwe Testament hoofdzakelijk uit brieven bestaat die Jezus' 
apostelen en andere kerkleiders aan de leden van de kerk hebben geschreven. 
Waarom denk je dat ze die brieven hebben geschreven? Leg uit dat de vroege 
leden van de kerk door die brieven het evangelie beter leerden begrijpen. De 
apostelen spoorden hen daarin aan om getrouw te blijven. Hebben wij 
tegenwoordig iets in de kerk dat te vergelijken is met die brieven? (Ja, de 
toespraken van de algemene autoriteiten in de kerkelijke tijdschriften, de 
satellietuitzendingen, ringconferenties en de algemene conferentie.) 

Leg uit dat ieder boek in het Nieuwe Testament verdeeld is in hoofdstukken en 
verzen. Zo kunnen we passages makkelijk terugvinden. 
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• Schrijf Matteüs 28:2-9 op het bord. in welk standaardwerk kunnen we die 
tekst vinden? Welk getal geeft het hoofdstuk aan? En welke getallen de 
verzen? Lees de verzen samen met de kinderen. Waar gaat deze tekst over? 
Waarom is het belangrijk dat die gebeurtenis in de Schriften staat? 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat de kinderen de volgorde van de boeken in het Nieuwe Testament uit het 
hoofd leren. Herhaal de volgorde van de boeken de komende weken. 

2. Bespreek het achtste geloofsartikel en laat ze het uit het hoofd leren (zie 
Teksten uit het hoofd leren', biz. X). Wijs de kinderen erop dat onze Bijbel 
vertaald is van oude documenten die keer op keer zijn overgeschreven. 
Daardoor zijn er zowel fouten bij het vertalen als het overschrijven ingeslopen. 
Ook al is het grootste gedeelte van de Bijbel juist, de profeet Nephi 
waarschuwde dat veel 'duidelijke en waardevolle dingen' (1 Nephi 13:28) zijn 
weggenomen. De profeet Joseph Smith vertaalde de Bijbel met Gods 
inspiratie. Hij voegde er gedeeltes aan toe die waren weggenomen of 
gewijzigd. Leg uit dat we door die toevoegingen een beter begrip van het 
evangelie kunnen krijgen. 

3. Lees en bespreek Lucas 24:27. Vertel dat Jezus de Schriften vaak heeft 
bestudeerd en gebruikt wanneer Hij de mensen het evangelie leerde. Welk 
standaardwerk heeft Jezus bestudeerd? (Het Oude Testament.) 

4. Verwijder de woordstroken. Doe ze door elkaar en leg ze op de grond of op 
tafel. Stel de kinderen onderstaande vragen of soortgelijke: 

• Welke twee woordstroken betekenen hetzelfde? ('Schriften' en 
'Standaardwerken'.) 

• Welke twee woordstroken zijn delen van één boek? ('Nieuwe Testament' en 
'Oude Testament'. Ze zijn een deel van de Bijbel.) 

• Welke boeken zijn samen de standaardwerken? (De Bijbel, het Boek van 
Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde.) 

Als een kind een vraag heeft beantwoord, mag hij of zij voor de klas komen om 
de desbetreffende woordstrook op te hangen. 

5. Zing lofzang 178, 'Bij mijn studie van de Schriften', of 'Lees, denk en bid' 
{Kinderliedjes, blz. 66) of zeg de woorden op. 
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Slot 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

Geef uw getuigenis van de waarheid van de Schriften en getuig hoe belangrijk ze 
zijn. Vertel de kinderen over een tijd in uw leven dat de Schriften u in het 
bijzonder tot steun zijn geweest en moedig de kinderen aan om er dagelijks in te 
lezen. 

Laat de kinderen thuis 2 Timoteüs 3:14-17 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Jezus Christus bood aan 
onze Heiland te zijn 

Les 11 

Een grotere liefde voor Jezus Christus bij de kinderen opwekken door ze te leren 
dat Jezus in het voorsterfelijk bestaan aanbood om onze Heiland te worden. 

1. Bestudeer Johannes 15:13; Hebreeën 12:9; Openbaringen 12:7-9; Leer en 
Verbonden 93:21 en Mozes 4:1-4 met een gebed in uw hart. Zie ook 
Evangeliebeginselen, hoofdstuk 2 en 3. Bestudeer vervolgens de les en 
bepaal hoe u de kinderen het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding 
op uw les', biz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII). 

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

3. Zeg het versje 'Ik was in de hemel' op. 

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel en een exemplaar van de Parel van grote waarde. 
b. Plaat 7-1, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240) en een foto van een 

pasgeboren baby, bij voorkeur van een van de kinderen uit uw klas of van 
uzelf. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Toon de foto van de pasgeboren baby. Laat de klas raden wie het is. 

• Waarom begon het leven van dat kindje niet pas bij de geboorte? 

Getuig tot de kinderen dat we, voordat we op de aarde zijn geboren, allemaal bij 
onze hemelse Vader woonden. We waren zijn geestkinderen. Leg uit dat ons 
geestlichaam er uitziet als ons aardse lichaam, met armen, benen, ogen 
enzovoort, maar geen vlees en bloed. In de periode voor ons aardse leven, die 
we het voorsterfelijk bestaan noemen, leerden onze hemelse ouders ons het 
evangelie en het heilsplan. 

U kunt de volgende uitspraak van Brigham Young aanhalen: 'U kent God onze 
hemelse Vader goed. (. . .) Een ieder van u heeft eens bij Hem gewoond. (. . .) 
Een ieder die hier vandaag aanwezig is, is een zoon of dochter van dat 
goddelijke Wezen' (Discourses of Brigham Young, blz. 50). 

Stel de onderstaande vragen of soortgelijke. Geef de kinderen de gelegenheid 
over hun gevoelens te praten: 

• Wie houdt er van jou? 

• Hoe weet je dat iemand van je houdt? 

• Van wie hou jij? 

Vertel een verhaal over een persoon die veel van iemand anders hield en hem of 
haar hielp. Bijvoorbeeld een moeder die 's nachts opbleef om haar zieke kind te 
verzorgen, of een oudere broer die zijn jongere zusje hielp met haar huiswerk. 
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Vertel de kinderen dat de les van vandaag over Jezus gaat en wat Hij in het 
voorsterfelijk bestaan heeft gedaan waaruit blijkt hoeveel Hij van ons houdt. 

Toon de plaat van Jezus Christus. Vertel hoe Jezus aanbood onze Heiland te zijn. 
(Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. 
VII.) Breng de volgende punten naar voren: 

1. In het voorsterfelijk bestaan waren wij geestkinderen en woonden we bij 
onze hemelse ouders (Hebreeën 12:9). 

2. Jezus was het eerstgeboren geestkind van onze hemelse Vader (Leer en 
Verbonden 93:21). Hij is dus onze oudste broer. 

3. Lucifer, die Satan werd, was ook een geestkind van onze hemelse Vader. 

4. Onze hemelse Vader hield een vergadering met alle geestkinderen. Tijdens 
die vergadering legde Hij ons een plan uit. Dankzij dat plan konden wij 
worden zoals Hij. Onze hemelse Vader zei, dat Hij wilde dat we naar de 
aarde zouden gaan om een lichaam te krijgen. Hij legde uit dat we op aarde 
beproefd zouden worden om te zien of we ons aan zijn geboden wilden 
houden. 

5. Onze hemelse Vader legde ook uit dat we allen zouden zondigen en zouden 
sterven. Onze hemelse Vader had iemand nodig die onze Heiland wilde 
worden, die voor onze zonden zou lijden en sterven, zodat wij konden 
opstaan. 

6. Lucifer wilde dat onze hemelse Vader zijn plan zou veranderen en zei dat hij 
iedereen zou redden door hun keuzevrijheid weg te nemen. Ze zouden geen 
fouten kunnen maken, maar ook niet rechtschapen kunnen zijn. Lucifer wilde 
ook alle eer krijgen (Mozes 4:1). 

7. Omdat Hij van ons hield (Johannes 15:13) bood Jezus aan om onze Heiland 
te worden. Hij wilde het plan van onze hemelse Vader volgen en Hem de eer 
geven. (Mozes 4:2). 

8. Onze hemelse Vader besloot dat Jezus onze Heiland zou worden. Lucifer 
was boos en kwam in opstand tegen onze hemelse Vader (Openbaring 
12:7-9; Mozes 4:3-4). 

9. De geestkinderen van onze hemelse Vader moesten beslissen of ze Jezus of 
Lucifer wilden volgen. 

10. Een derde van de geestkinderen van onze hemelse Vader koos Lucifer. Ze 
werden uit de hemel geworpen. Lucifer werd Satan. De geesten die hem 
volgden, werden kwade geesten die ons proberen over te halen om het 
verkeerde te doen. De geesten die Satan volgden, kregen geen lichaam van 
vlees en bloed. 

11. Alle geesten die in het voorsterfelijk bestaan voor het plan van onze hemelse 
Vader kozen en Jezus volgden, zijn op deze aarde geboren of zullen nog 
geboren worden. Ze ontvangen een lichaam van vlees en bloed. 

12. Alle kinderen in de klas hebben ervoor gekozen om het plan van onze 
hemelse Vader te volgen. Ze zijn op aarde geboren en hebben een sterfelijk 
lichaam ontvangen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Hoe denk je dat het was om bij onze hemelse Vader te wonen? 

• Wat vind je ervan dat onze hemelse Vader de Vader van je geest is? 

• Wat betekent het dat Jezus onze oudste broer is? 

• Wat wilde Lucifer dat onze hemelse Vader aan zijn plan zou veranderen? 

• Hoe vind je het dat Jezus aanbood om voor jou te lijden en te sterven? 

• Hoe weet je dat je in het voorsterfelijk bestaan ervoor gekozen hebt om Jezus 
te volgen? Waarom ben je blij met die keuze? 

• Je hebt in het voorsterfelijk bestaan gekozen Jezus te volgen. Wat zegt dat jou 
over jezelf? 

• Waarom is het nu nog steeds belangrijk om Jezus te volgen? 

Toon de kinderen de Bijbel. Leg uit we in het Nieuwe Testament kunnen lezen 
wat Jezus en zijn apostelen hebben gedaan toen ze op aarde leefden. Leg uit dat 
de lessen dit jaar gaan over het leven en de leringen van Jezus en zijn apostelen. 
Moedig de kinderen aan om iedere zondag hun Bijbel mee te nemen. 

Zeg het versje 'Ik was in de hemel' op. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Vat de les kort samen door de volgende woorden op het bord te schrijven: 

Een derde 
Eerstgeborene 
Oudere broer 
Vader van onze geest 
Vergadering in de hemel 
Lucifer 

Verdeel de klas in kleine groepjes. Vraag ieder groepje één of meerdere van de 
bovenstaande punten samen te bespreken. Laat ze daarna aan de rest van de 
klas vertellen wat ze zich ervan kunnen herinneren. 

2. Laat de kinderen de Bijbel opslaan bij de inhoudsopgave van het Nieuwe 
Testament. Herhaal in het kort les 1 door de volgende vragen te stellen: In welk 
opzicht lijken de boeken Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes op elkaar? In 
welk opzicht verschillen ze van elkaar? Waar gaat het boek Handelingen over? 
Waarom worden de meeste andere boeken brieven genoemd? Maak de 
kinderen vertrouwder met de boeken van het Nieuwe Testament door 
tekstverwijzingen op het bord te schrijven die ze vervolgens in hun Bijbel 
kunnen opzoeken. 

3. Laat de kinderen Johannes 15:13 uit het hoofd leren. 

4. Laat de kinderen de volgorde van de boeken in het Nieuwe Testament uit het 
hoofd leren (zie 'De boeken in het Nieuwe Testament'). 

Geef uw getuigenis dat u en de kinderen in uw klas geestkinderen zijn van onze 
hemelse Vader. Getuig dat Jezus zoveel van ons houdt dat Hij in het voorsterfelijk 
bestaan aanbood onze Heiland te zijn. We hielden zoveel van onze hemelse 
Vader dat we ervoor kozen zijn plan te volgen. Benadruk hoe belangrijk het is dat 
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de kinderen ook hier op aarde het plan van onze hemelse Vader blijven volgen. 
Getuig dat de enige manier om echt gelukkig te zijn, is door Jezus te volgen en 
de geboden te gehoorzamen. 

Laat de kinderen thuis Mozes 4:1-4 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Johannes de Doper bereidde 
de weg voor Jezus Christus 

De kinderen duidelijk maken dat ze in het voorsterfelijk bestaan geordend zijn om 
een belangrijk deel van het werk van onze hemelse Vader op aarde te doen. 

1. Bestudeer Lucas 1:5-25, 57-80; Matteüs 3:1-6 en Leer en Verbonden 
84:27-28 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal 
hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les, biz. VI en 
'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII). 

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

3. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Voor ieder kind een blaadje met de woorden Ik ben een uitverkoren 

geest. 
c. Plaat 7-2, Johannes predikt in de woestijn (Evangelieplaten 207). 

Vraag voor de les een van de kinderen meteen na het openingsgebed de 
blaadjes die u heeft gemaakt uit te delen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Laat het kind de blaadjes uitdelen. Leg uit dat u het kind voor de les heeft 
uitgekozen om de blaadjes uit te delen. (Schrijf voorsterfelijke ordening op het 
bord.) Onze hemelse Vader heeft ons in het voorsterfelijk bestaan geordend om 
een bijzondere taak voor Hem te vervullen. Onze voorsterfelijke ordening verplicht 
ons niet tot het vervullen van die taak, want we hebben onze vrije wil. Leg uit dat 
deze les over Johannes de Doper gaat. Hij was in het voorsterfelijk bestaan 
geordend om een belangrijke zending op aarde te vervullen. Laat de kinderen de 
woorden op hun blaadje oplezen. Leg uit dat in de teksten die ze zullen gaan 
lezen, staat dat Johannes de Doper een uitverkoren geest was. Hij is in het 
voorsterfelijk bestaan gekozen om de weg voor Jezus Christus te bereiden. 

Vertel over de geboorte van Johannes de Doper, zijn jeugd en zending. Doe dat 
met behulp van de teksten onder 'Voorbereiding'. Toon op een geschikt moment 
de plaat, Johannes predikt in de woestijn. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt 
vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII.) Maak de kinderen duidelijk dat 
Johannes de Doper een voorsterfelijke ordening had ontvangen om de mensen 
erop voor te bereiden naar Jezus Christus te luisteren. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat weten we over de ouders van Johannes de Doper? (Lucas 1:5-7.) 

• Waarom kon Zacharias niet meer praten? (Lucas 1:18-20.) 

9 

Les 11 

Doel 

Voorbereiding 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Schriftverhaal 

Bespreking 



• Waarom noemden Zacharias en Elisabet hun zoon Johannes? (Lucas 1:13.) 

• Wat weten we over Johannes' jeugd? (Lucas 1:80; Leer en Verbonden 
84:27-28.) 

• Waartoe was Johannes de Doper in het voorsterfelijk bestaan geordend? 
(Lucas 1:15-17, 76-77.) 

• Hoe vervulde Johannes de Doper de zending waartoe hij in het voorsterfelijk 
bestaan was geordend om de weg voor Jezus Christus te bereiden? (Matteüs 
3:-1-6.) 

Johannes de Doper was een uitverkoren geest die mocht meewerken aan de 
opbouw van het koninkrijk van onze hemelse Vader door de weg te bereiden 
voor Jezus Christus. Wij zijn ook uitverkoren geesten die mogen meewerken aan 
de opbouw van het koninkrijk van onze hemelse Vader door andere mensen meer 
over Jezus Christus te vertellen. 

Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson voor: 'Jullie zijn 
uitverkoren geesten. Veel van jullie zijn meer dan 6000 jaar achter de hand 
gehouden om in deze tijd geboren te worden, een tijd waarin de verleidingen, 
taken en kansen het allergrootst zijn' (in Conference Report, okt. 1977 of Ensign, 
nov. 1977, blz. 30). 

• Wat vind je ervan dat onze hemelse Vader je kent en je heeft uitgekozen om in 
deze tijd naar de aarde te komen? 

• Waartoe zijn wij in het voorsterfelijk bestaan misschien wel geordend zodat we 
kunnen meewerken aan de opbouw van Gods koninkrijk op aarde? (Om op 
zending te gaan, een goed voorbeeld te zijn door ons aan onze verbonden te 
houden, het priesterschap te dragen, kinderen in rechtschapenheid groot te 
brengen, kerkroepingen te vervullen.) 

• Hoe kun je te weten komen wat de taak is die onze hemelse Vader jou heeft 
gegeven? (Door te bidden over beslissingen en naar de Geest te luisteren.) Leg 
uit dat onze hemelse Vader ons de gelegenheid heeft gegeven om, als we oud 
genoeg zijn, een patriarchale zegen te krijgen van de ringpatriarch. In een 
patriarchale zegen staat vaak welke roepingen we kunnen krijgen of wat onze 
hemelse Vader wil dat we met ons leven doen. Hoe kun je je erop 
voorbereiden te doen wat onze hemelse Vader van je wil? 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Schrijf voor ieder kind de volgende uitspraken (zonder de antwoorden) op een 
blaadje, of schrijf ze op het bord: 

Johannes de Doper: 
a. Woonde in de . 
b. Was maanden ouder dan Jezus. 
c. Droeg kleding gemaakt van en . 
d. At en . 
e. Bereidde de weg voor . 

Antwoorden: a. woestijn; b. zes; c. kamelenhaar, leer; d. sprinkhanen, wilde 
honing; e. Jezus Christus. 

Laat de kinderen Lucas 1:26-27, 35-36, 76 en Matteüs 3:1, 4 lezen om de 
antwoorden te vinden. (Als de kinderen niet weten wat sprinkhanen zijn, leg 
dan uit dat het vliegende insecten zijn met lange poten.) Maak ze duidelijk dat 
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ook al leidde Johannes de Doper een eenvoudig, nederig bestaan in de 
woestijn, hij zijn zending getrouw vervulde en de weg voor Jezus Christus 
bereidde. 

2. Laat de kinderen de volgende teksten lezen om te zien wie er nog meer in het 
voorsterfelijk bestaan geordend was voor zijn of haar zending op aarde: 

Jeremia 1:5 - Jeremia 
1 Nephi 11:18- Maria, de moeder van Jezus (in het visioen dat Nephi zag) 
Ether 3:14 - Jezus Christus 
Leer en Verbonden 138:53, 55 - Joseph Smith en anderen 
Abraham 3:23 - Abraham 

Geef uw getuigenis dat net zoals Johannes de Doper in het voorsterfelijk bestaan 
is geordend om de weg voor Jezus Christus te bereiden en van Hem te getuigen, 
een ieder van ons ook geordend is voor zijn of haar zending op aarde. Leg uit 
hoe belangrijk het is dat we het evangelie naleven en waardig zijn om datgene te 
doen waartoe onze hemelse Vader ons in het voorsterfelijk bestaan heeft 
geordend. 

Laat de kinderen Lucas 1:5-23, 57-80 en Matteüs 3:1-6 thuis lezen als 
samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Les 10 Jezus Christus is de Zoon 
van onze hemelse Vader 

Doel De kinderen duidelijk maken dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van onze 
hemelse Vader is. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Matteüs 1:18—25, Lucas 1:26-38 en Lucas 2:1-20 met een gebed 
in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt 
vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les, biz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', 
biz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Johannes 3:16-17, Alma 22:14, Leer en Verbonden 
19:16-19 en Evangeliebeginselen, hoofdstuk 11. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plaat 7-1, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); 7-3, De geboorte van 

Jezus (Evangelieplaten 200); 7-4, Christus' geboorte aan de herders 
verkondigd (Evangelieplaten 202); plaat 7-5, Gezin met een baby. 

Aanbevolen 
lesschema 
Aandachtsactiviteit 

Schriftverhaal 

Bespreking 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Toon plaat 7-5, Gezin met een baby. Stel de volgende vragen: 

• Hoe denk je dat die ouders het vinden om een baby'tje te hebben? 

• Waar woonde de geest van dat baby'tje voordat hij werd geboren? 

• Wie is zijn aardse moeder? Wie is zijn aardse vader? Wie is de Vader van zijn 
geest? 

Leg uit dat wij allemaal, net als dat baby'tje, een aardse vader en moeder hebben 
en dat onze hemelse Vader de Vader van onze geest is. 

Toon de plaat Jezus de Christus. 

• Wie was de moeder van Jezus? En wie de Vader? 

Maak de kinderen duidelijk dat Jezus Christus anders is dan wij omdat onze 
hemelse Vader ook de vader is van zijn aardse lichaam. Vertel dat de les over de 
geboorte van Jezus gaat. 

Vertel het verhaal over Maria en Jozef en de geboorte van Jezus. Maak daarbij 
gebruik van de teksten die worden vermeld onder 'Voorbereiding'. Toon de 
bijbehorende platen. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven 
uit de Schriften', biz. VII.) Maak de kinderen duidelijk dat onze hemelse Vader 
zowel de Vader is van Jezus Christus' lichaam als van zijn geest. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
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teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat heeft de engel aan Jozef verteld voordat Jezus werd geboren? En wat 
heeft hij Maria verteld? (Matteüs 1:19-23; Lucas 1:30-33, 35.) Waarom? 

• Waarom denk je dat de engelen aan de herders zijn verschenen? (Lucas 
2:9-14.) (Om tot de herders te getuigen dat de eniggeboren Zoon van onze 
hemelse Vader in Betlehem was geboren.) 

• Wat denk je dat de herders de mensen over Jezus hebben verteld? (Lucas 
2:15-20.) 

• Waarom wordt Jezus de eniggeboren Zoon van de Vader genoemd? (Omdat 
onze hemelse Vader de Vader is van Jezus' lichaam. Dat geldt voor niemand 
anders.) Leg uit dat Jozef, Maria's man, was uitgekozen om samen met Maria 
Jezus op te voeden en te onderrichten. 

• In welk opzicht verschilt Jezus' relatie met onze hemelse Vader van ónze relatie 
met onze hemelse Vader? 

• Waarom is het belangrijk dat Jezus' moeder sterfelijk was? Maak duidelijk dat 
Jezus sterfelijk was omdat Maria sterfelijk was en Hij daarom zijn leven voor 
ons kon geven. Wijs erop dat Jezus niet hoefde te sterven, omdat onze 
hemelse Vader de Vader van zijn lichaam is (zie Johannes 5:26; 10:17-18). 
Hij koos ervoor om voor onze zonden te lijden en de dood te overwinnen 
(zie Alma 22:14; Leer en Verbonden 19:16-19). 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Vraag de jongens zich in te denken hoe Jozef zich moet hebben gevoeld. 
Vraag de meisjes zich in te denken hoe Maria zich moet hebben gevoeld. 
Vraag hun wat Jozef en Maria misschien gedacht hebben toen de engel aan 
hen verscheen. Vraag hun hoe zij zich zouden hebben gevoeld als een engel 
hun verteld had dat zij de aardse ouders van de Heiland zouden worden. 

2. Laat ieder kind een van de volgende teksten opzoeken waarin Jezus wordt 
aangeduid als de eniggeboren Zoon: Johannes 1:14; 3:16-18; 1 Johannes 
4:9; Jakob 4:5, 11; Alma 5-48; 12:22-34; Leer en Verbonden 29:42, 46; 
93:11; Mozes 1:6. (Als u meer dan negen kinderen in de klas heeft, kunt u 
twee kinderen samen één tekst laten opzoeken.) Als de kinderen klaar zijn met 
deze opdracht, moeten ze begrijpen dat de titel eniggeboren Zoon betekent 
dat onze hemelse Vader de Vader van Jezus' lichaam is en dat alle andere 
mensen een aardse vader hebben. 

3. Vraag de kinderen iets over Jezus te vertellen dat zij belangrijk vinden. 

4. Neem het eerste geloofsartikel met de kinderen door. 

5. Laat de kinderen het liedje 'Hij zond zijn Zoon' (Kinderliedjes, blz. 20) zingen of 
de woorden opzeggen. 
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Geef uw getuigenis van Jezus Christus. Benadruk dat Hij de eniggeboren Zoon 
van onze hemelse Vader is, ofwel dat Hij de enige op aarde is van wie zijn 
hemelse Vader ook de Vader van zijn aardse lichaam was. Getuig dat Jezus onze 
Heiland is. Moedig de kinderen aan om de Schriften te bestuderen en te bidden 
zodat ze een getuigenis zullen krijgen dat Jezus Christus onze Heiland is. 

Laat de kinderen Lucas 1:26-38 thuis lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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De jeugd van 
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Les 11 

De kinderen meer vertellen over de jeugd van Jezus en ze duidelijk maken dat 
God ervoor zorgde dat er mensen waren die getuigden dat Jezus Christus zijn 
Zoon is. 

1. Bestudeer Lucas 2:21-52; Matteüs 2; BJS Matteüs 3:24-26 en Leer en 
Verbonden 93:11-14 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les 
en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les, 
biz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII). 

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

3. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een voorwerp dat de aandacht trekt, zoals een familie-aandenken. 

Het moet zo klein zijn dat u het gemakkelijk in de klas kunt verstoppen. 
c. Plaat 7-6, De jonge Jezus in de tempel (Evangelieplaten 205). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Laat het voorwerp dat u heeft meegebracht aan twee of drie kinderen zien als ze 
de klas binnenkomen. Verstop het dan voordat de andere kinderen er zijn. Vraag 
een van de kinderen die het heeft gezien, het voorwerp te beschrijven zonder te 
zeggen wat het is. Vraag de kinderen of ze weten om wat voor voorwerp het 
gaat. Vraag de andere kinderen die het voorwerp hebben gezien het eveneens te 
beschrijven. Maak de kinderen duidelijk dat ze meer zekerheid over iets kunnen 
krijgen als meerdere mensen erover vertellen. Toon het voorwerp. 

Leg uit dat de kinderen die het voorwerp al hadden gezien, getuigen waren 
omdat zij het voorwerp kenden en beschreven. Een getuige is iemand die 
persoonlijke kennis van iets heeft en die kennis aan anderen doorgeeft. Een 
getuige kan ook iets zijn dat bewijs levert. Het Boek van Mormon bijvoorbeeld 
getuigt dat Jezus de Christus is. Leg uit dat onze hemelse Vader ervoor zorgde 
dat er in Jezus' jeugd veel getuigen waren die zeiden dat Jezus Gods Zoon is. 

Vertel wat we weten over de jeugd van Jezus met behulp van de teksten onder 
'Voorbereiding'. (Voor ideeën hoe u het verhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit 
de Schriften', biz. VII.) 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. U kunt de eerste aanvullende activiteit gebruiken als 
samenvatting van de vorige les. 

• Waarom namen Maria en Jozef de baby Jezus mee naar de tempel? (Lucas 
2:21-24.) 
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• Hoe wist Simeon dat Jezus de Zoon van God is? (Lucas 2:25-30.) 

• Op welke manier heeft Anna getuigd dat Jezus de Zoon van God is? Hoe denk 
je dat ze dat wist? (Lucas 2:36-38.) 

• Hoe wisten de wijzen dat Jezus de Zoon van God is? Waarom brachten ze 
Hem geschenken? (Matteüs 2:2, 11.) 

• Hoe kun jij een getuige zijn van Jezus Christus? 

• Waarom heeft onze hemelse Vader Jozef geboden met zijn gezin naar Egypte 
te gaan? (Matteüs 2:12-14.) Wat heeft Herodes gedaan om te voorkomen dat 
Jezus koning zou worden? (Matteüs 2:16.) Hoe wist Jozef dat het veilig was 
om terug te keren uit Egypte? (Matteüs 2:19-20.) Waar ging hij met zijn gezin 
wonen? (Matteüs 2:21-23.) 

• Wat denk je dat Jezus als kind heeft gedaan om kennis en ervaring op te 
doen? (BJS Matteüs 3:24-26; Lucas 2:40, 52; LV 93:11-14.) Welke belangrijke 
dingen moet jij leren terwijl je opgroeit? Welke doelen heb je jezelf gesteld? 

• Toon de plaat van de jonge Jezus in de tempel. Waarom waren de mannen in 
de tempel onder de indruk van Jezus? (Lucas 2:46-47) In de Bijbelvertaling 
van Joseph Smith van deze tekst staat dat 'ze naar Hem luisterden en Hem 
vragen stelden'. Wat zegt ons dat over hoeveel Jezus als kind heeft geleerd? 
Wat kun jij doen om het evangelie beter te leren kennen? In welk opzicht eerde 
en gehoorzaamde Jezus zijn Vader in de tempel? 

• Wat heeft Jezus gedaan om Jozef en Maria te gehoorzamen en te eren? 
(Lucas 2:51-52.) Leg uit dat Joseph en Maria Jezus in zijn jeugd van alles 
leerden, net zoals onze ouders ons van alles leren. Hoe kun jij je ouders eren? 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat de kinderen zoveel mogelijk namen opnoemen van personen over wie u 
de laatste weken heeft verteld, en die hebben getuigd dat Jezus Christus de 
Zoon van God is. Om hun geheugen op te frissen, kunt u ze de volgende 
teksten laten opzoeken: Lucas 1:30-32 (Gabriël), Lucas 1:41-43 (Elizabet), 
Johannes 1:29-34 (Johannes de Doper) en Lucas 2:8-17 (de engelen en 
herders). 

2. Bespreek doelen die de kinderen zich kunnen stellen om het evangelie beter te 
leren kennen. Bijvoorbeeld: iedere dag in de Schriften lezen, bidden, meedoen 
aan de gezinsavond enzovoort. Vraag de kinderen er twee op een blaadje te 
schrijven en dat ergens te bewaren waar ze het regelmatig zien. 

3. Maak voor ieder kind een kopie van de landkaart aan het eind van de les. Laat 
de kinderen de plaatsen opzoeken waar Jezus heeft gewoond en de namen 
erbij schrijven: Jeruzalem, Betlehem, Egypte en Nazaret. (U kunt hierbij de 
kaarten achterin de Bijbel gebruiken.) 

4. Laat de kinderen het eerste geloofsartikel uit het hoofd leren. 

5. Schrijf teksten op het bord waarin onze hemelse Vader getuigde dat Jezus zijn 
Zoon is (Matteüs 3:16-17; 17:5; 3 Nephi 11:6-8; Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:17.) Laat de kinderen de teksten opzoeken en bespreek wat er bij die 
gelegenheden is gebeurd. 
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6. Laat de kinderen Lucas 2:52 uit het hoofd leren. 

7. Zing het liedje 'Ook Jezus was eens een kindje klein' (Kinderliedjes, blz. 34) of 
zeg de woorden op. 

Slot 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

Uit uw gevoelens voor Jezus en vertel waarom het belangrijk voor u is dat Hij de 
Zoon van God is. Maak de kinderen duidelijk dat ze steeds meer op Hem kunnen 
gaan lijken als ze zijn voorbeeld volgen. 

Aanvullende activiteit 2 kan gebruikt worden als praktische toepassing van de 
les. 

Laat de kinderen Lucas 2:40-52 thuis lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Plaatsen waar Jezus heeft gewoond 
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11 

De doop van 
Jezus Christus 

Het verlangen in de kinderen versterken om zich aan hun doopverbond te 
houden. 

1. Bestudeer Matteüs 3:12-17; Johannes 3:5; 2 Nephi 31:4-10, 17-21; Mosiah 
18:8-17 en Leer en Verbonden 33:15 met een gebed in uw hart. Bestudeer 
vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 
'Voorbereiding op uw les', biz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Johannes 1:29-34, Leer en Verbonden 20:37 en 
Evangeliebeginselen, hoofdstuk 20. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
c. Plaat met het vierde geloofsartikel. 
d. Plaat 7-7, Johannes de Doper doopt Jezus (Evangelieplaten 208). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Laat twee kinderen voor de klas komen. Vraag ze met hun gezicht naar elkaar 
toe te gaan staan en een poort te maken waar de andere kinderen onderdoor 
kunnen lopen. Leg uit dat dit een heel belangrijke poort voorstelt, de poort, of de 
ingang, tot het enge en smalle pad naar het eeuwige leven. Laat een kind 2 
Nephi 31:17 voorlezen. Leg uit dat een van de eerste stappen naar het eeuwige 
leven de stap door die poort is (ofwel je laten dopen). Laat de kinderen door de 
poort gaan. 

Toon de plaat van Johannes de Doper die Jezus doopt. Vertel het verhaal zoals u 
dat in de teksten onder 'Voorbereiding' kunt lezen. (Voor ideeën hoe u het 
verhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII.) 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wie heeft Jezus gedoopt? (Matteüs 3:13.) 

• Waarom aarzelde Johannes de Doper om Jezus te dopen? (Matteüs 3:14.) 

• Waarom wilde Jezus Zich laten dopen? (Matteüs 3:15; 2 Nephi 31:7, 9.) 

• Waarom moeten we ons laten dopen? (Johannes 3:5.) Wat betekent 
onderdompeling? Waarom moeten we volledig onder water gaan als we 
worden gedoopt? (3 Nephi 11:26-28.) 
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Les 10 

• Wat gebeurde er meteen nadat Jezus Zich had laten dopen? (Matteüs 
3:16-17.) 

• Hoe ontvangen we de gave van de Heilige Geest? (LV 33:15.) 

• Hoe voelde je je toen je liet dopen? Hoe voelde je je toen je bevestigd werd als 
lid van de kerk en de gave van de Heilige Geest ontving? 

• Wat heb je bij je doop beloofd? Wat heeft onze hemelse Vader ons beloofd? 
(Mosiah 18:8-13; LV 20:37.) 

Leg uit dat die beloftes tussen ons en onze hemelse Vader het doopverbond 
worden genoemd. Als we ons laten dopen, sluiten we een verbond waarin we 
beloven: 

Lid te worden van Jezus' kerk. 
Anderen te helpen. 
Te allen tijde en overal als getuigen te staan van onze hemelse Vader. 
Onze hemelse Vader te dienen en zijn geboden te onderhouden. 

Als wij ons aan ons verbond houden, heeft onze hemelse Vader beloofd: 

Ons onze zonden te vergeven. 
Ons veel zegeningen te geven. 
Ons iedere dag te leiden door de Heilige Geest. 
Ons het eeuwige leven te geven. (Zie Evangeliebeginselen, hoofdstuk 20.) 

• Wat betreden we als we door de poort van de doop gaan? (2 Nephi 
31:17-18.) Wat moeten we na de doop doen om het eeuwige leven te 
bereiken en voor eeuwig bij onze hemelse Vader te kunnen wonen? 
(2 Nephi 31:18-20.) 

Toon de plaat met het vierde geloofsartikel. Laat de kinderen het artikel uit het 
hoofd leren. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Schrijf de volgende vragen over de doop en de bijbehorende 
schriftverwijzingen op het bord of een blad papier: Waarom laten we ons 
dopen? (LV 49:13; 2 Nephi 31:18.) Hoe laten we ons dopen? (LV 20:72-74.) 
Door wie laten we ons dopen? (LV 20:73.) Wanneer kunnen we ons laten 
dopen? (LV 68:27.) Laat de kinderen de teksten opzoeken en bespreek ze, 

2. Schrijf de volgende zinsneden op aparte blaadjes: 

Voor de vergeving van onze zonden 
Om lid te worden van de kerk 
Zodat we de gave van de Heilige Geest kunnen ontvangen 
Uit gehoorzaamheid 
Om het enge en smalle pad te betreden 

Vraag twee kinderen opnieuw een poort te maken. Laat de andere kinderen er 
weer doorheen gaan. Geef ze tegelijkertijd een blaadje. Leg uit dat op de 
blaadjes de redenen staan waarom we ons moeten laten dopen. Bespreek met 
de kinderen hoe we ons aan ons doopverbond kunnen houden. 

3. Vertel over uw eigen doop of laat een kind over zijn doop vertellen. Maak 
daarbij gebruik van de plaat van een kind dat zich laat dopen en de plaat van 
Johannes de Doper die Jezus doopt. 

4. Laat de kinderen 2 Nephi 31:20 uit het hoofd Ieren. 
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5. Laat een groepje kinderen het liedje 'De doop' (Kinderliedjes, blz. 54) zingen of 
lees de woorden op. 

Geef uw getuigenis dat de doop erg belangrijk is. Getuig dat de doop de poort 
naar het enge en smalle pad is dat naar het eeuwige leven leidt. Sommige 
kinderen willen misschien ook hun getuigenis geven over hun eigen doop. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 3:13-17 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Jezus Christus werd 
door Satan verzocht 

Les 10 

leder kind ieren hoe het de verleidingen van Satan kan weerstaan. 

1. Bestudeer Matteüs 4:1-11, Marcus 1:12-13 en Lucas 4:1-13 met een gebed 
in uw hart. (Er is een correctie in de Bijbelvertaling van Joseph Smith, zie 
hierna.) Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt 
vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', biz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', 
biz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: 1 Korintiërs 10:13; 2 Nephi 2:18; 28:19-22; 3 Nephi 
18:18; Leer en Verbonden 10:5, 27; 11:12. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Voor ieder kind een blaadje en een potlood. 
c. De volgende woordstroken: 

Besluiten 
Bidden 
Naar de Heilige Geest luisteren 

d. Plaat 7-8, Het dak van de tempel. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Geef ieder kind een blaadje. Vraag de kinderen drie dingen op te schrijven 
waartoe kinderen van hun leeftijd kunnen worden verzocht. Laat ze vertellen wat 
ze hebben opgeschreven. U kunt hun antwoorden op het bord schrijven en 
bespreken. Vertel hun dat ze in deze les zullen leren hoe ze zulke verzoekingen 
kunnen weerstaan. 

Vertel met behulp van de teksten die onder 'Voorbereiding' worden genoemd, 
hoe Jezus werd verzocht. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', biz. VI en 'Lesgeven uit 
de Schriften', biz. VII). N.B.: De Bijbelvertaling van Joseph Smith verduidelijkt het 
verslag uit de NBG-vertaling. Vertel de kinderen dat de BJS duidelijk maakt dat 
Jezus 'door de Geest de wildernis in werd geleid om bij God te zijn' en niet om 
verzocht te worden door de duivel. Leg uit dat Jezus niet op zoek ging naar 
situaties waarin Hij verzocht zou worden en dat Hij wil dat wij dat ook niet doen. 
Leg uit dat we in de BJS kunnen lezen dat Jezus door de Geest naar het dak 
van de tempel en naar de hoge berg werd gevoerd en niet door de duivel zoals in 
de Bijbel staat. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Waarom ging Jezus de woestijn in? (Matteüs 4:1.) 

• In de Bijbelvertaling van Joseph Smith van Matteüs 4:2 staat dat toen Jezus in 
de woestijn was Hij 'in verbinding stond met God'. Wat denk je dat het 
betekent om in verbinding te staan met God? Hoe kunnen wij in verbinding 
staan met God. 

• Hoe denk je dat de veertig dagen van vasten en met God in verbinding staan 
Jezus erop voorbereidden om verzoeking te weerstaan? 

• Hoe heeft Satan Jezus de eerste keer verzocht? (Matteüs 4:3.) Waarom kan 
die verzoeking misschien moeilijk zijn geweest om te weerstaan? (Matteüs 4:2.) 
Wat zei Jezus tegen Satan? Wat bedoelde Hij daarmee? (Matteüs 4:4.) 

• Op wat voor andere manieren heeft Satan Jezus verzocht? (Matteüs 4:5-6, 
8-9.) Hoe reageerde Jezus op die verzoekingen? (Matteüs 4:7, 10.) Denk je 
dat het de enige keer was dat Jezus werd verzocht? (Lucas 4:13. 'Tot een 
bestemde tijd' kan erop wijzen dat Hij nog vaker werd verzocht.) 

• Hoe heeft schriftstudie ertoe bijgedragen dat Jezus de verzoekingen kon 
weerstaan? (Matteüs 4:4, 6-7, 10.) 

• Wat probeert Satan met ons allemaal te doen? (2 Nephi 2:18; 28:20-22; LV 
10:27.) 

• Hoe kan onze hemelse Vader je helpen verzoekingen te weerstaan? Wat kun je 
nu doen om toekomstige verzoekingen te vermijden? 

• Welke grote belofte heeft de Heer ons gedaan met betrekking tot onze 
verzoekingen? (1 Korintiërs 10:13.) Lees de tekst gezamenlijk. 

Bespreek drie dingen die we kunnen doen om ons sterk te maken tegen 
verzoekingen. Toon de woordstroken als u ze bespreekt. 

1. Besluiten om verzoekingen te weerstaan voordat je ermee geconfronteerd 
wordt. 

Lees en bespreek de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball: 

'Goede beslissingen zijn het makkelijkste te nemen als je ze lang van tevoren 
neemt. (. . .) 

'Toen ik jong was, heb ik de beslissing genomen dat ik nooit thee, koffie of 
sterke drank zou drinken en dat ik nooit zou roken. (. . .) 

'Je moet besluiten eerlijk te zijn voordat de kassière je teveel wisselgeld geeft. 
Je moet besluiten geen drugs te gebruiken voordat een vriend je plaagt dat je 
te bang of te braaf bent. De tijd om te beslissen dat we geen genoegen nemen 
met minder dan een kans op het eeuwige leven bij onze hemelse Vader is nu' 
('Decisions: Why It's Important to Make Some Now', New Era, apr. 1971, 
biz. 3). 

2. Bid dat je de kracht en het geloof mag hebben om verzoekingen te weerstaan 
(Marcus 14:38). Leg uit dat we die kracht zullen krijgen door dagelijks te 
bidden, ernaar te streven iedere vorm van verzoeking te weerstaan en ons met 
zinvol dienstbetoon en zinvolle activiteiten bezig te houden. 

3. Naar de Heilige Geest luisteren. Leg uit dat we na onze doop de gave van de 
Heilige Geest hebben ontvangen. Met behulp van die gave kunnen we 
verzoekingen weerstaan (zie LV 11:12). 

Vraag de kinderen over een situatie te vertellen waarin zij werden verzocht om 
het verkeerde te doen. Laat ze vertellen wat ze deden om die verzoeking te 
vermijden of weerstaan. 
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Wijs naar de verzoekingen die u tijdens de activiteit aan het begin van de les op 
het bord hebt geschreven. Bespreek er een aantal. Laat de kinderen bedenken 
hoe iemand van hun leeftijd die verzoeking kan vermijden en weerstaan. Vraag de 
kinderen voor zichzelf één verzoeking uit te kiezen. Laat ze een plan bedenken 
waardoor ze zich erop kunnen voorbereiden die verzoeking te vermijden of er niet 
aan toe te geven. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Speel het 'Wat doe je als'-spel. Schrijf op blaadjes 'Wat doe je als'-vragen die 
verzoekingen beschrijven waarmee de kinderen geconfronteerd kunnen 
worden. U kunt de onderstaande voorbeelden gebruiken. Laat een kind één 
vraag uit een doos of pot trekken, hem oplezen en beantwoorden. Daarna mag 
het kind een van de andere kinderen aanwijzen om een 'Wat doe je als'-vraag 
te pakken. Benadruk dat je door van tevoren te bepalen wat je zou doen, de 
verzoeking makkelijker kunt weerstaan. 

Wat doe je als je iets vindt dat van iemand anders is? 
Wat doe je als je je vader hebt beloofd dat je hem zult helpen, maar je 
vriendje vraagt je of je bij hem komt spelen? 
Wat doe je als je vriendjes je uitlachen omdat je geen sigaret wilt roken? 
(Of alcohol wilt drinken of drugs wilt gebruiken?) 
Wat doe je als je weet dat je in moeilijkheden komt als je de waarheid 
vertelt? 

2. Laat de kinderen in een rollenspel uitbeelden hoe ze verzoekingen kunnen 
weerstaan. 

3. Maak een paar 'Verzoekings'-kaartjes. Schrijf op ieder kaartje een verzoeking 
waar de kinderen voor kunnen komen te staan, zoals liegen, oneerlijk zijn, 
stelen, vloeken enzovoort. Maak ook een setje met 'Hulp'-kaarten. Schrijf daar 
bijvoorbeeld op: Geloof in Jezus Christus, Ouders, Leerkrachten, Goede 
vrienden, Gebed, Vasten, Kerkleiders, Schriften, De Heilige Geest, 
Verzoekingen vermijden en andere zaken waardoor mensen verzoekingen 
kunnen weerstaan. 

Leg de 'Verzoekings'-kaartjes op een stapeltje met de tekst naar beneden en 
de 'Hulp'-kaarten op een ander stapeltje. Laat een kind één kaartje van ieder 
stapeltje pakken en voorlezen wat er op beide kaartjes staat. Laat de klas 
bespreken hoe ze met behulp van het 'Hulp'-kaartje de verzoeking op het 
'Verzoekings'-kaartje kunnen weerstaan. Laat de kinderen om de beurt twee 
kaartjes pakken. 

4. Lees de kinderen de volgende uitspraak van president Joseph Fielding Smith 
voor: 'Gewoontes leer je makkelijk aan. Het is net zo makkelijk om jezelf een 
goede gewoonte aan te leren als een slechte' (New Era, juli 1972, blz. 23). 
U kunt de kinderen de uitspraak uit het hoofd laten leren. 

5. Vraag de kinderen een paar beslissingen te noemen die ze hebben genomen 
om in de toekomst verzoekingen makkelijker te kunnen weerstaan. 

6. Laat de kinderen Matteüs 4:4 uit het hoofd leren. 

7. Laat de kinderen het liedje 'Wees gehoorzaam aan de geboden' (Kinderliedjes, 
blz. 68) zingen of de woorden ervan opzeggen. 
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Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

Geef uw getuigenis dat we de kracht hebben om de verzoekingen te weerstaan 
die op ons pad komen. Vertel hoeveel u van Jezus houdt en hoe blij u bent met 
het voorbeeld dat Hij heeft gegeven door de verzoekingen van Satan te 
weerstaan. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 4:1-11 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Jezus Christus 
reinigt de tempel 

Les 

11 

Meer liefde en respect bij de kinderen aankweken voor onze hemelse Vader, 
Jezus Christus en heilige plaatsen. 

1. Bestudeer Johannes 2:13-16, Matteüs 21:12-14, Lucas 19:45-48 en Exodus 
20:7 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u 
het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', biz. VI en 
'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Marcus 11:15-17. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. De volgende woordstroken: 

We kunnen liefde en respect voor onze hemelse Vader en Jezus Christus 
tonen door: 

Eerbiedig te zijn tijdens het jeugdwerk en in de avondmaalsdienst. 
De woorden die we gebruiken in ons gebed. 
De manier waarop we ons kleden. 
De manier waarop we ons gedragen. 
De manier waarop we praten. 

c. Plaat 7-9, Jezus reinigt de tempel (Evangelieplaten 224). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Trek een horizontale streep op het bord. Schrijf boven de lijn het woord 
RESPECT en eronder GEEN RESPECT. Vraag de kinderen zich voor te stellen dat 
er een vriendje bij hen thuis komt. Vertel ze dat u een 'respectlijn' op het bord 
gaat tekenen. Noem dingen die het vriendje doet (zie hieronder) en vraag of 
daaruit blijkt dat hij respect heeft voor hen en hun huis, of juist niet. Teken nu een 
'respectlijn' die, aan de hand van de antwoorden, boven of onder de streep 
loopt. Gebruik de volgende situaties: 

Het vriendje: 

Wacht rustig buiten tot hij binnen wordt gevraagd. 
Loopt met modderige schoenen naar binnen. 
Bedankt je dat je hem hebt uitgenodigd. 
Schreeuwt heel hard. 
Begroet je ouders beleefd. 
Eist iets te eten. 
Gaat voorzichtig met je speelgoed en boeken om. 
Reageert niet als je ouders hem iets vragen. 
Nodigt je ook eens bij hem thuis uit. 

Uw 'respectlijn' kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 
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Laat de kinderen de volgende vragen voor zichzelf beantwoorden: 

• Hoe ziet jouw 'respectlijn' er uit als je bij een vriendje speelt? 

• Hoe ziet jouw 'respectlijn' eruit als je in het jeugdwerk bent? 

• Hoe ziet jouw 'respectlijn' eruit als je thuis bent? 

Vertel dat Jezus de tempel in Jeruzalem heeft gereinigd. Het verhaal van de 
eerste tempelreiniging staat in Johannes 2:13-16. Het verhaal van de tweede 
tempelreiniging, die bijna drie jaar later plaatsvond, slechts drie dagen voor de 
kruisiging, staat in Matteüs 21:12-14 en Lucas 19:45-48. (Voor ideeën hoe u de 
schriftverhalen kunt onderwijzen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Vraag 
de kinderen terwijl u deze verhalen vertelt er eens bij stil te staan hoe Jezus over 
zijn hemelse Vader en de tempel dacht. Maak de kinderen duidelijk dat die 
tempel een heilige plaats was, zoals onze tempels en kerkgebouwen dat nu zijn. 
Jezus wil dat we er respect voor hebben. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten vooraf. Gebruik de vragen die volgens 
u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand werken, ajsmede 
het verlangen de evangeliebeginselen in hun leven toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat zag Jezus een aantal mensen doen in de tempel? (Johannes 2:14.) 

• Waarom verdreef Jezus de verkopers en wisselaars uit de tempel? Wat zei Hij 
tegen hen? (Johannes 2:16; Matteüs 21:13; Lucas 19:45-46.) 

• Wat deed Jezus in de tempel nadat Hij de verkopers en wisselaars had 
verdreven? (Matteüs 21:14; Lucas 19:47.) 

• Waarom denk je dat het belangrijk is om eerbiedig te zijn op heilige plaatsen 
zoals bij jezelf of anderen thuis, in de tempel en in de kerk? Voor wie tonen wij 
dan respect? 

Bespreek hoe belangrijk het is om eerbiedig te zijn op plaatsen die aan de Heer 
zijn gewijd. Maak de kinderen duidelijk dat eerbied een diep gevoel van respect 
en liefde is. 

• Voor wie toonde Jezus liefde en respect toen hij de wisselaars uit de tempel 
verdreef? (Johannes 2:16.) Waarom deed Hij dat? 

• Hoe kunnen wij liefde en respect tonen voor onze hemelse Vader en Jezus 
Christus in de kerk, thuis, op school of als we aan het spelen zijn? 

Toon één voor één de woordstroken en bespreek met de kinderen hoe ze liefde 
en respect voor onze hemelse Vader en Jezus Christus kunnen tonen. Verwerk 
daarin de volgende punten: 
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Als we eerbiedig zijn tijdens het avondmaal laten we zien dat we van Jezus 
houden en Hem respecteren. We tonen respect voor het verbond dat we bij 
onze doop met onze hemelse Vader hebben gesloten. 

Als we naar de toespraken in de avondmaalsdienst luisteren en eerbiedig zijn 
in het jeugdwerk, leren we onze hemelse Vader en Jezus beter kennen. We 
zullen steeds beter begrijpen wat zij willen dat we doen. 

Als we op de juiste manier bidden, tonen we respect voor onze hemelse Vader. 

Als we ons netjes kleden, tonen we respect voor ons lichaam als heilige 
schepping van onze hemelse Vader. 

Als we doen wat onze hemelse Vader en Jezus van ons verwachten, tonen we 
dat we in Hen geloven. Uit ons gedrag blijkt dan dat we het belangrijk vinden 
om te doen wat Zij van ons willen. 

Als we de naam van de Heer eerbiedig en niet ijdel gebruiken, tonen we 
anderen dat we van Hem houden en Hem respecteren. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat de kinderen Exodus 20:7 lezen en uit het hoofd leren. Vertel en bespreek 
het volgende voorval en stimuleer de kinderen zich vast voor te nemen dit 
belangrijke gebod na te komen: 

'Op een dag werd ik na een operatie de operatiekamer uitgereden toen de 
verpleegkundige struikelde. Hij begon te vloeken en de naam van de Heer ijdel 
te gebruiken. Ook al was ik nog niet helemaal bijgekomen uit de narcose, 
smeekte ik de verpleegkundige: „Alstublieft! Alstublieft! Dat is mijn Heer wiens 
naam u daar misbruikt". 

'De verpleegkundige was stil en fluisterde: „Het spijt me". Hij was even 
vergeten dat de Heer alle mensen met nadruk heeft geboden 'de naam van de 
Here, uw God, niet ijdel [te] gebruiken, want de Here zal niet onschuldig 
houden wie zijn naam ijdel gebruikt {Exodus 20:7)' ('President Kimball Speaks 
Out on Profanity', Ensign, feb. 1981, biz. 3). 

2. Neem een aantal platen van tempels en gebouwen van de kerk mee. Schrijf de 
namen van de tempels en gebouwen op aparte blaadjes. Vraag de kinderen de 
juiste naam bij ieder gebouw te zoeken. Leg uit hoe de gebouwen bijdragen 
tot de groei van Gods koninkrijk op aarde. 

3. Beschrijf hoe u zich voelde toen u naar de tempel kon gaan. U kunt ook 
iemand uit uw wijk of gemeente uitnodigen om te vertellen hoe zij of hij over de 
tempel denkt. Maak de kinderen duidelijk dat de tempel heilig is en dat 
degenen die de tempel bezoeken de Heer heel dicht bij zich kunnen voelen. 
Bespreek wat de kinderen kunnen doen om de tempelgang waardig te zijn. 

4. Geef de kinderen allemaal een blaadje en een potlood. Laat ze opschrijven hoe 
ze de komende week liefde en respect voor onze hemelse Vader en Jezus 
Christus kunnen tonen. Vraag hun het blaadje op een plek te bewaren waar ze 
het vaak zien. 

5. Teken nog een 'respectlijn' op het bord terwijl de kinderen voorbeelden geven 
van respect of gebrek aan respect in het kerkgebouw. 
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Wijs opnieuw naar de 'respectlijn'. Maak de kinderen erop attent dat ze een 
'respectlijn' moeten hebben voor hun relatie met onze hemelse Vader en Jezus 
Christus. Spoor de kinderen aan hun lijn altijd in het 'respectvlak' te houden door 
onze hemelse Vader en Jezus bij alles hun liefde en respect te tonen. 

Vertel dat u veel van onze hemelse Vader en Jezus Christus houdt, Ze eert en 
respecteert en dat u dat door uw manier van leven wilt tonen. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 21:12-14 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Jezus Christus 
roept zijn apostelen 

Les 11 

Bij ieder kind meer liefde en respect aankweken voor de apostelen die Jezus 
Christus roept als zijn bijzondere getuigen. 

1. Bestudeer Matteüs 4:18-22, Lucas 5:1-11, 6:12-16, Matteüs 16:13-19, 
Marcus 3:13-19; 16:15, Handelingen 10:39-43, 3 Nephi 12:1-2 en Leer en 
Verbonden 107:23. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les, blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Matteüs 10:2-4, Marcus 1:16-20 en Johannes 
1:35-51. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Verscheidene exemplaren van de Leer en Verbonden. 
c. Een plaat met het zesde geloofsartikel. 
d. Plaat 7-10, De vissers worden geroepen, (Evangelieplaten 209); plaat 7-11, 

Christus ordent de apostelen (Evangelieplaten 211); en platen van de huidige 
apostelen. Als er geen platen van de huidige apostelen in de mediatheek 
zijn, kunt u de foto's uit het conferentienummer van De Ster gebruiken. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Schrijf de volgende tekstverwijzingen op het bord: 

1 Korintiërs 12:28 
Efeziërs 2:20 
Leer en Verbonden 107:23 

Laat de kinderen de teksten opzoeken om een belangrijk woord te vinden dat in 
iedere tekst voorkomt. U kunt de kinderen de teksten in groepjes van twee of 
drie laten opzoeken. Als ze hulp nodig hebben, vertel ze dan dat het woord 
begint met een A (Apostel). 

Laat een kind Leer en Verbonden 107:23 voorlezen om te zien waarom een 
apostel een belangrijke dienstknecht van de Heer is. 

Vertel hoe Jezus zijn discipelen (zie Matteüs 4:18-22 en Lucas 5:1-11) en later 
de twaalf apostelen (zie Marcus 3:13-19; Lucas 6:12-16) heeft geroepen. Maak 
gebruik van de platen. (Voor ideeën hoe u de verhalen kunt vertellen, zie 
'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

Zorg ervoor dat het de kinderen duidelijk is dat Jezus veel volgelingen had, die 
discipelen werden genoemd. Toen Jezus Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes 
voor het eerst riep aan de oever van de zee van Galilea, riep Hij hen om zijn 
discipelen te zijn. Uit die grote groep discipelen koos Hij twaalf mannen die zijn 
apostelen werden (zie Lucas 6:13). Hij ordende ze op dezelfde wijze als de 

29 

Doel 

Voorbereiding 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Schriftverhaal 



apostelen in onze tijd worden geordend, namelijk door handoplegging. Ze kregen 
ook hetzelfde gezag als de apostelen in onze tijd (zie Marcus 3:13-15). 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Hoe verdiende Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes de kost? (Matteüs 
4:18-22.) Wat betekent het om 'vissers van mensen' te zijn? (Matteüs 4:19.) In 
welk opzicht zijn de apostelen in onze tijd 'vissers van mensen'? (LV 
18:27-29.) 

• Hoe reageerden Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes toen Jezus ze gebood 
Hem te volgen? (Matteüs 4:19-22.) Leg uit dat terstond meteen betekent. Hoe 
bleek uit hun reactie dat ze geloofden dat Jezus de Christus was? (N.B.: In de 
Bijbelvertaling van Joseph Smith van Matteüs 4:18 staat dat Jezus hun zei wie 
Hij was, voordat Hij hun vroeg Hem te volgen.) Waarom is het belangrijk voor 
ons om te weten dat Jezus Christus de Zoon van God is? 

• Wat moest Simon met zijn netten doen van Jezus? (Lucas 5:4.) (Leg uit dat 
Simon, Simon Petrus, en Petrus één en dezelfde persoon is.) Waarom trok 
Simon wat Jezus hem had geboden in twijfel? (Lucas 5:5.) Wat gebeurde er? 
(Lucas 5:6-7.) Waarom sterkte die gebeurtenis het geloof van de discipelen in 
Jezus? (Lucas 5:8-10.) Hoe hebben Petrus, Jakobus en Johannes laten zien 
dat ze geloof hadden in Jezus? (Lucas 5;1.) Hoe kunnen wij laten zien dat we 
Jezus Christus volgen? 

• Hoe lang heeft Jezus gebeden voordat Hij zijn apostelen riep? (Lucas 6:12.) 
Waarom denk je dat Jezus ging bidden voordat Hij die belangrijke beslissing 
nam? Wie roept in onze tijd de apostelen? (Onze hemelse Vader inspireert het 
Eerste Presidium.) 

• In de Schriften lezen we over discipelen en apostelen. Wat is het verschil 
tussen een discipel en een apostel? (Lucas 6:13.) 

Leg uit dat een discipel een volgeling van Jezus Christus is. Een apostel is 
iemand die geroepen is om een bijzondere getuige van Jezus Christus te zijn. 
Een apostel getuigt dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij is opgestaan. Een 
apostel ziet erop toe dat het evangelie over de hele wereld wordt gepredikt. (Zie 
Marcus 16:15 en LV 107:23.) 

• Ben jij een discipel of een apostel? 

• Wat betekent het om een bijzondere getuige van Jezus Christus te zijn? 
(Handelingen 4:33; 10:39-43; LV 107:23.) Hoe heeft Petrus getuigd dat Jezus 
de Christus is? (Matteüs 16:13-17.) Welke belofte kreeg Petrus van Jezus door 
dat getuigenis? (Matteüs 16:18-19.) Maak de kinderen duidelijk dat met 'de 
sleutels van het Koninkrijk der hemelen' het gezag wordt bedoeld dat de 
apostelen dragen om het werk van onze hemelse Vader en Jezus hier op aarde 
te doen. Hoe Petrus, Jakobus en Johannes die beloofde sleutels hebben 
ontvangen op de berg der verheerlijking, zal in les 15 worden behandeld. 

• Hoe getuigen de apostelen in onze tijd dat Jezus de Christus is? 

Vertel het volgende verhaal over ouderling David B. Haight, een apostel van de 
Heer: 
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'Op de avond dat ik ziek werd, wist ik dat er iets ernstigs aan de hand was (. . .)• 
Ik smeekte mijn hemelse Vader me, als dat zijn wil was, nog wat langer te laten 
leven, zodat ik nog wat langer zijn werk kon doen. 

'Terwijl ik aan het bidden was, verloor ik mijn bewustzijn. De sirene van de 
ziekenauto was het laatste dat ik me kon herinneren. Een paar dagen was ik 
buiten bewustzijn. 

'De verschrikkelijke pijn en angst die soms bij het leven horen waren weg. Ik 
bevond me in een kalme, vredige omgeving; alles was stil en rustig (. . .). 

'Ik hoorde geen stemmen maar besefte dat ik me in een heilige sfeer bevond en 
dat er een heilige persoon bij me was. Tijdens de uren en dagen die volgden, 
werd me telkens weer tot in het diepst van mijn ziel duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk de eeuwige zending van de Zoon des Mensen is en hoe hoog verheven 
Hij is. Ik getuig tot u dat Hij Jezus de Christus is, de Zoon van God, de Heiland 
van ons allen, de Verlosser van de mensheid, Hij die oneindige liefde, genade en 
vergeving schenkt, het Licht en het Leven van de wereld. Ik wist dat al voordat ik 
ziek was — ik heb dat nooit in twijfel getrokken. Maar nu kende ik die goddelijke 
waarheden op een ongebruikelijke manier doordat de Geest ze mij in hart en ziel 
had gegrift. 

'Ik heb een overzicht gezien van zijn aardse zending: zijn doop, hoe Hij de 
mensen onderrichtte, de zieken en verlamden genas, het schijnproces, zijn 
kruisiging, zijn opstanding en hemelvaart. Ik heb tot in het kleinste detail scènes 
uit zijn aardse bediening gezien. Ze bevestigden de schriftverhalen van 
ooggetuigen. Ik werd onderricht en de ogen van mijn begrip werden geopend 
door de Heilige Geest van God, zodat ik die vele zaken kon zien' (in Conference 
Report, okt. 1989, blz. 73, of Ensign, nov. 1989, blz. 59-60). 

• Wie zijn er nu apostel? 

Noem de namen van de leden van het Eerste Presidium en het Quorum der 
Twaalf Apostelen. Vertel iets dat u weet over de huidige apostelen. Misschien 
kunt u iets vertellen over één van de apostelen die onlangs uw gebied heeft 
bezocht of binnenkort zal komen. 

• Hoe worden wij gezegend als we naar de raad van de apostelen luisteren? (3 
Nephi 12:1-2.) 

Laat de kinderen het zesde geloofsartikel uit het hoofd leren. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Neem platen mee van de apostelen en de leden van het Eerste Presidium. 
Schrijf hun namen op een apart blaadje. Laat de kinderen de juiste naam bij de 
platen zoeken. Leg de platen op volgorde van anciënniteit. Als u niet van alle 
apostelen een plaat heeft, laat de kinderen dan de namen op volgorde van 
anciënniteit leggen. Laat de kinderen om de beurt een plaat neerleggen. 

2. Noem en bespreek de namen van de twaalf apostelen die Jezus heeft 
geroepen. (Lucas 6:12-16.) 

3. Neem een recente conferentiester mee. Laat de kinderen de toespraken van 
de apostelen opzoeken. Vraag hun de plaatsen in de toespraak op te zoeken 
waar de apostelen hun bijzondere getuigenis van Jezus Christus geven 
(meestal aan het eind van de toespraken). 
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Vertel de kinderen hoe dankbaar u bent voor de apostelen en hoe u bent 
gezegend doordat u hun raad heeft opgevolgd. Geef uw getuigenis dat Jezus de 
apostelen roept door de levende profeet en dat het hun taak is om van Hem te 
getuigen en het evangelie over de hele wereld te prediken. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 4:18-22 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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De bergrede Les 

10 
Het verlangen bij de kinderen sterken om meer op Jezus te gaan lijken door zijn 
leringen uit de bergrede na te leven. 

1. Bestudeer Matteüs 5:1-6:4 en Matteüs 7:12 met een gebed in uw hart. 
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen 
(zie 'Voorbereiding op uw les, biz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Lucas 6:17-36 en 3 Nephi 12. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Blaadjes met moeilijke situaties erop waar de kinderen mee te maken 

kunnen krijgen (zie de 'Aandachtsactiviteit'). 
c. Plaat 7-12, De bergrede (Evangelieplaten 212). 

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

Laat de kinderen om de beurt voor de klas komen en een blaadje met een 
moeilijke situatie erop pakken waar hij of zij mee te maken kan krijgen. Gebruik 
bijvoorbeeld onderstaande situaties: 

Je broertje of zusje zegt dat je iets niet goed doet. 
Iemand op school doet gemeen tegen je. 
Andere kinderen lachen je uit omdat je weigert een sigaret te roken. 
Andere kinderen lachen je uit omdat je niet vloekt. 

Laat het kind vertellen hoe het in die situatie zou reageren. Vraag de andere 
kinderen vervolgens wat zij ervan denken. Leg uit dat u een aantal leringen zult 
bespreken uit de bergrede. 

Daardoor zullen de kinderen weten hoe ze in die situaties moeten reageren. Door 
die leringen na te leven, kunnen we meer op Jezus gaan lijken. Ze maken ons 
duidelijk hoe Jezus wil dat we leven. 

Toon de plaat van de bergrede. Vertel het verhaal van de bergrede. Maak gebruik 
van de teksten die onder 'Voorbereiding' staan. (Voor ideeën hoe u het verhaal 
kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII.) Benadruk de volgende 
punten: 

De zaligsprekingen 
Je vijanden liefhebben 
Volmaakt worden 
De Gulden Regel (Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.) 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 verweven. Door de 
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verwijzingen samen met de kinderen te lezen, zullen zij meer inzicht krijgen in de 
Schriften. 

• Leg uit dat de leerstellingen die in Matteüs 5:3-11 staan, vaak de 
zaligsprekingen worden genoemd. (Wijs erop dat toen Jezus de Nephieten de 
zaligsprekingen gaf, Hij de woorden 'die tot Mij komen' eraan toevoegde. 
Vergelijk Matteüs 5:3 met 3 Nephi 12:3.) Hoe kunnen de zaligsprekingen ertoe 
bijdragen dat we meer op Jezus gaan lijken? 

• Wat betekent het om te dorsten en hongeren naar gerechtigheid? (Matteüs 
5:6.) Hoe kunnen we dat doen? Welke zegeningen ontvangen we als we dat 
doen? 

• Wat betekent het om rein van hart te zijn? (Matteüs 5:8.) Welke beiofte hebben 
de reinen van hart ontvangen? Hoe kunnen we een rein hart ontwikkelen? 

• Waarom is het belangrijk om een vredestichter te zijn? (Matteüs 5:9.) Hoe 
kunnen we een vredestichter worden? 

• Wat betekent het om 'het zout der aarde' te zijn? (Matteüs 5:13.) In welk 
opzicht moeten wij als zout zijn? (Zie aanvullende activiteit 2.) Wat betekent het 
om 'een licht der wereld' te zijn? (Matteüs 5:14-16.) Hoe kunnen we een licht 
zijn voor anderen? 

• Wat moeten we doen als we een probleem hebben met iemand anders? 
(Matteüs 5:23-24.) Hoe moeten we onze vijanden of degenen die ons niet 
mogen, behandelen? (Matteüs 5:43-47.) 

• Hoe kunnen we volmaakt worden? (Matteüs 5:48.) 

Bespreek de uitspraak van ouderling Joseph Fielding Smith over volmaaktheid: 

'[Volmaaktheid] zal niet plotseling gebeuren, maar regel op regel, gebod op 
gebod en voorbeeld op voorbeeld, en zelfs dan nog niet zolang wij in dit sterfelijk 
leven verblijven (. . .) Maar het fundament leggen wij hier (. . .) ten einde ons op 
die volmaaktheid voor te bereiden (. . .) Het is onze plicht vandaag betere 
mensen te zijn dan gisteren, en morgen betere dan vandaag.' (De leer tot 
zaligmaking, 2:25.) 

• Hoe moeten we dienstbetoon verrichten? (Matteüs 6:1-4.) Wat kunnen we op 
een onopvallende manier voor anderen doen? 

• Matteüs 7:12 wordt vaak de Gulden Regel genoemd. Wat heeft Jezus ons 
gevraagd te doen? Hoe kunnen we dat doen? 

Maak de kinderen duidelijk dat ze zich op het pad naar volmaking begeven als ze 
proberen de leringen uit de bergrede na te leven. Benadruk dat volmaking een 
geleidelijk proces is dat we in dit leven niet af zullen kunnen maken. Wat we nu 
moeten doen, is iedere dag proberen meer op Jezus te gaan lijken. 

Laat de kinderen de situaties uit de aandachtsactiviteit opnieuw doornemen. Laat 
ze vertellen hoe Jezus wil dat ze in die situaties reageren. Vraag de kinderen wat 
er zou gebeuren als we allemaal de leringen uit de bergrede zouden naleven. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Schrijf het eerste gedeelte van iedere zaligspreking op een kaartje, 
bijvoorbeeld: 'Ja, gezegend zijn de armen van geest, die tot Mij komen'. Schrijf 
het tweede gedeelte van de zaligspreking, 'want hunner is het koninkrijk der 
hemelen', op een ander kaartje. Doe de kaartjes door elkaar en leg ze in een rij 
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met de tekst naar beneden op tafel of de grond. Laat de kinderen om de beurt 
naar voren komen en twee kaartjes omdraaien. Als de kaartjes bij elkaar horen, 
blijven ze met de tekst naar boven liggen. Als de kaartjes niet bij elkaar horen, 
moeten ze weer omgedraaid worden. (De kinderen mogen de Schriften 
gebruiken.) Als niet alle kinderen een beurt hebben gehad voordat de kaartjes 
zijn omgedraaid, kunt u de kaartjes nog een keer door elkaar doen en het spel 
opnieuw spelen. 

2. Neem, tenzij de les op vastenzondag wordt gegeven, wat eten mee dat 
normaal gesproken met zout bereid wordt, zoals popcorn, rijst, macaroni 
enzovoort. Doe er geen zout door en vraag de kinderen een klein beetje te 
proeven. (Vraag bij de ouders na of geen van de kinderen allergisch is voor het 
voedsel dat u meeneemt.) Doe er nu een beetje zout bij en laat de kinderen 
opnieuw proeven. Wijs erop dat een klein beetje zout een groot verschil kan 
maken. Een klein aantal rechtschapen mensen kan ook een groot verschil 
maken. Bespreek met de kinderen hoe zij een verschil kunnen maken door 
rechtschapen te leven. Lees Matteüs 5:13. 

3. Bespreek conflictsituaties zoals twee kinderen die op dezelfde plaats willen 
gaan zitten, kinderen die boos tegen elkaar praten enzovoort. Beeld de 
situaties uit en laat een kind vredestichter zijn. Laat de kinderen situaties 
bedenken waarin ze boos zijn, bijvoorbeeld doordat iemand iets gemeens 
tegen ze heeft gezegd of iets van ze heeft afgepakt, een vriendje boos op ze is 
of iemand ze uitlacht omdat ze lid zijn van de kerk enzovoort. Vraag hoe ze 
volgens Matteüs 5:44 in zo'n situatie moeten reageren. 

4. Laat een kind iets wat hij of zij voor een ander heeft gedaan of zou kunnen 
doen uitbeelden. Laat de andere kinderen raden wat het kind aan het doen is. 
Bespreek hoe belangrijk het is om anderen te dienen. Vraag de kinderen hoe 
ze zich voelen als ze iemand hebben geholpen. Laat ze stilstaan bij alle fijne 
gevolgen die het heeft als je anderen helpt. 

5. Laat de kinderen Matteüs 5:16 uit het hoofd leren of het eerste gedeelte van 
Matteüs 7:12. 

6. Maak voor ieder kind een kopie van de zaligsprekingen om mee naar huis te 
nemen. Of laat de kinderen ze in hun eigen Bijbel onderstrepen. 

7. Maak strookjes papier met de volgende verwijzingen of schrijf ze op het bord: 

Matteüs 5:3 en 3 Nephi 12:3 
Matteüs 5:6 en 3 Nephi 12:6 
Matteüs 5:10 en 3 Nephi 12:10 
Matteüs 5:48 en 3 Nephi 12:48 

Laat de kinderen beide teksten lezen en bespreken in welk opzicht ze van 
elkaar verschillen. Maak de kinderen duidelijk dat Jezus de Joden en de 
Nephieten dezelfde leringen gaf, maar dat ze duidelijker in het Boek van 
Mormon staan. 

8. Zing het liedje 'Ik wil graag als Jezus worden' (Kinderliedjes, blz. 40) of zeg de 
woorden op. 
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Slot 

Geef uw getuigenis dat als we volgens de leringen leven die Jezus in de bergrede 
heeft gegeven, we ons op het pad naar volmaking bevinden. 

Laat de kinderen Matteüs 5:3-11 thuis bestuderen als samenvatting van deze 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Jezus Christus leert ons 
hoe we moeten bidden 

Les 

11 
Bij ieder kind het verlangen opwekken om dagelijks persoonlijk gebed te hebben. 

1. Bestudeer Matteüs 6:5-13, Matteüs 7:7-11 en Alma 34:19-27. Bestudeer 
vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 
'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Matteüs 4:2; 14:23; 26:36-46; Lucas 9:28-29; 
11:2-4, 9-13; Johannes 17; 3 Nephi 14:7-12; 17:14-21; 18:16. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
c. Potloden om teksten aan te strepen. 
d. Plaat 7-12, De bergrede (Evangelieplaten 212) en plaat 7-13, Een elfjarig 

kind knielt neer om te bidden. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Schrijf op losse blaadjes een aantal van de onderstaande situaties waar de 
kinderen ook mee te maken kunnen krijgen of beschrijf ze. Laat de kinderen om 
de beurt een blaadje komen halen. Vraag hun hoe zij zich in die situaties zouden 
voelen en wat ze zouden doen. 

Je bent gevallen met je fiets en je been doet zeer. Er is niemand in de buurt en 
je weet niet of je naar huis kunt lopen. 

Je hebt koorts en last van je maag. Je ouders hebben alles voor je gedaan wat 
ze konden, maar je bent nog steeds erg ziek. 

Je hebt huiswerk gekregen dat je morgen af moet hebben. Je hebt erg je best 
gedaan, maar je hebt het niet zo goed gemaakt. Je weet niet wat je verder nog 
kunt doen. 

Je hebt buiten gespeeld en als je thuiskomt, is er niemand. Je bent bang 
omdat je niet weet waar iedereen is. 

Je opa en oma hebben je geld gegeven voor je verjaardag. Je wilt het pakken 
maar het ligt niet meer op zijn plaats. 

Je zit 's avonds als het al donker is buiten en je ziet hoe mooi de sterrenhemel is. 

Je helpt je ouders in de groentetuin. Je ziet dat de planten steeds groter 
worden en dat de groenten al bijna uit de grond gehaald kunnen worden. Het 
fruit is ook al bijna rijp. 

Leg uit dat we over alles wat ons dwars zit met onze hemelse Vader kunnen 
praten. We kunnen Hem vertellen hoe we ons voelen of onze dankbaarheid uiten. 
Onze hemelse Vader luistert altijd naar oprechte gebeden. 
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Vertel de kinderen dat Jezus zijn discipelen in de bergrede heeft verteld hoe ze 
moesten bidden (zie Matteüs 6:9-13). (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt 
vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', biz. VII.) U kunt de kinderen om de 
beurt een vers laten lezen. U kunt ze ook de tijd geven om sommige of alle 
verzen aan te strepen in hun eigen Bijbel. Bespreek de leerstellingen in de verzen 
en leg eventueel moeilijke woorden uit. Maak gebruik van de platen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: 'En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de 
huichelaars'? (Matteüs 6:5.) Hoe kunnen we oprecht bidden, zodat we niet als 
de huichelaars zijn? (Een huichelaar is iemand die alleen maar doet alsof hij 
eerlijk is of iemand die eerlijk is en doet alsof hij het niet is.) 

• Hoe moeten we volgens Jezus bidden zodat we geen huichelaars zijn? 
(Matteüs 6:6.) 

• Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: 'En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van 
woorden, zoals de heidenen'? (Matteüs 6:7.) (Met een heiden wordt iemand 
bedoeld die veel goden aanbidt of geen Christen is. We spreken van omhaal 
van woorden als we telkens dezelfde woorden en zinnen gedachteloos en 
onoprecht gebruiken.) Hoe kunnen we vermijden dat we bidden met 'omhaal 
van woorden'? 

• Wat bedoelde Jezus toen Hij zei dat we moesten bidden, zoeken en kloppen? 
(Matteüs 7:7-11.) Wat belooft onze hemelse Vader hun die bidden, zoeken en 
kloppen? (Matteüs 7:7-8.) Hoe heeft bidden tot onze hemelse Vader jou 
geholpen? 

• Beantwoordt onze hemelse Vader onze gebeden altijd? Maak de kinderen 
duidelijk dat onze hemelse Vader een oprecht gebed altijd zal beantwoorden 
hoewel we soms niet meteen antwoord krijgen of niet het antwoord dat we 
verwachten. Soms zegt Hij 'nee' of 'nog niet'. 

• Waarom zegt onze hemelse Vader soms 'nee' of 'nog niet' als we hebben 
gebeden? Geef zo mogelijk een voorbeeld uit uw eigen leven. Maak de 
kinderen duidelijk dat onze hemelse Vader alles weet en dus ook wat het beste 
voor ons is. 

• Waar moeten we ons persoonlijk gebed houden en hoe vaak? (Alma 
34:19-27.) Waarover kunnen we in ons gebed spreken? Wat heeft onze 
hemelse Vader ons gegeven waar we dankbaar voor moeten zijn. 

• Waarom denk je dat onze hemelse Vader wil dat we tot Hem bidden? 

• Waarom is het belangrijk om iedere ochtend en avond een persoonlijk gebed 
op te zenden? 

• Hoe voel je je als je een oprecht en nederig persoonlijk gebed uitspreekt? 
Waarom brengt gebed ons dichter bij onze hemelse Vader? Hoe kunnen we 
altijd een gebed in ons hart dragen? Waarom moeten we proberen dat te 
doen? 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 
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Les 10 

1. Verdeel de klas in kleine groepjes en laat ieder groepje één van de volgende 
teksten opzoeken. Laat ieder groepje dan de rest van de klas vertellen waar de 
tekst over gaat. Bespreek bij iedere tekst waarom Jezus bad en leg uit hoe we 
die teksten kunnen gebruiken bij onze eigen gebeden. 

Matteüs 14:23 
Lucas 9:28-29 
Johannes 17 
Matteüs 26:36-42 
3 Nephi 17:14-21, 18:16 

2. Vertel de kinderen over een ervaring waarbij uw gebeden werden verhoord. U 
kunt ook de kinderen naar een persoonlijke ervaring met het gebed vragen of 
het volgende verhaal vertellen: 

'Een opmerkelijke jonge zendingsleider (. . .) heeft over een inspirerende 
zendingservaring verteld. Hij was helemaal verdwaald in Petropolis (Brazilië), 
maar kon de taal niet spreken en had geen adres van de kerk of de 
zendelingen. Nadat hij vurig had gebeden en de Heer had gevraagd hem te 
helpen zodat hij zijn werk kon doen, hoorde hij een stem die hem tot twee keer 
toe zei, dat hij de man op de hoek moest volgen. Gehoorzaam volgde hij de 
man en werd zonder problemen naar het kerkgebouw geleid' (L. Brent Goates, 
Harold B. Lee, Prophet and Seer, blz. 282). 

3. Vertel de kinderen dat we de woorden Gij of U en Uw gebruiken in het gebed 
als we met onze hemelse Vader spreken. Die woorden laten zien dat we Hem 
respecteren en van Hem houden. Laat een kind Matteüs 6:9-13 voorlezen. 
Vraag de andere kinderen iedere keer als ze een van die 'gebedswoorden' 
horen, hun hand op te steken. 

Doe hetzelfde, maar nu met het liedje 'Ik dank U, mijn Vader' (Kinderliedjes, 
blz. 9). 

4. Maak een kaart met de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer of 
schrijf die op het bord. Laat sommige woorden weg. Schrijf de woorden die u 
heeft weggelaten op aparte blaadjes of in een kolom op het bord. Laat de 
kinderen de open plekken invullen met behulp van de woordstroken. 

'Sommige (b) zul je krijgen door in de M te lezen, andere 
door naar (c) te luisteren. En, zo nu en dan, als het erg belangrijk is, 
krijg je een antwoord door (e) . De influisteringen zullen (a) 
en onmiskenbaar zijn' (in Conference Report, okt 1979, blz. 30; of Ensign, nov. 
1979, blz. 20). 

a. duidelijk 
b. antwoorden 
c. sprekers 
d. Schriften 
e. krachtige inspiratie 

5. Laat de kinderen een van de volgende teksten over het gebed uit het hoofd 
leren: Matteüs 7:7; Jakobus 1:5; 3 Nephi 18:20; het eerste gedeelte van Leer 
en Verbonden 19:38. 

6. Laat de kinderen 'Dacht gij aan 't gebed?' (lofzang 96) zingen of de tekst ervan 
opzeggen. 
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Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader onze persoonlijke gebeden hoort en 
beantwoordt. Getuig dat het belangrijk is om iedere ochtend en avond persoonlijk 
gebed te hebben. Moedig de kinderen aan dat de komende week te doen. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 6:5-8 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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11 
Het huis gebouwd 
op een rots 

Het verlangen van de kinderen versterken om de geboden te gehoorzamen zodat 
Jezus Christus en zijn evangelie het vaste fundament in hun leven worden. 

1. Bestudeer Matteüs 7:24-27, Lucas 6:47-49 en Leer en Verbonden 11:24 met 
een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les, biz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', biz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Helaman 5:12 en 3 Nephi 14:24-27. 

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

4. Laat een groepje kinderen het liedje 'De wijze en de dwaze man' (Kinderliedjes, 
blz. 132) zingen. U kunt het liedje ook gezamenlijk zingen of de woorden 
samen lezen. 

5. Maak een poster met LV 11:24 erop of schrijf het vers tijdens de les op het 
bord. 

6. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een paar kaartjes van ongeveer 80x130 mm, plakband en wat zand of zout 

(facultatief). 
c. Plaat 7-12, De bergrede (Evangelieplaten 212). 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Alternatieve 
aandachtsactiviteit 

Schriftverhaal 

Bespreking 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vraag de kinderen of ze de afgelopen week eraan gedacht hebben om iedere 
ochtend en avond te bidden. Vraag ze hoe ze zich voelden toen ze dat deden. 

Als u ooit weieens erg bang bent geweest tijdens een storm, beschrijf die situatie 
dan voor de kinderen. Leg uit waarom u bang was en wat u heeft gedaan om 
uzelf zo goed mogelijk te beschermen. Vraag de kinderen of zij weieens bang zijn 
geweest tijdens een storm en laat hen daarover vertellen. 

Maak van de kaartjes twee eenvoudige 'huisjes'. Laat een kind één huisje op een 
hoopje zand of zout zetten en het andere gewoon op tafel. Schud aan de tafel 
zodat het huisje op het zand wegschuift of omvalt. Vertel de kinderen dat het huis 
op het zand altijd zal verschuiven en omvallen omdat zand zo makkelijk uit elkaar 
valt. 

Vertel hoe Jezus de discipelen leerde dat een huis op een rots moest worden 
gebouwd en niet op zand. Zie Matteüs 7:24-27 en Lucas 6:47-49. (Voor ideeën 
hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 
Leg uit dat we, als we het evangelie van Jezus Christus naleven, beter bestand 
zijn tegen verleidingen, tegenspoed en problemen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten vooraf. Gebruik de vragen die volgens 
u een groter begrip van de Schriften bij de kinderen in de hand werken, alsmede 
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het verlangen de evangeliebeginselen in hun leven toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Waar bouwde de wijze man zijn huis? (Matteüs 7:24; Lucas 6:47-48.) Waarom 
was hij wijs? 

• Waar bouwde de dwaze man zijn huis? (Matteüs 7:26; Lucas 6:49.) Waarom 
was hij dwaas? Waarom bouwen sommige mensen hun huis op een zanderige 
ondergrond? Kun je makkelijker een fundering graven in een zanderige of in 
een vaste ondergrond? 

• Wat betekenen de woorden: 'die deze mijn woorden hoort en ze doet'? 

• Waarom vergeleek Jezus iemand die zijn leringen hoort en gehoorzaamt, met 
iemand die zijn huis op een rots heeft gebouwd? 

• Waarom vergeleek Jezus iemand die zijn leringen hoort en ze niet 
gehoorzaamt, met iemand die zijn huis op zand heeft gebouwd? 

Laat een aantal kinderen het liedje 'De wijze man en de dwaze man' 
(,Kinderliedjes, blz. 132) zingen. U kunt het liedje ook gezamenlijk zingen of de 
woorden gezamenlijk oplezen. 

Lees voor wat Jezus Christus in Leer en Verbonden 11:24 heeft gezegd. Het is 
een openbaring die Joseph Smith voor zijn broer Hyrum ontving. Hang de poster 
met Leer en Verbonden 11:24 op of schrijf de tekst op het bord. 

• Waarom moeten we ons huis, of met andere woorden ons leven, op de rots 
van Jezus Christus en zijn evangelie bouwen? (Helaman 5:12.) 

Maak de kinderen duidelijk dat Jezus en zijn leringen het enige, zekere 
fundament zijn. Als we ons leven op iets anders bouwen, is het alsof we ons huis 
op zand bouwen. 

• Waarom bouwen sommige mensen hun huis op iets dat te vergelijken is met 
zand? 

Bespreek zaken als geld, roem, populair zijn, sport, er leuk uitzien enzovoort. Leg 
uit dat die zaken allemaal te vergelijken zijn met een zanderige ondergrond als ze 
het belangrijkste doel in ons leven zijn. 

• Is het belangrijk voor ons om geld en vrienden te hebben, iets leuks voor onze 
vrienden te doen, te sporten of te trainen? Waarom? 

Leg uit dat we geld nodig hebben om voedsel, kleding enzovoort te kopen. 
Vrienden en werk zijn ook belangrijk. Maar als ze belangrijker voor ons worden 
dan de Heiland te volgen en het evangelie na te leven, dan zetten we de 
zegeningen van het eeuwige leven op het spel. 

• Waarom heeft onze hemelse Vader ons naar de aarde gestuurd? 

• Hoe kun je je leven op Jezus Christus en zijn leringen bouwen? 

Aanvullende 
activiteiten U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 

als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Geef ieder kind een blaadje met bovenaan de woorden Jezus Christus is mijn 
vaste fundament omdat . Vraag de kinderen de zin op zoveel 
mogelijk manieren af te maken. Laat ze hun antwoorden op het blaadje 
schrijven. Vraag ze dan wat ze geantwoord hebben. Als ze de volgende punten 
niet hebben genoemd, dan noemt u ze: 
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Omdat: 

Hij van mij houdt. 
Hij me heeft geleerd om op de juiste manier te leven. 
Hij een goed voorbeeld voor mij is. 
Hij zijn leven voor mij heeft gegeven. 
Hij voor al mijn zonden heeft geleden. 
Ik dankzij Hem zal opstaan. 
Hij het mogelijk heeft gemaakt voor mij om terug te keren naar onze hemelse 
Vader. 

2. Laat de kinderen de volgende zin afmaken: 'Ik zal mijn leven op de Heiland 
bouwen door .' Mogelijke antwoorden zijn: mee te doen aan de 
gezinsavond, thuis mee te helpen, tiende te betalen, te bidden, het woord van 
wijsheid te gehoorzamen, de waarheid te spreken, vriendelijk te zijn voor 
anderen, in de Schriften te lezen, bescheiden te zijn enzovoort. Geef ieder kind 
een beurt. U kunt net zo lang doorgaan met het spel als de kinderen geboden 
weten te noemen. Wijs erop dat we het eeuwige leven alleen kunnen verkrijgen 
door de wetten van het evangelie te gehoorzamen. U kunt de antwoorden van 
de kinderen op aparte strookjes schrijven en ze op een 'rots' (steen) plakken. 
Geef de kinderen de steen met hun antwoord(en) mee naar huis. 

3. Laat de kinderen de volgende teksten opzoeken, die ons leren wat Jezus heeft 
gezegd over gehoorzaamheid. Herinner ze eraan dat we ons leven alleen op 
een vast fundament bouwen als we Jezus' geboden gehoorzamen. 

Matteüs 7:21 
Lucas 11:28 
Johannes 15:10 

4. Neem het derde geloofsartikel met de kinderen door. 

5. Laat de kinderen Leer en Verbonden 11:24 met behulp van de poster of het 
bord uit het hoofd leren. 

Vertel hoeveel u van de Heiland houdt. Getuig dat Hij ons de geboden heeft 
gegeven om ons gelukkig te maken. Als we ongehoorzaam zijn, zullen we 
ongelukkig worden. U kunt vertellen over een eigen ervaring waaruit bleek dat het 
naleven van het evangelie een zegen is. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 7:24-27 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Les 

11 
Jezus Christus 

geneest de zieken 

Bij ieder kind het verlangen versterken om anderen lief te hebben en medeleven 
te tonen, net als Jezus toen Hij de zieken genas. 

1. Bestudeer Matteüs 8:5-10, 13; 25:34-40; Marcus 1:40-45; Lucas 4:38-40; 
7:11-17; Johannes 4:46-54 en 13:34-35 met een gebed in uw hart. 
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen 
(zie 'Voorbereiding op uw les, blz. VI' en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

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

3. Benodigdheden: voor ieder kind een bijbel. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vertel het volgende verhaal over Heber J. Grant, die later de zevende president 
van de kerk werd. 

Heber sloeg zijn dunne jas om en bibberde van de kou. Binnenkort was hij jarig 
en het enige dat hij wilde hebben was een warme jas. Maar zijn moeder was te 
arm om een jas te kopen. Soms gingen ze 's avonds vroeg naar bed omdat er 
geen olie was voor de kachel. Soms had hij honger omdat er geen geld voor eten 
was. Zijn moeder werkte tot 's avonds laat om geld te verdienen. Ze naaide 
kleding voor andere mensen. 

Heber kreeg voor zijn verjaardag een prachtige jas die zijn moeder van restjes 
stof had gemaakt. Hij kon nauwelijks wachten voordat hij naar buiten kon gaan 
om te voelen hoe heerlijk warm de jas was. 

Een paar weken later zag Heber dat een jongen, die ongeveer even groot was als 
hij, stond te huilen. Hij had alleen een trui aan en Heber wist dat de jongen het 
erg koud moest hebben. De jongen keek smachtend naar Hebers jas. Heber gaf 
zonder lang na te denken zijn jas aan de jongen. 

Die middag zag Hebers moeder dat hij zijn oude jas weer aanhad. Ze vroeg hem: 
'Wat heb je met je nieuwe jas gedaan?' Heber wist niet goed hoe hij het moest 
zeggen. Ten slotte zei hij: 'Ik kwam een jongen tegen die hem harder nodig had 
dan ik'. 

'Had je hem je oude jas dan niet kunnen geven?' vroeg zijn moeder. 

Heber keek zijn moeder aan, in de hoop dat zij het zou begrijpen, en zag dat ze 
tranen in haar ogen kreeg. Hij sloeg zijn armen om haar heen terwijl ze zelf haar 
vraag beantwoordde. 'Nee, natuurlijk niet, Heber,' zei ze. 'Nee, natuurlijk niet.' 
(Overgenomen uit 'The Coat', opnieuw verteld door Lucile C. Reading, Children's 
Friend, nov. 1966, blz. 5.) 

Vraag de kinderen hoe Heber zich voelde toen hij zag dat de jongen stond te 
huilen van de kou. Leg uit dat Heber wist hoe de jongen zich voelde en dat hij de 
jongen liefhad. Jezus wil dat wij net als president Grant van anderen houden. Leg 
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Les 10 

uit dat u in deze les gaat vertellen hoe Jezus door de zieken te genezen een 
goed voorbeeld van medeleven en liefde voor ons is geweest. 

Schrijf ieder woord uit Johannes 13:34 op een apart blaadje. Doe de blaadjes 
door elkaar en vraag de kinderen ze, eventueel met behulp van hun Bijbel, op de 
juiste volgorde te leggen. 

Vertel de volgende verhalen over wonderbaarlijke genezingen die Jezus deed. 
(Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', blz. VII.) Maak duidelijk dat Jezus veel van de zieken hield en met hen 
meeleefde. 

1. De genezing van de knecht van de hoofdman (Matteüs 8:5-10, 13). Leg uit dat 
de hoofdman een officier in het Romeinse leger was die veel manschappen 
onder zich had. Hij had van Jezus gehoord en geloofde in Hem. 

2. De genezing van een melaatse (Marcus 1:40-45). Leg uit dat melaatsen onder 
een verschrikkelijke huidziekte lijden. Omdat de mensen dachten dat 
melaatsheid uitermate besmettelijk was, mochten melaatsen niet in de stad 
wonen. Gezonde mensen meden hen vanwege hun ziekte. 

3. De genezing van Petrus' schoonmoeder en vele anderen (Lucas 4:38-40). 

4. De opwekking uit de dood van de zoon van de weduwe (Lucas 7:11-17). 

5. De genezing van de zoon van de hoveling (Johannes 4:46-54). 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Waarom denk je dat Jezus die wonderen verrichtte? (Marcus 1:41; Lucas 7:13; 
Johannes 9:1-3.) 

• Hoe waren die genezingen een zegen voor de mensen die er bij betrokken 
waren? (Lucas 7:2, 12; Johannes 4:52-53.) 

• Welke eigenschappen moeten wij ontwikkelen als we het voorbeeld van de 
Heiland in deze verhalen willen volgen? (Johannes 13:34-35. Geef de kinderen 
desgewenst de tijd om die verzen aan te strepen.) Hoe kunnen we laten zien 
dat we mensen die in nood zijn, liefhebben en met ze meeleven? Vraag de 
kinderen te vertellen hoe zij zich voelden toen iemand hen hielp. 

• Kende Jezus al de mensen die Hij heeft genezen? (Matteüs 8:5-8.) Welke 
mensen in nood moeten wij dus helpen? 

• Wat gebood Jezus de melaatse te doen nadat Hij hem had genezen? (Marcus 
1:43-44.) Wat leert dat ons over hoe we anderen moeten helpen? 

• Waarom brengt het ons dichter bij onze hemelse Vader als we anderen 
helpen? (Matteüs 25:45.) Hoe voel je je als je iemand helpt? Vraag de kinderen 
te vertellen of zij weieens iemand in nood hebben geholpen of dat een ander 
hen heeft geholpen. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat een kind 1 Johannes 3:18 voorlezen. Leg uit dat in dat vers staat dat we 
mensen niet alleen moeten zeggen dat we van ze houden, maar dat we er ook 
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naar moeten handelen. Uit wat we voor anderen doen, blijkt dat we van hen 
houden. Laat de kinderen uitbeelden hoe ze hun huisgenoten en vriendjes 
kunnen laten zien dat ze van hen houden. 

2. Laat een kind de volgende uitspraak van president Kimball voorlezen: 'God ziet 
ons en waakt over ons. Maar Hij helpt ons meestal door middel van anderen' 
('Small Acts of Service', Ensign, dec. 1974, blz. 5). Vraag ieder kind of onze 
hemelse Vader hem of haar weieens heeft geholpen door middel van iemand 
anders. U kunt ook vertellen hoe iemand die u kent een ander heeft geholpen. 
Benadruk dat die persoon liefde en medeleven voor andere mensen heeft 
ontwikkeld en dat door liefdediensten laat zien. 

3. Laat de kinderen de volgende teksten over dienen lezen: Matteüs 25:34-40 en 
Mosiah 2:17-18, 4:14-15. Schrijf samen op wat we volgens die teksten voor 
anderen moeten doen. Laat de kinderen een liefdedienst uitkiezen die ze de 
komende week kunnen doen. 

4. Verdeel de klas in kleine groepjes. Geef ieder groepje een of meer van de 
volgende situaties of bedenk er zelf een paar: Laat de kinderen uitbeelden hoe 
ze die mensen hun liefde en medeleven kunnen tonen en hen kunnen helpen. 

Er komt een nieuw kind in het jeugdwerk dat nog niemand kent. 
Een kind uit het jeugdwerk is ziek. 
Je vriendje is geen lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen. 
Iemand in je wijk of gemeente voelt zich eenzaam. 
Je ouders zijn druk bezig en vragen of je even op je broertje of zusje wilt 
letten.Iemand is onaardig voor een vriendje van je. 

Vertel hoe dankbaar u bent voor het leven en het voorbeeld van Jezus Christus. 
Getuig dat we de leringen van Jezus volgen als we liefde en medeleven tonen 
voor de mensen om ons heen. Moedig de kinderen aan de komende week te 
proberen meer liefde te tonen voor hun huisgenoten en anderen en kleine 
liefdediensten voor ze te doen. 

Laat de kinderen Marcus 1:40-45 en Lucas 7:11-17 lezen als samenvatting van 
deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Jezus Christus 
en de sabbat 

Les 

11 
Doel Bij ieder kind het verlangen versterken om op de sabbat datgene te doen 

waardoor ze onze hemelse Vader en Jezus Christus eren en aan Hen denken. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Johannes 5:2-16; Matteüs 12:1-13; Lucas 13:11-17; 14:1-6; 
Genesis 2:1-3; Exodus 20:8-11 en Leer en Verbonden 59:9-14. Bestudeer 
vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 
'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Marcus 2:23-28, 3:1-6 en Lucas 6:1-11. 

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

4. Benodigdheden: voor ieder kind een bijbel. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Schriftverhaal 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Laat de kinderen vertellen hoe ze de afgelopen week liefde voor anderen hebben 
getoond en hen hebben gediend. 

Vraag de kinderen hun hand op te steken als ze denken dat ze het antwoord op 
het volgende raadseltje weten: 

Het wordt meerdere keren in de Schriften genoemd. 
Onze hemelse Vader en Jezus Christus zeggen dat het heel belangrijk is. 
Het is heilig. 
Mensen die het heilig houden laten zien dat ze van onze hemelse Vader en 
Jezus Christus houden. 
Het is één van de zeven. 
Het is anders dan de andere zes. 

Op die dag aanbidden we onze hemelse Vader en rusten we uit van ons werk. 

Antwoord: de sabbatdag. 
Vertel de verhalen over Jezus die op de Sabbat mensen genas. (Zie de teksten 
onder 'Voorbereiding'. Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 
'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

Maak de kinderen onder het vertellen duidelijk dat de Joden in die tijd de sabbat 
niet heiligden zoals het hun was geboden. Ze hadden hele strenge regels 
bedacht, die hen echter niet dichter bij onze hemelse Vader brachten. Het was 
bijvoorbeeld toegestaan om op de sabbat een knoop te leggen die je met één 
hand kon losmaken. Maar als je twee handen moest gebruiken, was het in strijd 
met de wet. 'Het ontsteken of doven van vuur was een ernstige ontheiliging van 
de dag {. . .). Het was verboden (. . .) een gebroken been te spalken, of een uit 
de kom geschoten gewricht op zijn plaats te zetten (. . .). Wanneer iemand op de 
sabbat onder ruïnes werd bedolven, mocht hij worden uitgegraven indien hij nog 
leefde; was hij dood, dan moest hij blijven waar hij was totdat de Sabbat voorbij 
was' (James E. Talmage, Jezus de Christus, blz. 160). 
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Jezus vertelde de joden dat die regels niet goed waren. Door zijn voorbeeld 
maakte Hij duidelijk dat de sabbat een dag was waarop zij zijn Vader en Hem 
konden eren door te doen wat goed en van eeuwige waarde was, zoals anderen 
helpen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat moeten wij op de sabbat doen? (Exodus 20:8-11.) Waarom is ons dat 
geboden? (Genesis 2:1-3.) 

• Wat heeft Jezus op de sabbat gedaan om de verlamde man te genezen? 
(Johannes 5:6, 8.) En de man met de verschrompelde hand? (Matteüs 12:13.) 
En de verkromde vrouw met de geest van zwakheid? (Lucas 13:13.) En de 
man die leed aan waterzucht? (Lucas 14:4. Leg uit dat waterzucht een ziekte 
is waardoor het lichaam opzwelt.) Zouden de mensen dergelijke bezigheden 
tegenwoordig aanvaardbaar vinden op de sabbat? Waarom? 

• Waarom plukten de discipelen aren op de sabbat? (Matteüs 12:1.) Wat moeten 
we wel iedere dag doen, zelfs op de sabbat? 

• Hoe heiligde Jezus de sabbat? Hoe heiligden de joden de sabbat? (Maak de 
kinderen duidelijk dat Jezus de sabbat gebruikte om mensen te helpen en zo 
onze hemelse Vader eerde,) 

• Om welke twee redenen waren de joodse leiders boos op Jezus? (Johannes 
5:18.) 

• Wie heeft vanaf de schepping de wetten voor de sabbat gemaakt? (Matteüs 
12:8; Genesis 2:1-3. Herinner de kinderen eraan dat Jezus Christus de wereld 
onder leiding van onze hemelse Vader heeft geschapen.) Hoe denk je dat 
Jezus Zich voelde toen Hij zag hoe de joden zijn wetten hadden veranderd? 

• Hoe denk je dat de verlamde man bij het bad van Betesda, de verkromde 
vrouw met de geest van zwakheid, de man met de verschrompelde hand en 
de man die aan waterzucht leed, zich voelden toen ze waren genezen? 
(Lucas 13:13.) Hoe eerde Jezus zijn Vader door die mensen op de sabbat te 
genezen? 

• Wat denk je dat Jezus bedoelde toen Hij zei dat het in overeenstemming met 
de wet is om goed te doen op de sabbat? (Matteüs 12:12.) Hoe weet jij wat 
goed is om op de sabbat te doen? (Exodus 20:8-11; LV 59:9-14.) 

• Wat moeten we niet doen op de sabbat? Bespreek de volgende uitspraak van 
het Eerste Presidium: 'We moeten ons ervan weerhouden op de sabbat te 
winkelen en mee te doen aan andere commerciële- en sportevenementen' 
[Ensign, jan. 1993, blz. 80). 

Bespreek de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball: 'Aan de mate 
waarin wij de sabbat heiligen, kunnen we zien hoezeer we van onze hemelse 
Vader houden' [The Teachings of Spencer W. Kimball, blz. 218). Laat de kinderen 
bespreken hoe ze op de sabbat op een gepaste wijze kunnen laten zien dat ze 
van onze hemelse Vader houden. Mogelijke antwoorden zijn: door naar de kerk te 
gaan; in de Schriften te lezen; in je dagboek te schrijven; zieken of familieleden te 
bezoeken; naar opbouwende muziek te luisteren; onze hemelse Vader en Jezus 
Christus te aanbidden; anderen te dienen en samen met het gezin bezig te zijn. 
Als één van de kinderen iets noemt wat discutabel is, vraag de kinderen dan of 
dat een goede manier is om onze hemelse Vader en Jezus Christus te laten zien 
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Les 14 

dat ze van Hen houden en Hen eren, of dat ze dat beter op een andere dag 
kunnen doen. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat de kinderen LV 59:9-23 bestuderen. Vraag ze op te noemen wat de Heer 
ons heeft geboden te doen op de sabbat en welke zegeningen daaraan 
verbonden zijn. 

2. Laat de kinderen verscheidene activiteiten opnoemen die ze andere mensen op 
de sabbat hebben zien doen. Bespreek met behulp van de volgende vragen of 
dat geschikte activiteiten zijn voor de sabbat: 

Eer je onze hemelse Vader en Jezus Christus daarmee? 
Is het in overeenstemming met de geboden die onze hemelse Vader ons 
voor de sabbat heeft gegeven? 
Is het een activiteit waardoor de sabbat een rustdag blijft? 
Dienen we iemand daarmee? 

Moedig de kinderen aan om te bedenken hoe ze de sabbat kunnen heiligen. 

3. Bespreek de volgende uitspraak van het Eerste Presidium: 'We dringen er bij 
alle heiligen op aan geen wereldse activiteiten op deze heilige dag te 
ontplooien, maar de sabbat te heiligen door een geest van aanbidding, 
dankzegging en dienstbetoon en door passende gezinsactiviteiten. Naarmate 
de leden van de kerk ernaar streven hun activiteiten op de sabbat in 
overeenstemming met de Geest van de Heer te brengen, zal hun leven vervuld 
zijn van vreugde en vrede' (Ensign, jan. 1993, blz. 80). 

4. Laat de kinderen op een blaadje schrijven Ik zal de sabbat heiligen en dat met 
kleurpotloden of viltstiften versieren. 

Geef uw getuigenis dat het belangrijk is om de sabbat te heiligen door te doen 
wat goed en van eeuwige waarde is. Vertel wat voor zegeningen u heeft 
gekregen doordat u zich daaraan heeft gehouden. Moedig de kinderen aan om 
dat te doen op de sabbat waardoor ze onze hemelse Vader en Jezus Christus 
eren. 

Laat de kinderen thuis Johannes 5:2-16 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Jezus Christus gebruikt 
zijn priesterschap om 

anderen te zegenen 

1. Bestudeer Marcus 4:35-41; 6:33-44; Lucas 9:37-43; Matteüs 14:23-33; 
Handelingen 10:38; Leer en Verbonden 13; 27:12 en 124:123. Bestudeer 
vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 
'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Matteüs 8:23-27; Johannes 6:1-14, 16-21 en 
Evangeliebeginselen, hoofdstuk 13. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plaat 7-15, Jezus stilt de storm (Evangelieplaten 214); 7-16, De eerste 

wonderbare spijziging; 7-17, Jezus loopt op het water. 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Alternatieve 
aandachtsactiviteit 

Verhalen uit de 
Schriften en 
bespreking 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Doe het licht uit of doe een zaklantaarn aan. Vraag wat er nodig is om de 
zaklantaarn te laten branden. (Stroom) Laat de kinderen een paar elektrische 
apparaten noemen. Stroom is de kracht of macht waardoor die apparaten 
werken. Wat voor andere macht kennen jullie? Zeg de kinderen dat u ze vandaag 
over de allergrootste macht gaat vertellen die er bestaat. Die macht is groter dan 
alle krachten in de natuur. Het is de macht of het gezag van God. We noemen 
die macht het priesterschap. 

Toon de kinderen een magneet en enkele paperclips. Laat de kinderen met de 
magneet de paperclips over de tafel heen en weer schuiven. Als u geen magneet 
heeft, kunt u een ballon opblazen en over uw kleding wrijven zodat hij aan de 
muur of aan een van de kinderen blijft hangen. U kunt ook een van de kinderen 
een paar keer een kam door zijn haar laten halen zodat er kleine stukjes papier 
aan blijven hangen. 

• Waardoor trok de magneet de paperclips aan? Waarom bleef de ballon aan de 
muur of aan de kleding hangen? Waarom kon je met de kam stukjes papier 
oppakken? (De magneet heeft de kracht of macht om metaal aan te trekken. 
Statische elektriciteit houdt de ballon tegen de muur en zorgt ervoor dat de 
stukjes papier aan de kam blijven hangen.) 

• Noem nog wat machten of krachten. (Bliksem, elektriciteit, wind enzovoort.) 

Leg de kinderen uit dat u ze vandaag over de allergrootste macht gaat vertellen. 
Het is de macht van God, namelijk het priesterschap. 

Vertel de volgende verhalen waaruit blijkt hoe Jezus zijn macht gebruikte. Maak 
gebruik van de platen. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 
'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 
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Les 14 

1. Het stillen van de storm (Marcus 4:35-41) 

• Hoe voelden Jezus' discipelen zich tijdens de storm? (Marcus 4:38.) 
Waarom dachten ze dat het Jezus niets kon schelen hoe ze zich voelden? 
Hoe weet je dat het onze hemelse Vader wel degelijk iets uitmaakt hoe je je 
voelt? 

• Hoe heeft Jezus de storm gestild? (Marcus 4:39.) 

• Welke macht gebruikte Jezus om de storm te stillen? (Zijn macht — de 
macht van God.) Hoe noemen we de macht of het gezag van God? 
(LV 124:123. Het priesterschap.) 

• Wat vroeg Jezus zijn discipelen toen Hij de storm had gestild? 
(Marcus 4:40.) 

• Hoe dachten de discipelen over Jezus nadat Hij de storm had gestild? 
(Matteüs 8:27; Marcus 4:41.) 

2. De eerste wonderbare spijziging (Marcus 6:33-44) 

• Waarom denk je dat de mensen Jezus volgden de woestijn in? (Marcus 
6:33.) Wat deed Jezus vóór de eerste wonderbare spijziging? (Matteüs 
14:14.) Met welk gezag genas Jezus de zieken? (Het gezag van het 
priesterschap.) Wie is de bron van die macht die zo'n zegen voor ons is? 
(Handelingen 10:38.) 

• Welke macht gebruikte Jezus om ervoor te zorgen dat er genoeg voedsel 
voor iedereen was? Wat was er zo wonderbaarlijk aan de hoeveelheid 
voedsel die over was gebleven? (Marcus 6:42-44; Johannes 6:12-13.) 

3. Jezus geneest de bezeten jongen (Lucas 9:37-43) 

• Wat was er aan de hand met de zoon van de man? (Lucas 9:38-40.) 
Wat vroeg de man Jezus? 

• Wat kon Jezus voor de jongen doen? (Lucas 9:42.) Hoe reageerden de 
mensen die bij Jezus waren op het wonder? (Lucas 9:43.) 

• Tot wie had de man zich nog meer om hulp gewend? (Lucas 9:40.) Waarom 
denk je dat de discipelen de man en zijn zoon niet konden helpen? Waarom 
noemde Jezus zijn discipelen 'ongelovig'? (Lucas 9:41.) Waarom denk je dat 
de macht van het priesterschap alleen werkt als je geloof hebt? 

4. Jezus loopt op het water (Matteüs 14:22-33) 

• Door welke macht liep Jezus op het water naar de boot van de discipelen? 
Wat dachten de discipelen aanvankelijk toen ze Hem zagen? (Matteüs 
14:26.) Wat zei Jezus tegen ze? (Matteüs 14:27.) 

Leg uit dat Jezus die vier wonderen verrichtte door het gezag dat Hij bezit. Hij 
heeft veel andere wonderen verricht door het gezag van het priesterschap. Jezus 
verleent zijn gezag aan de priesterschapsdragers. 

Petrus, Jakobus en Johannes ontvingen op de berg der verheerlijking de sleutels 
van het priesterschap (Matteüs 17:19). Ze kregen die sleutels zodat zij het gezag 
van het priesterschap zouden bezitten nadat Jezus was gestorven. Petrus zou na 
Jezus' opstanding de president van de kerk zijn. Hij had de 
priesterschapssleutels nodig om verder te kunnen gaan met het werk van de 
kerk. 

• Welke priesterschapssleutels gaven Mozes en Elia aan Petrus, Jakobus en 
Johannes? (Mozes gaf ze de sleutels voor de vergadering van Israël; Elia gaf 
ze de sleutels van de verzegelbevoegdheid [zie LV 110:12-16].) 
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• Hoe gebruiken we in onze tijd de sleutels van de vergadering van Israël? (Zie 
het tiende geloofsartikel. Zendingswerk.) Hoe kun je nu al zendingswerk doen 
en je erop voorbereiden om een voltijdzending te vervullen? 

• Waar wordt de verzegelbevoegdheid in onze tijd gebruikt? (In de tempel.) Hoe 
kun je jezelf erop voorbereiden om naar de tempel te gaan? 

Leg uit dat de zegeningen van de kerk en het priesterschap na de dood van 
Jezus en de apostelen werden weggenomen van de aarde. Het was noodzakelijk 
dat het priesterschap op aarde werd hersteld. Jezus heeft zijn kerk en het 
priesterschap door Joseph Smith hersteld zodat iedereen nu weer de zegeningen 
van het priesterschap kan ontvangen. 

• Waarom is het belangrijk dat we het priesterschap in de kerk hebben? Hoe 
noemen we de twee priesterschappen? Hoe is het Aaronisch priesterschap 
hersteld. (LV 13.) Hoe is het Melchizedeks priesterschap hersteld? (LV 27:12.) 

Maak de kinderen duidelijk dat jongens die daar waardig voor zijn, op twaalfjarige 
leeftijd hetzelfde priesterschap kunnen ontvangen dat Johannes de Doper aan 
Joseph Smith en Oliver Cowdery verleende. Leg uit dat jongens, die het 
Aaronisch priesterschap ontvangen, het gezag krijgen om in de naam van God te 
handelen en zo de leden van hun wijk of gemeente tot zegen te zijn. (Aanvullende 
activiteit 4.) 

• Welke zegeningen ontvangen we door het gezag van het priesterschap? 
(Naamgeving en zegenen van baby's; doop; bevestiging; het avondmaal; 
tempelverordeningen enzovoort.) Noem eens een paar persoonlijke zegeningen 
die we dankzij het priesterschap kunnen ontvangen? (Een zalving, een 
vaderlijke zegen, huisonderwijs.) 

• In welk opzicht is het priesterschap een zegen voor jou? 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Schrijf op aparte blaadjes Doop en Bevestiging, Het zalven van de zieken, Een 
vaderlijke zegen, Tempelhuwelijk en Het avondmaal. Vouw de blaadjes dubbel. 
Doe ze in een doos of envelop en schrijf daarop 'Priesterschapsverordeningen 
of -zegens'. Vraag een kind een blaadje uit de doos te halen en het voor te 
lezen. Bespreek de rol van de priesterschap in die zegen of verordening. Doe 
hetzelfde met de andere blaadjes. Vraag de kinderen persoonlijke ervaringen 
met verordeningen en zegens te vertellen. 

2. Neem het vijfde geloofsartikel door en laat de kinderen het uit het hoofd leren. 

3. Zing lofzang 71 'Meester, de stormwinden woeden' of zeg de woorden op. 

4. Leg uit dat daartoe waardige jongens met twaalf jaar het Aaronisch 
priesterschap ontvangen en tot het ambt van diaken worden geordend. Maak 
de volgende woordstroken: 

Het avondmaal ronddienen 
Vastengaven inzamelen 
Voor de bisschop boodschappen rondbrengen 
Zorg dragen voor de eigendommen van de Heer 

Vraag de kinderen de taken van een diaken te noemen. Laat de woordstrook 
zien als de kinderen het juiste antwoord hebben gegeven. Geef zo nodig 
aanwijzingen zodat ze alle taken van een diaken kunnen opnoemen. 
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Geef uw getuigenis van het priesterschap dat Jezus droeg en getuig dat het 
hetzelfde priesterschap is dat mannen en jongens in onze tijd in de kerk mogen 
dragen als zij daartoe waardig zijn. Vertel dat we bepaalde zegeningen alleen 
door het priesterschap kunnen ontvangen. 

Laat de kinderen thuis Marcus 4:35-41 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Jezus Christus 
verricht wonderen 

Het geloof van de kinderen in Jezus Christus versterken door ze te leren dat er 
wonderen kunnen gebeuren als het Gods wil is en als zij geloof hebben. 

1. Bestudeer Marcus 2:1-12, 5:21-43 en 1 Nephi 7:12. Bestudeer vervolgens de 
les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw 
les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Matteüs 9:1-8, 18-31; 17:20; Lucas 8:41-56; Ether 
12:6, 12, 16, 18; en Evangeliebeginselen, hoofdstuk 18. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plaat 7-18, Jezus zegent de dochter van Jaïrus (Evangelieplaten 215). 

Aanbevolen 
lesschema 

Schriftverhalen 
en bespreking 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vraag de kinderen of ze weieens erg ziek zijn geweest. Vraag hun hoe ze zich 
voelden en wat hun huisgenoten voor hen hebben gedaan. Laat de kinderen die 
een zalving hebben ontvangen daarover vertellen. Maak de kinderen duidelijk dat 
ze hun geloof in Jezus Christus tonen als ze bidden of om een zalving vragen als 
ze ziek zijn of problemen hebben. 

Leg uit dat de les van vandaag gaat over mensen die Jezus heeft genezen omdat 
ze groot geloof in Hem hadden. 

Vertel de verhalen uit de teksten onder 'Voorbereiding'. Ze gaan alle over mensen 
die Jezus heeft genezen. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 
'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

1. Jezus geneest de verlamde man (Marcus 1:1-12.) 

• Wat was het eerste dat Jezus zei tegen de verlamde man? (Marcus 2:5.) 
Wat was de reactie van de schriftgeleerden? (Marcus 2:7.) Wat betekent het 
om God te lasteren? (Geen respect voor God tonen of onterecht beweren 
dat je God bent.) Lasterde Jezus God? Maak de kinderen duidelijk dat Jezus 
zonden kan vergeven omdat Hij de Zoon van God is. De schriftgeleerden 
geloofden dat echter niet. 

• Wat zei Jezus tegen de schriftgeleerden? (Marcus 2:8-9.) Wat zei Hij tegen 
de verlamde man? (Marcus 2:10-11.) 

• Hoe reageerden de mensen toen de verlamde man was genezen? (Marcus 
2:12.) Waarom denk je dat de man genas? 

2. Jezus wekt de dochter van Jaïrus op uit de dood (Marcus 5:21-24, 35-43) 

Toon plaat 7-18, Jezus zegent de dochter van Jaïrus. 
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• Wie was Jaïrus? Hoe weten we dat hij geloof had in Jezus? (Marcus 
5:22-23.) Op welke manier bevestigde Jezus het grote geloof van Jaïrus? 
(Marcus 5:35-36.) 

• Wat waren de mensen aan het doen toen Jezus en Jaïrus bij Jaïrus' huis 
aankwamen? (Marcus 5:38. Leg uit dat het in die tijd gebruikelijk was om 
luid te treuren als iemand van wie ze hielden, was gestorven.) Wat was het 
verschil tussen hetgeen de treurenden deden en wat Jaïrus had gedaan? 

• Waarom denk je dat Jezus de ongelovigen wegstuurde voordat Hij de kamer 
van het meisje binnenging om haar te genezen? (Marcus 5:40.) 

3. Jezus geneest de vrouw die aan bloedvloeiingen lijdt (Marcus 5:25-34) 

• Hoe toonde de vrouw die het kleed van Jezus aanraakte dat ze geloof in 
Hem had? (Marcus 5:27-28.) 

• Hoe wist Jezus dat de vrouw zijn kleed had aangeraakt? (Marcus 5:30.) 
Waarom is het zo bijzonder dat Jezus merkte dat iemand Hem had 
aangeraakt? (Marcus 5:31.) 

• Waarom genas de vrouw? (Marcus 5:34.) Leg uit dat er niets bijzonders aan 
de hand was met het kleed dat Jezus droeg. De vrouw genas omdat ze 
geloof had en omdat het de wil van onze hemelse Vader was. Noem eens 
een paar wonderen die in ons leven gebeuren door kleine of eenvoudige 
daden. 

• Waarom denk je dat Jezus wonderen verrichtte? (Matteüs 9:29-30; Marcus 
1:41; 2:5, 10; 5:36. Om te bewijzen dat Hij de Zoon van God is; om het geloof 
te sterken van de mensen die in Hem geloofden; omdat Hij hield van de 
mensen die in nood waren en met hen meeleefde; omdat zij geloof hadden.) 

• Noem eens een paar wonderen die in ons leven plaatsvinden? 

Maak de kinderen duidelijk dat als we geloof in Jezus Christus hebben en een 
rechtschapen leven leiden, wij ook wonderen zullen meemaken als dat Gods wil 
is (zie 1 Nephi 7:12). 

• Leg uit dat mensen niet altijd genezen van een ziekte of handicap als er voor 
ze wordt gebeden. Betekent dat dan dat we niet genoeg geloof hebben? 
Waarom niet? Waarom is het soms niet Gods wil dat iemand geneest? (God 
kan daarmee het geloof van de familie van de zieke beproeven, misschien wil 
Hij dat die persoon geduld ontwikkelt enzovoort.) 

Haal de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball aan: 'De Heer 
geneest de zieken niet altijd, noch redt Hij altijd degenen die zich in gevaarlijke 
situaties bevinden. Hij verlicht niet altijd lijden en verdriet, want ook die 
ogenschijnlijk ongewenste omstandigheden kunnen een onderdeel van een zinvol 
plan zijn' [Tragedy of Destiny, blz. 5). 

• Wat betekent het om geloof in Jezus Christus te hebben? (Te geloven dat 
Jezus Christus de Zoon van God is, de Heiland van de wereld; te geloven dat 
Jezus alle macht heeft; erop te vertrouwen dat onze hemelse Vader en Jezus 
zullen doen wat het beste voor ons is; Gods wil te aanvaarden; een verlangen 
hebben Gods geboden te onderhouden.) 

• Hoe kun je een groter geloof in Jezus Christus ontwikkelen? 
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U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Herhaal het vierde geloofsartikel. Vraag de kinderen waarom volgens hen 
'geloof in de Here Jezus Christus' het eerste evangeliebeginsel is. Laat ze het 
artikel uit het hoofd opzeggen of help ze het uit het hoofd te leren. 

2. Laat de kinderen 1 Nephi 7:12 uit het hoofd leren vanaf de woorden 'de Here 
[is] machtig'. 

3. Vraag de kinderen hoe we weten dat Jezus Christus leeft. U kunt 
woordstroken maken met de onderstaande of soortgelijke antwoorden. U kunt 
ook sleutelwoorden op het bord schrijven. 

De profeten hebben in de Schriften over Jezus geschreven. 
Anderen hebben van Hem getuigd. 
Wij kunnen zijn liefde voelen. 
Joseph Smith heeft Hem gezien en werd geleid om zijn kerk te herstellen. 
Als we erom bidden, zal de Heilige Geest tot ons getuigen dat Jezus leeft. 

4. Zing het liedje 'Geloof' (Kinderliedjes, blz. 50) of zeg de woorden op. 

5. Vraag de kinderen Matteüs 17:20 te lezen. Leg uit dat een mosterdzaadje heel 
erg klein is, maar dat er een grote volle boom uit groeit. Als ons geloof net zo 
sterk is als het vermogen van het zaadje om uit te groeien tot een boom, dan 
kunnen we grootse dingen bewerkstelligen. 

Getuig dat als we geloof hebben in Jezus Christus, er in ons leven ook wonderen 
kunnen gebeuren, net als in het leven van de mensen die in Jezus' tijd leefden. 
U kunt over een wonder uit uw eigen leven vertellen of de kinderen vragen te 
vertellen over een wonder waarvan zij getuige zijn geweest. 

Laat de kinderen Marcus 2:1-12 thuis lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Deel de blaadjes met de puzzel erop uit of hang de grote puzzel op. Vraag ze de 
verborgen boodschap tussen de cijfers te zoeken. 

Leg uit dat Jezus de mensen het evangelie soms door middel van gelijkenissen 
leerde. Gelijkenissen zijn korte verhalen met een verborgen geestelijke 
boodschap. 

Vertel de kinderen de gelijkenis van de zaaier (een man die zaadjes plant) en de 
gelijkenis van het koren en het onkruid. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt 
vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Leg uit dat Jezus in zijn 
gelijkenissen dingen noemde die de mensen kenden om zo de geestelijke 
boodschap over te brengen. Vertel de gelijkenissen en vraag de kinderen op de 
verborgen boodschap te letten. 

1. De gelijkenis van de zaaier (Matteüs 13:1-9, 18-23; Marcus 4:14-20; Lucas 
8:11-15) 

• Welke dingen noemde Jezus in de gelijkenis van de zaaier die de mensen 
kenden? (Matteüs 13:3-8.) 

De gelijkenis van de zaaier 
en ae gelijkenis van het 
koren en het onkruid 
Doel leder kind de geestelijke boodschap van deze twee gelijkenissen van Jezus 

duidelijk maken en leren toepassen. 

1. Bestudeer Matteüs 13:1-9, 18-30, 37-43; Marcus 4:14-20; Lucas 8:11-15 en 
Leer en Verbonden 86:1-7 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de 
les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw 
les', blz. V! en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Marcus 4:1-9, Lucas 8:4-8 en LV 101:65-66. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Voor ieder kind een blaadje met de 'Verborgen boodschap-puzzel' of een 

groot exemplaar van de puzzel die de kinderen samen kunnen oplossen. 

Verborgen boodschap-puzzel 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Schriftverhalen 
en bespreking 
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• Lees Matteüs 13:18-23, Marcus 4:14-20 en Lucas 8:11-15 samen met de 
klas. Wat denk je dat er met het zaad wordt bedoeld? Wat wordt bedoeld 
met de vogels die het zaad opeten? Wat zijn de steenachtige plaatsen? Wat 
zijn de dorens? Wat zijn de wortels? Wat zijn de zorgen der wereld? 

• Hoe leren we het woord van God? 

• Hoe behoren we het woord van God te ontvangen? Wat voor soort 'bodem' 
moeten wij zijn? (Matteüs 13:23.) 

• Wat is de verborgen geestelijke boodschap in de gelijkenis van de zaaier? 

2. De gelijkenis van het koren en het onkruid (Matteüs 13:24-30) 

• Over welke bekende dingen sprak Jezus in de gelijkenis van het koren en 
het onkruid? 

• Wie denk je dat de zaaier is in deze gelijkenis? Wat wordt er met het koren 
bedoeld? Wie komt er 's nachts en zaait het onkruid? Wat is het onkruid? 
Wat wordt er met de oogst bedoeld? Lees Matteüs 13:37-43 en LV 86:1-7 
met de kinderen en stel de vragen opnieuw. 

• Wat wil jij zijn, koren of onkruid? Waarom? 

• Wat is de verborgen geestelijke boodschap in deze gelijkenis? 

Aanvullende 
activiteiten U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 

als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Maak een poster volgens onderstaand voorbeeld om de kinderen de betekenis 
van de twee gelijkenissen duidelijk te maken. U kunt de informatie ook op het 
bord schrijven terwijl u de gelijkenissen vertelt. Als u alle informatie heeft 
opgeschreven, kunt u de lijst gebruiken om de gelijkenissen in het kort te 
herhalen. U kunt de kinderen de poster over laten schrijven. 

Gelijkenis van de zaaier 

Zaden Evangelie van Jezus Christus en het woord van 
God 

Aarde Harten van de mensen die het woord horen 
Langs de weg Niet begrijpen 
Op steenachtige plaatsen Horen maar geen wortel in zich hebben; komt 

makkelijk in verdrukking 
Tussen de dorens Verstikt door wereldse zorgen en rijkdommen 
In goede aarde Horen en begrijpen 
Gevogelte Satan 
Vrucht Goede werken 

Gelijkenis van het koren en het onkruid 

Zaaier Jezus Christus en zijn apostelen 
Goed zaad (koren) Volgelingen van Jezus 
Akker Wereld 
Vijand Satan 
Onkruid Volgelingen van Satan 
Maaiers Engelen 
Oogst Wederkomst van Jezus 
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2. Neem wat zaadjes mee (bijvoorbeeld van fruit, groente, rijst, koren of bonen). 
Bespreek wat een zaadje nodig heeft om te kunnen groeien en goede vrucht 
voort te brengen. Vraag de kinderen wat er zou gebeuren als ze het zaadje 
langs de weg zouden zaaien of op steenachtige plaatsen of tussen de dorens. 
Vergelijk dat met het planten van Gods woord in ons hart. Laat de kinderen 
bespreken welk hart er met iedere ondergrond wordt bedoeld. Vraag ze hoe ze 
ervoor kunnen zorgen dat het evangelie steeds belangrijker voor ze wordt en 
ze dus goede vruchten zullen voortbrengen. 

3. Schrijf de woorden oren, ogen en hart op het bord. 

• Wat doe je met je oren? En je ogen? En je hart? Laat de kinderen Matteüs 
13:15 voorlezen. Wat heeft Jezus ons geboden met die lichaamsdelen te 
doen? Pas dat vers toe op de gelijkenissen en het evangelie. Op wie in de 
gelijkenissen zullen we lijken als we echt naar het woord van God luisteren, 
zien dat het waar is en doen wat Jezus van ons verwacht? 

4. Laat de kinderen de letters in hun 'Verborgen boodschap-puzzel' zien te 
vinden, inkleuren of onderstrepen zodat de tekst er goed uitspringt. Vraag de 
kinderen om de beurt iets te noemen wat ze van de gelijkenissen hebben 
geleerd. 

5. Lees samen met de kinderen een paar andere gelijkenissen uit Matteüs 13. 
Bespreek wat de gelijkenissen betekenen. Bestudeer hoofdstuk 19 uit Jezus 
de Christus van James E. Talmage om de gelijkenissen zelf goed te leren 
begrijpen. 

Getuig dat Jezus Christus onze Heiland is en dat we, als we zijn evangelie leren 
kennen en de geboden onderhouden, meer op onze hemelse Vader zullen gaan 
lijken en eens weer bij Hem zullen wonen. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 13:1-9 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Jezus Christus geneest 

een blindgeborene 
De kinderen duidelijk maken dat we beproevingen kunnen doorstaan en 
uitdagingen aankunnen door tot Jezus Christus te komen. 

1. Bestudeer Johannes 9 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les 
en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', 
blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). N.B.: Houd rekening met de 
gevoelens van kinderen in uw klas die slechtziend zijn. 

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

3. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een blinddoek. 
c. Plaat 7-14, Jezus geneest een blinde (Evangelieplaten 213). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Blinddoek een kind en vraag het een deel van een voorwerp, zoals een auto, op 
het bord te tekenen. Vraag een tweede kind naar voren te komen, blinddoek het 
en vraag het verder te gaan met de tekening. Ga door met het spel totdat 
verscheidene kinderen een deel van de auto hebben getekend. Bespreek met de 
kinderen waarom het een moeilijke opdracht was. 

• Waarom was het moeilijker om de tekening te maken toen je geblinddoekt 
was? 

• Hoe zou je je voelen als je nooit meer zou kunnen zien? 

Zeg dat u een schriftverhaal gaat vertellen dat over twee soorten blindheid gaat. 
Vraag de kinderen goed op te letten welke twee soorten u bedoelt. 

Toon de plaat waarop Jezus de blinde geneest. Vertel het verhaal in Johannes 9, 
waarin Jezus een blindgeborene geneest. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal 
kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Maak onder het vertellen 
duidelijk dat de Farizeeën (de religieuze leiders van de joden) bang waren dat de 
mensen niet meer naar hen zouden luisteren als ze in Jezus geloofden. Daarom 
probeerden ze de mensen aan het twijfelen te brengen over Jezus en wat Hij 
deed en leerde. Ze herkenden de evangeliewaarheden niet die Jezus leerde. Ze 
waren geestelijk blind. Leg uit dat als we alleen maar aan onszelf denken, we de 
Heiland niet meer goed kunnen volgen en geestelijk blind worden. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Wat vroegen de discipelen Jezus over de blindgeboren man? (Johannes 9:2.) 
Waarom denken mensen soms dat ziekte en tegenspoed het gevolg van zonde 
zijn? Wat zei Jezus dat de reden was voor de blindheid van de man? 
(Johannes 9:3.) 

• In welk opzicht waren de Farizeeën blind? (Johannes 9:16.) Waar 
beschuldigden ze Jezus van? Waarom denk je dat ze niet inzagen dat Jezus 
de Zoon van God is? 

• Hoe noemde de man Jezus toen de Farizeeën hem de eerste keer vroegen wat 
er was gebeurd? (Johannes 9:11.) Hoe noemde hij Jezus de tweede keer? 
(Johannes 9:17.) 

• Wat gebeurde er niet alleen met het lichamelijke, maar ook met het geestelijke 
gezichtsvermogen van de man? Wat zei de man toen hij voor de derde keer 
naar Jezus gevraagd werd? (Johannes 9:30-33.) 

• Wat gebeurde er met de man omdat hij van Jezus had getuigd? (Johannes 
9:22, 34.) Wat deed Jezus toen Hij hoorde dat de man uit de synagoge (een 
joods kerkgebouw) was gezet? (Johannes 9:35.) Hoe denk je dat de man zich 
voelde toen Jezus hem weer opzocht? Wat was het laatste getuigenis dat de 
man van Jezus gaf? (Johannes 9:35-38.) Wat was er met zijn geestelijk 
gezichtsvermogen gebeurd? 

• Waarom denk je dat onze hemelse Vader en Jezus Christus toestaan dat we 
beproevingen en problemen in ons leven krijgen? Hoe kunnen die 
beproevingen en problemen ertoe bijdragen dat we geestelijk gaan zien? Hoe 
kunnen onze hemelse Vader en Jezus Christus ons bij onze beproevingen en 
problemen helpen? (Zie aanvullende activiteit 4.) 

• Hoe zijn jij en je huisgenoten gezegend in perioden van beproeving? Bespreek 
die vraag met de kinderen. Zorg ervoor dat de kinderen niet over vertrouwelijk 
zaken vertellen. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Verdeel de klas in groepjes. Geef ieder groepje één van de volgende teksten. 
Laat de kinderen de tekst in hun groepje bespreken. Vraag ze daarna de rest 
van de klas te vertellen hoe de personen in die teksten met hun beproevingen 
omgingen. 

Daniël 3:17-18, 23-25, 28 
1 Nephi 18:16, 20-22 
Mosiah 24:13-16 
Alma 14:8-11 

2. Maak de kinderen duidelijk dat ze rekening moeten houden met gehandicapte 
mensen. U kunt een gehandicapte volwassene (bijvoorbeeld als één van de 
ouders gehandicapt is) in de klas uitnodigen. Vraag hem of haar te vertellen 
wat we kunnen doen om vriendelijk te zijn voor gehandicapten. Benadruk dat 
we geen grapjes maken over gehandicapten en ze niet plagen. We kunnen ze 
helpen als ze dat willen; we kunnen ze uitnodigen Om met ons te komen 
spelen; we kunnen een vriend voor ze zijn. We moeten ze bij onze activiteiten 
betrekken. 

3. Zing het liedje 'Ik hou van jou' (Kinderliedjes, blz. 78) of zeg de woorden op. 
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4. Lees en bespreek de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball: 

'Als onze gebeden onmiddellijk verhoord zouden worden (. . .) zou er geen of 
nauwelijks lijden, pijn, teleurstelling of zelfs dood zijn. En als dat er niet zou 
zijn, zou er ook geen vreugde, succes, opstanding, noch eeuwig leven en 
godschap zijn' (Faith Precedes the Miracle, blz. 97). 

Geef uw getuigenis dat als we de geboden gehoorzamen, geloof hebben in 
Jezus Christus en proberen meer op Hem te gaan lijken, de Heer ons zegent en 
helpt wanneer we beproefd worden of problemen hebben. 

Vraag de kinderen thuis Johannes 9:1-38 als samenvatting van deze les te lezen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Het verloren schaap, 
de verloren penning en 
de verloren zoon 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Bespreek met de kinderen hoe u, of iemand die u kent, eens iets verloren heeft 
en het toen weer terugvond. Beschrijf de waarde van het voorwerp, hoe u het 
vond dat u het had verloren en hoe u zich voelde toen u het terugvond. U kunt 
eventueel het voorwerp meenemen naar de les. Vraag de kinderen of zij ook wel 
eens iets waardevols hebben verloren en teruggevonden. 

Vertel de gelijkenis van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren 
zoon. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', biz. VII.) Leg uit dat in deze gelijkenissen, net als in de gelijkenis van 
de zaaier en het koren en het onkruid, een belangrijk evangeliebeginsel wordt 
onderricht. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

1. Het verloren schaap en de verloren penning 

• Waarom maakte de herder zich zorgen over het ene schaap terwijl hij er 
honderd had? Waarom maakte de vrouw zich zorgen over een muntje terwijl 
ze er tien had? (Lucas 15:4, 8.) Leg uit dat de mensen in Jezus' tijd over het 
algemeen arm waren en dat een schaap of een muntje veel waarde voor ze 
had. Waarom is ieder van ons waardevol voor onze hemelse Vader? 

• Waarom zou het schaap zijn verdwaald? Hoe zou de vrouw het muntje zijn 
kwijtgeraakt? Hoe kunnen wij of mensen die we kennen verdwalen? Leg uit 
dat verdwalen ook kan betekenen dat mensen de geboden niet meer 
onderhouden en keuzes doen die hen onwaardig maken om terug te keren 
naar onze hemelse Vader. 
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Doel Het verlangen in de kinderen opwekken om degenen die minder-actief zijn te 

helpen weer actief te worden in de kerk van Jezus Christus. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Lucas 15, Matteüs 18:12-14 en Leer en Verbonden 18:10-11 met 
een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de 
kinderen het schriftverhaal wilt vertellen. (Zie 'Voorbereiding op uw lessen', blz. 
VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

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

3. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plaat 7-19, De goede Herder en 7-20, De verloren zoon. 
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• Wat deed de herder met het schaap toen hij het vond? (Lucas 15:5.) Hoe liet 
hij zien dat hij van het schaap hield? Wie wordt er met de herder bedoeld? 
Wie worden er met de schapen bedoeld? 

• Wat deed de vrouw om de penning terug te vinden? (Lucas 15:8.) Wat heeft 
Jezus Christus gedaan om mensen te helpen die verdwaald zijn en de 
geboden niet onderhouden? (LV 18:10-11.) Hoe kunnen we mensen die 
verdwaald zijn, helpen? 

• Wat deed de herder toen hij het schaap vond? Wat deed de vrouw toen zij 
de penning vond? (Lucas 15:6, 9.) Hoe zou je je voelen als je iemand had 
geholpen zich te bekeren en weer tot Jezus te komen? 

• Waarom zou er vreugde in de hemel zijn als iemand zich bekeert? 
(Lucas 15:7, 10.) 

2. De verloren zoon 

• Waarom wordt de zoon de verloren zoon genoemd? (Omdat hij opstandig 
was en veel te veel geld uitgaf.) 

• Wat deed de verloren zoon met zijn erfenis? (Lucas 15:12-13.) Wat denk je 
dat er wordt bedoeld met 'een leven van overdaad'? Waarom denk je dat 
sommige mensen zo willen leven? Hoe denk je dat de vader zich voelde 
toen zijn zoon was weggegaan? Hoe zou jij je voelen als iemand in het gezin 
net zo zou doen als de verloren zoon? (Houd rekening met de gevoelens van 
kinderen die huisgenoten hebben die de geboden niet onderhouden.) 

• Wat deed de verloren zoon om aan eten te komen toen zijn geld op was? 
(Lucas 15:14-16.) 

• Wat betekent 'toen kwam hij tot zichzelf'? (Lucas 15:17.) Hoe denk je dat 
het verdriet en het lijden van de zoon hem tot bekering brachten? 

• Waarom denk je dat de zoon besloot terug te keren naar zijn vader? 
(Lucas 15:17-19.) Wat voor meester was zijn vader? (Lucas 15:17.) 

• Hoe voelde de vader zich toen zijn zoon thuiskwam? (Lucas 15:20.) Wat 
deed hij voor zijn zoon? (Lucas 15:22-24.) 

• Hoe voelde de oudste zoon zich toen hij hoorde dat zijn broer weer thuis 
was? (Lucas 15:28-30.) Waarom is het belangrijk om toch te blijven houden 
van familieleden die de geboden niet onderhouden? 

• Wat beloofde de vader zijn oudste zoon? (Lucas 15:31.) Welk voorbeeld gaf 
de vader van hoe we mensen die gezondigd en zich bekeerd hebben, 
moeten behandelen? (Lucas 15:32.) Hoe voel je je als je ziet dat iemand zich 
bekeert en in plaats van het verkeerde het goede gaat doen? Hoe moeten 
we mensen behandelen die de geboden niet hebben onderhouden maar 
oprecht spijt hebben? 

Aanvullende 
activiteiten U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 

als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat de kinderen manieren bedenken waarop ze een minder-actief kind kunnen 
helpen. (Mogelijke antwoorden zijn: door vriendelijk te zijn, een goed voorbeeld 
te zijn, het uit te nodigen voor kerkelijke activiteiten, samen iets te gaan doen 
enzovoort.) 
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2. Vertel het volgende verhaal: 

De tienjarige Joshua Dennis ging samen met zijn vader en een paar ander 
jongens een verlaten mijn bekijken. Ook al was Joshua voorzichtig in de mijn, 
toch raakte hij de anderen kwijt. Hij verdwaalde in het donker en had geen 
eten of drinken bij zich. Toen de anderen merkten dat hij weg was, gingen ze 
hem meteen zoeken. Na een tijdje hielpen honderden mensen mee. Duizenden 
anderen baden en vastten dat Joshua beschermd mocht worden. Ze zochten 
vijf dagen lang, maar konden Joshua niet vinden. Een deskundige die de mijn 
goed kende, hoorde dat ze naar Joshua zochten en bood aan te helpen. De 
man kende de mijn zo goed dat hij Joshua op een plekje vond waarvan de 
anderen niet eens wisten dat het bestond. De vreugde was onbeschrijflijk 
groot, alle mensen bij de mijn en duizenden anderen moesten huilen van 
opluchting en blijdschap toen ze hoorden dat Joshua was gevonden en nog 
leefde (zie 'Making Friends: Joshua Dennis—A Treasure of Faith', Friend, nov. 
1990, blz. 20-22). 

Bespreek het verschil tussen lichamelijk en geestelijk verloren of verdwaald zijn. 
Leg uit dat we net zo hard moeten werken voor iemand die geestelijk verloren 
of verdwaald is als voor iemand die dat lichamelijk is. 

3. Speel het spelletje 'Zoek en vind'. Vraag een kind om aan een plaats te 
denken waar het zou kunnen verdwalen. Laat het die plaats op een blaadje 
schrijven of die in uw oor fluisteren. Laat de andere kinderen 'ja' of 'nee' 
vragen stellen om erachter te komen om welke plaats het gaat. (Is het er druk? 
Is het in de bergen? Is het ergens onder?) Maak duidelijk dat het tijd en 
inspanning vergt om iemand te vinden die verdwaald is, vooral als iemand 
geestelijk verdwaald is. 

4. Laat de kinderen Leer en Verbonden 18:10 uit het hoofd leren. 

Vertel de kinderen dat u weet dat onze hemelse Vader van al zijn kinderen houdt 
en dat we allemaal belangrijk voor Hem zijn. Beklemtoon dat onze hemelse Vader 
en Jezus Christus willen dat we diegenen die verloren zijn helpen tot Hen terug te 
keren. 

Laat de kinderen thuis Lucas 15:11-32 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Slot 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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De gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan 

Het verlangen bij de kinderen opwekken om alle mensen liefde te tonen. 

1. Bestudeer Lucas 10:25-37 en Matteüs 22:34-40 met een gebed in uw hart. 
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u de kinderen het schriftverhaal wilt 
vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', 
blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Johannes 14:15, 21 ;1 Johannes 4:20-21. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plaat 7-21, De barmhartige Samaritaan (Evangelieplaten 218) en 7-22, 

Landkaart van het heilige land. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vraag verscheidene kinderen '(Naam), wie is je naaste?' Leg uit dat we bij onze 
naasten misschien denken aan de mensen die dicht bij ons wonen. In deze les 
zullen we zien wie Jezus met onze naasten bedoelt en hoe Hij wil dat we onze 
naasten behandelen. 

Laat een kind Matteüs 22:34-40 voorlezen. Bespreek hoe belangrijk het is dat 
we van anderen houden. 

Laat de plaat van de barmhartige Samaritaan zien en de landkaart van het heilige 
land. Vertel de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10:25-37. 
(Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', blz. VII.) Wijs Samaria en Judea aan op de landkaart en leg uit hoe de 
Joden en de Samaritanen over elkaar dachten. De Joden hadden het gevoel dat 
ze beter waren dan de Samaritanen. Ze hadden zo'n hekel aan de Samaritanen 
dat ze, als ze van Jeruzalem naar Galilea gingen, liever de lange weg door het 
Jordaandal namen dan door Samaria te trekken. U kunt de kinderen het 
schriftverhaal laten uitbeelden. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat moeten we volgens Jezus doen om het eeuwige leven te beërven? (Lucas 
10:27-28.) Waarom zijn die geboden zo belangrijk? (Matteüs 22:37-39). 

• Hoe kunnen we onze hemelse Vader en Jezus Christus laten zien dat we van 
ze houden? (Johannes 13:34-35; 14:15, 21.) 
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• Wie zijn je naasten? Denk je dat Jezus alleen maar de mensen bedoelde die bij 
je in de buurt wonen? 

• Op welke vraag gaf Jezus antwoord toen hij de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan vertelde? (Lucas 10:25, 29.) 

• Waarom hielpen de priester en de Leviet de gewonde joodse man niet? (Lucas 
10:31-32.) 

• Wat deed de Samaritaan voor de gewonde joodse man? (Lucas 10:33-35.) 

• Waarom is het belangrijk te beseffen dat het een Samaritaan was die de 
joodse man hielp? Welke eigenschappen van een goede naaste had de 
Samaritaan? Hoe maakt dit verhaal ons duidelijk wie onze naaste is? Hoe 
kunnen we betere naasten worden? 

• Wie hield het meeste van de Heer—de priester, de Leviet of de Samaritaan? 
Waarom? 

• Hoe kunnen we Jezus' leringen volgen en liefde voor andere mensen tonen? 
Hoe moeten we iemand behandelen die onze hulp nodig heeft? En iemand die 
anders is dan wij? En iemand die onvriendelijk is geweest voor ons? 

Vraag de kinderen of ze weieens iemand in nood hebben geholpen. Vraag ook of 
iemand hen of hun huisgenoten weieens heeft geholpen toen zij in nood 
verkeerden. Let erop dat de kinderen niet over ervaringen vertellen die andere 
wijkleden in verlegenheid kunnen brengen. 

• Hoe voel je je als je anderen je liefde toont door ze te helpen? Heb je dan het 
gevoel dat je dichter bij onze hemelse Vader en Jezus bent? Welke grote 
zegeningen zullen we krijgen als we echt van onze hemelse Vader en onze 
naasten houden? (Lucas 10:25-28.) 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Schrijf de volgende activiteiten op aparte blaadjes. Schrijf de zinnetjes A en B 
op hetzelfde blaadje en geef ieder kind er één. Vraag de kinderen zich voor te 
stellen dat er een nieuw kind in de buurt is komen wonen. Zin A geeft aan wat 
ze kunnen doen om een goede naaste te zijn en het nieuwe kind liefde te 
tonen. Zin B geeft aan hoe we op dezelfde manier liefde voor onze hemelse 
Vader kunnen tonen. Vraag het kind met blaadje 1 zijn activiteit voor te lezen, 
dan het kind met blaadje 2 enzovoort. 

(1) A. Bij het nieuwe kind langs gaan. 
B. Naar het jeugdwerk en de andere kerkvergaderingen gaan. 

(2) A. Het nieuwe kind bij je thuis uitnodigen. 
B. Van je woning een plek maken waar de Geest van onze hemelse Vader 

graag aanwezig wil zijn. 

(3) A. Iets meer te weten komen over het kind. 
B. In de Schriften lezen. 

(4) A. Een praatje maken met hem of haar. 
B. Bidden. 

(5) A. Iets voor hem of haar doen. 
B. De geboden onderhouden. 
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(6) A. lets voor zijn of haar huisgenoten doen. 
B. Anderen dienen. 

(7) A. Het kind uitnodigen voor je activiteiten. 
B. Bidden dat de Geest van onze hemelse Vader bij je mag zijn. 

2. Lees de tien geboden voor (Exodus 20:8-17). Vergelijk ze met de twee 
geboden die Jezus in Matteüs 22 heeft gegeven. Schrijf aan de ene kant van 
het bord Onze hemelse Vader liefhebben en aan de andere kant Je naaste 
liefhebben. Vraag de kinderen in welk van de kolommen ieder gebod 
thuishoort. Lees Johannes 14:15, 21 voor en maak de kinderen duidelijk dat 
we door de geboden te onderhouden liefde voor onze hemelse Vader tonen. 

3. Laat de kinderen Matteüs 22:37-39 uit het hoofd leren. 

4. Zing 'Bij heil'gen thuis klinkt blij gezang' (lofzang 193) of 'Houd van elkander' 
(lofzang 199) of zeg de woorden op. 

Vertel hoeveel u van onze hemelse Vader en Jezus houdt en hoe dankbaar u 
bent voor het evangelie. Moedig de kinderen aan om het voorbeeld van Jezus te 
volgen door anderen lief te hebben. 

Laat de kinderen thuis Lucas 10:25-37 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

68 

Slot 



Jezus Christus geneest 
de tien melaatsen 

Les 

11 
De kinderen aanmoedigen onze hemelse Vader te bedanken voor de vele 
zegeningen die ze ontvangen. 

1. Bestudeer Lucas 17:12-19 en Leer en Verbonden 59:7 met een gebed in uw 
hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt 
vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', 
blz. VII). 

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

3. Schrijf ieder kind een kort briefje om ze te bedanken voor iets dat ze hebben 
gedaan of voor goede eigenschappen die zij ten toon spreiden. Deze briefjes 
zullen in de les worden gebruikt. 

4. Schrijf voor ieder kind een kaartje met de woorden Vergeet niet je hemelse 
Vader te bedanken. 

5. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een of meer exemplaren van de Leer en Verbonden. 
c. Plaat 7-23, De tien melaatsen (Evangelieplaten 221). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Geef ieder kind zijn bedankbriefje. Bespreek, nadat ze de briefjes hebben 
gelezen, hoe we ons voelen als mensen ons ergens voor bedanken. U kunt over 
een ervaring vertellen waarbij iemand iets bijzonders deed om u te bedanken. 
Beschrijf hoe u zich voelde. Vraag de kinderen of zij ook weieens zoiets hebben 
meegemaakt. 

Vertel het verhaal van de tien melaatsen uit Lucas 17:12-19. Maak gebruik van 
de plaat. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', blz. VII.) Herinner de kinderen eraan dat melaatsheid een 
verschrikkelijke huidziekte is. In Jezus' tijd dachten de mensen dat het heel 
besmettelijk was en daarom mochten melaatsen niet in de stad of in de buurt van 
andere mensen komen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat deden de melaatsen toen ze Jezus zagen? (Lucas 17:13.) Denk je dat ze 
wisten wie Jezus was en dat ze in Hem geloofden? 

• Wat gebood Jezus de melaatsen te doen om genezen te worden? (Lucas 
17:14.) 
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• Hoeveel melaatsen keerden terug om Jezus te bedanken? (Lucas 17:15-16.) 
Wat zei Jezus over de melaatsen? (Lucas 17:17-19.) 

• Waarom denk je dat negen melaatsen niet terugkeerden om Jezus te 
bedanken? 

• Hoe zou jij je voelen als je tien mensen had geholpen en er slechts één 
terugkwam om je te bedanken? 

• Waarvoor moeten we onze hemelse Vader bedanken? Lees Leer en Verbonden 
59:7 voor of laat een kind het voorlezen. Waarom is het belangrijk om in ons 
gebed de zegeningen te noemen waar we dankbaar voor zijn? 

• Hoe kunnen we onze hemelse Vader bedanken? 

Geef ieder kind het kaartje dat u heeft gemaakt. Vraag de kinderen een paar 
zegeningen te noemen waar ze onze hemelse Vader voor kunnen bedanken. U 
kunt hun antwoorden op het bord schrijven. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat de kinderen Leer en Verbonden 59:7 uit het hoofd leren en laat ze de 
tekst achterop hun kaartje met de woorden 'Vergeet niet onze hemelse Vader 
te bedanken' schrijven. Moedig ze aan het kaartje ergens te bewaren waar ze 
het iedere dag zullen zien. 

2. Schrijf Dankbaarheid op het bord. Laat de kinderen opnoemen waar ze 
dankbaar voor zijn. Iedere zegening die ze noemen, moet beginnen met één 
van de letters van het woord dankbaarheid. Leer ze beseffen dat we afhankelijk 
zijn van de Heer voor alles. 

3. Teken volgens onderstaand voorbeeld een diagram op het bord: 

Dankbaarheid 

Zeggen Laten zien 

Ouders De geboden gehoorzamen 
Vrienden Anderen dienen 
Voedsel Bidden 
Kleding 

Laat de kinderen concrete dingen noemen waar ze onze hemelse Vader voor 
kunnen bedanken. Schrijf ze op onder Zeggen. Laat ze dan bedenken hoe ze 
Hem kunnen laten zien dat ze dankbaar zijn voor die zegeningen. Schrijf dat 
op onder Laten zien. Leg uit dat het niet alleen belangrijk is om te zeggen dat 
je dankbaar bent, maar dat het ook belangrijk is om het te laten zien. 

4. Laat platen zien van de natuur en dieren in het wild. Vertel de kinderen over de 
schepping en laat ze inzien hoe dankbaar we onze hemelse Vader en Jezus 
behoren te zijn voor de aarde en alles wat zij voor ons hebben geschapen. 
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5. Geef de kinderen een blaadje en een potlood en laat ze een bedankbriefje aan 
iemand schrijven, zoals een ouder, een vriendje, een buurman, een leerkracht, 
de bisschop enzovoort. Moedig de kinderen aan om het briefje ook echt te 
bezorgen of bied zonodig uw hulp daarbij aan. 

6. Lees Mosiah 2:19-24 voor en bespreek wat koning Benjamin heeft gezegd. 
Maak de kinderen duidelijk dat we onze hemelse Vader nooit kunnen 
terugbetalen voor alles wat Hij voor ons doet. Hij verdient alle dank die we 
Hem ooit kunnen geven. 

Vertel hoe dankbaar u onze hemelse Vader en Jezus bent. Vertel ook hoe 
dankbaar u de kinderen bent voor het voorrecht dat u hun leerkracht mag zijn en 
ze over het evangelie van Jezus Christus mag vertellen. 

Laat de kinderen thuis Lucas 17:12-19 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Les 11 De onbarmhartige slaaf 

leder kind aanmoedigen vergevensgezinder te zijn. 

1. Bestudeer Matteüs 18:21-35; 6:12, 14-15; en Leer en Verbonden 58:42 met 
een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Efeziërs 4:32, Leer en Verbonden 64:8-10 en James 
E. Talmage, Jezus de Christus, blz. 290-291 (indien beschikbaar). 

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

4. Benodigdheden: voor ieder kind een bijbel. 

Aanbevolen 
lesschema 

Schriftverhaal 

Bespreking 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vraag de kinderen uit te rekenen hoeveel 70 maal 7 is. (U kunt het op het bord 
schrijven.) 

• Is het antwoord een groot getal? Hoe lang heb je nodig om zo ver te tellen? 

Vraag een van de kinderen Matteüs 18:21-22 voor te lezen. 

Leg uit dat het getal ons een belangrijke les over vergeven leert. Jezus leerde ons 
dat we altijd bereid moeten zijn om iemand te vergeven. (Zie ook aanvullende 
activiteit 4.) 

Vertel het verhaal van de onbarmhartige dienstknecht uit Matteüs 18:21-35. 
(Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', blz. VII.) Dit kan een goed verhaal zijn om na te spelen. U of een van 
de kinderen kunt de verzen voorlezen terwijl de andere kinderen de rol van de 
koning, de onbarmhartige slaaf, zijn medeslaaf en de andere slaven spelen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

Wat wilde de koning eerst doen met de slaaf die hem 10.000 talenten schuldig 
was? (Matteüs 18:25.) Leg uit dat een talent een grote som geld was. (Zie Jezus 
de Christus, blz. 291 voor informatie over talenten.) 

• Waarom veranderde de koning van gedachten? (Matteüs 18:26.) Hoe dacht hij 
over de slaaf? (Matteüs 18:27.) Wat betekent het om medelijden met iemand te 
hebben? 
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• Wat deed de slaaf nadat de koning hem zijn schuld had vergeven? (Matteüs 
18:28.) Wat vroeg de slaaf die honderd schellingen (een klein bedrag) 
verschuldigd was aan de slaaf die tienduizend talenten verschuldigd was 
geweest? (Matteüs 18:29.) Hoe reageerde de slaaf op het smeken van zijn 
medeslaaf? (Matteüs 18:30.) Wat deed de koning toen hij hoorde wat er aan 
de hand was? (Matteüs 18:31-34.) 

• In welk opzicht lijken wij soms op de onbarmhartige slaaf? En hoe lijken we 
soms op de koning? Hoe voel je je als je anderen vergeeft? En als je niet 
vergeeft? 

• Wat kunnen we leren uit het grote verschil in schulden die de twee slaven 
hadden? 

• Wat probeerde Jezus de mensen te leren toen hij de gelijkenis van de 
onbarmhartige slaaf vertelde? Wat zei Jezus dat we moeten doen om 
vergeving te ontvangen? (Matteüs 18:35.) 

Vraag de kinderen of ze nog weten wat Jezus in de bergrede heeft gezegd over 
vergeving. Laat ze Matteüs 6:12 opzoeken en dat vers samen oplezen. Lees ook 
vers 14 en vers 15. 

• Vraag de kinderen te bedenken hoe zij zich voelden toen iemand onvriendelijk 
voor ze was geweest. Hoe voelde je je toen daardoor? Wat deed je? Wat wil 
Jezus Christus dat we in zulke situaties doen? Was het makkelijk om te 
vergeven? Hoe kunnen we vergevensgezinder worden? Leg uit dat niemand 
een ander verdriet mag doen en dat ze als iemand hen verdriet doet, dat aan 
hun ouders, een andere volwassene die ze vertrouwen of de bisschop moeten 
vertellen. 

• Stel je voor dat je onvriendelijk bent geweest voor een vriendje of een 
huisgenoot en dat je hebt gezegd dat het je spijt. Hoe zou je je voelen als die 
persoon je niet wil vergeven? 

• Als we iets gedaan hebben dat verkeerd is, ons bekeren en de Heer vragen 
om ons te vergeven, wat zal de Heer dan doen? (LV 58:42.) 

• Wat antwoordde Jezus toen Petrus vroeg hoe vaak we iemand moeten 
vergeven die tegen ons gezondigd heeft? (Matteüs 18:21-22.) Wat denk je dat 
Jezus Petrus wilde leren? (Er is geen grens aan hoe vaak we iemand moeten 
vergeven.) 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Geef ieder kind een blaadje en een potlood. Vraag ze links, onder elkaar a, b, 
c, d, e, f en g op het blaadje te schrijven en de volgende vragen over 
vergeving te beantwoorden. Alle vragen kunnen met ja of nee worden 
beantwoord. 

a. Ben je vergevensgezind als je zegt: 'Ik vergeef je, maar ik zal nooit vergeten 
wat je hebt gedaan'? 

b. Ben je vergevensgezind als je blij bent dat er iets naars gebeurt met iemand 
die onvriendelijk voor je is geweest? 

c. Ben je vergevensgezind als je broertje of zusje je slaat en je niet boos 
wordt? 
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d. Ben je vergevensgezind als je wraak wilt nemen op iemand die onvriendelijk 
voor je is geweest? 

e. Ben je vergevensgezind als je niet meer wilt praten met iemand die 
onvriendelijk voor je is geweest? 

f. Ben je vergevensgezind als je opkomt voor iemand die onvriendelijk voor je 
is geweest? 

g. Ben je vergevensgezind als je onvriendelijk spreekt over iemand die 
onvriendelijk voor je is geweest? 

Bespreek de betekenis en het belang van vergeven als u de antwoorden 
bespreekt. 

2. Laat een kind Leer en Verbonden 64:8-10 lezen. Verdeel de verzen in 
zinsneden en laat ieder kind één daarvan uitleggen. U kunt de klas ook in 
groepjes indelen en ieder groepje laten bespreken wat die verzen betekenen. 
Laat ze hun ideeën naar voren brengen. Maak de kinderen duidelijk dat het ons 
geboden is om iedereen te vergeven. 

3. Moedig de kinderen aan om Leer en Verbonden 64:10 of Matteüs 6:14-15 uit 
het hoofd te leren. 

4. Geef de kinderen potloden, krijtjes of markeerstiften. Vraag ze zeven vierkanten 
op hun blaadje te tekenen en nog eens zes andere setjes van zeven 
vierkanten. Vertel de kinderen dat tien keer het aantal vierkantjes dat ze op hun 
blaadjes hebben getekend het aantal is dat Jezus noemde om aan te geven 
hoe vaak wij elkaar moeten vergeven. Hij leerde de mensen dat zij elkaar altijd 
moeten vergeven. 

5. Zing 'Help mij, o Vader' (Kinderliedjes, blz. 52) of zeg de woorden op. 

Geef uw getuigenis dat het belangrijk is om vergevensgezind te zijn, zoals Jezus 
ons heeft geleerd. Maak de kinderen duidelijk dat ze, als ze vergeven, waardig 
zijn om zelf vergeven te worden door onze hemelse Vader. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 18:21-35 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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De goede Herder Les 11 

De kinderen leren op Jezus te vertrouwen omdat Hij de goede Herder is. 

1. Bestudeer Johannes 10:1-18, Marcus 10:13-16 en 3 Nephi 11:37-38 met een 
gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Matteüs 19:13-15 en Lucas 18:15-17. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Voor ieder kind een exemplaar van het Boek van Mormon. 
c. Plaat 7-19, De goede herder en 7-24, Christus en de kinderen 

(Evangelieplaten 216). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Leg de kinderen uit dat u bepaalde taken gaat noemen die iemand heeft. Met 
behulp van die aanwijzingen moeten de kinderen raden wat voor beroep die 
persoon heeft. Als de kinderen denken te weten wat die persoon doet, mogen ze 
naar voren komen en het u influisteren. Als ze het goed hebben, mogen ze blijven 
staan. Als ze het fout hebben, moeten ze gaan zitten. Gebruik de volgende 
aanwijzingen: 

Ik werk in de buitenlucht. 
Ik zorg goed voor degenen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd. 
Soms moet ik wilde dieren of dieven wegjagen. 
Ik moet goed opletten. 
Ik moet de kleinen beschermen. 
Ik moet degenen die verdwaald zijn, gaan zoeken. 
Degenen waar ik voor zorg kennen mijn stem en volgen me. 
Ik zoek naar goed weideland en schoon water voor degenen die aan mijn 

zorgen zijn toevertrouwd. 
Engelen hebben de geboorte van Jezus Christus aan een aantal van ons 

verkondigd. 
Ik hoed schapen. 

Als alle kinderen weten dat het een herder is, mogen ze weer gaan zitten. Leg uit 
dat u ze tijdens de les over de goede Herder, Jezus Christus, zult vertellen. 

Toon de plaat van de goede Herder. Leg uit dat Jezus met een goede herder 
wordt vergeleken omdat Jezus net zo goed voor zijn volgelingen zorgt als de 
herders voor hun schapen zorgen. 

In de tijd van de Bijbel werden de schapen 's avonds in een schaapskooi 
gedreven. (De schaapskooi was omgeven door hoge muren met takken van 
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doornstruiken om te voorkomen dat de wolven er overheen zouden springen.) 's 
Nachts lagen de herders om de beurt voor de open ingang. Ze vormden letterlijk 
het hek of de deur (Johannes 10:7, 9). Als het een wild dier toch lukte om over 
de muur te springen, beschermde de herder de schapen zonodig met zijn leven. 
Als de herders 's ochtends hun kudde riepen, herkende ieder schaap de stem 
van zijn meester. De schapen moesten dicht bij hun hoeder blijven als hij hun 
naar een goede weide leidde. Dan waren ze veilig. 

Vertel de kinderen de gelijkenis van de goede Herder uit Johannes 10:1-6. 
(Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', blz. Vli.) 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Waarom volgen schapen hun herder? (Johannes 10:4.) Wat denk je dat 'zijn 
stem kennen' betekent? Wiens stem moeten we kennen? Hoe kunnen we de 
stem van de Heiland kennen? 

• Wie zijn in onze tijd geestelijke dieven en rovers? (Johannes 10:1.) (Laat de 
kinderen mensen of dingen noemen die hen van de goede herder, Jezus, 
kunnen wegleiden.) Waarom werden de schapen niet op het verkeerde pad 
geleid door de 'dieven en rovers'? (Johannes 10:8.) Hoe kunnen we onszelf 
tegen kwade invloeden beschermen? Wie kan ons verder tegen kwade 
invloeden beschermen? (De Heilige Geest, de profeet, onze ouders, goede 
vrienden, leerkrachten en de bisschop.) 

• Waarom is Jezus de goede Herder? (Johannes 10:9-11.) Als Jezus de goede 
herder is, wat zijn wij dan? Waarom is het makkelijker om Jezus te volgen als 
we weten dat Hij de goede Herder is? 

• Hoe laat de goede Herder zien dat hij van zijn schapen houdt? (Johannes 
10:11.) Van wie heeft Jezus de macht gekregen om zijn leven af te leggen en 
het weer op zich te nemen? (Johannes 10:17-18. Hij kon sterven omdat zijn 
moeder sterfelijk was. Hij kon zijn leven weer op Zich nemen omdat zijn Vader, 
onze hemelse Vader, onsterfelijk is.) Wat betekent het voor ons dat 'de goede 
herder (. . .) zijn leven [inzet] voor [de] schapen'? (Johannes 10:11.) Waarom 
heeft Jezus' offer het ons mogelijk gemaakt om eens weer bij Hem en onze 
hemelse Vader te wonen? 

Maak de kinderen duidelijk dat één manier waarop Jezus Christus de goede 
herder is, is omdat hij vrijwillig voor onze zonden heeft geleden en zijn leven voor 
ons heeft gegeven. Daardoor zullen we allen opstaan en kunnen we ons bekeren, 
ons laten dopen en vergeving voor onze zonden ontvangen. 

Leg uit dat u nog een verhaal gaat vertellen waaruit blijkt hoe de goede herder 
voor zijn schapen zorgt. Toon de plaat van Christus en de kinderen. 

Vertel het verhaal van Jezus die de kinderen zegent (zie Marcus 10:13-16). 

• Waarom wilden Jezus' discipelen de kinderen weg sturen? Wat zei Jezus toen 
zijn discipelen de kinderen wilden wegsturen? (Marcus 10:14.) Wat heeft Hij 
voor de kinderen gedaan? (Marcus 10:16.) Hoe zou jij je gevoeld hebben als je 
één van die kinderen was geweest? Waarom is het makkelijker om Jezus te 
volgen wanneer we weten dat Hij van ons houdt? 
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• Jezus zei dat we 'als een kind' moesten worden als we het koninkrijk van God 
willen binnengaan (Marcus 10:15; Mosiah 3:19; 3 Nephi 11:37-38). Wat denk 
je dat het betekent om 'als een kind' te worden? Hoe denk je dat je moet zijn 
om het hemelse koninkrijk binnen te kunnen gaan? Waarom wil Jezus dat we 
het hemelse koninkrijk binnengaan? 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Geef ieder kind een touwtje van ten minste 30 centimeter lang. Laat de 
kinderen hun touwtje verticaal voor zich neerleggen. Vraag ze het touwtje weg 
te duwen en het vervolgens naar zich toe te trekken. Vergelijk dat met hoe 
herders hun schapen leiden (Johannes 10:4). Leg uit dat de herders in Israël 
hun schapen leiden door voor ze uit te lopen. In sommige andere landen 
drijven de herders de schapen voor zich uit. Jezus is onze goede herder. Hij 
leidt ons en vraagt ons Hem te volgen. 

2. Lees en bespreek Psalm 23. 

3. Verdeel de klas in kleine groepjes. Vraag de groepjes hoe Jezus heeft laten 
zien dat Hij van ons houdt en hoe Hij dat nog steeds duidelijk maakt (mogelijke 
antwoorden zijn: doordat Hij verzoening heeft gedaan voor Adams overtreding; 
doordat Hij geleden heeft voor onze zonden; doordat Hij een goed voorbeeld 
is; doordat Hij ons helpt als we hulp nodig hebben enzovoort). Bespreek hoe 
deze dingen ons ervan overtuigen dat Jezus van ons houdt. 

4. Lees en bespreek het verhaal dat Jezus de Nephitische kinderen zegende 
(3 Nephi 17:12-13, 21-24). 

5. Neem één van de eerste drie geloofsartikelen, of alle drie, door. 

6. Laat de kinderen Johannes 10:11 uit het hoofd leren. 

7. Zing het liedje 'Ik voel uw liefde, Heer' (Kinderliedjes, blz. 42) of zeg de 
woorden op. 

Geef uw getuigenis dat Jezus van ons allen houdt en wil dat wij Hem volgen. 
Vertel over een ervaring uit uw eigen leven waarbij u Jezus' liefde heeft gevoeld 
of waarbij u Hem heeft gevolgd en gezegend bent. 

Laat de kinderen Johannes 10:1-18 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Les 11 Het penningske 
van de weduwe 

De kinderen aanmoedigen een eerlijke tiende en andere gaven te betalen. 

1. Bestudeer Marcus 12:41-44, 3 Nephi 24:10 en Leer en Verbonden 119:4 met 
een gebed in uw hart . Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Lucas 21:1-4 en Leer en Verbonden 64:23. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Tien muntjes (of teken tien muntjes op het bord). 
c. Voor ieder kind een blaadje en een potlood. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Laat de kinderen de tien muntjes zien. 

• Wie zou deze muntjes wel willen hebben? 

• Als ik je al die muntjes zou geven, zou je er dan één aan mij willen teruggeven? 
Waarom? Zou je mij er twee of drie willen teruggeven of misschien zelfs 
allemaal? 

Leg uit dat onze hemelse Vader ons heeft geboden om tiende te betalen. Dat 
betekent dat we Hem een tiende teruggeven van alles wat we hebben verdiend. 
Hij heeft ons ook gevraagd aan het vastengavenfonds en het zendingsfonds te 
geven zodat zijn werk op aarde vooruit kan gaan. 

Herinner de kinderen eraan dat alles op aarde door onze hemelse Vader en Jezus 
Christus is geschapen. Onze hemelse Vader heeft ons met een lichaam en een 
geest gezegend zodat we kunnen werken en denken. Alles wat we hier op aarde 
verdienen of krijgen is een gave van Hem. Hij wil dat we laten zien dat we 
dankbaar zijn, geloof hebben en gehoorzaam zijn. Dat kunnen we doen door 
tiende te betalen en andere giften aan de kerk te geven. 

Vertel het verhaal van het penningske van de weduwe (Marcus 12:42-44). 
(Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', blz. VII.) Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus de mensen altijd 
hebben geboden om tiende te betalen en andere giften af te dragen zodat de 
kerk kan doen wat nodig is. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Wat deden de rijke mensen in de offerkist van de kerk? (Marcus 12;41.) Wat 
deed de weduwe in de offerkist? (Marcus 12:42. Leg uit dat een penningske 
niet veel geld was.) Waarom was Jezus tevredener over wat de weduwe gaf 
dan over de giften van de rijke mensen? (Marcus 12:43-44.) 

• Hoeveel moeten we aan tiende betalen? (LV 119:4. Leg uit dat 'inkomsten' 
betekent al het geld dat je verdient. Leer de kinderen, met behulp van allerlei 
bedragen, hoe ze een tiende op hun blaadje kunnen uitrekenen.) Wat betekent 
het om een eerlijke tiende te betalen? 

• Hoeveel wil onze hemelse Vader dat we aan vastengaven betalen? En hoeveel 
vraagt Hij ons aan het zendingsfonds te geven? Maak de kinderen duidelijk dat 
we zelf mogen bepalen hoe veel we aan vastengaven en het zendingsfonds 
geven. Daarbij mogen we rekening houden met wat we hebben en wat we 
nodig hebben. Onze hemelse Vader heeft ons alleen gevraagd royaal te geven. 
Hoe meer we geven des te meer laten we zien dat we het werk van onze 
hemelse Vader toegewijd zijn. 

• Hoe kunnen we er verder toe bijdragen dat het werk van onze hemelse Vader 
vooruitgang maakt? (Exodus 25:1-8; LV 124:26-27.) Leg uit dat de leden door 
de eeuwen heen is gevraagd om bij te dragen aan de bouw van tempels. In 
onze tijd worden er over de hele wereld tempels gebouwd. We kunnen grote 
zegeningen ontvangen door een financiële bijdrage te geven als er in ons 
district een nieuwe tempel wordt gebouwd. 

• Waarom vraagt de Heer ons om tiende te betalen? Welke zegeningen 
ontvangen we als we een volledige tiende betalen? (3 Nephi 24; 10.) Wat 
betekent het dat de vensters des hemels zich voor ons zullen openen? Wat 
voor zegeningen ontvangen we als we die andere giften doen? 

Bespreek de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball, de twaalfde 
president van de kerk: 

'De Heer heeft ons beloofd dat Hij de vensters des hemels zal openen als we die 
wet gehoorzamen. Hij kan ons een beter salaris geven, een beter inzicht in hoe 
we met ons geld om moeten gaan. Hij kan ons een betere gezondheid geven, Hij 
kan ons grotere kennis geven waardoor we een betere baan kunnen krijgen. Hij 
kan ons helpen zodat we kunnen doen wat we willen doen' (The Teachings of 
Spencer IV. Kimball, blz. 212). 

Beklemtoon dat de grootste zegeningen die we krijgen als we onze tiende en 
andere giften afdragen geestelijk zijn. Vertel de kinderen een voorbeeld uit uw 
eigen leven waarbij u gezegend werd voor uw gaven. Moedig de kinderen aan 
over hun ervaringen te vertellen. 

• Wanneer moet je je tiende betalen? (Je kunt het hele jaar door tiende betalen. 
Maar het is het verstandigste om meteen als je je inkomen hebt ontvangen, 
tiende te betalen.) Aan wie geven we onze tiende en andere giften? (Aan de 
bisschop of zijn raadgevers. De bisschop stuurt al het tiendegeld naar het 
hoofdkantoor van de kerk waar de kerkleiders bepalen hoe het geld het best 
gebruikt kan worden om het werk van de Heer vooruit te laten gaan. Het geld 
van de vastengaven en het zendingsfonds wordt plaatselijk gebruikt. Als er 
daarvan geld overblijft, wordt dat naar het hoofdkantoor van de kerk gestuurd.) 

• Hoe wordt onze tiende gebruikt? (Zie aanvullende activiteit 2.) Hoe worden de 
vastengaven gebruikt? (Met de vastengaven wordt het welzijnsprogramma 
ondersteund.) 
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• Wat is tiendevereffening? (Een gesprek dat we één keer per jaar met de 
bisschop hebben. Dan nemen we samen met de bisschop door wat we aan 
tiende en andere gaven hebben betaald. We vertellen de bisschop of het een 
volledige tiende is geweest. We hebben een volledige tiende betaald als we 
werkelijk een tiende deel van al onze inkomsten aan de Heer hebben gegeven.) 

• Waarom denk je dat het belangrijk is om bereidwillig tiende te betalen? (Moroni 
7:6-8.) Als we maar weinig verdienen, moeten we dan toch tiende betalen? 
Waarom? 

Bespreek de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball: 'Er zijn 
mensen die zeggen dat ze geen tiende kunnen betalen omdat hun inkomen te 
laag is. (. . .) Niemand is ooit te arm om tiende te betalen' [The Teachings of 
Spencer W. Kimball, blz. 212). 

• Waarom is het belangrijk om ook andere giften af te dragen? Hoe kunnen we 
het penningske van de weduwe als voorbeeld gebruiken voor het afdragen van 
giften aan de kerk? Maak de kinderen duidelijk dat ons in de toekomst 
misschien gevraagd wordt om alles wat we hebben aan de kerk te geven. Nu 
wordt ons gevraagd dat te geven wat we kunnen geven zonder dat we zelf in 
de problemen komen. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Geef de kinderen wat speelgoedgeld (u kunt het ook zelf maken). Laat de 
kinderen doen alsof ze een gezin zijn. Vraag ze een begroting te maken voor 
het geld dat u hun heeft gegeven. Laat ze voedsel, huur, gas, licht, kleding en 
ontspanning in hun begroting verwerken. Zeg ze om tiende en andere gaven 
bovenaan hun lijstje te schrijven. Leg uit dat we altijd eerst onze tiende moeten 
betalen omdat het de tiende van de Heer is. 

2. Ga de klas rond en vraag ieder kind iets te noemen waarvoor zijn of haar 
tiende wordt gebruikt. U kunt zo nodig de volgende suggesties geven: 

Voor het bouwen van kerkgebouwen, tempels, gebouwen waar seminarie of 
instituut wordt gehouden, opleidingsinstituten voor zendelingen en centra 
voor familiegeschiedenis. 

Voor het betalen van wijk- en ringactiviteiten en lesmateriaal. 

Voor het onderhoud van kerkgebouwen, licht, water en verwarming. 

Voor de reiskosten van zendelingen en het materiaal dat zij nodig hebben. 

Voor de reiskosten en andere onkosten van algemene autoriteiten. 

Voor computers in de tempel en computers voor familiegeschiedenis. 

Voor kerkelijke tijdschriften. 

Voor satellietuitzendingen van de kerk. 

Voor het vertalen en publiceren van de Schriften. 

3. Geef ieder kind een blaadje en een potlood. Laat ze bij een raam gaan staan 
zodat ze naar buiten kunnen kijken. Vraag ze om in vijf minuten zoveel mogelijk 
dingen op te schrijven die ze kunnen zien. Als ze weer op hun plaats zitten, 
vraagt u wat ze hebben opgeschreven. Leg uit dat onze hemelse Vader ons 
alles heeft gegeven wat we hebben. Door tiende en andere giften af te dragen, 
kunnen we laten zien dat we van Hem houden en Hem dankbaar zijn. 
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4. Vertel het volgende verhaal van Ezra Taft Benson. Vertel dat er geloof nodig is 
om tiende te betalen en bespreek de zegeningen die je krijgt als je die wet 
gehoorzaamt: 

'Op een keer, toen ik nog een tiener was, hoorde ik mijn vader en moeder over 
hun financiën spreken. De dag daarna was tiendevereffening. Mijn vader moest 
de bank binnen een week nog 25 dollar betalen. Ze waren aan het uitrekenen 
hoeveel tiende ze nog moesten betalen. Vader en moeder kwamen tot de 
conclusie dat ze nog precies 25 dollar moesten betalen. Vader had nog een 
zelfgemaakte hooilift. Hij (. . .) had geprobeerd hem te verkopen, maar dat was 
niet gelukt. 

'Wat moesten ze doen — de bank betalen, hun tiende later betalen, of hun 
tiende betalen en hopen dat ze de bank over een paar dagen konden betalen? 
Nadat ze het probleem hadden besproken, en ik ben zeker dat ze er over in 
gebed waren gegaan voordat ze gingen slapen, besloot vader de volgende dag 
naar de tiendevereffening te gaan en de 25 dollar te betalen. Dan zou hij een 
volledige tiende hebben betaald. Toen hij op zijn paard naar huis reed, hield 
een van de buren hem staande en zei: „George, ik heb begrepen dat je een 
hooilift te koop hebt. Hoeveel vraag je ervoor?" 

'Vader zei: „25 dollar". De buurman antwoordde: „Ik heb hem niet gezien, maar 
ik weet dat als jij iets maakt, het ook goed is. Ik weet zeker dat hij 25 dollar 
waard is. Een ogenblikje, ik loop even naar binnen en schrijf een cheque voor 
je. Ik heb dat ding echt nodig." Dat is een les die ik nooit meer ben vergeten' 
(The Teachings of Ezra Taft Benson, blz. 471-472). 

5. Vertel het volgende verhaal: 

'Toen ik een jaar of vijf, zes was, zat ik samen met mijn ouders en broers aan 
tafel. Ik luisterde hoe ze over tiende spraken. Ze leerden me dat tiende een 
tiende deel is van alles wat we verdienen en dat de mensen die van de Heer 
houden die tiende betalen. 

'Na het eten nam ik mijn spaarpot en rekende uit wat ik de Heer aan tiende 
verschuldigd was. Toen ging ik naar de enige kamer in het huis met een slot 
op de deur, de badkamer. Daar knielde ik bij de badkuip neer. Ik legde drie of 
vier muntjes op mijn hand en vroeg de Heer om ze te pakken. Ik wist zeker dat 
Hij dat ook zou doen. Ik bad een tijdje tot de Heer maar de muntjes lagen nog 
steeds op mijn hand. Een jongetje had zich niet meer afgewezen kunnen 
voelen als ik op dat moment. De Heer had de tiende van mijn ouders en van 
mijn oudere broers aangenomen. Waarom wilde Hij mijn tiende dan niet 
hebben? Toen ik opstond voelde ik me zo verdrietig dat ik niemand kon 
vertellen wat er was gebeurd. Alleen de Heer wist het. 

'Een paar dagen later zei de jeugdwerklerares dat ze het gevoel had dat ze 
moest praten over een onderwerp dat niet in de les stond. Tot mijn verbazing 
leerde ze ons hoe we tiende moeten betalen. Maar ik leerde iets dat veel 
belangrijker was dan hoe we tiende betalen. Ik leerde dat de Heer mijn gebed 
had gehoord en beantwoord. Ik leerde dat de Heer van me houdt en dat ik 
belangrijk ben in zijn ogen' (Ariel Ricks, 'Coins for the Lord', Ensign, dec. 
1990, blz. 47). 

6. Zing 'Daar Gij mij veel gegeven hebt' (lofzang 151) of zeg de woorden op. 
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Geef uw getuigenis dat het heel belangrijk is om tiende te betalen. Vertel dat u 
het een voorrecht vindt om tiende te betalen en zo onze hemelse Vader en Jezus 
Christus te laten zien dat u dankbaar bent. Vertel een persoonlijke ervaring over 
tiende betalen waardoor uw geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus is 
gesterkt. U kunt ook een ander lid vragen over een ervaring te vertellen. 

Geef iedere kind een formulier Tiende en andere gaven' en een tiendenzakje. 
Moedig ze aan om een eerlijke tiende te betalen, iedere keer dat zij geld 
ontvangen. 

Laat de kinderen thuis Marcus 12:41-44 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Les 11 De gelijkenis van de wijze 
en de dwaze maagden 

leder kind aanmoedigen zich geestelijk voor te bereiden op de wederkomst van 
Jezus Christus. 

1. Bestudeer Matteüs 25:1-13 en Leer en Verbonden 45:56-57, 63:53-54 met 
een gebed in uw hart . Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt verteilen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

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

3. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. De volgende woordstroken: 

Tien maagden = leden van de kerk 
Olie = geestelijke voorbereiding 
Bruidegom = Jezus Christus 
Huwelijk = wederkomst van Jezus 

c. Plaat 7-25, De wederkomst (Evangelieplaten 238). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vraag de kinderen te doen alsof ze gezamenlijk een uitstapje gaan maken. 

• Wat moeten we doen om ons op het uitstapje voor te bereiden? 

• Wat moeten we meenemen? 

Zeg: 'We gaan een dagje uit en nemen mee ', vul in wat u mee zou 
nemen. Laat een kind de zin herhalen en er nu iets aan toevoegen wat hij of zij 
mee zou nemen. Laat de kinderen zo om de beurt de vorige zin herhalen en er 
zelf iets nieuws aan toevoegen. U kunt, afhankelijk van de grootte van de klas, 
de kinderen meer dan één beurt geven. Help zo nodig bedenken wat ze allemaal 
mee zouden kunnen nemen. 

Wijs erop dat voorbereiding bij heel veel zaken in ons leven erg belangrijk is. 

• Noem nog iets waar we ons op moeten voorbereiden. 

Bespreek in het kort de voorbereidingen die we moeten treffen voordat we naar 
school gaan, gaan eten, gezinsavond houden enzovoort. Vertel de kinderen dat u 
ze in deze les gaat vertellen hoe zij zich geestelijk kunnen voorbereiden op een 
geweldige gebeurtenis die nog moet plaatsvinden. 

Vertel de kinderen de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden (Matteüs 
25:1-13). (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit 
de Schriften', blz. VII.) Vertel de kinderen dat Jezus vaak met behulp van 
gelijkenissen onderrichtte. Hij gebruikte bekende voorwerpen en situaties om een 
verborgen geestelijke waarheid te leren. Hij gebruikte gelijkenissen zodat alleen 
degenen die het verlangen hadden om ze te bestuderen de waarheid ervan 
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zouden begrijpen (zie Matteüs 13:10-17). Maak de kinderen duidelijk dat Hij in 
deze gelijkenis zijn wederkomst met een trouwerij vergeleek. Bij de wederkomst 
komt Christus terug naar de aarde en dan zal Hij hier gedurende het Millennium 
regeren. 

Leg uit dat de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden gebaseerd is op 
oude Joodse huwelijksgebruiken. De bruidegom en zijn vrienden begeleidden de 
bruid van haar huis naar het huis van de bruidegom. Onderweg stonden de 
vrienden van de bruid hen al op te wachten en sloten zich bij de anderen aan. Als 
ze aankwamen bij het huis van de bruidegom, gingen ze gezamenlijk naar binnen 
en vierden het huwelijksfeest. Omdat zulke huwelijksfeesten meestal 's avonds 
werden gevierd, hadden de vrienden van de bruid en bruidegom lampen bij zich. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wie worden er bedoeld met de wijze en dwaze maagden? (Matteüs 25:1.) 
Wie wordt er bedoeld met de bruidegom? (Jezus Christus.) 

• Hoe weten we dat alle tien de maagden in Jezus Christus geloofden? 
(Matteüs 25:6-7. Ze '[trokken uit, de bruidegom] tegemoet' en wachtten op 
hem.) Hoe kunnen wij laten zien dat we in Jezus geloven? 

• Waarom werden vijf van de maagden dwaas genoemd? (Matteüs 25:3.) 
Waarom werden de andere vijf wijs genoemd? (Matteüs 25:4.) 

• Wat gebeurde er toen de bruidegom kwam? (Matteüs 25:6-8.) Waarom denk 
je dat de dwaze maagden totaal niet voorbereid waren? Hoe kunnen wij ervoor 
zorgen dat we voorbereid zijn op de wederkomst van Jezus? 

• Waarom denk je dat de vijf wijze maagden niet wat van hun olie weggaven? 
(Matteüs 25:9.) Waarom konden ze niet wat aan de anderen geven? De vorm 
van Joodse lampen, de buitenste rand was naar binnengebogen, maakte het 
haast onmogelijk om olie van de ene in de andere lamp te gieten (zie het 
voorbeeld aan het eind van de les). In de gelijkenis wordt met de olie van de 
wijze maagden hun gehoorzaamheid en rechtschapenheid bedoeld. We vullen 
allemaal onze eigen lamp, dat ons leven voortstelt, door goed te leven en 
gehoorzaam te zijn. Onze hemelse Vader kan de zegeningen die wij krijgen 
omdat we het goede doen, niet aan de ongehoorzamen geven. 

• Wat gebeurde er met de vijf maagden die niet voorbereid waren? 
(Matteüs 25:10-12.) Wat gebeurde er met de vijf die wél voorbereid waren? 
Waarom is het belangrijk dat we ons nü voorbereiden op de wederkomst? 
Hoe kunnen we onze lampen met olie vullen? 

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Bruce R. McConkie: 'We kunnen 
ons er persoonlijk op voorbereiden God te ontmoeten door zijn geboden te 
onderhouden en zijn wetten te gehoorzamen. (. . .) Het evangelie in zijn oneindige 
volheid is in deze laatste dagen hersteld om een volk voor te bereiden op de 
wederkomst van de Zoon des Mensen' (The Millennial Messiah, blz. 572). 

Laat de kinderen Matteüs 24:36 en 25:13 lezen. Leg uit dat wij net zoals de 
maagden niet precies wisten wanneer de bruidegom zou komen, niet precies 
weten wanneer Jezus komt. 
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• Hoe zal het zijn bij Jezus' wederkomst? (LV 45:56-57; 63:53-54.) Welke 
zegeningen liggen er te wachten op degenen die geestelijk voorbereid zijn? 
(LV 38:30.) 

U kunt aanvullende activiteit 2 gebruiken als herhaling of aanvulling op de les. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Geef de kinderen de volgende informatie over de wederkomst van Jezus 
Christus: 

Toen Jezus zijn apostelen in Jeruzalem verliet, vertelden engelen hun dat 
Hij zou terugkomen. (Handelingen 1:9-11.) 

Alleen onze hemelse Vader weet wanneer de wederkomst zal plaatsvinden. 
(Matteüs 24:36.) 

Jezus zal in heerlijkheid en macht komen en duizend jaar lang op aarde 
regeren. (LV 29:11.) 

We moeten ons voorbereiden op de wederkomst van Jezus Christus. 
(LV 33:17-18.) 

De goede mensen die klaar zijn voor Jezus' wederkomst, zullen op die grote 
dag bij Hem zijn en zij zullen voor eeuwig bij onze hemelse Vader en Jezus 
wonen. (LV 76:62-63.) 

2. Geef ieder kind een kopie van de lamp aan het eind van de les, of teken een 
lamp op het bord. Laat de kinderen op hun lamp schrijven wat hun geestelijke 
lamp met olie vult. Als u een lamp op het bord heeft getekend, kunt u punten 
van de kinderen erbij schrijven. (Mogelijke antwoorden zijn: je getuigenis geven, 
meer te weten komen over het evangelie, anderen dienen, tiende betalen, zo 
leven dat je de leiding van de Heilige Geest waardig bent, bidden, roepingen in 
de kerk goed uitvoeren enzovoort.) Maak duidelijk dat we dat allemaal zelf 
moeten doen om, net als de vijf wijze maagden, olie in onze lamp te krijgen. 

Vergelijk wat de kinderen op hun lamp hebben geschreven met wat president 
Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'We kunnen de olie van het voorbereid zijn 
druppeltje voor druppeltje vergaren door goed te leven. Ook door de 
avondmaalsdienst te bezoeken, voegen we door de jaren heen druppel voor 
druppel olie aan onze lampen toe. Vasten, gezinsgebed, huisonderwijs, je 
lichamelijke verlangens onder controle houden, het evangelie verkondigen, de 
Schriften bestuderen—iedere daad van toewijding en gehoorzaamheid is weer 
een druppel die aan de voorraad wordt toegevoegd. Vriendelijke daden, tiende 
en andere gaven betalen, reine gedachten en daden, een tempelhuwelijk— 
allemaal dragen ze in belangrijke mate bij aan de olie waarmee we tegen 
middernacht onze lege lamp opnieuw kunnen vullen (Faith Precedes the 
Miracle, blz. 256). 

Bespreek manieren waarop we olie aan onze lamp kunnen toevoegen, die de 
kinderen nog niet hebben genoemd. Laat de kinderen als ze dat willen, hun 
lijstje nog uitbreiden. Maak ze duidelijk dat ze die dingen niet kunnen uitstellen 
tot de Heiland komt. 

3. Lees de volgende uitspraak voor van president Spencer W. Kimball: 'De tien 
maagden behoorden allen tot het koninkrijk en hadden allen recht op de 
daaraan verbonden zegeningen—alleen waren er vijf niet kloekmoedig en niet 
gereed toen de grote dag was aangebroken. Zij waren onvoorbereid, doordat 
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zij niet alle geboden hadden nageleefd. Zij waren bitter teleurgesteld toen ze 
van het bruiloftsfeest werden uitgesloten en zo zal het hun hedendaagse 
tegenhangers eveneens vergaan' (Het wonder der vergeving, blz. 20). 

4. Zing het liedje 'Bij zijn wederkomst' (Kinderliedjes, blz. 46) of zeg de woorden 
op. Vraag nadat u het liedje gezongen heeft, hoe ze zich zouden voelen a!s 
Jezus tegen hen zou zeggen: 'Komt tot Mij, mijn trouwe vriend'. 

Geef uw getuigenis dat het belangrijk is om je voor te bereiden op de 
wederkomst van Jezus Christus door goed te leven. Vertel de kinderen hoe 
belangrijk het is om zo te leven dat je waardig bent om deel te kunnen nemen 
aan die grote gebeurtenis. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 25:1-13 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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De gelijkenis 
van de talenten 

Les 

11 

Het verlangen in de kinderen versterken om hun talenten voor zichzelf en anderen 
te gebruiken. 

1. Bestudeer Matteüs 25:14-30 en Leer en Verbonden 60:2-3, 82:3 met een 
gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

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

3. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Strookjes papier met op ieder strookje een talent, zoals 'Je hebt het talent 

om mooi viool te kunnen spelen', 'Je hebt het talent om makkelijk vriendjes 
te krijgen', 'Je hebt het talent om mooie toespraken te houden', 'Je hebt het 
talent om goed te voetballen', 'Je hebt het talent om een vredestichter te 
zijn', 'Je hebt het talent om een goed leider te zijn', 'Je hebt het talent om 
een goede zendeling te zijn', 'Je hebt het talent om anderen blij te maken' 
enzovoort. Vouw de strookjes dubbel en bevestig ze voor de les met 
plakband her en der in het klaslokaal zodat de kinderen ze makkelijk kunnen 
vinden. Zorg ervoor dat de talenten willekeurig over de kinderen worden 
verdeeld. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vertel de kinderen dat er bijzondere boodschappen in de klas verspreid zijn. 
Vraag een kind een boodschap te zoeken en hem voor te lezen. Vraag het kind 
dan wat het zou kunnen doen om dat talent te ontwikkelen. Laat de kinderen om 
de beurt een strookje zoeken en moedig de rest van de klas aan om manieren te 
bedenken om dat talent te ontwikkelen. Leg uit dat u ze vandaag gaat vertellen 
hoe belangrijk het is om onze talenten te ontwikkelen. 

Neem de definitie van een gelijkenis uit les 25 nog eens door. Vertel de gelijkenis 
van de talenten uit Matteüs 25:14-30. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt 
vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) In de gelijkenis worden met 
talenten muntjes bedoeld. Voor ons zijn talenten eigenschappen die je hebt of 
dingen die je goed kunt en die je kunt ontwikkelen zodat we anderen ermee 
kunnen helpen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Waarom gaf de meester iedere dienstknecht een verschillend aantal talenten? 
(Matteüs 25:15.) In welk opzicht zijn jouw talenten anders dan die van je 
vriendjes? En die van je huisgenoten? Waarom heeft onze hemelse Vader ons 
allemaal verschillende talenten gegeven? (LV 46:12.) Hoe kun je onze hemelse 
Vader laten zien dat je dankbaar bent voor de gaven die Hij jou heeft gegeven? 
(LV 46:11.) 

• Wat deden de dienstknechten met de vijf en de twee talenten met hun geld? 
(Matteüs 25:16-17.) Hoe konden zij hun geld verdubbelen? Hoe kan hard 
werken een zegen voor ons zijn? 

• Wat deed de dienstknecht met het ene talent met zijn geld? (Matteüs 25:18.) 
Waarom denk je dat hij dat deed? (Matteüs 25:24-25.) Waarom denk je dat 
sommige mensen hun talenten niet ontwikkelen? Wat gebeurt er met je talent 
als je er niets mee doet? 

• Toen de meester terugkwam, riep hij zijn dienstknechten bij zich om te vragen 
wat ze met zijn geld hadden gedaan. Wat zei hij tegen de dienstknecht met de 
vijf talenten? (Matteüs 25:21.) Wat zei hij tegen de dienstknecht met de twee 
talenten? (Matteüs 25:23.) Waarom worden we gezegend als we hard werken 
om een talent te ontwikkelen? Hoe is het talent van iemand anders een zegen 
geweest voor jou? 

• Waarom gaf de meester de dienstknecht met de vijf talenten dezelfde beloning 
als de dienstknecht met de twee? (Matteüs 25:21, 23.) 

• Wat zei de meester tegen de dienstknecht met het ene talent? (Matteüs 
25:26-27.) Waarom was de meester boos op die dienstknecht? Welke straf 
kreeg hij voor het verbergen van zijn talent? (Matteüs 25:28, 30.) Waarom is 
wat we doen met onze talenten belangrijker dan hoeveel talenten we hebben 
en wat die talenten zijn? 

• Waarom denk je dat de meester het ene talent gaf aan de dienstknecht met de 
tien talenten? Was dat eerlijk? Waarom? Leg uit dat hoe meer we onze 
talenten gebruiken, des te meer talenten we ontwikkelen. Als we niets doen 
met onze talenten, zullen we ze kwijtraken. (Zie Matteüs 25:29; LV 60:2-3.) 
Maak de kinderen duidelijk dat mensen die maar weinig talenten lijken te 
hebben, net zoveel zegeningen zullen ontvangen als mensen die veel talenten 
hebben, zolang ze hun talenten maar ten volle gebruiken. 

• Wat denk je dat Jezus ons wilde leren met de gelijkenis van de talenten? Maak 
de kinderen duidelijk dat de Heer ons talenten, sterke eigenschappen en 
mogelijkheden (zoals lid zijn van de kerk) heeft gegeven. Hij verwacht van ons 
dat we die gebruiken om ons leven beter te maken en anderen te dienen. Hij 
wil ook dat we laten zien dat we dankbaar zijn door onze talenten te 
ontwikkelen. 

• Wat verwacht de Heer nog meer van ons omdat we lid zijn van zijn kerk? 
(LV 82:3.) 

• Hoe delen mensen in de kerk hun talenten met anderen? Hoe kunnen we 
onze talenten ontwikkelen door taken en roepingen in de kerk te aanvaarden? 
(Zie aanvullende activiteit 5.) 

• Wanneer en aan wie moeten we vertellen wat we hebben gedaan met de 
gaven en talenten die we hebben gekregen? Wat zou je dan graag willen 
vertellen? Hoe zou je je voelen als de Heer tegen je zou zeggen: 'Wél gedaan, 
gij goede en getrouwe slaaf' (Matteüs 25:21)? 
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U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Vraag de kinderen zoveel mogelijk talenten op te noemen. Schrijf hun 
antwoorden op het bord. Moedig de kinderen aan om ook 
karaktereigenschappen te noemen, zoals een goede luisteraar, liefdevol of 
vrolijk zijn. 

2. Geef de kinderen een blaadje en een potlood en laat ze hun eigen talenten 
opschrijven. De andere kinderen mogen hun lijstje niet zien. Vraag de kinderen 
vervolgens een talent te noemen van de andere kinderen. Als er een talent 
wordt genoemd dat nog niet op hun lijstje staat, mogen ze dat nu toevoegen. 
Stel dan de volgende vragen: 

• Hoe kun je de talenten ontwikkelen die de anderen hebben genoemd, maar 
die niet op je blaadje staan? 

• Hoe kun je talenten ontwikkelen die wel op je blaadje staan, maar niet door 
de anderen zijn genoemd? 

Moedig ieder kind aan om één van zijn talenten uit te kiezen en te bepalen hoe 
het dat de komende week wil gebruiken of ontwikkelen. 

3. Vertel het volgende verhaal van president Heber J. Grant: 

Toen ik lid werd van een honkbalclub, speelden de jongens van mijn leeftijd en 
iets ouder in het eerste team [de beste spelers]; de jongens die jonger waren 
speelden in het tweede team. De jongens die nog jonger waren speelden in 
het derde team. Ik werd ook bij het derde team ingedeeld. Eén van de redenen 
daarvoor was dat ik de bal niet van het ene naar het andere honk kon gooien. 
Bovendien had ik niet de lichamelijke kracht om hard te rennen of te slaan. Als 
ik een bal oppakte, schreeuwden de jongens vaak: 'Gooi de bal maar hier naar 
toe, slappeling!' 

'Mijn leeftijdgenootjes hadden zoveel plezier ten koste van mij, dat ik zwoer dat 
ik in het eerste team zou spelen dat het kampioenschap van het territorium 
Utah zou halen. 

'(. . .) Ik spaarde een dollar en kocht een honkbal. Ik oefende uren door de bal 
tegen de schuur van bisschop Edwin D. Woolley te gooien. (. . .) Vaak deed 
mijn arm zo zeer dat ik 's avonds nauwelijks nog kon slapen. Maar ik bleef 
oefenen en mocht uiteindelijk in het tweede elftal van de club meespelen. Later 
ging ik naar een betere club en speelde in het team dat het kampioenschap 
van het territorium won' (Gospel Standards, blz. 342-343). 

4. Hier volgt één van de lievelingsuitspraken van president Heber J. Grant. 
Bespreek hem met de kinderen en moedig de kinderen aan hem uit het hoofd 
te leren. 

'Datgene waarin we volharden, gaat ons steeds gemakkelijker af, niet omdat 
de aard van de zaak anders is geworden, maar omdat ons vermogen om het 
te doen is toegenomen' (Gospel Standards, blz. 355). 
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5. Vraag de kinderen om een paar taken te bedenken waarvoor mensen in de 
kerk geroepen kunnen worden. Geef de kinderen strookjes papier en een 
potlood en laat ze een taak of roeping opschrijven. (Het mogen er ook meer 
zijn.) Laat ze de strookjes in een doos doen en om de beurt een strookje 
pakken. Vraag ze welke talenten je kunt ontwikkelen door die taak of roeping 
uit te oefenen. Schrijf de talenten die zijn genoemd op het bord om te zien 
hoeveel verschillende talenten de kinderen weten te bedenken. 

Geef uw getuigenis dat we heel veel vreugde voelen als we de talenten die God 
ons heeft gegeven, voor onszelf en voor anderen gebruiken. Vertel hoe graag u 
terug wilt keren naar onze hemelse Vader en de vreugde wilt voelen van iemand 
die zijn of haar talenten goed heeft gebruikt. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 25:14-30 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

N.B.: Bij een van de aanvullende activiteiten in les 27 moet u een lid van het 
ZHV-presidium of de bisschap uitnodigen om te vertellen hoe de ZHV 
liefdediensten doet. Als u die activiteit wilt gebruiken, moet u die persoon van te 
voren uitnodigen en uitleggen waar hij of zij over moet spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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De gelijkenis van de 
schapen en de bokken 

Les 11 

De kinderen leren dat we door anderen te dienen onszelf kunnen voorbereiden 
op de tijd dat Jezus Christus ons zal oordelen. 

1. Bestudeer Matteüs 25:31-46 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens 
de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op 
uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Jakob 2:17-19; Mosiah 4:16, 26 en Leer en 
Verbonden 104:17-18. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plaat 7-26, Het laatste avondmaal (muurschildering in de Washington-

tempel) en 7-25, De wederkomst (Evangelieplaten 238). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vraag de kinderen te vertellen wat ze de afgelopen week hebben gedaan om een 
talent te ontwikkelen of het voor een ander te gebruiken. 

Lees de volgende of soortgelijke situaties voor (gebruik ervaringen die de 
kinderen kennen). Vraag ze wat ze vinden dat ze moeten doen als: 

Ze een klein meisje zien dat dorst heeft, maar niet bij de kraan kan. 

Ze een kind kennen dat al verscheidene weken niet in de kerk is geweest. 

Ze iemand kennen die niet genoeg te eten heeft. 

Ze iemand kennen die geen warme jas heeft terwijl het erg koud is. 

Ze iemand kennen die lange tijd thuis heeft moeten blijven wegens ziekte of 
een handicap. 

• Wat zou Jezus willen dat je deed? Waarom denk je dat je anderen in dit soort 
situaties moet helpen? 

Herinner de kinderen eraan dat u ze in de laatste twee lessen twee gelijkenissen 
heeft verteld die Jezus gebruikte om de mensen over zijn wederkomst te 
vertellen. Deze les gaat over de derde gelijkenis in Matteüs 25. We kunnen uit 
deze drie gelijkenissen leren hoe we ons kunnen voorbereiden op Jezus' 
wederkomst en op de tijd dat Hij ons zal oordelen. Eén van de beste manieren 
om ons voor te bereiden is door anderen te dienen. 

Vertel de gelijkenis van de schapen en de bokken uit Matteüs 25:31-46. Maak 
gebruik van de platen van het laatste oordeel en de wederkomst. (Voor ideeën 
hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 
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Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Hoe denk je dat het zal zijn als Jezus terugkomt? 

• Jezus leerde dat Hij bij zijn wederkomst de natiën zal scheiden zoals de herder 
de schapen en de bokken scheidt. (Matteüs 25:32.) Wie worden er in de 
gelijkenis met de schapen bedoeld? (Matteüs 25:33-36.) En met de bokken? 
(Matteüs 25:33, 41-43.) Waarom zal Jezus de schapen en de bokken 
scheiden? Wat is het grootste verschil tussen de schapen en de bokken? 

• Wat bedoelde Jezus toen Hij zei dat degenen aan zijn rechterzijde Hem 
hebben gevoed, gekleed enzovoort? (Matteüs 25:37-40.) Wie wordt er met 
'één van deze minsten' bedoeld? 

• Wat hebben de rechtvaardigen gedaan om anderen te dienen? (Matteüs 
25:35-37.) Wat wordt er van ons verwacht als we tot de schapen van de Heer 
gerekend willen worden? Laat de kinderen bedenken wat ze zoal kunnen doen 
om anderen zo te dienen. Geef voorbeelden van dienstbetoon die u heeft 
gezien en moedig de kinderen aan om ook een paar voorbeelden te geven. 

• Wat zal onze beloning zijn als we anderen dienen? (Matteüs 25:34, 46.) Wat zal 
er gebeuren met diegenen die niet bereid zijn anderen te dienen? (Matteüs 
25:41,46.) 

• Wie moeten we dienen? Wie zouden jullie kunnen helpen? (Matteüs 25:40; zie 
ook Mosiah 4:16.) (Zie aanvullende activiteit 1.) 

• Hoe diende Jezus anderen? (Neem nog eens door dat Jezus de zieken genas, 
de kinderen zegende, de 5.000 mensen voedde enzovoort. Beklemtoon dat 
Jezus door anderen te dienen, liet zien dat Hij veel van de mensen hield.) Wat 
kunnen jullie van zijn voorbeeld leren? 

• Hoe kunnen we mensen tot zegen zijn door hen te dienen? Hoe ben jij 
gezegend doordat je iemand anders hebt geholpen? Hoe voel je je als je 
anderen helpt? Wat voel je voor degenen die je helpt? 

U kunt aanvullende activiteit 4 gebruiken om de kinderen te leren hoe ze deze les 
in hun leven kunnen toepassen. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Vertel de kinderen het volgende verhaal en bespreek het met ze: 

'Ik heb veel herinneringen aan mijn jeugd. Uitkijken naar de zondagse maaltijd 
is er één van. Wanneer we net aan tafel zaten — voor ons gevoel bijna 
uitgehongerd — en de geur van rosbief de kamer vulde, zei mijn moeder tegen 
me: „Tommy, voor we gaan eten, wil ik dat je deze schaal even naar oude Bob 
aan het eind van de straat brengt. Kom zo snel mogelijk weer naar huis." Ik 
(. . .) rende dan naar Bobs huis en wachtte ongeduldig tot zijn oude voeten 
hem uiteindelijk naar de voordeur hadden gebracht. Dan gaf ik hem de schaal 
met eten. Hij gaf me de keurig afgewassen schaal van de vorige zondag terug 
en bood me een dubbeltje aan voor het brengen. Iedere week gaf ik hetzelfde 
antwoord: „Ik kan het geld niet aannemen. Mijn moeder zou heel kwaad 
worden." Hij (. . .) zei dan: „Jongen, je hebt een fantastische moeder. Bedank 
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Les 14 

haar maar voor me." (. . .) Ik herinner me ook dat het eten op zondag altijd iets 
beter smaakte nadat ik Bob die dienst had bewezen' (Thomas S. Monson, 
'The Long Line of the Lonely', Ensign, febr. 1992, blz. 4). 

2. Nodig een lid van het ZHV-presidium of de bisschap uit om te vertellen hoe de 
ZHV liefdediensten doet. Laat de bezoeker uitleggen hoe de kerk diegenen 
helpt die in nood verkeren en hoe de vastengaven daarbij worden gebruikt. 

3. Geef de kinderen een blaadje en een potlood. Laat ze opschrijven hoe ze hun 
huisgenoten of mensen in de buurt kunnen dienen. Moedig de kinderen aan 
om de komende week tenminste één keer iemand te helpen. 

4. Bespreek het volgende citaat: 

'Een wijs en rechtvaardig God zal over alle mensen oordelen. (. . .) De 
goddelozen kunnen weieens tijdelijk voorspoedig zijn; misschien heeft het er 
de schijn van dat de weerspannigen wel varen bij hun overtredingen, en er 
zelfs hun voordeel mee doen. Toch zal eenmaal de tijd komen dat alle mensen 
voor Gods rechterstoel geoordeeld zullen worden, 'een ieder naar zijn werken'. 
(Zie Openbaring 20:13.) Dan zal niemand het ergens wel mee 'klaarspelen' en 
er in een of ander opzicht 'goed afkomen', want geen enkele zonde blijft dan 
ongestraft. Op die dag zal dan ook niemand de straf voor zijn daden ontlopen, 
en evenmin zullen iemand de door hem verdiende zegeningen ontgaan. Ook 
de gelijkenis van de schapen en de bokken geeft ons de zekerheid dat er 
alsnog volstrekt recht zal worden gedaan' (Spencer W. Kimball, Het wonder 
der vergeving, blz. 319). 

5. Neem twee dozen mee. Schrijf op de ene 'schapen' en op de andere 'bokken'. 
Zet de doos met 'schapen' erop aan uw rechterzijde en die met 'bokken' erop 
aan uw linkerzijde. Schrijf op aparte blaadjes goede en slechte keuzes (neem 
ook een paar keuzes die niet helemaal duidelijk zijn). Laat de kinderen om de 
beurt een keuze voorlezen en bepalen of het om een 'schapen'-keuze of een 
'bokken'-keuze gaat. Laat ze het blaadje in de juiste doos doen. 

Gebruik het onderstaande lijstje of bedenk zelf een aantal keuzes: 

Je ouders de waarheid vertellen. 
Als je iets verkeerds hebt gedaan, het niet toegeven. 
Ruziemaken met je broertje of zusje. 
'Het spijt me' zeggen als je iemand verdriet hebt gedaan. 
Slechts een deel van de waarheid vertellen. 

6. Laat de kinderen Matteüs 25:40 uit het hoofd leren. 

7. Zing het liedje 'Ik wil graag als Jezus worden' (Kinderliedjes, blz. 40) of zeg de 
woorden op. 
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Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

Geef uw getuigenis dat Jezus wil dat we anderen dienen en dat we gezegend 
worden als we dat doen. Vertel de kinderen hoe u zich voelt over uw kansen om 
anderen te dienen. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 25:35-40 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

94 



Jezus wekt Lazarus 
op uit de dood 

Les 

11 

De kinderen duidelijk maken dat Jezus Christus macht over de dood heeft omdat 
Hij de Zoon van God is. 

1. Bestudeer Johannes 11:1-46 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens 
de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op 
uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Neem Lucas 7:11-17; 8:41-42, 49-56 door. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een dood takje en een pas gesnoeid takje of pas geplukt blaadje of 

plaatjes daarvan. 
c. Plaat 7-27, Jezus wekt Lazarus op uit de dood (Evangelieplaten 222) en 

plaat 7-18, Jezus zegent de dochter van Jaïrus (Evangelieplaten 215). 

Aanbevolen 
lesschema 

Schriftverhaal 

Bespreking 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Laat de kinderen het pas gesnoeide takje en het dode takje zien. Vraag de 
kinderen wat het verschil is tussen de twee takjes. 

• Kunnen we iets doen waardoor een dood takje er weer zo uit zal zien als het 
gesnoeide takje? 

• Wat zal er gebeuren met het pas gesnoeide takje, nu het niet meer aan de 
struik zit? 

• Wie heeft de macht iets wat dood is weer tot leven te brengen? 

Leg uit dat Jezus macht over de dood heeft. Hij wekte verschillende mensen uit 
de dood op. 

Vertel in het kort dat Jezus de zoon van de weduwe in Naïn (Lucas 7:11-17) en 
Jaïrus' dochter (Lucas 8:41-42, 49-56) uit de dood heeft opgewekt. Vertel 
vervolgens dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Zie Johannes 
11:1-46. Maak gebruik van de platen. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt 
vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Leg uit dat toen Jezus mensen 
uit de dood opwekte, Hij een wonder verrichtte dat toont dat Hij de Zoon van 
God is en macht over de dood heeft. Vertel dat het een joodse traditie was dat 
buren en vrienden verscheidene dagen met de familieleden bleven treuren nadat 
iemand was overleden. Er waren daarom veel mensen bij Marta en Maria nadat 
Lazarus was gestorven. Ze waren allemaal getuige van het grote wonder dat 
Jezus verrichtte. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
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teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Hoe lang wachtte Jezus voordat Hij naar Betanië ging, nadat Hij had gehoord 
dat Lazarus ziek was? (Johannes 11:6.) Hoe lang lag Lazarus lichaam al in het 
graf toen Jezus aankwam? (Johannes 11:17.) Waarom denk je dat Jezus zo 
lang wachtte voordat Hij naar Betanië ging? (Zodat iedereen zonder twijfel zou 
weten dat Lazarus dood was. Als Jezus Hem dan uit de dood zou opwekken, 
zou dat een nog sterker getuigenis van Jezus' goddelijke macht en zending 
zijn [Johannes 11:4, 15].) 

• Wat zeiden Marta en Maria tegen Jezus toen Hij aankwam? (Johannes 
11:21-22, 32.) Wat dacht Marta toen Jezus zei dat Lazarus weer op zou 
staan? (Johannes 11:23-24.) Wat geloofde Marta al voordat ze zag dat haar 
broer uit de dood was opgewekt? (Johannes 11:27.) 

• Waarom bad Jezus tot onze hemelse Vader voordat Hij Lazarus uit de dood 
opwekte? (Johannes 11:41-42.) Wat wilde Jezus dat de mensen zouden 
begrijpen? (Dat onze hemelse Vader Hem had gezonden.) 

• Wat zei Jezus tegen Lazarus? (Johannes 11:43.) Wat gebeurde er? Hoe was 
Lazarus gekleed? (Johannes 11:44.) 

• Hoe denk je dat Maria, Marta en de anderen zich voelden toen ze getuigen 
waren van dit wonder? Hoe zou jij je gevoeld hebben als je erbij was geweest? 
Wat deden de mensen toen ze het wonder hadden gezien? (Johannes 
11:45-46.) Wat zou er met jouw geloof zijn gebeurd als je Lazarus uit het graf 
zou hebben zien komen? 

• Waarom kon Jezus Lazarus uit de dood opwekken? Hoe vind je het dat Jezus 
de macht heeft om mensen uit de dood op te wekken? Hoe kunnen we door 
dit wonder weten dat Jezus de Zoon van God is? (Johannes 11:4.) 

• Wat deed Jezus later waaruit blijkt dat Hij echt de macht heeft over de dood? 
(Hij stond op uit het graf. Maak de kinderen duidelijk dat toen Lazarus 
opgewekt werd, hij nog steeds sterfelijk was en later weer zou sterven. Als 
mensen opstaan uit het graf, zullen ze nooit meer sterven. Ze zullen voor 
eeuwig leven.) 

• Wat bedoelde Jezus toen Hij zei 'Ik ben de opstanding en het leven'? 
(Johannes 11:25.) Wat betekent dat voor ons? 

Leg uit dat Jezus niet alleen de macht heeft om ons uit de dood op te wekken, 
zoals bij Lazarus, maar dat hij een macht heeft die nog belangrijker is. Dankzij 
Hem zullen we allemaal opstaan en onsterfelijk zijn. ledereen op aarde zal 
opstaan. Door de verzoening heeft Jezus de macht om het eeuwige leven te 
geven aan degenen die Hem gehoorzamen en volgen. Hij heeft de opstanding en 
het eeuwige leven voor ons allen mogelijk gemaakt. 

Spoor de kinderen aan om het verhaal van Lazarus de komende week aan 
iemand anders te vertellen. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 
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Les 28 

1. Vraag de kinderen te doen alsof ze Maria, Marta, Lazarus of de joden zijn, die 
aanwezig waren toen Jezus Lazarus opwekte. Vraag een ander kind de 
mensen te interviewen om erachter te komen wat er precies is gebeurd. Laat 
hem vragen wat ze hebben gezien, hoe ze zich voelden toen Lazarus uit het 
graf tevoorschijn kwam en wat ze van Jezus vinden. 

2. Maak woordstroken met daarop gebeurtenissen waarbij iemand ervan getuigde 
dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zie de onderstaande voorbeelden. 
Maak ook een set woordstroken met daarop de teksten waarin we over die 
gebeurtenissen kunnen lezen: 

Gebeurtenis: De geboorte van Jezus. 

Tekst: Een engel zei: 'U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de 
Here, in de stad van David' (Lucas 2:11). 

Gebeurtenis: Jezus laat zich dopen. 

Tekst: 'En een stem [kwam] uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U 
heb Ik mijn welbehagen'. (Marcus 1:9-11). 

Gebeurtenis: Jezus loopt op het water. 

Tekst: Jezus' discipelen op het schip zeiden: 'Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon' 
(Matteüs 14:25-27, 32-33). 

Gebeurtenis: Jezus geneest een blindgeboren man. 

Tekst: 'Hij [de man] zeide: Ik geloof [dat Gij de Zoon van God zijt], Here, en hij 
wierp zich voor Hem neder' (Johannes 9;32, 35-38). 

Gebeurtenis: Petrus getuigt van Christus. 

Tekst: Toen Jezus zijn discipelen vroeg wie zij dachten dat Hij was, antwoordde 
Petrus: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!' (Matteüs 16:13-16.) 

Gebeurtenis: Joseph Smith krijgt zijn eerste visioen. 

Tekst: Onze hemelse Vader zei: 'Deze is Mijn geliefde Zoon—Hoor Hem!' 
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:17). 

Leg de blaadjes in willekeurige volgorde met de tekst naar beneden op de 
grond of op de tafel. Laat de kinderen om de beurt twee blaadjes omdraaien 
en proberen de juiste tekst bij de gebeurtenissen te zoeken. Als de twee 
blaadjes niet bij elkaar horen, moeten de blaadjes weer omgedraaid worden. 
Het volgende kind is dan aan de beurt. Als alle blaadjes al zijn omgedraaid 
voordat ieder kind aan de beurt is geweest, kunt u het spel nog een keer 
spelen. 

3. Laat de kinderen Johannes 11:15 uit het hoofd leren. 

Geef uw getuigenis dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij macht over 
de dood heeft. Vertel hoeveel u van de Heiland houdt en hoe dankbaar u Hem 
bent voor zijn verzoening, waardoor wij kunnen opstaan en het eeuwige leven 
kunnen verkrijgen. 

Laat de kinderen thuis Johannes 11:39-46 als samenvatting van deze les lezen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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De intocht in Jeruzalem 
en het laatste avondmaal 

De kinderen duidelijk maken hoe belangrijk het is om iedere week van het 
avondmaal te nemen om ons eraan te herinneren wat Jezus voor ons heeft 
gedaan. 

1. Bestudeer Matteüs 21:1-11; Marcus 14:12-26; Lucas 19:29-38; 22:15-20 en 
Leer en Verbonden 20:77, 79 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens 
de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op 
uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: het opschrift van Leer en Verbonden 27, Leer en 
Verbonden 27:2 en Evangeliebeginselen, hoofdstuk 23. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een aantal exemplaren van de Leer en Verbonden. 
c. Voor ieder kind een blaadje en een potlood (vrijblijvend). 
d. Plaat 7-28, De intocht in Jeruzalem (Evangelieplaten 223) en 7-29, Het 

laatste avondmaal (Evangelieplaten 225). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Verdeel de klas in groepjes. Vraag de kinderen wat ze zouden doen als ze 
bijzondere gasten kregen. Mogelijke antwoorden: het huis opruimen, lekker eten 
bereiden enzovoort. Laat ieder groepje uitbeelden wat het zou gaan doen. Vraag 
de andere kinderen te raden wat het groepje uitbeeldt. 

• Als de Heiland bij je op bezoek zou komen, wat zou je dan allemaal doen? 
Vertel de kinderen dat u ze in deze les gaat vertellen hoe de mensen de 
Heiland op een bijzondere manier welkom wilden heten om te laten zien dat ze 
Hem eerden en respecteerden. 

Toon de plaat van de intocht in Jeruzalem. Vertel de kinderen over de intocht 
(Matteüs 21:1-11; Lucas 19:29-38). (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt 
vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

• Wat deden de mensen toen ze hoorden dat Jezus Christus naar Jeruzalem zou 
komen? (Matteüs 21:8-9). Hoe denk je dat ze over Jezus dachten? Hoe denk 
je dat jij je gevoeld zou hebben als je erbij was geweest? 

• Waarom riepen de mensen 'Hosanna' toen ze met Jezus Jeruzalem 
binnenliepen? (Maak de kinderen duidelijk dat het hun manier was om Jezus te 
prijzen en te aanbidden. Zo lieten ze Hem zien dat ze geloofden dat Hij de 
Zoon van God was.) Hoe aanbidden wij in onze tijd onze hemelse Vader en 
Jezus Christus? (Door van het avondmaal te nemen, in de Schriften te lezen, 
lofzangen te zingen en de avondmaalsdienst bij te wonen.) 
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Les 14 

Vertel de kinderen het verhaal van het laatste avondmaal uit Marcus 14:12-26 en 
Lucas 22:15-20. Toon de plaat van het laatste avondmaal. Leg uit dat het 
Pascha een rituele maaltijd was die de mensen ieder jaar nuttigden. Zo 
herdachten ze dat de engel der verwoesting in Egypte aan de huizen van hun 
voorvaders voorbij was gegaan en hun eerstgeboren zoons niet had gedood 
(zie Exodus 12:21-30). 

• Waarom noemen we dit Pascha het laatste avondmaal? (Lucas 22:15-18.) Wat 
deed Jezus tijdens deze maaltijd? (Marcus 14:22-24.) Waarom deed Hij dat? 
(Om duidelijk te maken hoe belangrijk zijn verzoening was. Hij stelde het 
avondmaal in om ons te helpen altijd aan Hem en zijn zoenoffer te denken.) 

• Waar zei Jezus dat het brood voor staat? (Marcus 14:22.) Waar zei Jezus dat 
de wijn voor staat? (Marcus 14:23-24. Leg uit dat wij nu water in plaats van 
wijn gebruiken.) Maak duidelijk dat het brood en het water symbolen zijn van 
het lichaam en het bloed van Jezus. 

• Hoe kun je het laatste avondmaal vergelijken met het avondmaal dat wij in de 
kerk nemen? Herinner de kinderen eraan dat de priesterschapsdragers in onze 
tijd op dezelfde manier als Jezus het avondmaal bedienen: ze breken het 
brood, vragen een zegen ervoor en dienen het rond; vervolgens vragen ze een 
zegen voor het water en dienen het rond. U kunt van de gelegenheid gebruik 
maken om de jongens in uw klas duidelijk te maken dat ze, als ze het 
Aaronisch priesterschap ontvangen, de bevoegdheid krijgen om Jezus Christus 
bij het avondmaal te vertegenwoordigen. 

Als een van kinderen vraagt waarom we water in plaats van wijn gebruiken, 
verwijs dan naar Leer en Verbonden 27:1-2. 

• Laat de kinderen Leer en Verbonden 20:77, 79 voorlezen. Wat staat er in die 
twee verzen? Leg uit dat Jezus de woorden van de avondmaalsgebeden heeft 
geopenbaard en dat de priesterschapsdrager die woorden moet zeggen 
precies zoals ze in de Leer en Verbonden staan. 

• Wat beloven we als we 'amen' zeggen na de avondmaalsgebeden en van het 
avondmaal nemen? Wat belooft de Heer op zijn beurt? Waarom is het 
belangrijk voor ons om Jezus 'altijd indachtig te zijn'? Wat kun je doen om 
altijd aan de Heiland te denken? (Zie aanvullende activiteit 3.) 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Neem het doopverbond nog eens door. (Zie les 6.) Leg uit dat de beloftes in 
het avondmaalsgebed dezelfde zijn als de beloftes die je bij de doop doet. Als 
we van het avondmaal nemen, hernieuwen we ons doopverbond. U kunt de 
volgende woordstroken tonen: 

Ik beloof 
de naam van Jezus Christus op me te nemen. 
Hem altijd indachtig te zijn. 
de geboden te onderhouden. 

De Heer belooft mij dat 
ik altijd zijn Geest met me zal hebben. 
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2. Vraag de kinderen of hun ouders ze om een bepaalde reden hun naam hebben 
gegeven. Vraag die kinderen die naar iemand genoemd zijn, hoe ze dat vinden. 
Vraag diegenen die een naam hebben die vaak voorkomt in hun familie hoe ze 
dat vinden. Bespreek vervolgens met de kinderen hoe het is om de naam van 
Jezus Christus op je te nemen als je lid wordt van De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste Dagen. Maak de kinderen duidelijk dat we zo 
moeten leven als het een volgeling van Jezus Christus betaamt. 

3. Laat de kinderen manieren bedenken waarop we Jezus zowel tijdens het 
avondmaal als in ons dagelijks leven indachtig kunnen zijn. Bijvoorbeeld: 

Tijdens het avondmaal: 
Eraan denken dat Jezus voor ons leed en stierf. 
Aan de woorden van een avondmaalslofzang denken. 
Aan verhalen uit het leven van Jezus denken (laat de kinderen verhalen 
opnoemen). 
Aan een van de leringen van Jezus denken die je beter wilt naleven. 
Aan je doopverbond denken. 

In ons dagelijks leven: 
Iedere dag in de naam van Jezus Christus tot onze hemelse Vader bidden. 
Je ouders gehoorzamen. 
Lief zijn voor je huisgenoten. 
De Schriften lezen. 
De geboden gehoorzamen. 
Eerbiedig zijn op heilige plaatsen. 
Mensen die hulp nodig hebben, helpen. 
De kerkvergaderingen bijwonen. 

Geef de kinderen een blaadje. Laat ze één van deze ideeën opschrijven. Geef 
ze het blaadje als geheugensteuntje mee naar huis. 

4. Bespreek het doel van de avondmaalslofzangen en stel de volgende vragen: 

• Waarom zingen we een lofzang vlak voordat de zegen over het avondmaal 
wordt uitgesproken? 

• Over wie gaat de avondmaalslofzang? 

Moedig de kinderen aan om iedere week naar de woorden van de 
avondmaalslofzang te luisteren. U kunt één van de avondmaalslofzangen met 
de klas zingen of een bandje met de muziek draaien terwijl iedereen luistert en 
aan Jezus denkt. U kunt bijvoorbeeld 'Jezus, als 'k zelfs maar denk aan U' 
{,lofzang 97) gebruiken. U kunt ook de dirigent van de wijk vragen deze lofzang 
in de volgende avondmaalsdienst te gebruiken. 

5. Zing 'Jezus de Gekruisigde' [lofzang 126) of zeg de woorden op. 

Geef uw getuigenis van Jezus Christus. Getuig dat Hij van ons allemaal houdt. 
Beklemtoon dat we door aan Hem te denken makkelijker juiste keuzes kunnen 
doen, zodat we eens weer bij Hem kunnen wonen. Moedig de kinderen aan om 
telkens als ze van het avondmaal nemen aan de Heiland te denken en te beloven 
zo te leven als Jezus wil, 

Laat de kinderen thuis Marcus 14:12-26 als samenvatting van deze les lezen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Jezus Christus 
in Getsemane 

Les 11 

De kinderen aanmoedigen van hun Verlosser, Jezus Christus, te houden, omdat 
Hij voor ons heeft geleden en verzoening voor onze zonden heeft gedaan. 

1. Bestudeer Matteüs 26:36-46, Lucas 22:40-46; Johannes 3:16; 15:12-13; 
Mosiah 3:7 en Leer en Verbonden 19:15-18 met een gebed in uw hart. 
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen 
(zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: 2 Nephi 9:21-22, Alma 34:9, Leer en Verbonden 
76:41-42 en Evangeliebeginselen, hoofdstuk 12. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. De volgende woordstroken: 

Wat is de verzoening? 
Waarom is de verzoening noodzakelijk voor ons? 
We zullen allen sterven. 
We zondigen allemaal. 
Jezus Christus is onze Heiland en Verlosser. 
Hij is zonder zonden. 
Hij heeft macht over de dood. 

c. Plaat 7-1, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240) en 7-30, Jezus bidt in 
Getsemane (Evangelieplaten 227). 

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

Vraag de kinderen of ze willen vertellen hoe ze dankzij de les van de afgelopen 
week beter aan de Heer konden denken tijdens het avondmaal. 

Vraag de kinderen zich de volgende situatie (of een soortgelijke situatie) voor te 
stellen. Beschrijf de situatie zo realistisch mogelijk: 

Stel je voor dat je met het hele gezin op familiebezoek bent. Je luistert niet naar 
je ouders en gaat toch een kamer in waar je niet mag komen. Je breekt per 
ongeluk iets waardevols. 

• Hoe zou je je voelen? 

• Wat zou je tegen de eigenaar zeggen? 

• Wat zou je kunnen doen om het gebroken voorwerp te vergoeden? 

• Wat zou je doen als je niet genoeg geld had om het te vergoeden? Hoe zou je 
het betalen? 

Leg uit dat je vader je zou helpen omdat hij van je houdt. Hij zegt je dat als het je 
echt spijt, zoveel betaalt als je kunt en voortaan gehoorzaam bent, hij de rest 
erbij zal leggen. 
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• Hoe zou je je dan voelen? Had je het zelf helemaal kunnen betalen? Hoe zou je 
het vinden dat je vader je hielp? 

Leg uit dat we allemaal gekozen hebben om op aarde geboren te worden. We 
hebben echter allemaal hulp nodig om terug te keren naar onze hemelse Vader. 

Maak de kinderen duidelijk dat onze hemelse Vader en Jezus Christus van ons 
houden en daarom een plan hebben bedacht om ons te helpen bij iets wat we 
niet voor onszelf kunnen doen. De les van vandaag gaat over een gedeelte van 
dat plan; namelijk over het grote offer dat Jezus Christus heeft gebracht om voor 
onze zonden te betalen en de dood te overwinnen. Dat offer wordt de verzoening 
genoemd. Toon de plaat van Jezus de Christus. 

Laat de kinderen het derde geloofsartikel opzeggen. Vraag ze vervolgens wat het 
doel van ons leven op aarde is en waarom de verzoening noodzakelijk is voor 
onze redding. Maak gebruik van de woordstroken. Zie 'Voorbereiding'. 

'Wat is de verzoening?' (Jezus Christus heeft vrijwillig geleden voor onze zonden 
en zijn leven aan het kruis gegeven om de dood te overwinnen. Dat noemen we 
de verzoening.) 

'Waarom is de verzoening noodzakelijk? (Herinner de kinderen aan het plan van 
onze hemelse Vader. We hebben ervoor gekozen naar de aarde te gaan en 
sterfelijk te worden. Ons lichaam zal eens sterven.) 

'We zullen allemaal sterven.' (We hebben de Heiland nodig om ons van de 
lichamelijke dood te redden en de opstanding mogelijk te maken.) 

'We zondigen allemaal.' (Zondigen maakt ons onwaardig om in de 
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terug te keren. We hebben een 
Verlosser nodig die de prijs voor onze zonden betaalt, mits we ons bekeren.) 

'Jezus Christus is onze Heiland en Verlosser'. (Beklemtoon dat Jezus Christus 
aanbood onze Heiland en Verlosser te worden; Hij was bereid zijn leven voor ons 
te geven.) 

'Hij is zonder zonden'. (Omdat Jezus Christus volmaakt is, was Hij de enige die 
onze Heiland en Verlosser kan zijn.) 

'Hij heeft macht over de dood.' (Omdat Jezus Christus zonder zonde was en de 
Eniggeborene, had Hij macht over de dood.) 

Lees Johannes 3:16 met de klas. Vraag de kinderen of zij willen vertellen wat ze 
ervan vinden dat onze hemelse Vader en Jezus Christus dit schitterende plan 
voor ons hebben bedacht. Vertel hoeveel u van onze hemelse Vader en Jezus 
Christus houdt en hoe graag u later bij Hen wilt wonen. 

Toon de plaat van Jezus in Getsemane. Vertel het verhaal van Jezus in 
Getsemane uit Matteüs 26:36-46 en Lucas 22:40-46. (Voor ideeën hoe u het 
schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Leg uit dat 
Jezus begreep wat zijn zending inhield. Hij wist dat de tijd was aangebroken dat 
Hij veel verdriet en pijn moest lijden om verzoening te doen voor de zonden van 
de wereld. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat zei Jezus toen Hij in de hof van Getsemane tot onze hemelse Vader bad? 
(Matteüs 26:39, 42, 44.) Waarom was Jezus bereid het plan van onze hemelse 
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Les 14 

Vader te gehoorzamen ook al moest Hij daar verschrikkelijk voor lijden? (Hij 
hield van onze hemelse Vader en vertrouwde Hem, en Hij hield ook van ons.) 

• Wat gebeurde er met Jezus in de hof van Getsemane? (Lucas 22:44; Mosiah 
3:7.) Wie verschenen er aan Jezus om Hem te sterken? (Lucas 22:43.) 

• Voor wie heeft Jezus in de hof van Getsemane geleden? (LV 19:16.) Maak de 
kinderen duidelijk dat Jezus ook aan het kruis heeft geleden, maar dat Hij het 
meest heeft geleden in de hof van Getsemane, toen Hij uit iedere porie bloedde. 

Lees de volgende uitspraak voor van Marion G. Romney: 'De Heiland (. . .) heeft 
voor mijn zonden betaald. Hij heeft voor uw zonden betaald en voor de zonden 
van iedere ziel die hier op aarde heeft geleefd of nog zal leven' (Improvement Era, 
dec. 1953, blz. 942-943). 

• Hoe groot was het lijden van Jezus? (LV 19:18.) 

• Waarom was Jezus bereid om zo te lijden? (Johannes 15:12-13.) Hoe vind je 
het dat Jezus voor jou heeft geleden en verzoening heeft gedaan voor jouw 
zonden? Hoe kunnen we Jezus laten zien dat we dankbaar zijn voor de 
verzoening? 

• Wat moeten we doen zodat ook onze zonden dankzij de verzoening vergeven 
zullen worden. (Ons bekeren, ons laten dopen en ons aan ons doopverbond 
houden.) Waarom maakt de verzoening het mogelijk om terug te keren naar 
onze hemelse Vader? Wat zal er gebeuren als we ons niet bekeren? 
(LV 19:15-17.) 

Maak de kinderen duidelijk dat we de verzoening aanvaarden door ons van onze 
zonden te bekeren, ons te laten dopen en de gave van de Heilige Geest te 
ontvangen, en door Jezus' geboden te gehoorzamen. Als we dat doen, kunnen 
we vergeving van onze zonden ontvangen en gereinigd worden zodat we voor 
eeuwig bij onze hemelse Vader kunnen wonen. 

Neem het derde geloofsartikel nog eens door. Laat de kinderen het uit het hoofd 
leren. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Maak een lijstje met de volgende tekstverwijzingen (u kunt ze ook op het bord 
schrijven) en een apart lijstje van waar de teksten over gaan. Zet ze niet op de 
juiste plaats naast elkaar. Laat een kind een tekst opzoeken, bepalen wat de 
boodschap is en een lijntje trekken van de verwijzing naar de bijbehorende 
boodschap. Geef ieder kind een beurt. 

Matteüs 16:21 (Jezus' offer was noodzakelijk.) 

Johannes 3:16 (Jezus kwam naar de aarde omdat Hij en onze hemelse Vader 
van ons houden.) 

Johannes 10:17-18 (Jezus had de macht zijn leven neer te leggen en weer op 
te nemen.) 

1 Petrus 1:19-20 (Jezus werd in de hemel gekozen om onze Heiland te zijn.) 

1 Johannes 1:7 (Als we ons bekeren, reinigt de verzoening van Jezus Christus 
ons van zonden.) 

Leer en Verbonden 20:29 (We kunnen alleen naar het koninkrijk van God gaan 
als we ons van onze zonden bekeren, in Jezus Christus geloven en ons laten 
dopen.) 
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2. Vertel de kinderen het volgende verhaal. Maak zo nodig gebruik van het diagram: 

Een man liep over een weg en viel in zo'n diepe put dat hij er niet uit kon 
klimmen. Wat hij ook deed, het lukte hem niet om eruit te komen. De man riep 
om hulp en was blij toen een vriendelijke voorbijganger hem hoorde en een 
ladder in de put liet zakken. Daardoor kon hij naar boven klimmen en was hij 
weer vrij. 

Wij zijn net als de man in de put. Zondigen is te vergelijken met in een put 
vallen. We kunnen er niet zelf uitkomen. Net zoals de vriendelijke voorbijganger 
de man hoorde roepen, heeft onze hemelse Vader zijn Eniggeborene gestuurd 
om ons uit de put van de zonde te helpen. De verzoening kan vergeleken 
worden met het neerlaten van de ladder in de put: het is ons middel om eruit 
te komen. Net zoals de man in de put zelf de ladder moest beklimmen, 
moeten wij ons bekeren van onze zonden en de evangeliebeginselen en 
verordeningen gehoorzamen om uit onze put te klimmen. Pas dan zal de 
verzoening van nut zijn voor ons. Na alles wat wij zelf kunnen doen, maakt de 
verzoening het voor ons mogelijk om waardig in de tegenwoordigheid van onze 
hemelse Vader terug te keren. 

3. Lees Mosiah 14:3-5 en Alma 7:11-12. Bespreek hoe Jezus Christus, doordat 
Hij verzoening deed, niet alleen voor onze zonden heeft geleden, maar ook al 
onze pijn, ziektes en verdriet onderging. Daardoor begrijpt Hij precies wat wij 
hier op aarde allemaal meemaken en lijden. Omdat Hij zoveel van ons houdt en 
met ons meeleeft zal Hij ons helpen met onze problemen en moeilijkheden. 

4. Laat de kinderen Johannes 3:16 uit het hoofd leren. 

5. Zing 'k Sta spraakloos' (lofzang 129) of zeg de woorden op. 

Slot 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

Geef uw getuigenis dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is. Vertel 
hoeveel u van Jezus en onze hemelse Vader houdt en hoe dankbaar u bent dat 
zij een weg voor ons hebben bereid om onze zonden en de dood te overwinnen 
zodat we weer bij Hun kunnen wonen. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 26:36-46 en Leer en Verbonden 19:16-18 lezen 
als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Jezus Christus verraden, 
gearresteerd en berecht 

Les 

11 
Het voornemen van ieder kind versterken om standvastig te blijven in zijn 
getuigenis van Jezus Christus. 

1. Bestudeer Matteüs 26:14-16, 47-27:31 en Lucas 22:47-23:25 met een gebed 
in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt 
vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', 
blz. VII). 

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

3. Schrijf de volgende woorden op aparte kaartjes: Zoon van God, Heiland, 
Verlosser, goddelijk, volmaakt, almachtig, liefhebbend, Schepper, leraar, 
genezer, bespuwd, verraden, vals beschuldigd, geslagen, gegeseld, 
vastgebonden, bespot, met doornen gekroond, ter dood veroordeeld. 

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plakband om de kaartjes mee op te plakken. 
c. Plaat 7-31, Jezus verraden (Evangelieplaten 228) en 7-32, Petrus 

verloochent Jezus (Evangelieplaten 229). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Schud de kaartjes door elkaar en leg ze met de tekst naar beneden op de grond 
of op de tafel. Leg uit dat sommige kaartjes Jezus beschrijven en andere wat 
Hem is aangedaan tegen het einde van zijn leven. Laat de kinderen om de beurt 
een kaartje pakken en het voorlezen. Vervolgens moeten ze twee stapeltjes 
maken. Het ene met de kaartjes die Jezus beschrijven en het andere met de 
kaartjes die beschrijven wat Hem is aangedaan. 

Neem in het kort de gebeurtenissen in de hof van Getsemane door. Vertel de 
kinderen dat u ze in deze les zult vertellen wat er is gebeurd nadat Jezus had 
gebeden in de hof van Getsemane. 

Vertel de kinderen dat Jezus werd verraden, gearresteerd en berecht (Matteüs 
26:14-16, 47-27:31 en Lucas 22:47-23:25). (Voor ideeën hoe u het 
schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Vraag de 
kinderen te letten op de woorden die aangeven wat Jezus is aangedaan. Maak 
duidelijk dat Jezus zijn macht had kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen 
tegen de mishandeling. Hij wist echter dat het een onder deel was van het lijden 
dat Hij moest verdragen om zijn aardse zending te volbrengen en verzoening te 
doen (zie Mosiah 15:5). 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Wie heeft Jezus verraden? (Matteüs 26:14-16.) Hoe heeft Judas Hem 
verraden? (Matteüs 26:48.) Wat is er met Judas gebeurd? (Matteüs 27:3-5.) 

• Waarom hield Jezus de apostelen tegen toen ze Hem wilden verdedigen? 
(Matteüs 26:51-54; Lucas 22:49-51.) Wat denk je dat de discipelen leerden 
toen Jezus het oor van de man genas? Waarom renden de apostelen weg en 
lieten ze Jezus alleen achter? (Matteüs 26:56.) Wat zou jij hebben gedaan als 
je erbij was geweest? 

• Waarom gaf Jezus zijn aanklagers geen antwoord tijdens het proces? (Matteüs 
26:62-63, 27:12-14; Lucas 23:9.) (Zie aanvullende activiteit 3.) Leg uit dat 
toen ze Jezus vroegen of Hij de Christus was, de Zoon van God of de Koning 
van de Joden, Hij wél antwoord gaf (zie Matteüs 26:63-64; 27:11). Wijs erop 
dat Jezus niet ontkende wie Hij was of probeerde zichzelf te redden. Jezus 
wist dat Hij gekruisigd moest worden om zijn aardse zending te vervullen. 

• Wijs opnieuw op de lijst met woorden uit de aandachtsactiviteit die beschrijven 
wat de mensen Jezus hebben aangedaan. Waar denk je aan als je die 
woorden leest? Wat vind je van de verschrikkelijke dingen die de mensen 
Jezus hebben aangedaan? Is iemand weieens onvriendelijk tegen je geweest 
omdat je in Jezus Christus gelooft of omdat je naar de kerk gaat? Wat heb je 
toen gedaan? 

• Hoe vaak verloochende Petrus Jezus? (Lucas 22:54-60.) Waarom denk je dat 
Petrus dat deed? Hoe voelde Petrus zich toen hij besefte wat hij had gedaan? 
(Lucas 22:61-62.) Maak de kinderen duidelijk dat Petrus nog niet de gave van 
de Heilige Geest had ontvangen. Petrus was een groot man die later president 
van de kerk werd en zijn leven gaf voor zijn getuigenis. Hoe kunnen wij, 
ongeacht beproevingen, moedig voor ons getuigenis van Jezus Christus 
uitkomen? (Zie aanvullende activiteit 5.) 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat de kinderen om de beurt een eigenschap van Jezus noemen die ze erg 
bewonderen. 

2. Neem het eerste en het derde geloofsartikel door. Maak duidelijk dat deze 
geloofsartikelen ons herinneren aan de goddelijkheid van Jezus Christus en het 
belang van zijn zending. 

3. Maak naambordjes met de volgende namen: Kajafas, Pilatus en Herodes. 
Verdeel de bordjes onder drie kinderen en leg uit dat deze drie mannen 
regeerders waren die alle drie een andere taak in het land hadden. Vraag de 
'regeerders' op verschillende plaatsen in de klas te gaan staan. Laat de rest 
van de klas hen bezoeken terwijl de drie kinderen hun tekst voorlezen. U kunt 
de kinderen ook vragen voor de klas te komen om hun tekst voor te lezen: 

Kajafas: Ik ben Kajafas. Ik ben een joodse hogepriester. Dat betekent dat ik de 
godsdienstige leider van de joden ben. Ik wilde dat Jezus ter dood veroordeeld 
werd, maar daarvoor had ik toestemming van de Romeinse leiders nodig. 
Daarom stuurde ik Hem door naar Pilatus. 

Pilatus: Ik ben Pontius Pilatus. Ik ben de Romeinse gouverneur. Dat betekent 
dat ik de politieke leider van Judea ben. De Joden wilden dat ik Jezus ter dood 
veroordeelde, maar ik zag niet in waaraan Hij schuldig was. Ik stuurde Hem 
door naar Herodes. 

Herodes: Ik ben Herodes. Ik ben een Jood en de Romeinen hebben me koning 
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over Judea gemaakt. Pilatus heeft Jezus naar me toegestuurd omdat ik koning 
ben over het gebied waar Jezus is opgegroeid. Ik wilde die man genaamd 
Jezus graag ontmoeten. Ik had al zoveel over Hem gehoord en wilde weieens 
zien dat Hij een wonder verrichtte. Maar Hij weigerde antwoord te geven op 
mijn vragen. Ik heb Hem teruggestuurd naar Pilatus. 

Pilatus: Ik had nog steeds geen reden om deze man ter dood te veroordelen, 
maar het volk stond erop. Ik heb het ten slotte opgegeven om het volk 
duidelijk te maken dat ik geen reden zag om Hem te veroordelen. Ik liet Hem 
door het volk meenemen zodat ze Hem konden kruisigen. 

Laat de drie kinderen gaan zitten. Bespreek hoe het voor Jezus moet zijn 
geweest om naar die mannen te worden gebracht en door ze ondervraagd te 
worden. 

4. Schrijf een aantal situaties op strookjes die waarschijnlijk moeilijk zullen zijn 
voor de kinderen. Zie de onderstaande voorbeelden. U kunt ook zelf situaties 
bedenken die geschikter zijn. 

Iemand lacht je uit omdat je naar de kerk gaat. 

Iemand probeert je over te halen om drugs te gebruiken of een sigaret te 
roken. 

Je ziet een klasgenootje gemeen doen tegen een ander kind. 

Je vriendjes die geen lid zijn van de kerk, vragen je uit te leggen wat je precies 
gelooft. 

Een klasgenoot vraagt je voor hem te liegen zodat hij niet in problemen komt. 

Vraag de kinderen om de beurt een strookje te pakken en voor te lezen. Laat 
de klas iedere situatie bespreken en bepalen wat het juiste zou zijn om te 
doen. Beklemtoon dat het soms moeilijk is om moedig te zijn en voor je 
getuigenis van Jezus Christus uit te komen, maar dat de Heer ons zal zegenen 
als we het toch doen. 

5. Geef ieder kind één of twee kaartjes die Jezus beschrijven (u kunt ook andere 
woorden gebruiken die Hem beschrijven). Vraag de kinderen waar ze aan 
moesten denken toen ze de woorden op hun kaartjes lazen. Vraag ze of ze 
vinden of Jezus werkelijk de Zoon van God is, de Heiland, de Verlosser 
enzovoort. Vraag de kinderen hoe die kennis en dat getuigenis van Jezus 
Christus een zegen voor hen is geweest. 

Geef uw getuigenis van de goddelijkheid van Jezus Christus. Vertel de kinderen 
hoe belangrijk dat getuigenis voor u is. Laat weten hoe dankbaar u bent dat 
Jezus bereid was te lijden en te sterven zodat wij kunnen opstaan en het 
eeuwige leven kunnen krijgen. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 26:47-54 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

107 

Slot 



Les 11 De kruisiging en de 
begrafenis van Jezus Christus 

Het getuigenis van ieder kind versterken dat wij weer zullen leven omdat Jezus 
voor ons is gestorven. 

1. Bestudeer Matteüs 27:32-66, Lucas 10:17-18 en Lucas 23:26-56 en 
Johannes 10:17-18, 19:13-42 met een gebed in uw hart. Bestudeer 
vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 
'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Marcus 15:20-47. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een exemplaar van het Boek van Mormon. 
c. Plaat 7-33, De kruisiging (Evangelieplaten 230); 7-34, Jezus wordt begraven 

(Evangelieplaten 231) en 7-35, Het graf van Jezus (Evangelieplaten 232). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vertel de kinderen het volgende verhaal: 

Op een koude winterdag raakte een vliegtuig een brug in Washington D.C. en 
stortte neer in het ijskoude water van de Potomac. Veel mensen verongelukten, 
maar zes mensen hielden vast aan de staart van het vliegtuig terwijl 
reddingswerkers in een helikopter ze een reddingslijn toewierpen. Het water was 
ijskoud en het was moeilijk om je aan het vliegtuig vast te houden. De mensen 
waren bang dat ze zouden sterven voordat het hun beurt was om de reddingslijn 
te pakken en in veiligheid gebracht te worden. 

Er was één man die, telkens als de reddingswerkers de lijn lieten zakken, de lijn 
doorgaf aan iemand anders zodat die eerst gered kon worden. Hij deed dit totdat 
alle anderen veilig waren maar toen had hij geen kracht meer. Toen de helikopter 
terugkwam om hem te redden, was hij al onder water gegleden. De man stierf 
voordat hij zelf gered kon worden. 

• Waarom denk je dat die man de reddingslijn telkens doorgaf aan iemand 
anders? Hoe zou je je voelen als je één van de mensen was die dankzij die 
man was gered? 

Vertel wat een geweldige daad van moed en liefde het is om je leven voor een 
ander te geven, zoals deze man heeft gedaan. 

Leg de kinderen uit dat u ze in deze les gaat vertellen over het lijden en de pijn 
van Jezus aan het kruis. Hij was bereid zijn leven te geven omdat Hij zoveel van 
ons hield. Daardoor kan iedereen die ooit op aarde heeft geleefd, of nog zal 
leven, na de dood opnieuw leven. 
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Herinner de kinderen aan de situatie waarin Adam en Eva zichzelf en hun 
nageslacht brachten toen ze in de hof van Eden van de verboden vrucht namen. 
Zij werden door hun overtreding sterfelijk. Dat betekent dat hun lichaam eens zou 
sterven. Wij zijn nakomelingen van Adam en Eva en zijn dus net als zij sterfelijk. 

Getuig dat de dood een onderdeel is van het plan van onze hemelse Vader en 
dat Hij in zijn grote genade zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, heeft gestuurd 
om de dood te overwinnen. Door de dood en opstanding van Jezus Christus, zijn 
wij allen gered van de dood. We zullen eens sterven, maar we zullen ook weer 
opstaan (zie Johannes 3:16-17; Helaman 14:15). 

Neem in het kort door dat Jezus heeft geleden, werd verraden, gearresteerd en 
berecht. Maak gebruik van de voorgaande lessen. 

Vertel de kinderen over de kruisiging en begrafenis van Jezus aan de hand van 
Matteüs 27:32-66, Lucas 23:34, 39-43 en Johannes 19:19-22, 25-27, 34, 39. 
(Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', biz. VII.) Maak gebruik van de platen. 

U kunt de volgende punten aanhalen: 

1. Simon van Cyrene droeg Jezus' kruis (Matteüs 27:32). 

2. Jezus werd tussen twee misdadigers aan het kruis geslagen (Matteüs 
27:33-38; Lucas 23:32-33). 

3. Pilatus liet een bord met een opschrift maken om aan het kruis te bevestigen 
(Johannes 19:19-22). 

4. Jezus werd bespot (Matteüs 27:39-44). 

5. Jezus sprak met de misdadiger (Lucas 23:39-43). 

6. Jezus vroeg Johannes om voor zijn moeder te zorgen (Johannes 19:25-27). 

7. Er kwam duisternis over het land (Matteüs 27:45-46). 

8. Jezus Christus stierf (Matteüs 27:50-56). De Romeinse soldaten 
doorboorden zijn zij (Johannes 19:34). 

9. Jezus' lichaam werd in een graf gelegd (Matteüs 27:57-61; Johannes 
19:38-42). 

10. Er werden wachten voor het graf geplaatst (Matteüs 27:62-66). 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat deed Pilatus nadat Jezus was berecht? (Matteüs 27:26.) Wat betekent 
geselen? (Met een zweep slaan.) Wat betekent kruisigen? (Iemand doden door 
zijn handen en voeten aan een kruis vast te spijkeren of te binden.) Leg uit dat 
kruisigen een langzame en pijnlijke dood was. Meestal werden alleen slaven en 
zware misdadigers gekruisigd. 

• Welke twee namen had de plaats waar Jezus werd gekruisigd? 
(Matteüs 27:33; Lucas 23:33.) 

• Met wie werd Jezus gekruisigd? (Matteüs 27:38; Lucas 23:33.) 
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• Wat gaven de soldaten Jezus te drinken? (Matteüs 27:34.) Leg uit dat wijn 
vermengd met gal een soort medicijn was dat het gevoel verdoofde en 
daardoor de pijn verlichtte. Maak de kinderen duidelijk dat Jezus weigerde het 
te drinken omdat Hij volkomen bewust de verzoening wilde volbrengen. 

• Voor wie bad Jezus om vergeving? (Lucas 23:34.) Waarom was het belangrijk 
dat Jezus de soldaten vergaf? Waarom is het belangrijk dat wij 
vergevensgezind zijn. Hoe worden we gezegend als we anderen vergeven? 

• Wie bespotten en beschimpten Jezus toen Hij aan het kruis hing? (Matteüs 
27:39-44.) Wat zeiden ze zoal tegen Hem? Hoe reageerde Jezus? (1 Nephi 
19:9.) Hoe moeten wij reageren als mensen gemene dingen tegen ons 
zeggen? 

• Hoe reageerden de dieven op Jezus? (Lucas 23:39-43.) Wat zei de tweede 
dief waaruit blijkt dat hij zich aan het bekeren was? (Lucas 23:40-42.) Wat 
antwoordde Jezus? (Lucas 23:43.) 

• Hoe liet Jezus aan het kruis zien dat Hij heel veel van zijn moeder hield? 
(Johannes 19:25-27.) Wat zegt dat over Jezus? 

• Hoe lang bleef de duisternis over het land? (Matteüs 27:45.) Wat riep Jezus 
uit? (Matteüs 27:46.) Had God zijn Zoon werkelijk verlaten? Leg uit dat onze 
hemelse Vader zijn Geest een tijdje had weggetrokken zodat Jezus helemaal 
zelf de zonden en de dood kon overwinnen. 

• Wat betekent het dat Jezus 'de geest [gaf]'? (De enige manier waarop Jezus 
kon sterven, was als Hij toestond dat zijn geest zijn lichaam verliet. Deze tekst 
bevestigt dat Hij zijn leven vrijwillig aflegde; het is Hem niet ontnomen.) Laat de 
kinderen Johannes 10:17-18 lezen. Waarom denk je dat Jezus bereid was zijn 
leven af te leggen? 

• Welke wonderlijke dingen gebeurden er toen Jezus stierf? (Matteüs 27:51-53.) 
Wat zei de hoofdman (een officier in het Romeinse leger) toen hij zag wat er 
gebeurde? (Matteüs 27:54.) 

• Wie was Jozef van Arimatea? (Matteüs 27:57.) Wat heeft hij gedaan? 
(Matteüs 27:58-60.) 

• Wat vroegen de Farizeeën aan Pilatus? (Matteüs 27:62-66.) Waarom wilden ze 
dat het graf werd bewaakt? Waarom maakte dat niets uit? Wat kunnen we 
daaruit leren over de macht van de mens en de macht van de Heer? 

U kunt de volgende vragen stellen om de kinderen het verband duidelijk te 
maken tussen de overtreding van Adam en Eva en de behoefte aan een Heiland. 

• Welk gebod van onze hemelse Vader overtraden Adam en Eva in de hof van 
Eden? (Ze aten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en 
kwaad.) Wat was het gevolg van hun overtreding? (Ze moesten de hof verlaten. 
Ze werden sterfelijk en konden kinderen krijgen. Zij en hun nageslacht werden 
sterfelijk. Dat was allemaal onderdeel van het plan van onze hemelse Vader.) 

• Wat gebeurt er met ons lichaam en onze geest als we doodgaan? (De geest 
verlaat het lichaam en gaat naar de geestenwereld; het lichaam, dat levenloos 
is zonder de geest, wordt gewoonlijk in de aarde begraven.) Wat kunnen we 
doen om ons lichaam en onze geest te herenigen? (Niets; omdat wij sterfelijk 
zijn, hebben we niet de macht om zelf ons lichaam en onze geest te 
herenigen.) 
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• Wie heeft het ons mogelijk gemaakt om deze uitzichtloze situatie te 
overwinnen? Waarom was Jezus de enige die ons kon redden? (Hij was zonder 
zonden; hij was de eniggeboren Zoon van onze hemelse Vader in het vlees en 
had macht over de dood.) Hoe vind je het dat er iemand is die jou en je familie 
kan helpen om op te staan uit het graf? 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Schrijf de volgende teksten op een groot vel papier of op het bord. Vertel dat 
er in iedere tekst een uitspraak staat die Jezus deed toen Hij aan het kruis 
hing. Laat de kinderen de uitspraken lezen en vertellen welke macht of 
karaktereigenschap Jezus in staat stelde om die dingen te zeggen. 

Lucas 23:34 (Hij was genadig en vergevensgezind.) 
Lucas 23:43 (Hij had de macht om te voorzeggen wat er ging gebeuren.) 
Johannes 19:26-27 (Hij hield van zijn moeder en was bezorgd om haar.) 
Matteüs 27:46 (Hij uitte zijn afhankelijkheid van zijn Vader.) 
Lucas 23:46 (Hij onderwierp zich aan de wil van de Vader.) 
Matteüs 27:50, (Hij had het plan van onze hemelse Vader volbracht.) 

2. Schrijf de volgende namen van personen of groepen op het bord. Ze worden 
allen in het verhaal van Jezus' dood genoemd. Vraag de kinderen wat zij zich 
nog herinneren van iedere persoon of groep. Vraag de kinderen wat voor rol zij 
in het verhaal speelden: 

Jezus Christus 
Pilatus 
Simon van Cyrene 
De soldaten 
Zij die Jezus bespotten 
Twee misdadigers 
Maria, de moeder van Jezus 
Johannes de geliefde 
De hoofdman 
Jozef van Arimatea 

3. Bespreek het tweede geloofsartikel met de kinderen en laat ze het uit het 
hoofd leren. 

4. Zing het liedje 'Is Jezus werk'lijk opgestaan' (Kinderliedjes, blz. 45) of zeg de 
woorden op. 

Vertel hoe dankbaar u bent voor het grote offer dat Jezus heeft gebracht door 
voor ons aan het kruis te sterven. Geef uw getuigenis dat we zullen opstaan en 
weer zullen leven omdat Jezus zoveel van ons houdt. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 27:34-50 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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33 
De opstanding van 

Jezus Christus 
De kinderen duidelijk maken dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan en dat 
ook wij allemaal zullen opstaan. 

1. Bestudeer Matteüs 27:52-53; 28:1-15; Lucas 24; Johannes 20; Handelingen 
1:3, 9-11; en 1 Korintiërs 15:5-6, 22 met een gebed in uw hart. Bestudeer 
vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen 
(zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Marcus 16. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Woordstrookjes met de volgende woorden: linnen, specerijen, hof, 

soldaten, steen. 
c. Plaat 7-35, Jezus' graf; 7-36, Maria en de herrezen Heer en 7-37 

(Evangelieplaten 7-37), De herrezen Jezus Christus (Evangelieplaten 239). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Doe de woordstrookjes in een doos. Laat de kinderen er om de beurt een 
pakken. Vraag ze te vertellen wat er op hun strookje staat en wat dat te maken 
heeft met de begrafenis van Jezus. Zorg ervoor dat u zoveel strookjes heeft dat 
ieder kind een beurt kan krijgen. 

Vraag de kinderen zich voor te stellen dat het zondagochtend vroeg is na de 
kruisiging en begrafenis van Jezus. Zij zijn de discipelen die treuren om Christus' 
dood. Ze hadden gehoopt dat Jezus hen zou redden van de Romeinse 
overheersers en dat Hij zijn koninkrijk met macht en heerlijkheid op aarde zou 
vestigen. Maar nu is Hij dood. Vertel de kinderen dat u vandaag gaat bespreken 
wat er die zondagochtend in Jeruzalem gebeurde. 

Vertel de kinderen over Jezus' opstanding uit Matteüs 27:52-53, 28:1-15, Lucas 
24 en Johannes 20. Maak gebruik van de platen. (Voor ideeën hoe u het 
schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Leg uit dat, 
ook al had Jezus zijn discipelen vaak verteld dat Hij na zijn dood weer zou leven, 
ze Hem niet echt hadden begrepen. Er was nog nooit eerder iemand opgestaan 
en ze begrepen niet hoe Jezus weer zou kunnen leven. Zelfs toen de engelen de 
discipelen vertelden dat Jezus uit de dood was opgestaan en ze de herrezen 
Heer zagen, konden ze nog niet goed begrijpen wat er was gebeurd. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Waarom gingen Maria Magdalena en de andere vrouw die zondagochtend 
naar het graf? (Marcus 16:1.) Wie zagen de vrouwen toen ze bij het graf 
aankwamen? (Lucas 24:4.) Wat zeiden de engelen tegen de vrouwen? 
(Lucas 24:5-6.) Wat betekent 'opgewekt' worden? (De geest wordt herenigd 
met het lichaam van vlees en beenderen. De geest en het lichaam zullen 
daarna nooit meer gescheiden worden.) 

• Wat deden de vrouwen toen ze het lege graf zagen? (Lucas 24:8-12.) 
Waarom geloofden de discipelen niet wat de vrouwen vertelden? 
(Lucas 24; 11; Johannes 20:9.) Wat zou jij gedacht hebben als je een 
van de discipelen was en dat verhaal hoorde? 

• Wat zagen Petrus en de andere discipelen toen ze naar het graf gingen? 
(Johannes 20:3-7. Leg uit dat 'de andere discipel' waarschijnlijk 
Johannes was.) Waarom geloofden ze dat Jezus Christus was opgestaan? 
(Johannes 20:8.) 

• Waarom was Maria nog steeds verdrietig toen de engelen hadden verteld dat 
Jezus was opgestaan? (Johannes 20:11-13.) Wie van je huisgenoten zal 
opstaan? Wie zullen er nog meer opstaan? (1 Korintiërs 15:22.) 

• Welk verhaal verzonnen de overpriesters om het lege graf te verklaren? 
(Matteüs 28:11-15.) Waarom gingen de soldaten ermee akkoord dat verhaal 
te vertellen, ook al hadden zij zelf de engelen gezien? (Matteüs 28:12, 15.) 

• Wie liep er op de dag dat Jezus was opgestaan met de discipelen mee over 
de weg naar Emmaüs? (Lucas 24:13-16.) Waar spraken de drie mannen over? 
(Lucas 24:17-27.) Wat voelden de drie discipelen in hun hart terwijl ze met 
Jezus spraken? (Lucas 24;32.) Wat gaf hun een brandend gevoel in hun hart? 
(De Heilige Geest.) Hebben jij of je huisgenoten weieens de inspiratie van de 
Heilige Geest gevoeld? 

• Wat heeft Jezus gedaan op de avond van zijn opstanding? (Lucas 24:36-48.) 
Waarom waren de deuren op slot toen Jezus aan de discipelen verscheen? 
(Johannes 20:19.) Hoe reageerden de discipelen toen ze Jezus zagen? 
(Lucas 24:37.) Wat deed Jezus om zijn discipelen te bewijzen dat Hij was 
opgestaan? Wat kwamen de discipelen te weten over de aard van een 
opgestaan lichaam? (Lucas 24:39-43.) 

• Waarom geloofde Tomas niet dat Jezus was opgestaan? (Johannes 20:24-25.) 
Hoe lang duurde het voordat Tomas Jezus zag? (Johannes 20:26.) Wat zei 
Jezus tegen Tomas toen Hij aan hem verscheen? (Johannes 20:29.) Waardoor 
wordt jouw getuigenis dat Jezus is opgestaan gesterkt? 

• Aan wie is Jezus na zijn opstanding nog meer verschenen? (Matteüs 28:9; 
1 Korintiërs 15:6.) (U kunt aanvullende activiteit 1 gebruiken om door te 
nemen aan wie Jezus na zijn dood is verschenen.) 

• Hoe lang bleef Jezus na zijn opstanding bij zijn discipelen? (Handelingen 1:3.) 

• Hoe ging Jezus naar de hemel? (Handelingen 1:9-11.) Wie verschenen er om 
de mensen uit te leggen wat er was gebeurd? Wat komen wij daardoor te 
weten over de wederkomst van Jezus? 
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U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat ieder kind één van de volgende aanwijzingen aan de klas voorlezen. Laat 
de kinderen raden om wie het gaat. Als ze het antwoord niet weten, mag het 
kind dat de aanwijzing heeft voorgelezen de tekst zeggen, zodat de kinderen 
in hun Schriften kunnen opzoeken om wie het gaat. 

Ik ben de eerste persoon aan wie Jezus na zijn opstanding verscheen. Wie 
ben ik? (Maria Magdalena. Johannes 20:1, 16.) 

Jezus is aan ons verschenen en wij raakten zijn voeten aan. Wie zijn wij? 
(Andere vrouwen. Matteüs 28:5, 9.) 

Ik was de eerste apostel die het graf binnenging. Wie ben ik? 
(Petrus. Johannes 20:6.) 

Ik ben de apostel die samen met Petrus naar het lege graf rende. Toen ik zag 
dat het graf leeg was, geloofde ik dat Jezus was opgestaan. Wie ben ik? 
(Johannes. Johannes 20:8.) 

Mijn vriend en ik zijn samen met Jezus helemaal naar Emmaüs gelopen, maar 
ik herkende Hem niet. Wie ben ik? (Kleopas, Lucas 24:18.) 

Jezus is aan ons verschenen toen wij waren samengekomen in een kamer met 
gesloten deuren. Wie zijn wij? (Discipelen. Johannes 20:19.) 

Ik was niet bij de andere apostelen toen Jezus de eerste keer aan hen 
verscheen. Ik geloofde niet dat Jezus was opgestaan totdat ik met mijn eigen 
ogen de wonden in zijn handen en voeten zag en ze kon voelen. Wie ben ik? 
(Tomas. Johannes 20:24.) 

Wij waren aanwezig toen de engelen de steen voor het graf wegrolden. De 
overpriesters hebben ons omgekocht om te liegen over wat we zagen. Wie 
zijn wij? (Romeinse soldaten. Matteüs 28:12.) 

2. Schrijf in een kolom een aantal woorden die de gevoelens van de discipelen 
weergeven, op de dag van Jezus' dood—zoals smart, rouw, wanhoop. Vraag 
de kinderen wat het omgekeerde van die woorden is. Mogelijke antwoorden 
zijn blijdschap, vreugde, hoop, geloof. Schrijf ze in een andere kolom. Leg uit 
dat de discipelen dat waarschijnlijk voelden toen ze beseften dat Jezus was 
opgestaan. Bespreek wat het voor ons betekent om te weten dat we zullen 
opstaan. 

3. Nodig met toestemming van de jeugdwerkpresidente en onder gebed een lid 
van de gemeente of wijk uit die iemand heeft verloren van wie hij of zij veel 
hield. Vraag hem of haar te vertellen wat de opstanding voor hem of haar 
betekent. 

4. Zing het liedje 'Is Jezus werkelijk opgestaan' (Kinderliedjes, blz. 45) of 'Hij zond 
zijn Zoon' (Kinderliedjes, blz. 20) of 'Ik weet dat mijn Verlosser leeft' (lofzang 
92) of zeg de woorden op. 
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Slot 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

Vertel hoe u denkt over de opstanding van de Heer en hoe belangrijk dat voor u 
is. Getuig dat Jezus' lijden in de hof, zijn dood en zijn opstanding de 
belangrijkste gebeurtenissen zijn die ooit op aarde hebben plaatsgevonden. 

Laat de kinderen Lucas 24 thuis lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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33 Hoed mijn schapen 

Doel De kinderen leren dat ze Jezus Christus kunnen tonen dat ze van Hem houden 
door anderen over het evangelie te vertellen en ze te helpen het na te leven. 

Voorbereiding 1. Bestudeer Johannes 21:1-17 en Marcus 16:15 met een gebed in uw hart. 
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen 
(zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

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

3. Maak voor ieder kind een kleine knipplaat van een schaap (zie het voorbeeld 
aan het eind van de les) met zijn of haar naam achterop. (Of schrijf de namen 
van de kinderen op losse blaadjes.) Leg de knipplaten voor de les goed 
zichtbaar verspreid door de klas neer. 

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plaat 7-38, Jezus en de vissers (Evangelieplaten 210). 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 

Schriftverhaal 

Bespreking 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vraag de kinderen eens om zich heen te kijken en te vertellen wat er anders is 
dan normaal. Vertel ze dat de schapen die ze zien verdwaald zijn. Leg de 
kinderen uit dat ze u kunnen helpen de schapen bijeen te brengen door het 
schaap met hun eigen naam erop te zoeken en aan u te geven. Als er een paar 
knipplaten van schapen ontbreken, leg dan uit dat u later in de les nog op die 
andere schapen zult terugkomen. 

Vraag een kind een rollenspel met u te doen. Noem het kind bij zijn volledige 
naam en zeg '(Naam), houd je van je Heiland, Jezus Christus?' Zeg nadat het 
kind heeft geantwoord: 'Hoed mijn schapen'. Herhaal dezelfde vraag nog twee 
keer en geef telkens dezelfde reactie. Vraag het kind hoe het zich voelde toen u 
telkens dezelfde vraag stelde. Leg uit dat Petrus een soortgelijke ervaring had 
nadat Jezus was gestorven. 

Vertel dat Jezus aan zijn discipelen verscheen bij de zee van Tiberias (of Galilea). 
(Zie Johannes 21:1-17.) (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 
'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Maak gebruik van de platen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Wat waren Petrus en de andere discipelen aan het doen bij de zee van 
Tiberias? (Johannes 21:3.) Wat gebood Jezus de discipelen te doen toen ze 
niets hadden gevangen? (Johannes 21:5-6.) Waarom denk je dat Johannes 
besefte dat het Jezus was toen het net vol met vis zat? (Johannes 21:6-7.) 
Wat deed Petrus? (Johannes 21:7.) Waarom denk je dat Petrus dat deed? 
(Toen hij wist dat het Jezus was, kon hij niet wachten om bij Hem te zijn.) 

• Wat vroeg Jezus aan Petrus? (Johannes 21:15.) Waarom denk je dat Jezus die 
vraag drie keer stelde? Hoe voelde Petrus zich toen Jezus hem die vraag drie 
keer stelde? (Johannes 21:17.) Wat was Petrus' taak nu Jezus was gestorven 
en opgestaan? 

• Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: 'Hoed mijn schapen?' Wie zijn zijn schapen? 
(Alle kinderen van onze hemelse Vader.) Hoe wil Jezus dat we zijn schapen 
hoeden? (Door ze de waarheden van het evangelie te leren.) Welke opdracht 
had Jezus zijn apostelen gegeven? (Marcus 16:15.) 

Maak de kinderen aan de hand van deze bespreking duidelijk dat Jezus zijn 
apostelen had geboden het evangelie te prediken. Hij wilde dat zij doorgingen 
met prediken in plaats van te gaan vissen. Petrus was nu president van de kerk 
en het was zijn taak om de kerk te leiden. Hij had de leiding over het 
zendingswerk. 

• Hebben we in onze tijd herders die Jezus' schapen hoeden? Wie dan? 
(Zie aanvullende activiteit 2.) 

Als er nog meer knipplaten van schapen in de klas verspreid liggen, vraag dan 
een van de kinderen ze te verzamelen en naar voren te brengen. Leg uit dat 
sommige van de kinderen wiens naam op een schaap staan misschien een 
herder nodig hebben om hen te hoeden. 

• Hoe kunnen wij herders van Jezus zijn en zijn schapen hoeden? (Door een 
goed voorbeeld te zijn, degenen te bezoeken die niet regelmatig in de kerk 
komen en vriendjes met ze te zijn op school, door op te komen voor het 
evangelie en de kerk, door mensen in nood te helpen enzovoort.) Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat familieleden en vrienden het evangelie beter begrijpen? 
Waarom is anderen helpen een manier om onze liefde voor Jezus te tonen? 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Schrijf Hoed mijn schapen bovenaan een poster (of op het bord). Bespreek 
met de kinderen hoe ze kunnen laten zien dat ze van Jezus houden door zijn 
schapen te hoeden. Schrijf hun antwoorden op de poster of het bord. 
Mogelijke antwoorden zijn: 

Een goed voorbeeld zijn door naar de kerk te gaan, geen lelijke woorden te 
gebruiken, de geboden te gehoorzamen, eerlijk te zijn, te bidden, in de 
Schriften te lezen, te leven naar wat je hebt geleerd en je ouders en de wetten 
van het land te gehoorzamen. 

Je getuigenis aan leden en niet-leden geven. 

Mensen die in de verleiding zijn om het verkeerde te doen, helpen het goede te 
doen. 

Over het evangelie praten met mensen die er niets vanaf weten. 

Bidden en in de Schriften lezen om dichter tot de Heer te komen. 
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Geef de kinderen allemaal een blaadje en een potlood. Vraag ze op te 
schrijven: 'Ik zal een goede herder zijn door '. Laat ze de zin 
afmaken door op te schrijven hoe zij een goede herder willen zijn. 

2. Schrijf een paar roepingen in de kerk op het bord, zoals bisschop, leerkracht, 
ringpresident, huisonderwijzer, huisbezoekster, zendeling, profeet, apostel, 
jeugdwerkpresidente enzovoort. Vraag ieder kind een roeping uit te kiezen en 
te vertellen hoe iemand met die roeping de schapen van de Heiland hoedt. 
Laat de kinderen vertellen hoe zij dankzij leerkrachten, vrienden of huisgenoten 
meer te weten zijn gekomen over het evangelie. U kunt ook over een eigen 
ervaring vertellen. 

3. Schrijf op aparte blaadjes de volgende of soortgelijke situaties waarin de 
kinderen anderen kunnen helpen nog betere leden van de kerk te worden. 
Vraag een kind een blaadje te pakken, het voor zichzelf te lezen en de situatie 
vervolgens uit te beelden. Laat de andere kinderen raden om wat voor situatie 
het gaat en bespreek hoe ze Jezus' schapen in die situatie kunnen hoeden. 
Geef ieder kind een beurt. 

Een paar kinderen storen de anderen in de klas. 

Je vriendjes willen een slechte film kijken. 

Je vriendje probeert je over te halen wat snoep te pakken in de winkel 
zonder ervoor te betalen. 

Een vriendje wil je overhalen bier te drinken of op een andere manier het 
woord van wijsheid te overtreden. 

4. Leg uit dat als je bevriend bent met iemand er zich meestal goede 
gelegenheden voordoen om hem of haar over het evangelie te vertellen. 
Bespreek met de kinderen welke eigenschappen zij prettig vinden in een 
vriendje en hoe zij die eigenschappen ook kunnen ontwikkelen. 

Schrijf ieder kind een kort briefje waarin u hem vertelt welke eigenschappen u 
in hem waardeert. Denk er goed over na wat u schrijft. Vertel ze waarom u 
graag hun vriendin zou willen zijn. 

5. Laat de kinderen uitleggen hoe de volgende teksten op ons van toepassing 
zijn: 

Matteüs 24:14 
Matteüs 28:19-20 
Leer en Verbonden 4:1-4 
Leer en Verbonden 15:6 
Leer en Verbonden 31:3-5 

6. Zing het liedje 'Strijd voor het recht' (Kinderliedjes, blz. 80) of 'Ik wil graag als 
Jezus worden' (Kinderliedjes, blz. 40) of zeg de woorden op. 

Geef uw getuigenis dat wij als leden van de kerk allemaal de verantwoordelijkheid 
hebben om anderen over het evangelie te vertellen en ze te helpen dichter tot 
God te komen. Vertel hoe u het vindt om anderen over het evangelie te kunnen 
vertellen. 

Laat de kinderen thuis Johannes 21:1 —17 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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33 
De zending van 
Jezus Christus 

De kinderen duidelijk maken wat de zending van Jezus Christus inhoudt. 

N.B.: Deze les is een overzicht van Jezus' voorsterfelijke bestaan, zijn sterfelijk 
bestaan en zijn leven na zijn dood. De les is bedoeld om de kinderen een beter 
overzicht te geven van Jezus' zending. Omdat het om een overzicht gaat, zijn de 
vragen vrij algemeen. U kunt het beste de hoogtepunten uit iedere periode in de 
zending van de Heiland belichten zonder teveel op de details in te gaan. 

1. Bestudeer Mozes 1:33; 4:2; Lucas 24:27; Johannes 3:16; 15:9-13; 1 
Korintiërs 1:4; Mosiah 13:33; 3 Nephi 11:7-10; Ether 3:14; Leer en Verbonden 
138:30 en Geschiedenis van Joseph Smith 1:17 met een gebed in uw hart. 
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen 
(zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Evangeliebeginselen, hoofdstuk 3, 11 en 43. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Woordstroken (zie de volgende lijst). 
c. Plaat 7-1, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240). 

N.B.: U kunt tijdens de les een lijst maken zoals hieronder staat afgebeeld (of u 
kunt alles op het bord schrijven). Toon de strook met 'De zending van Jezus 
Christus' erop. Plaats de kopjes naast elkaar onder de titel. Laat de kinderen om 
de beurt een woordstrook onder het juiste kopje aanbrengen terwijl u dat aspect 
van Jezus' zending bespreekt. 

De zending van Jezus Christus 
Het voorsterfelijk Christus' sterfelijk Christus' leven na 
bestaan van Christus bestaan zijn dood 

Bood aan onze Leerde de mensen Bezocht de 
Heiland te zijn het evangelie geestenwereld 

Heeft de aarde Genas de zieken Stond op 
geschapen 

Stond op 

Stichtte zijn kerk Bezocht de Nephieten 
Was Jehova uit het 

Stichtte zijn kerk 
Stichtte zijn kerk voor 

Oude Testament Deed verzoening ons door de profeet 
voor onze zonden Joseph Smith 

Gaf de profeten 
openbaringen Stierf voor ons Geeft ook in onze tijd 

de leiders van de kerk 
openbaringen 

Houdt van ons en helpt 
ons 

Zal wederkomen 
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Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Laat de kinderen zoveel mogelijk woorden noemen die beschrijven wat zij zijn, 
zoals zoon, dochter, kleinkind, leerling, voetballer enzovoort. Schrijf hun 
antwoorden in een kolom op het bord. Schrijf in een andere kolom (of gebruik 
woordstroken) woorden die zeggen wie Jezus is. Begin met een paar namen die 
de kinderen waarschijnlijk niet zo goed kennen, zoals Voorbeeld, Rechter, Rots, 
Middelaar. Noem daarna namen die de kinderen beter kennen, zoals Heiland, 
Verlosser, Schepper enzovoort. Vraag de kinderen hun hand op te steken als ze 
weten om wie het gaat. 

Toon de plaat van Jezus de Christus. Leg uit dat Jezus heel veel geweldige 
dingen voor ons heeft gedaan, niet alleen toen Hij op aarde leefde, maar ook 
voor zijn geboorte en na zijn dood en opstanding. Maak de kinderen duidelijk dat 
Hij dat deed om het heilsplan uit te voeren dat onze hemelse Vader voor ons had 
bedacht. Leg uit dat we het 't heilsplan noemen, omdat wij dankzij dat plan, en 
dankzij wat Jezus voor ons heeft gedaan, eens kunnen terugkeren naar onze 
hemelse Vader en Jezus om voor eeuwig bij Hen te wonen (Mozes 1:39). Laat de 
kinderen Johannes 3:16 oplezen. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt 
vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat heeft Jezus allemaal gedaan voordat Hij op aarde werd geboren? 

• Wie bood aan onze Heiland te zijn? Wanneer deed Hij dat? (Ether 3:14; 
Mozes 4:2.) Wie riep Jezus als onze Heiland? (Johannes 3:16; Abraham 3:27.) 

• Wie heeft de aarde geschapen? Wanneer heeft Jezus de aarde geschapen? 
(Genesis 1:1; Mozes 1:33.) 

• Wie was Jehova, de Heer van het Oude Testament? Wie gaf de profeten 
in het Oude Testament, zoals Mozes en Abraham, openbaringen? 
(Jezus Christus.) Van wie getuigden Mozes en al de andere profeten? 
(Lucas 24:27; Mosiah 13:33.) 

• Wat deed Jezus toen Hij op aarde was? Laat de kinderen zoveel mogelijk 
gebeurtenissen uit het leven van Jezus opnoemen. Waarom deed Jezus dat 
allemaal voor ons? (Johannes 15:9, 11.) 

• Wat deed Jezus na zijn dood? (1 Petrus 3:18-20; LV 138:30; Hij bezocht de 
geesten in de gevangenis.) Wat deed Jezus na zijn opstanding? (3 Nephi 
11:7-10, 27:8: Hij bezocht de Nephieten in Amerika en liet hun de tekenen van 
de nagelen in zijn handen en voeten voelen; JS-G 1:17: Hij verscheen aan 
Joseph Smith om de herstelling van de kerk in te luiden; LV 115:4: Hij stichtte 
zijn kerk voor ons.) 

• Hoe helpt Jezus ons in onze tijd? (Amos 3:7; Matteüs 28:20.) (Zie aanvullende 
activiteit 2.) 

• Op welke grote gebeurtenis wachten we allemaal? Wat heeft Jezus over zijn 
wederkomst geopenbaard en welke beloften heeft Hij gedaan? (Matteüs 
24:30-31; LV 29:11.) 
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• Hoe kunnen we Jezus laten zien dat we dankbaar zijn voor alles wat Hij voor 
ons heeft gedaan? (Johannes 15:10, 12.) Laat de kinderen geboden 
opnoemen. Waarmee ze, als ze die onderhouden, laten zien dat ze Hem 
dankbaar zijn. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Zoek titels en namen van Jezus op en bespreek er een paar. 

2. Maak de kinderen duidelijk dat Jezus van ons houdt en dat Hij zijn kerk in onze 
tijd leidt. Vertel dat president Lorenzo Snow, de vijfde president van de kerk, 
Jezus heeft gezien in de Salt Lake-tempel. 

Op een avond was een van president Snows kleindochters samen met hem in 
de Salt Lake-tempel. Toen ze wegging, liep president Snow haar achterna in 
de gang. Plotseling zei hij: 'Wacht even, Allie, ik wil je iets vertellen. Het was 
hier, op deze plek, dat de Heer Jezus Christus aan mij is verschenen toen 
president Woodruff was overleden.' Hij deed nog een stap naar voren, stak zijn 
linkerhand uit en vervolgde: 'Hij stond precies hier, ongeveer een meter boven 
de grond. Het leek alsof hij op een plaat van zuiver goud stond.' President 
Snow beschreef vervolgens het uiterlijk van de Heiland en zijn prachtige witte 
kleed. (Zie LeRoi C. Snow, 'An Experience of My Father's', Improvement Era, 
sept. 1933, blz. 677.) 

3. Laat de kinderen de volgende teksten (of teksten met hetzelfde onderwerp) 
over Jezus aardse zending opzoeken om te zien wat Hij op aarde heeft 
gedaan: 

Matteüs 5:2 (leerde de mensen het evangelie) 
Matteüs 14:14 (genas de zieken) 
Marcus 3:14 (stichtte zijn kerk) 
2 Nephi 2:6-7 (deed verzoening voor onze zonden en stierf voor ons) 
Matteüs 28:6-7 (stond op) 

4. Zing het liedje 'Ik voel uw liefde, Heer' (Kinderliedjes, blz. 42) of zeg de 
woorden op. 

Vertel hoe dankbaar u voor Jezus bent en voor alles wat Hij voor ons heeft 
gedaan en nog steeds doet. Vertel ook hoe dankbaar u bent dat u de kans heeft 
om meer te weten te komen over het leven van Jezus. 

Laat de kinderen thuis Johannes 15:9-13 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Pinksteren Les 

33 
De kinderen uitleggen wat de gave van de Heilige Geest inhoudt en hoe ze de 
influisteringen van de Heilige Geest kunnen herkennen. 

1. Bestudeer Handelingen 2:1-24, 32-33, 36-47 en Johannes 14:25-27 met een 
gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Evangeliebeginselen, hoofdstuk 7 en 21. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een bord en krijt. 
c. Plaat 7-39, Pinksteren. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vertel de kinderen dat Jezus zijn apostelen veel heeft geleerd. Hij wist dat Hij niet 
altijd bij hen zou zijn en daarom beloofde Hij hun een bijzondere gave die van 
grote waarde voor hen zou zijn. 

Lees de volgende aanwijzingen. Laat de kinderen gaan staan als ze denken te 
weten om welke gave het gaat. Ze mogen u het antwoord dan influisteren. Als ze 
het juiste antwoord hebben gegeven, mogen ze blijven staan. 

Ik leer de waarheid. 
Ik leid je. 
Ik troost je. 
Ik getuig van Jezus Christus. 
Ik spreek meestal in je hoofd en in je hart. 
Ik ben een lid van de godheid. 
Ik ben een Persoon van geest en heb geen lichaam van vlees en beenderen. 

Schrijf Heilige Geest op het bord. Lees Johannes 14:25-27 samen met de 
kinderen. Neem de lijst met aanwijzingen nog eens door om te zien wat de 
Heilige Geest voor ons doet. 

Schrijf Pinksteren op het bord. Leg uit dat Pinksteren van een Grieks woord is 
afgeleid dat vijftigste betekent. Pinksteren was een joods feest dat ieder jaar 
vijftig dagen na het Pascha werd gevierd. Jezus had de laatste keer dat Hij 
samen met zijn apostelen at het avondmaal bediend. Dat was tijdens het Pascha. 
Vijftig dagen na het laatste avondmaal kregen zijn discipelen de gave van de 
Heilige Geest. Schrijf Gave van de Heilige Geest op het bord. 
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Vertel de kinderen het pinksterverhaal (Handelingen 2:1-24, 32-33, 36-47). 
(Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', blz. VII.) Maak gebruik van de plaat. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Hoe ontvingen de apostelen met Pinksteren de gave van de Heilige Geest? 
(Handelingen 2:1-4.) 

• Waardoor konden de discipelen met tongen spreken en waardoor verstonden 
mensen die een andere taal spraken hen? (Handelingen 2:4.) Wat voor invloed 
heeft deze geestelijke gave op het zendingswerk in onze tijd? (Daardoor 
kunnen veel zendelingen vreemde talen leren. Door de gave van talen kunnen 
mensen die een andere taal spreken de boodschap van de zendelingen 
begrijpen.) 

• Waardoor werden de mensen diep in hun hart geraakt toen Petrus getuigde 
van de kruisiging en opstanding van Jezus Christus? (Handelingen 2:33, 
36-37. De Heilige Geest.) Wat betekent het als iets je diep in je hart raakt? 
(Je hebt dan een diep gevoel van spijt of berouw.) Hoe kan de Heilige Geest 
ons helpen spijt te hebben als we iets verkeerds hebben gedaan? 

• Hoe laat de Heilige Geest ons weten wat we moeten doen? Leg uit dat we op 
allerlei manieren kunnen voelen dat de Heilige Geest ons helpt. Soms geeft Hij 
ons een vredig gevoel of een duidelijk gevoel dat iets goed is. Hij kan ons een 
duidelijker begrip van de Schriften of andere onderwerpen geven, of ons een 
antwoord op een vraag laten vinden, of ons een antwoord laten ontdekken in 
een toespraak of les in de kerk enzovoort. U kunt over een ervaring vertellen 
waarbij u de Heilige Geest in uw leven heeft gevoeld. 

• Wat zei Petrus dat de mensen moesten doen om de gave van de Heilige Geest 
te krijgen? (Handelingen 2:38.) Wat moeten wij doen om de gave van de 
Heilige Geest te kunnen ontvangen? 

• Wie van jullie heeft de gave van de Heilige Geest ontvangen? Leg de kinderen 
uit dat de Heilige Geest je ook iets kan influisteren voordat je gedoopt bent. 
We krijgen echter de gave van de Heilige Geest als we bevestigd worden als 
lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Als we 
goed leven, hebben we door die gave het recht om de Heilige Geest 
voortdurend bij ons te hebben (zie LV 121:45-46). 

• Drieduizend mensen lieten zich dopen. Wat deden ze om ervoor te zorgen dat 
de Heilige Geest hen bleef leiden? (Handelingen 2:42-47.) (U kunt de kinderen 
de antwoorden op laten zoeken in hun Schriften en ze dan op het bord 
schrijven.) 

• Wat moeten we doen om de Heilige Geest bij ons te hebben? (Ons bekeren, 
ons laten dopen, de gave van de Heilige Geest ontvangen, goed leven, bidden 
om de leiding van de Heilige Geest, stil zijn en luisteren, en zijn influisteringen 
opvolgen.) 

Lees de volgende uitspraak voor aan de kinderen: 
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'Bid je hemelse Vader of Hij je altijd wil zegenen met zijn Geest. (. . .) De Heilige 
Geest is een geschenk van onze hemelse Vader. (. . .) Hij fluistert je met een 
stille, zachte stem in het goede te doen. Als je goed doet, zul je je goed voelen, 
en dat is de Heilige Geest die tot je spreekt. De Heilige Geest is een geweldige 
vriend. Hij staat altijd klaar om je te helpen' (Ezra Taft Benson, De Ster, juli 1989, 
blz. 76). 

Laat de kinderen over een ervaring vertellen waarbij zij of een van hun 
huisgenoten de influisteringen van de Heilige Geest hebben gevoeld. Moedig de 
kinderen aan om naar de influisteringen van de Heilige Geest te luisteren en 
ernaar te streven zijn raad op te volgen. (Zie aanvullende activiteit 6.) 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Vertel het volgende verhaal van president Harold B. Lee, de elfde president van 
de kerk: 

'Ik was een jaar of acht toen mijn vader me meenam naar een boerderij een 
eind bij ons huis vandaan. Terwijl mijn vader aan het werk was, hield ik me 
bezig met de dingen die een jongen van die leeftijd zoal doet. Het was heet die 
dag en erg stoffig. Ik speelde tot ik moe was. Aan de andere kant van het hek 
was een vervallen schuurtje dat mijn aandacht trok. In mijn gedachten was het 
een kasteel dat ik wilde onderzoeken. Ik ging naar het hek en begon erover 
heen te klimmen. Toen hoorde ik een stem die heel duidelijk zei: „Harold, ga 
daar niet heen". Ik keek om me heen om te zien wie er tegen me sprak. Mijn 
vader was een heel eind verderop aan de andere kant van het veld. Hij kon 
niet zien wat ik aan het doen was. Er was niemand in de buurt. Toen besefte 
ik dat iemand die ik niet kon zien me waarschuwde om daar niet naar toe te 
gaan. Waarom niet, dat zal ik nooit weten. Maar ik heb al vroeg geleerd dat 
er wezens uit een onzichtbare wereld zijn die tot ons kunnen spreken' 
(in Conference Report, gebiedsconferentie Mexico 1972, blz. 48-49). 

2. Schrijf de volgende verwijzingen op aparte blaadjes. U kunt de kinderen de 
blaadjes uit een doos laten pakken. Laat ze de verwijzing opzoeken en 
uitleggen wat er in dat vers over de Heilige Geest wordt gezegd. 

Johannes 14:26 (De Heilige Geest wordt ook wel de Trooster genoemd; Hij zal 
ons alles leren en laten herinneren.) 

Johannes 15:26 (De Heilige Geest is de Geest der waarheid; Hij zal tot ons 
getuigen van Jezus Christus.) 

Johannes 16:13 (De Heilige Geest zal ons naar de waarheid leiden en ons in 
de toekomst laten kijken.) 

Handelingen 4:31 (De Heilige Geest laat ons vrijmoedig over het woord van 
God spreken.) 

Handelingen 5:32 (God geeft de Heilige Geest aan diegenen die gehoorzaam 
zijn.) 

Galaten 5:22 (Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid en trouw zijn vruchten van de Geest.) 
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3. Lees de volgende uitspraak voor. U kunt voor ieder kind een kopie maken. 

'Na de doop wordt men bevestigd als lid van De Kerk van Jezus Christus van 
de Heiligen der Laatste Dagen. Bij die korte verordening ontvangt de persoon 
de gave van de Heilige Geest. Daarna hebben alle mannen, vrouwen en zelfs 
kleine kinderen, hun leven lang, recht op geïnspireerde leiding in hun leven— 
op persoonlijke openbaring!' (Boyd K. Packer, 'Personal Revelation'— 
Available to All', Friend, juni 1990, binnenzijde omslag.) 

4. Maak voor ieder kind een uitreikblad met de volgende uitspraak erop: 

Als ik goed leef, kan de gave van de Heilige Geest van grote waarde voor mij 
zijn door mij dingen te leren, mij te leiden, te troosten, te beschermen, voor 
gevaar te waarschuwen en tot me te getuigen van de waarheid. 

5. Vraag de kinderen zoveel mogelijk benamingen op te noemen van de Heilige 
Geest. Vul de lijst eventueel aan met: de Geest van God, de Geest van de 
Heer, Trooster en de Geest. 

6. Zing het liedje 'De Heilige Geest' (Kinderliedjes, blz. 56) of zeg de woorden op. 

Geef uw getuigenis dat Jezus van ons allemaal houdt. Daarom heeft Hij het 
mogelijk gemaakt voor ons om de gave van de Heilige Geest te ontvangen. De 
Heilige Geest kan ons dan helpen, onderrichten, troosten en leiden. 

Laat de kinderen thuis Handelingen 2:1-8, 36-41 lezen als samenvatting van 
deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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De apostel Petrus Les 

33 
De kinderen duidelijk maken dat ze net als Petrus een sterker getuigenis van 
Jezus Christus kunnen ontwikkelen. 

1. Bestudeer Matteüs 4:18-19; 14:22-33; 16:13-17; 17:1-9; Lucas 22:31-34, 
54-62; Handelingen 3:1-9; 4:6-20; 5:12-42 en Alma 32:21 met een gebed in 
uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt 
vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', 
blz. VII). 

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

3. Benodigdheden: Voor ieder kind een bijbel. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vertel de volgende verhalen: 

Verhaal 1: Toen Jezus vertelde dat Hij spoedig gedood zou worden, zei een man 
tegen Hem: 'Here, met U ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan!' 
(Lucas 22:33). Diezelfde man liep mee in de menigte nadat Jezus was 
gearresteerd om berecht te worden. Een vrouw kwam op hem af en zei dat hij bij 
Jezus hoorde. De man ontkende het en zei: 'Ik ken Hem niet!' Niet lang daarna 
zei iemand tegen hem: 'Ook gij behoort tot hen!' Opnieuw ontkende hij dat hij 
Jezus kende. Nog een derde keer werd de man aangewezen als een volgeling 
van Jezus. Opnieuw zei de man: 'Mens, ik weet niet, wat gij zegt!' (Zie Lucas 
22:54-62.) 

Verhaal 2: Op zekere dag werden een man en zijn vriend staande gehouden door 
iemand die verlamd geboren was. De man zei tegen de lamme: 'In de naam van 
Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!'. Hij nam de lamme bij de hand en hielp 
hem overeind. De man was meteen genezen. Hij ging naar de tempel 'lopende en 
springende en God lovende'. Toen de overpriesters dat hoorden, vroegen ze met 
welk gezag de lamme was genezen. De man die de lamme had genezen zei dat 
het door het gezag van Jezus Christus was, ook al wist hij dat hij daardoor 
gevangengenomen kon worden of gedood. De priesters geboden de man niet 
meer in de naam van Jezus Christus te prediken. Maar hij antwoordde dat het 
belangrijker is om God te gehoorzamen dan de valse joodse priesters, en dat hij 
ermee door zou gaan in de naam van Christus te onderrichten. (Zie Handelingen 
3:1-9,4:6-20.) 

Leg uit dat de man in beide verhalen Petrus is. Toen Petrus Jezus vlak voor de 
kruisiging verloochende, was hij nog aan het leren en het groeien. Jezus was 
gearresteerd en Petrus was bang. Tegen de tijd dat Petrus de verlamde man had 
genezen, had hij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hij had een sterker 
getuigenis van Jezus Christus. Dat gaf hem de kracht om het goede te doen 
ongeacht de gevolgen. 
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• Wat is een getuigenis? (Voor jezelf weten wie Jezus Christus is en weten dat 
de kerk waar is.) Leg uit dat deze les het getuigenis dat de kinderen van Jezus 
Christus hebben, kan sterken. 

Vertel de kinderen de onderstaande verhalen over Petrus en bespreek ze. 
Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

1. Petrus volgt Jezus (Matteüs 4:18-19). 

• Waarom denk je dat Petrus Jezus volgde nadat Jezus hem had verteld wie 
Hij was? Wat moest Petrus opofferen om Jezus te kunnen volgen? Wat 
moeten wij opofferen om Jezus te volgen? Wat voor zegeningen heb je 
gekregen doordat je de Heiland hebt gevolgd? 

2. Jezus en Petrus liepen op het water (Matteüs 14:22-33). 

• Waarom denk je dat Jezus op het water kon lopen? (Matteüs 14:25.) 
Waarom kon Petrus Jezus tegemoet lopen? (Matteüs 14:28-29.) 

• Wat gebeurde er met Petrus nadat hij een paar stappen had gezet? 
(Matteüs 14:30-31.) Waarom denk je dat Petrus twijfelde? Hoe hielp Jezus 
Petrus toen hij twijfelde? (Matteüs 14:31.) Waarom is ons geloof soms 
zwak? Hoe sterkt Jezus ons geloof? (Door de Heilige Geest, onze ouders, 
kerkleiders, goede vrienden, de Schriften enzovoort.) 

Maak de kinderen duidelijk dat we iedere keer als we doen wat onze hemelse 
Vader en Jezus Christus ons hebben geboden, geloof oefenen. Iedere keer als 
we geloof oefenen, zal ons geloof iets sterker worden. Wij moeten net als 
Petrus ons geloof gebruiken om de leringen van Jezus te volgen. Dan zal ons 
getuigenis door ons geloof worden gesterkt. 

3. Petrus getuigde dat Jezus Christus de Zoon van God is (Matteüs 16:13-17). 

• Wie zei Petrus dat Jezus Christus is? (Matteüs 16:16.) Hoe wist Petrus dat? 
(Matteüs 16:17. Door de Geest.) Hoe kunnen wij net als Petrus getuigen van 
Jezus Christus? 

4. Petrus was samen met Jezus Christus op de berg der verheerlijking (Matteüs 
17:1-9; zie 'Bespreking' in les 15, blz. 51.) 

• Wat gebeurde er met Jezus op de berg der verheerlijking? (Matteüs 17:2.) 
Wie verschenen er aan Jezus, Petrus, Jakobus en Johannes? (Matteüs 
17:3.) Wiens stem hoorden de discipelen? (Matteüs 17:5.) Waarom denk je 
dat deze ervaring Petrus' getuigenis van Jezus Christus heeft versterkt? 

5. Petrus en Johannes genazen een verlamde man en werden in de gevangenis 
geworpen (Handelingen 3:1-9; 4-6-20; 5-12-42). 

Laat een kind het verhaal doornemen van Petrus en Johannes die een 
verlamde man genezen. Vertel de rest van het verhaal uit Handelingen 
5:12-42. 

• Hoe ontsnapten Petrus en Johannes uit de gevangenis? (Handelingen 5:19.) 
Wat gebood de engel hun te doen? (Handelingen 5:20.) Hoe zou jij het 
vinden als je opnieuw moest gaan prediken terwijl dat de reden was waarom 
je gearresteerd was? Waar denk je dat Petrus en Johannes de kracht 
vandaan haalden om het goede te doen? 

Maak de kinderen duidelijk dat we misschien nooit gevangengenomen zullen 
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worden omdat we over Jezus Christus vertellen, maar we zullen wel op andere 
manieren worden beproefd. Hoe kun jij in je leven beproefd worden vanwege je 
getuigenis van Jezus Christus? (Zie aanvullende activiteit 4.) 

• Hoe groeide het getuigenis dat Petrus van Jezus Christus had? Waarom 
moeten we een sterk getuigenis van Jezus Christus hebben? Hoe kunnen 
we zo'n getuigenis ontwikkelen? (Door in de Schriften te lezen, de geboden 
te onderhouden, te bidden, te luisteren naar de Heilige Geest, naar de kerk 
te gaan enzovoort.) 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Maak de kinderen duidelijk dat als je een getuigenis hebt je het volgende weet: 

Onze hemelse Vader leeft en Hij is de Vader van onze geest. 
Jezus Christus is de Zoon van onze hemelse Vader en Hij is onze Heiland. 
Joseph Smith was de profeet door wie de Heer zijn evangelie in de laatste 
dagen herstelde. 
Het Boek van Mormon is het woord van God en bevat de volheid van het 
evangelie. 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is de enige 
ware kerk. 
We worden in onze tijd door profeten en apostelen geleid. 

Bespreek hoe we een getuigenis van deze waarheden kunnen krijgen. 

2. Leg het negende geloofsartikel uit en laat de kinderen het uit het hoofd leren. 
3. Vraag de kinderen te denken aan ervaringen die Petrus met de Heiland had 

waardoor zijn getuigenis van Jezus Christus sterker werd. (Bijvoorbeeld het 
voeden van de 5000, de zieken die werden genezen, Jaïrus' dochtertje dat uit 
de dood werd opgewekt enzovoort.) Hoe kunnen wij zelf weten dat Jezus 
Christus de Zoon van God is? (Door in de Schriften te studeren, te bidden, de 
geboden te gehoorzamen enzovoort.) 

4. Laat de kinderen manieren opnoemen waarop andere mensen hen kunnen 
proberen over te halen te geloven dat de kerk niet waar is of om iets verkeerds 
te doen. Bespreek hoe ze sterk genoeg kunnen zijn om zulke verleidingen te 
weerstaan. Gebruik zo nodig de volgende voorbeelden: 

Iemand kan proberen ze over te halen niet naar de kerk te gaan. 
Iemand kan proberen ze over te halen zich niet aan het woord van wijsheid 
te houden. 
Iemand kan proberen ze over te halen te liegen. 
Iemand kan proberen ze over te halen iets te kopen van hun tiendegeld. 

Beklemtoon dat we een persoonlijk getuigenis moeten krijgen om net zo sterk 
te worden als Petrus. 

5. Vertel het volgende verhaal over president Joseph F. Smith, de zesde president 
van de kerk. Het gaat over iets dat hem overkwam toen hij als jongeman 
terugkeerde van zijn zending: 

'Op zekere dag, nadat Joseph F. Smith en zijn collega's een klein stukje 

129 

Aanvullende 
activiteiten 



hadden gereden en hun kamp voor de nacht hadden opgeslagen, reed een 
groep dronken mannen hun kamp binnen. Ze vloekten en scholden en 
dreigden alle mormonen die op hun pad kwamen te doden. Sommige collega's 
van Joseph F. Smith waren naar de beek gegaan en zorgden dat ze uit het 
zicht bleven toen ze de mannen hoorden aankomen. Ze wilden daar wachten 
tot de mannen weer weg waren. Joseph F. Smith was een klein eindje bij het 
kamp vandaan hout aan het sprokkelen toen de mannen aan kwamen rijden. 
Toen hij ze zag, was zijn eerste gedachte zich te verschuilen. Toen dacht hij bij 
zichzelf: „Waarom zou ik voor die mannen wegrennen?" Met die gedachte liep 
hij dapper terug naar het kampvuur, zijn armen vol hout. Een van de mannen 
wees met zijn geweer naar de jonge zendeling en vroeg met een luide 
bevelende stem: „Ben jij een mormoon?" 

'Joseph F. Smith aarzelde geen moment. Hij keek de man recht in de ogen en 
zei: 'Ja, meneer. In hart en nieren.' 

'Hij gaf zonder enig teken van angst antwoord en dat verraste de man volledig. 
Hij pakte Joseph F. Smith bij de hand en zei: „Nou, jij bent de fijnste vent die ik 
ooit heb ontmoet! Geef me de vijf, jongen, ik vind het fijn om een man te 
ontmoeten die opkomt voor zijn overtuiging"' (Joseph Fielding Smith, The Life 
of Joseph F. Smith, blz. 188-189). 

6. Laat de kinderen Handelingen 5:29 uit het hoofd leren. 

7. Zing de eerste twee verzen van lofzang 93 'Getuigenis' of zeg de woorden op. 

Geef uw getuigenis van Jezus Christus en getuig dat naarmate we meer te weten 
komen over Jezus Christus en naar het getuigenis van de Heilige Geest luisteren, 
ons getuigenis van Jezus groter zal worden. Leg uit dat we misschien af en toe 
nog wel zullen twijfelen en vragen zullen hebben, maar als we in de Schriften 
blijven studeren, blijven bidden en de geboden gehoorzamen, dan zal ons 
getuigenis sterker worden. 

Laat de kinderen thuis Matteüs 16:13-17 en Handelingen 5:29-32 lezen als 
samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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33 
De kinderen aanmoedigen eerlijk te zijn in gedachte, woord en daad. 

1. Bestudeer Handelingen 4:32-5:10 met een gebed in uw hart. Bestudeer 
vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 
'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Evangeliebeginselen, hoofdstuk 31. 

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

4. Benodigdheden: Voor ieder kind een bijbel. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vertel de kinderen het volgende verhaal en vraag ze wat zij zouden hebben 
gedaan als ze Charlie waren: 

'Een jongetje was met zijn vrienden aan het honkballen toen hij zijn moeder 
duidelijk hoorde roepen: „Charlie, Charlie!" Hij gooide meteen zijn honkbalknuppel 
neer, pakte zijn jas en pet en rende richting huis. 

'„Ga nog niet weg; we moeten eerst de wedstrijd uitspelen!" riepen de andere 
spelers. 

'„Ik moet nu meteen gaan, want ik heb mijn moeder beloofd te komen zodra ze 
me zou roepen", antwoordde Charlie. 

'„Zeg dan dat je haar niet hebt gehoord", riepen de jongens. 

'„Maar ik heb 'r wél gehoord", zei Charlie' 

'„Zij kan niet weten dat je haar wel hebt gehoord". 

'„Nee, maar ik weet het wel. Ik moet nu echt gaan." 

'Een van de jongens zei ten slotte: „O, laat hem maar gaan. Je kunt hem toch 
niet op andere gedachten brengen. Hij loopt aan 't handje van zijn moeder. Hij 
is nog zo'n baby, hij rent zodra zijn moeder roept'" (N. Eldon Tanner, Ensign, 
nov. 1977, blz. 43-44). 

• Wat zou jij gedaan hebben? 

Leg uit dat we allemaal dagelijks voor situaties komen te staan waarin we moeten 
kiezen tussen eerlijk of oneerlijk zijn. Vraag de kinderen na te denken over de 
gevolgen van de keuzen van Barnabas, Ananias en Saffira. 

Vertel de kinderen de verhalen van Barnabas en Ananias en Saffira uit 
Handelingen 4:32-5:10. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 
'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Wijs erop dat we door altijd de waarheid te 
spreken en eerlijk te zijn in alles wat we doen, meer op Jezus gaan lijken. 
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Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat vroegen de kerkleiders de leden van de kerk te doen zodat iedereen 
genoeg zou hebben? (Handelingen 4:34-35.) Hoe zou jij het vinden om alles 
wat je hebt te moeten delen? 

• Wat deed Barnabas waaruit blijkt dat hij eerlijk was? (Handelingen 4:36-37.) 
Wat denk je dat het betekent om eerlijk te zijn? (De waarheid spreken, niet 
stelen of bedriegen, op geen enkele manier misleiden enzovoort.) Hoe voel je 
je als je helemaal eerlijk bent? 

• Wat deden Ananias en Saffira waaruit blijkt dat ze oneerlijk waren? 
(Handelingen 5:1-2.) Waarom ging Saffira akkoord met de leugen van haar 
man? (Handelingen 5:1-2, 7-8.) Wat had er kunnen gebeuren als ze eerlijk was 
geweest? 

• Wie kan er benadeeld worden als iemand oneerlijk is? Leg uit dat we ook al 
zien we de gevolgen van onze oneerlijkheid niet meteen, zoals Ananias en 
Saffira, onszelf toch benadelen. We kunnen ook anderen benadelen door onze 
oneerlijkheid. 

• Wat zijn de gevolgen van oneerlijkheid? Wat zijn de gevolgen als je eerlijk bent? 
Vertel een persoonlijke ervaring over de gevolgen van eerlijkheid of 
oneerlijkheid. Maak de kinderen duidelijk dat het niet altijd makkelijk is te allen 
tijde eerlijk te zijn, maar dat we dat wel moeten doen. Vraag de kinderen over 
ervaringen met eerlijk zijn te vertellen. 

• Wie weet er altijd of je de waarheid spreekt? Hoe komen we dichter tot onze 
hemelse Vader als we eerlijk zijn? 

• Wat kunnen we doen om anderen aan te sporen eerlijk te zijn? 

• Waarom is het belangrijk om eerlijk te zijn tegen je ouders? (Dan kunnen ze je 
vertrouwen.) Waarom wil je dat je ouders je vertrouwen? Hoe kun je het 
vertrouwen van je ouders krijgen? Waarom is er soms moed voor nodig om de 
waarheid te vertellen? (Zie aanvullende activiteit 6.) 

• Waarom zou de wereld er anders uitzien als iedereen eerlijk was? 

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

'Wees eerlijk. Lieg of steel niet. Speel niet vals. (. . .) 

'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, maar dat jullie getrouw konden zijn' (De Ster, juli 1989, blz. 76, 77). 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Leg het dertiende geloofsartikel uit en laat de kinderen het uit het hoofd leren. 

2. Schrijf de woorden thuis, school en buurt op het bord. Laat de kinderen 
vertellen hoe ze op die verschillende plaatsen in verschillende situaties eerlijk 
kunnen zijn. Bespreek hun ideeën. 

3. Schrijf de woorden eerlijk en oneerlijk op het bord. Lees de volgende uitspraak 

132 

Bespreking 

Aanvullende 
activiteiten 



Les 32 

van ouderling Marvin J. Ashton voor: '"Een leugen is iedere vorm van 
communicatie die bedoeld is om de ander te misleiden." (. . .) Men kan heel 
goed liegen zonder een woord te spreken. Soms kan knikken met het hoofd of 
niets zeggen al misleiden' (Ensign, mei 1982, blz. 9). Bespreek de volgende 
situaties met de kinderen en laat ze bepalen of ze onder eerlijk of oneerlijk 
vallen: 

De waarheid spreken 
Je eigen werk doen 
Anderen misleiden door niet de volledige waarheid te vertellen 
Toegeven dat je iets verkeerds hebt gedaan 
Bedriegen 
Liegen 
Stelen 
Halve waarheden vertellen 
Geleende of gevonden voorwerpen teruggeven 
Je aan je beloftes houden 

4. Laat ieder kind een bord maken, misschien in de vorm van een schild, met de 
tekst 'Ik sta voor waarheid en eerlijkheid'. Moedig de kinderen aan zich als 
doel te stellen eerlijk te zijn in alles wat ze doen. Laat ze hun naam onder op 
hun schild schrijven. 

5. Teken een ladder op het bord of op een blaadje papier en schrijf er 
Eerlijkheidsladder boven. Maak een eenvoudig mannetje van papier of teken er 
een onderaan de trap. Laat de kinderen aan de hand van de volgende situaties 
allerlei keuzes opnoemen. Vraag ze te bepalen wat de juiste keuze is. Laat een 
kind het mannetje één sport omhoog zetten als het een goede keuze is en een 
sport omlaag als het een verkeerde keuze is. Wijs erop dat de beste keuze 
altijd de eerlijke keuze is. Gebruik genoeg situaties om het mannetje bovenaan 
de ladder te krijgen. 
a. Je vindt een speelgoedje dat je vriendje kwijt was. 
b. Je vindt een portemonnee met geld erin. 
c. Op de tafel ligt een zakje snoep dat van iemand anders is. Er is verder 

niemand in de kamer. 
d. Je gaat naar een activiteit waar je voor moet betalen. Bij de ingang hangt 

een bordje met de tekst: 'Kinderen tot acht jaar gratis'. 
e. De juffrouw in de winkel geeft je teveel geld terug. 
f. Je vriendje vraagt of hij bij een schriftelijke overhoring jouw antwoorden 

mag overschrijven. 
g. Iemand vertelt je iets onaardigs over iemand anders. 
h. Je hebt je ouders beloofd op een bepaalde tijd thuis te zijn. Je vriendje wil 

dat je nog wat langer blijft. 

6. Bedenk verscheidene situaties die op de onderstaande lijken. Laat de kinderen 
ze in een rollenspel uitbeelden. Het moeten situaties zijn waarin de kinderen 
kunnen kiezen eerlijk of oneerlijk te zijn tegen hun ouders. 
a. Je moeder vraagt je op je broertje te letten. Je wilt echter graag lezen. 

Je weet dat je, als je zegt dat je huiswerk moet maken, niet op je broertje 
hoeft te passen. 

b. Je breekt per ongeluk de lievelingsschaal van je moeder terwijl ze weg is. 
c. Je hebt je vader beloofd hem zaterdag te helpen. Je vriendjes hebben die 

dag een activiteit gepland waar je graag aan mee wilt doen. 

7. Neem het vierde geloofsartikel door. 

8. Zing het liedje 'Strijd voor het recht' (Kinderliedjes, blz. 80), 'Wees gehoorzaam 
aan de geboden' (Kinderliedjes, blz. 68), 'Ik kan een held zijn' (Kinderliedjes, 
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blz. 85) of 'Ik geloof in eerlijkheid' (Kinderliedjes, blz. 140) of zeg de woorden op. 

Geef uw getuigenis dat het belangrijk is om altijd eerlijk te zijn. Leg uit dat, als we 
eerlijk zijn in alles wat we doen, de Heilige Geest ons een vredig gevoel zal 
geven. 

Laat de kinderen thuis Handelingen 4:32-5:10 als samenvatting van de les lezen. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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De martelaar Stefanus Les 

33 
leder kind een groter begrip van de Godheid bijbrengen. 

1. Bestudeer Handelingen 6, 7:54-60 en Leer en Verbonden 130:22-23 met een 
gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Handelingen 7:1-53 en Geschiedenis van Joseph 
Smith 1:17. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een exemplaar van de Leer en Verbonden. 
c. Plaat 7-40, Het eerste visioen (Evangelieplaten 403). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Schrijf.het woord martelaar op het bord. Vraag een kind voor de klas te komen. 

• (Naam van het kind), zou je een martelaar willen zijn? 

• Wie weet wat een martelaar is? 

Leg uit dat een martelaar iemand is die zo vast in iets gelooft, dat hij bereid is zijn 
leven te geven voor zijn overtuiging. 

Deze les gaat over een man die een sterk getuigenis van onze hemelse Vader, 
Jezus Christus en de Heilige Geest had en werd gedood vanwege dat getuigenis. 

Vertel de kinderen het verhaal van Stefanus uit Handelingen 6 en 7. (Voor ideeën 
hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Waarom riepen de apostelen zeven mannen om hen te helpen? (Handelingen 
6:1-4.) Hoe werden die zeven mannen genoemd? (Handelingen 6:3, 5-6.) 
Waarom legden de apostelen hen de handen op? (De apostelen verleenden 
hun het gezag van het priesterschap, dat zij zelf van Jezus Christus hadden 
ontvangen, om bepaalde taken te mogen verrichten; iedereen die het 
priesterschap ontvangt, wordt geordend door handoplegging.) 

• Welke eigenschappen had Stefanus waarmee hij de apostelen kon helpen en 
anderen kon dienen? (Handelingen 6:5, 8.) Hoe was hij anderen tot zegen? 
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• Waarom brachten de joodse leiders Stefanus voor een raad? (Handelingen 
6:9-12.) Waarvan werd hij onterecht beschuldigd door de leiders van de 
synagoge? (Handelingen 6:13-14.) Leg uit dat godslastering betekent dat je 
spottend en oneerbiedig spreekt over God en heilige zaken.) Waarom vonden 
zij dat Stefanus God lasterde? 

• Wat gebeurde er met het gezicht van Stefanus toen hij tot de leden van de 
raad sprak? (Handelingen 6:15.) 

Neem in het kort door wat Stefanus de raad vertelde (zie Handelingen 7:1-53). 
Maak de kinderen duidelijk dat Stefanus Gods zegeningen aan het volk van Israël 
uitlegde en ervan getuigde. Hij zei ook dat de mensen God niet gehoorzaamden, 
de profeten vervolgden en doodden en dat zij de Messias hadden verworpen en 
gedood. 

• Wie zag Stefanus toen hij naar de hemel opkeek? (Handelingen 7:55.) Wie was 
er bij Stefanus toen hij van onze hemelse Vader en Jezus Christus getuigde? 
(De Heilige Geest.) 

• Zagen de mensen die bij Stefanus stonden het visioen dat hij zag? Wat deden 
ze? (Handelingen 7:57-59.) Wat zei Stefanus toen ze hem stenigden? 
(Handelingen 7:59-60.) Waarom denk je dat Stefanus in staat was de mensen 
te vergeven die hem doodden? 

Toon de plaat van het eerste visioen. 

• Wie heeft er nog meer een soortgelijk visioen van onze hemelse Vader en 
Jezus Christus gezien? (Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.) 

• Wat zijn we te weten gekomen over onze hemelse Vader, Jezus Christus en 
de Heilige Geest dankzij het visioen van Stefanus en dat van Joseph Smith? 
(U kunt aanvullende activiteit 4 en 5 gebruiken om de kinderen meer te 
vertellen over de leden van de Godheid.) 

• Hoe kunnen we weten dat onze hemelse Vader en Jezus Christus werkelijk 
leven? Wat moeten we doen om de aanwezigheid van de Heilige Geest 
waardig te zijn? Maak de kinderen duidelijk dat we, als we de geboden 
gehoorzamen, door de Heilige Geest een getuigenis van onze hemelse Vader 
en Jezus Christus kunnen krijgen. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Lees Johannes 17:20-21 voor en bespreek hoe onze hemelse Vader, Jezus 
Christus en de Heilige Geest 'één' van streven zijn. U kunt het vergelijken met 
een vader, een moeder en hun kinderen die samen naar één doel toewerken. 

U kunt ook uitleggen welke rol ieder lid van de Godheid in ons gebed heeft: we 
bidden in de naam van Jezus Christus tot onze hemelse Vader en krijgen 
antwoord door de Heilige Geest. 

2. Leg uit dat er nog meer moedige, getrouwe mensen zijn gestorven vanwege 
hun getuigenis van onze hemelse Vader en Jezus Christus. Gebruik de 
onderstaande voorbeelden uit de Schriften: 

Joseph Smith werd vervolgd toen hij anderen vertelde dat hij een visioen had 
gezien. Joseph en zijn broer Hyrum stierven als martelaar. 
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Veel van de eerste discipelen en apostelen werden vervolgd en soms gedood. 
Jakobus en Paulus stierven de martelaars dood en men neemt aan dat ook 
Petrus, Marcus en Matteüs vanwege hun getuigenis zijn gedood. 

Laat de kinderen vertellen wat zij kunnen leren uit het voorbeeld dat deze 
getrouwe mensen hebben gegeven. 

3. Neem het vijfde geloofsartikel door. Bespreek hoe de kerkleiders in onze tijd 
mensen roepen, net zoals Stefanus door de eerste apostelen werd geroepen 
om hen te helpen. Leg uit dat als iemand geroepen wordt, hij of zij wordt 
aangesteld door handoplegging en zo de bevoegdheid krijgt om bepaalde 
taken te verrichten. Maak de kinderen duidelijk dat jongemannen en 
jongevrouwen die in presidiums van priesterschapsquorums of 
jongevrouwenklassen werkzaam zijn op dezelfde wijze worden geroepen en 
aangesteld. 

4. Lees en bespreek Leer en Verbonden 130:22-23. Maak de kinderen duidelijk 
dat onze hemelse Vader en Jezus Christus een verheerlijkt lichaam van vlees 
en beenderen hebben. Ons lichaam is naar het beeld van onze hemelse Vader 
en Jezus geschapen. De Heilige Geest is een Persoon van geest en heeft geen 
lichaam van vlees en beenderen. 

5. Toon de volgende woordstroken of schrijf de woorden op het bord: 

De Godheid 
Onze hemelse Vader: 
Jezus Christus: 
De Heilige Geest: 

Schrijf de volgende uitspraken over de leden van de Godheid op aparte 
blaadjes. Let erop dat u twee blaadjes nodig heeft met de tekst 'Heeft een 
verheerlijkt lichaam van vlees en beenderen'. 

Onze hemelse Vader: 
De Vader van onze geest 
De Vader van Jezus' sterfelijk lichaam 
Heeft een verheerlijkt lichaam van vlees en beenderen 
We bidden tot Hem 

Jezus Christus: 
Onze Heiland en Verlosser 
Heeft een verheerlijkt lichaam van vlees en beenderen 
Heeft de wereld geschapen 
Had een sterfelijke moeder 

De Heilige Geest: 
Een Persoon van geest 
Getuigt van onze hemelse Vader en Jezus 
Openbaart de waarheid van alle dingen (Moroni 10:5) 
Kan onze voortdurende metgezel zijn 

Neem de rol van ieder lid van de Godheid door, door ieder kind een blaadje te 
laten pakken. Laat de kinderen de uitspraak op hun blaadje voorlezen, bepalen 
om welk lid van de Godheid het gaat en de uitspraak bij het juiste lid van de 
Godheid aanbrengen. 

6. Zing 'Joseph Smiths eerste gebed' (lofzang 26) of zeg de woorden op. 
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Geef uw getuigenis van wat u weet over de Godheid en vertel hoe belangrijk het 
voor u is dat u die kennis heeft. Vertel de kinderen hoeveel u van onze hemelse 
Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest houdt. 

Laat de kinderen thuis Handelingen 7:54-60 en Leer en Verbonden 130:22-23 
lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Petrus en Cornelius Les 33 

De kinderen duidelijk maken dat onze hemelse Vader van al zijn kinderen houdt 
en wil dat ze allemaal de kans krijgen om het evangelie van Jezus Christus te 
leren. 

1. Bestudeer Handelingen 10:1-11:18 met een gebed in uw hart. Bestudeer 
vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 
'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

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

3. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plaat 7-41, Gaat heen in de gehele wereld (Evangelieplaten 235). 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Schrijf de volgende namen op het bord: Cornelius, Engel, Petrus. 

Laat drie verschillende kinderen de volgende persoonsbeschrijvingen voorlezen. 
Vraag de andere kinderen hun hand op te steken als ze weten om welke persoon 
het gaat. 

Ik ben een boodschapper. Ik breng niet alleen boodschappen van God, ik leer, 
zegen en doe alles wat mij wordt geboden te doen om Gods koninkrijk op te 
bouwen. Vandaag wil ik jullie vertellen over een bijzondere boodschap die ik heb 
gebracht. Ik ben (een engel) . 

Ik was visser aan het meer van Galilea toen Jezus mij riep om Hem te volgen. Ik 
kreeg een visioen waar jullie vandaag meer over te weten zullen komen. Dat 
visioen opende voor iedereen de deur om het evangelie te horen. Ik ben 

(Petrus) . 

Ik ben hoofdman in het Romeinse leger en heb 50 tot 100 man onder mijn bevel. 
Ik was de eerste van de andere volken (iemand die geen jood was) die lid werd 
van de kerk. Vandaag zullen jullie meer over mijn doop te weten komen. Ik ben 

(Cornelius) , 

Vertel het verhaal van Petrus en Cornelius uit Handelingen 10:1-11:18. 
(Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de 
Schriften', blz. VII.) Maak gebruik van de plaat. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Waarom was Cornelius waardig om een visioen van de Heer te ontvangen en 
te worden gedoopt? (Handelingen 10:2.) Wat kan jij doen om een godvruchtig 
lid van de kerk te zijn? 

• Wat was de boodschap die de engel Cornelius bracht? (Handelingen 10:3-6.) 

• Wat zag Petrus in een visioen? (Handelingen 10:11-16.) Waarom verontrustte 
het visioen hem? (De Heer had Israël geboden bepaalde vleessoorten niet te 
eten, omdat ze onrein waren [zie Leviticus 11].) Hoe reageerde Petrus 
aanvankelijk op het visioen? (Handelingen 10:14.) Waardoor veranderde hij van 
gedachte? (Handelingen 10:15.) 

• Waarom was het ongewoon dat Petrus Cornelius het evangelie onderrichtte? 
(Handelingen 10:28.) Leg uit dat tot op dat moment de apostelen alleen de 
Joden het evangelie hadden onderricht. De meeste mensen in de kerk vonden 
ook dat alleen de Joden in het evangelie onderwezen mochten worden. 
Cornelius was echter geen Jood. Wat ontdekte Petrus uiteindelijk dat er met 
het visioen werd bedoeld? (Handelingen 10:34-35.) Aan wie moet het 
evangelie in onze tijd verkondigd worden? (Aan alle mensen.) 

• Waarom denk je dat Cornelius al zijn vrienden en familie bij elkaar riep om naar 
Petrus te luisteren? (Handelingen 10:24-27.) Welke evangeliebeginselen zou jij 
aan je familie en vrienden willen vertellen? 

• Wat deed Cornelius om een oplossing voor zijn probleem te vinden? 
(Handelingen 10:30.) Welke ervaringen hebben jij of je huisgenoten gehad met 
bidden en vasten? Hoe heeft de Heer jou geholpen om een oplossing voor een 
probleem te vinden? 

• Hoe wisten de mensen dat Petrus de waarheid sprak? (Handelingen 
10:44-45.) Wat moeten we doen zodat de Heilige Geest tot ons van de 
waarheid kan getuigen? (Moroni 10:4-5.) 

• Wat vonden de discipelen en de andere apostelen ervan toen ze hoorden dat 
Petrus mensen van de andere volken had onderricht? (Handelingen 11:2-3.) 
Wat deed Petrus om het uit te leggen? (Handelingen 11:4, 17.) Hoe 
aanvaardden de discipelen en apostelen het visioen van Petrus? (Handelingen 
11:18.) Wat vertelt dat ons over de liefde van onze hemelse Vader voor zijn 
kinderen? (Zie aanvullende activiteit 5.) 

• Hoe kun jij andere kinderen van onze hemelse Vader over het evangelie 
vertellen? Laat de kinderen bedenken hoe zij nu een zendeling kunnen zijn en 
hoe ze zich kunnen voorbereiden op een voltijdzending. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Laat de kinderen in kleine groepjes Handelingen 10:36-43 lezen. Vraag ze een 
lijstje te maken van wat Petrus Cornelius en zijn familie en vrienden leerde. 
Laat ieder groepje oplezen wat het heeft opgeschreven en schrijf hun 
antwoorden op het bord of een groot vel papier. Noem de volgende punten als 
de kinderen die nog niet hebben genoemd: 

Jezus Christus is de Heer van ons allemaal (vers 36). 

Jezus Christus heeft zich laten dopen (vers 37). 

Jezus Christus werd met de Heilige Geest en met macht gezalfd (vers 38). 

Jezus Christus deed het goede (vers 38). 
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Jezus Christus genas de zieken (vers 38). 

Jezus Christus werd gedood (vers 39). 

Jezus Christus stond op de derde dag op (vers 40). 

Jezus Christus gebood Petrus te getuigen dat Hij door God was aangesteld 
(vers 42). 

Alle profeten getuigen van Jezus Christus (vers 43). Zij die in Jezus Christus 
geloven en zich laten dopen, zullen vergeving voor hun zonden ontvangen 
(vers 43). 

2. Nodig met toestemming van uw jeugdwerkpresidente een pas teruggekeerde 
zendeling uit in uw klas. Laat hem over een paar ervaringen vertellen waaruit 
blijkt hoe belangrijk het is om alle kinderen van onze hemelse Vader te 
onderrichten. 

3. Bespreek de volgende uitspraak van ouderling Howard W. Hunter: 

Kleine kinderen zijn heel waardevol in de ogen van onze hemelse Vader. Hij 
houdt van ze en zorgt overal met dezelfde tederheid voor ze. Het maakt niet 
uit waar ze wonen of hoe ze eruit zien of hoe ze gekleed gaan. Hij houdt van 
de donkere krullenbol van de Fiji-eilanden en de vriendelijke, in heldere kleuren 
geklede kinderen op Samoa. Hij houdt van de Engelse jongens en meisjes die 
allemaal hetzelfde schooluniform dragen. Hij houdt van de kinderen in Japan. 
Hij houdt van de zongebruinde kinderen in Zuid-Amerika en van de 
Lamanieten. Onze hemelse Vader houdt van alle kinderen. Als het tijd is om te 
gaan slapen, knielen liefhebbende ouders overal ter wereld met hun kinderen 
neer om te bidden. Het kan bij een hoog, donzig bed in de Alpen zijn of op 
een klein matje op de vloer van een hut. Onze hemelse Vader hoort en begrijpt 
ze allemaal. (Zie Friend, okt. 1971, blz. 10.) 

4. Maak de kinderen duidelijk dat ook al wonen we in verschillende landen en 
hebben we verschillende tradities en gebruiken, toch allemaal gelijk zijn omdat 
onze hemelse Vader van ons houdt en wil dat we bij Hem terugkeren. 

Maak een memoryspel met de volgende of soortgelijke categorieën om de 
kinderen een paar gebruiken uit andere landen te leren. 

Vertel in welk land je waarschijnlijk op zending zou zijn als je zou zien — 

dat de mensen het volgende dragen: 
Een bloemenslinger Schotland 
Klompen Hawaii 
Kilts Japan 
Kimono's Nederland 

dat de mensen het volgende eten: 
Enchilada's Verenigde Staten 
Sauerbraten Frankrijk 
Hamburgers Duitsland 
Slakken Mexico 
Verse zalm Noorwegen 

Als je het volgende zou zien: 
Stierenvechter Italië 
De Big Ben Australië 
De scheve toren van Pisa Spanje 
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Kangoeroes Engeland 

5. Leg uit dat president Spencer W. Kimball in 1978 iets dergelijks heeft 
meegemaakt als Petrus. Hij kreeg een openbaring van de Heer dat alle 
mannen en jongens die dat waardig zijn het priesterschap konden ontvangen 
en dat hun familie de zegeningen van de tempel konden ontvangen (zie 
Officiële Verklaring 2 in de Leer en Verbonden). 

6. Zing het liedje 'Kinderen overal ter wereld' (Kinderliedjes, blz. 4) of 'Wij leren de 
wereld zijn woord' (Kinderliedjes, blz. 92) of zeg de woorden op. 

Geef uw getuigenis dat God van al zijn kinderen houdt en wil dat we allemaal het 
evangelie leren, ons laten dopen en ons aan onze verbonden houden zodat we 
eens weer bij Hem kunnen wonen. Vertel hoe dankbaar u bent dat u het 
evangelie heeft leren kennen en dat u zich heeft laten dopen. 

Laat de kinderen thuis Handelingen 10:36-43 en 11:15-18 lezen als 
samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Jakobus leert ons dat we 
onze tong moeten beheersen 

De kinderen leren dat ze zich moeten beheersen in wat ze zeggen en denken. 

1. Bestudeer Matteüs 5:33-37; Jakobus 1:26; 3:2-13; 5:12; 1 Petrus 3:10; 
Exodus 20:7 en Mosiah 4:30 met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens 
de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op 
uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

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

3. Knip een aantal papieren driehoekjes uit. Schrijf de volgende woorden of 
zinnetjes op driehoekjes waarvan de punt naar beneden wijst: roddelen, liegen, 
ruziemaken, vloeken, de naam van God ijdel gebruiken, boze woorden. Schrijf 
de volgende woorden of zinnetjes op driehoekjes waarvan de punt naar boven 
wijst: vriendelijke woorden, complimentjes, beleefde woorden, waarheid, 
gebed, vrede stichten. 

4, Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Plakband of ander materiaal om de driehoekjes aan het bord te bevestigen 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Verdeel de klas in kleine groepjes en laat ieder groepje uitbeelden hoe zij 
bijvoorbeeld een paard, een fiets, een hond aan de riem, een auto, een boot of 
soortgelijke zaken onder controle moeten houden. Laat de andere kinderen raden 
wat het groepje uitbeeldt. 

• Wat zou er gebeuren als iemand het paard, de fiets enzovoort niet onder 
controle kon houden? 

Leg uit dat u in deze les gaat vertellen hoe ze iets onder controle kunnen houden 
of kunnen beheersen dat ze altijd bij zich hebben. Het is een deel van hun 
lichaam, maar het zijn niet hun handen of voeten. 

• Wat denk je dat het is? 

143 

roddel . 

/waarheicK. 

Les 14 

Doel 

Voorbereiding 

Aanbevolen 
lesschema 

Aandachtsactiviteit 



Vraag de kinderen te luisteren terwijl u Jakobus 3:3-5 voorleest om te weten over 
welk lichaamsdeel het gaat. 

• Wat vertelt deze tekst ons over onze tong? 

Vertel de kinderen de verhalen uit Matteüs 5:33-37; Jakobus 1:26; 3:2-13 en 1 
Petrus 3:10. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit 
de Schriften', blz. VII.) Leg uit dat bedrog spreken betekent iemand proberen te 
misleiden of bedriegen. Maak de kinderen duidelijk dat ook al is de tong maar 
een klein lichaamsdeel, we hard moeten werken om die te beheersen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Wat betekent het om je tong in toom te houden? (Jakobus 1:26.) Waarom 
zouden we ons hele lichaam in toom kunnen houden als we onze tong in toom 
konden houden? (Jakobus 3:2.) 

• Waarom kan een bron niet zowel zoet als bitter water of zowel zout als zoet 
water geven? (Jakobus 3:11-12.) Wat bedoelde Jakobus toen hij zei dat een 
vijgenboom geen olijven kan voortbrengen en een olijvenboom geen vijgen? 
(Jakobus 3:12.) Wat probeerde hij door deze voorbeelden duidelijk te maken? 
(Jakobus 3:10.) 

• Wat gebeurt er met ons als we iets onvriendelijks of gemeens zeggen? Wat 
voor invloed heeft dat op het goede dat we zeggen? 

• Wat heeft Jezus gezegd over hoe en wat we moeten spreken? (Matteüs 
5:33-37.) Waarom is het belangrijk dat je je aan die geboden houdt? 

Teken een horizontale lijn op het bord. Leg de driehoekjes met de tekst naar 
beneden op tafel. Laat ieder kind er één kiezen, oplezen en boven de lijn 
aanbrengen als de punt naar boven wijst en eronder als de punt naar beneden 
wijst. (Zie het voorbeeld onder 'Voorbereiding'.) 

• Bespreek ieder driehoekje terwijl het wordt aangebracht. Leg uit waarom de 
driehoekjes boven de lijn positieve dingen zijn om te zeggen en de driehoekjes 
onder de lijn niet. Hoe voel je je als je iets vriendelijks zegt tegen of over 
iemand? Hoe voel je je als je iemand een complimentje maakt? Waarom 
hebben we ook een goed gevoel over onszelf als we iets positiefs over een 
ander zeggen? 

• Hoe moeten we volgens de tien geboden over de Heer spreken? 
(Exodus 20:7.) Waarom is het belangrijk dat we alleen maar eerbiedig spreken 
over onze hemelse Vader en Jezus Christus? Waarom kunnen we door dit 
gebod te onderhouden meer op onze hemelse Vader en Jezus Christus gaan 
lijken? (U kunt het verhaal van president Kimball uit les 8 herhalen.) 

• Hoe kunnen we onze tong en onze daden beheersen? Maak de kinderen 
duidelijk dat wat we denken en voelen bepaalt wat we zullen zeggen en doen. 
Door onze gedachten te beheersen, kunnen we beheersen wat we zeggen. 
Hoe kunnen we onze gedachten beheersen? Bespreek de volgende ideeën: 
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Les 32 

Stel jezelf de volgende vraag: 'Wat wil Jezus dat ik in deze situatie doe?' 
Denk aan een lievelingstekst. 
Zing of neurie een jeugdwerkliedje of een lofzang. 
Bid om hulp. 
Denk eraan dat je een kind van God bent. 
Denk aan wat je ouders zouden willen dat je doet. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1 .Vertel het volgende verhaal over Joseph Smith (u kunt iemand die goed en 
duidelijk kan voorlezen, vragen het verhaal in te spreken op een 
cassettebandje): 

Joseph Smith kwam heel vaak in de gevangenis terecht door mensen die hem 
niet mochten, ook al konden ze niet bewijzen dat hij iets verkeerds had 
gedaan. Op een avond zat hij met een aantal anderen in een koude, ellendige 
gevangenis, waar ze met kettingen om hun enkels aan elkaar waren geketend 
en op de harde vloer moesten liggen. Ze probeerden te slapen, maar de 
bewakers spraken erg hard. Ze vloekten en vertelden elkaar over de 
verschrikkelijke dingen die ze de leden van de kerk hadden aangedaan. 

Nadat hij een tijdje naar die verschrikkelijke dingen had geluisterd, stond 
Joseph plotseling op en zei: 'Stilte. (. . .) Ik berisp u in de naam van Jezus 
Christus en gebied u te zwijgen; ik wil geen minuut langer leven en naar dit 
soort taal luisteren'. De bewakers lieten hun wapens vallen en smeekten hem 
om hen te vergeven. Ze waren de rest van de nacht stil. (Zie Parley P. Pratt, 
Autobiography of Parley P. Pratt, blz. 209-211.) 

• Wat kun je doen als iemand in jouw buurt aan het vloeken is of een grof 
verhaal vertelt? 

2. Doe een touwtje door een ring of een klein spoeltje en knoop de beide 
uiteinden aan elkaar. Laat de kinderen in een kring gaan staan en het touwtje 
vasthouden. Wijs een kind aan om in het midden van de kring te gaan staan. 
Laat de andere kinderen de ring op het spoeltje van hand tot hand doorgeven. 
Als u 'Stop' zegt, moet het kind dat de ring in zijn handen heeft iets goeds 
zeggen over het kind in het midden. Laat het kind in het midden dan van 
plaats verwisselen met het kind dat de ring vastheeft. Ga verder met het spel. 
Ga net zolang door totdat ieder kind een keer in het midden heeft gestaan. 
U kunt zelf ook iets positiefs zeggen over ieder kind. Bespreek hoe we ons 
voelen als we iets goeds zeggen en hoe we ons voelen als anderen iets goeds 
over ons zeggen. (Als uw klas te klein is voor deze activiteit kunt u ieder kind 
iets positiefs over de anderen laten zeggen.) 

3. Vergelijk een slechte gedachte met de kleine ijzeren wig uit het volgende 
verhaal dat president Spencer W. Kimball eens heeft verteld. Het gaat over een 
kleine jongen op een boerderij: 

Op een dag vond een jongetje dat op weg van het veld naar huis was een 
ijzeren wig. (Leg uit hoe een wig eruit ziet.) Omdat hij wist dat hij al laat voor 
het eten was, legde hij de wig tussen de takken van een jonge walnotenboom 
die zijn vader bij het hek aan de voorzijde had geplant. Hij wilde de wig later in 
de schuur leggen, maar dat vergat hij. De wig bleef daar jaren liggen en de 
boom groeide erom heen tot het een hele grote boom werd. 
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Jaren later, toen het op een winterse avond zwaar ging stormen en ijzelen, 
brak een grote tak van de enorme boom af. Daardoor raakte de rest van de 
boom uit balans en viel om. Toen de storm voorbij was, stond er zelfs geen 
takje van de boom meer overeind. 

De volgende ochtend vroeg ging de boer—het jongetje van lang geleden— 
naar buiten en zag de beschadigde walnotenboom. Hij dacht: 'Ik had er veel 
voor over gehad om dat te voorkomen. Het was de mooiste boom in de hele 
vallei.' 

De boer dacht helemaal niet meer aan de wig die er al die tijd had gezeten. 
Ook al was de boom groot geworden, de wig had hem zwakker gemaakt. 
De boom was normaliter in de storm blijven staan, maar door de wig, die daar 
jaren geleden was neergelegd, was de boom niet zo sterk als hij had moeten 
zijn. De boom was omgevallen en gebroken door de wig. (Zie Samuel T. 
Whitman, 'Forgotten Wedges', geciteerd door Spencer W. Kimball, in 
Conference Report, april 1966, blz. 70-71.) 

• Hoe kun je slechte gedachten vergelijken met een wig? Als we een slechte 
gedachte hebben, kan die zich steeds dieper in onze geest vastzetten, net 
als de wig in de boom. Het kan dan een groot probleem voor ons worden. 
We moeten slechte gedachten meteen zien kwijt te raken. 

4. Bespreek Spreuken 23:7. Verwerk in de bespreking hoe de kinderen hun 
gedrag kunnen beheersen zoals door tot tien te teilen als ze gekwetst of boos 
zijn. 

Getuig dat we moeten leren onze tong te beheersen als we meer op onze 
hemelse Vader en Jezus Christus willen gaan lijken. Vertel een ervaring waarbij u 
of iemand die u kent door iets goeds te zeggen dichter tot onze hemelse Vader 
kwam. Moedig de kinderen aan om de komende week te proberen zich te 
beheersen in wat ze zeggen. 

Laat de kinderen thuis Jakobus 3:3-10 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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De bekering van Saulus Les 14 

De kinderen aanmoedigen zich volledig te bekeren tot Jezus Christus. 

1. Bestudeer Handeling 7:57-60; 8:1-3; 9:1-30; 26:9-23 en Mosiah 5:2 met een 
gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Handelingen 22:3-21. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een glas water. 
c. Plaat 7-42, Paulus op de weg naar Damascus. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Laat het glas water aan de kinderen zien. 

• Wat gebeurt er als water kookt? (Het verandert in damp.) 

• Wat gebeurt er als water bevriest? (Het verandert in ijs.) 

Als water in ijs of damp verandert, is het anders geworden dan het 
oorspronkelijke water. 

• Hoe worden mensen anders wanneer ze zich tot het evangelie van Jezus 
Christus bekeren? Hoe verandert hun leven? 

Schrijf het woord bekeerd op het bord. Zeg de kinderen dat u ze vandaag over 
iemands wonderbaarlijke bekering tot het evangelie van Jezus Christus gaat 
vertellen. 

Vertel de kinderen het verhaal van de bekering van Saulus tot de kerk van Jezus 
Christus. Zie Handelingen 9:1-20. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt 
vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Maak de kinderen duidelijk dat 
Saulus dezelfde man is die later de grote zendeling Paulus werd. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 
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• Hoe vervolgde Saulus de leden van de kerk? (Handelingen 7:57-60; 8:1-3; 
9:1-2.) Hoe denk je dat de leden van de kerk over hem dachten? Hoe zou jij je 
voelen als iemand je vervolgde om je geloofsovertuiging? Hoe behoren we te 
reageren als iemand dat doet? Moedig de kinderen aan over ervaringen te 
vertellen waarbij iemand hen uitlachte of onvriendelijk tegen hen was vanwege 
hun geloof. 

• Wat gebeurde er op de weg naar Damascus waardoor Saulus inzag dat hij zich 
moest bekeren van zijn zonden? (Handelingen 9:3-6.) Met wie sprak Saulus in 
dit visioen? (Handelingen 9:5.) Hoe maken onze hemelse Vader en Jezus 
Christus het ons duidelijk dat we ons moeten bekeren? (Door gevoelens die de 
Heilige Geest ons ingeeft en door de leiding van onze ouders, de profeten en 
de Schriften.) 

• Wat deed Saulus om zich te bekeren? Wat moeten wij doen om ons van onze 
zonden te bekeren? Bespreek de volgende punten (u kunt ze op het bord 
schrijven): 

Hij zag in dat hij had gezondigd. 
Hij vastte en bad om vergeving. (Handelingen 9:9.) 
Hij liet zich dopen. (Handelingen 9:18.) 
Hij probeerde wat hij fout had gedaan, goed te maken. (Handelingen 9:20.) 
Hij veranderde en vervolgde de mensen nooit meer. 

Leg uit dat Saulus in zijn hart niet slecht was; hij was misleid. Hij moest zich 
bekeren en zich laten dopen. 

• Waarom is het belangrijk dat je je bekeert als je iets fout hebt gedaan? 
Hoe voel je je als je bekeert bent? 

• Wat vroeg de Heer van Ananias? Waarom? (Handelingen 9:10-12.) 
(Leg uit dat dit een andere Ananias is dan de Ananias die dood neerviel 
omdat hij oneerlijk was.) Waarom was Ananias bang om te doen wat de 
Heer vroeg? (Handelingen 9:13-14.) 

• Waarom noemde de Heer Saulus een 'uitverkoren werktuig'? (Handelingen 
9:15-16.) Welke belangrijke taak had de Heer voor Saulus? (Handelingen 
26:16, 18.) Welke belangrijke taken heeft onze hemelse Vader misschien voor 
jou te doen? Wat kun je uit dit verhaal leren? 

• Hoe kwam het dat Saulus niet meer kon zien? (Handelingen 9:8; 22:11.) 
Wat gebeurde er toen Ananias Saulus zegende? (Handelingen 9:17-18.) 

• Saulus begon na zijn bekering te prediken, maar waarom wilden de mensen 
en de discipelen hem niet geloven? (Handelingen 9:21, 26.) Waarom moest 
Saulus het land verlaten? (Handelingen 9:23, 29-30.) 

• Wat doet onze hemelse Vader als we ons van onze zonden bekeren? 
(LV 58:42.) Hoe kunnen we anderen helpen die proberen zich te bekeren en 
Jezus te volgen? 

• Wat was het getuigenis dat Saulus van Jezus Christus had? (Handelingen 
9:20; 26:22-23.) Hoe weten we dat we werkelijk bekeerd zijn tot het evangelie 
van Jezus Christus? 
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Les 32 

Bespreek de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson, de dertiende 
president van de kerk: 'Als we deze wonderbaarlijke verandering, die alleen door 
geloof in Jezus Christus en door de werking van de Heilige Geest teweeg 
gebracht kan worden, hebben ondergaan, is het alsof we een nieuw mens zijn 
geworden. ( . . . ) U heeft een leven van zonde achter u gelaten (. . .) en bent rein 
geworden. U heeft geen verlangen meer om op uw oude paden terug te keren. 
U bent werkelijk een nieuwe persoon geworden' (The Teachings of Ezra Taft 
Benson, blz. 470). (U kunt aanvullende activiteit 1 gebruiken om de kinderen 
duidelijk te maken wat president Benson bedoelde.) 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Vraag de kinderen te vertellen waar kinderen van hun leeftijd zich misschien 
van moeten bekeren, zoals liegen, vals spelen, afkijken op school boos zijn, 
lelijke woorden gebruiken of hun ouders niet gehoorzamen. Schrijf de 
antwoorden op het bord zodra de kinderen ze noemen. Vertel de kinderen dat 
u een quiz met ze wilt gaan doen. Als u een onderwerp op het bord aanwijst, 
moeten de kinderen zichzelf afvragen: 'Moet ik me hiervan bekeren? Laat de 
kinderen voor zichzelf met 'ja' of 'nee' antwoorden. Neem de stappen nog 
eens door die Saulus heeft gezet om zich te bekeren. 

2. Schrijf alle letters van het zinnetje 'Bekeer je en doe wat God wil' op aparte 
vierkante blaadjes of kartonnetjes. Leg de blaadjes op volgorde met de goede 
kant naar beneden op tafel. Vraag de kinderen om de beurt een letter van het 
alfabet te noemen. Als ze een letter noemen die in het zinnetje voorkomt, draai 
het blaadje met die letter erop dan om. Leg uit dat echte bekering ook inhoudt 
voortaan te doen wat God wil. 

3. Bespreek het vierde geloofsartikel en laat de kinderen het uit het hoofd Ieren. 

4. Nodig met toestemming van de jeugdwerkpresidente iemand uit die zich 
onlangs heeft laten dopen. Vraag hem te vertellen hoe zijn leven veranderde 
toen hij in Christus begon te geloven, zich bekeerde en zich liet dopen. Laat 
hem vertellen hoe blij en gelukkig hij is doordat hij het evangelie naleeft. Als er 
geen pasgedoopt lid in de wijk is, kunt u een pas teruggekeerde zendeling 
vragen naar zijn ervaringen met mensen die dat proces hebben meegemaakt. 

5. Laat een kind een weg op het bord tekenen die zich splitst. Laat een ander 
kind aan het eind van een van beide wegen de naam van een stad schrijven 
die het graag eens zou bezoeken. 

• Wat zou je doen als je merkt dat je de verkeerde weg bent ingeslagen? 

• Kun je bij de stad komen als je op die weg blijft doorrijden? 

• Wat moet je doen om toch in de stad te komen waar je naar toe wilt? 

• Hoe kun je bekering vergelijken met teruggaan naar de goede weg? 

6. Zing het liedje 'Als ik gedoopt ben' (Kinderliedjes, blz. 53) of zeg de woorden op. 
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Getuig hoe belangrijk het is dat we ons echt bekeren. Vertel hoeveel u van het 
evangelie houdt. 

Laat de kinderen thuis Handelingen 9:1-20 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Paulus getuigt 
van Jezus Christus 

Les 

33 
Het verlangen in ieder kind versterken om altijd kloekmoedig van Jezus Christus 
te getuigen. 

1. Bestudeer Handelingen 13:2-4; 14 en 16:16-34 met een gebed in uw hart. 
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen 
(zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

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

3. Maak een kopie van de puzzel aan het eind van de les. Schrijf het woord 
KLOEKMOEDIG in grote letters achterop de puzzel voordat u hem in stukjes 
knipt. 

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Voor ieder kind een blaadje en een potlood. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Verdeel de puzzelstukjes onder de kinderen. Bespreek de betekenis van ieder 
woord van de puzzel en laat ze de stukjes aan elkaar passen. Laat de kinderen 
de stukjes omdraaien en de puzzel opnieuw leggen om het woord kloekmoedig 
te vinden. Schrijf KLOEKMOEDIG op het bord. 

• Wat betekent kloekmoedig? Leg uit dat de woorden op de puzzelstukjes 
duidelijk maken wat het betekent om kloekmoedig te zijn. 

• Welke woorden van de puzzel kun je je nog herinneren? Schrijf de woorden op 
of draai de puzzelstukjes opnieuw om. 

Neem in het kort Saulus' bekering nog eens door. Vertel dat Saulus' naam in 
Paulus werd veranderd. Paulus vervolgde de volgelingen van Christus niet langer 
en werd een kloekmoedig apostel en zendeling van Jezus Christus. 

Vertel over de zendingservaringen van Paulus en Barnabus uit Handelingen 
13:2-4; over de ervaringen van Paulus en Silas in de gevangenis uit Handelingen 
16:16-34. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit 
de Schriften', blz. VII.) 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Waartoe riep de Heer Paulus en Barnabas? (Handelingen 13:2-4.) 
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• Wie dachten de mensen dat Paulus en Barnabas waren, toen ze de verlamde 
man in Lystra hadden genezen? (Handelingen 14:11-12.) (Leg uit dat Zeus en 
Hermes afgoden waren die de mensen aanbaden. Ze kenden onze hemelse 
Vader en Jezus Christus niet.) Wat probeerden Paulus en Barnabas de mensen 
te verteilen over Jezus Christus? (Handelingen 14:14-17.) 

• Hoe werd Paulus door de joden in Antiochië en Iconium behandeld? 
(Handelingen 14:19.) Waarom, denk je, dat hij het evangelie bleef prediken 
nadat hij zo slecht was behandeld? 

• Waarom waren sommige mensen in Macedonië boos toen Paulus en Silas een 
vrouw genazen door een kwade geest bij haar uit te werpen? (Handelingen 
16:19.) Wat deden ze met Paulus en Silas? (Handelingen 16:20-23.) 

• Wat deden Paulus en Silas toen ze in de gevangenis zaten? (Handelingen 
16:25.) Waarom, denk je, dat ze baden en God lof toe zongen? Wat voor 
invloed, denk je, dat het had op de andere gevangenen? 

• Waarom, denk je, bleven Paulus en Silas in de gevangenis toen de aardbeving 
de gevangenisdeuren had geopend? (Handelingen 16:27-31.) Hoe werden de 
bewaarder en zijn gezin daardoor gezegend? (Handelingen 16:32-34.) Wat 
voor gelegenheden hebben wij om anderen over Jezus Christus te vertellen en 
van Hem te getuigen? 

• Laat de kinderen Handelingen 14:3 en 16:18, 25, 31 voorlezen. Hoe blijkt uit 
die verzen dat Paulus waar hij ook naar toe ging kloekmoedig zijn getuigenis 
van Jezus Christus gaf? Hoe kunnen we anderen laten zien dat we een sterk 
getuigenis van Jezus Christus hebben? 

• Noem eens een paar moeilijkheden waar wij voor kunnen komen te staan als 
we proberen kloekmoedig te zijn in het getuigen van Jezus Christus? 

Moedig de kinderen aan concrete manieren te bedenken waarop ze anderen de 
komende week kunnen laten zien dat ze een sterk getuigenis van Jezus Christus 
hebben. Laat ze ten minste één manier opschrijven. Vraag ze hun blaadje ergens 
te bewaren waar ze het regelmatig zien. U kunt ze ook de woorden van de 
puzzel op hun blaadje laten overschrijven. 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Maak de volgende woordstroken of schrijf de zinnen op het bord: 

Getuigd vrijmoedig van Jezus Christus 
Onderrichtte 'de levende God' 
'Bad en zong Gods lof' 
Bleef in de gevangenis en redde de bewaarder 
Leerde de bewaarder in de Heer Jezus Christus te geloven 

Schrijf de volgende tekstverwijzingen op aparte blaadjes: Handelingen 14:3; 
Handelingen 14:15; Handelingen 16:25; Handelingen 16:27-28; Handelingen 
16:31. 

Laat de woordstroken zien en verdeel de tekstverwijzingen onder de kinderen. 
Laat de kinderen om de beurt hun tekst opzoeken en bepalen bij welke 
woordstrook hij hoort. Leg uit dat Paulus overal waar hij was en in alles wat hij 
deed een kloekmoedige getuige van Jezus Christus was. 
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2. Lees de woorden op de puzzel nog een keer voor en bespreek hoe de 
kinderen in die opzichten kloekmoedig van Jezus Christus kunnen getuigen. U 
kunt situaties als de hieronder genoemde opschrijven. Laat de kinderen er om 
de beurt een uitkiezen en vertellen hoe het die uitdaging het hoofd kan bieden: 

Een vriendje pest je omdat je niet gaat zwemmen op zondag. 

Je wordt uitgenodigd om mee te gaan naar een film die niet aan de normen 
van de kerk voldoet. 

Een paar vriendjes beginnen schuine moppen en verhalen te vertellen. 

Een vriendje neemt in een winkel een ring weg en probeert je over te halen 

hetzelfde te doen. 

Een klasgenootje doet uitspraken over de kerk die niet waar zijn. 

Je komt in de verleiding om te spieken. 
3. Laat de kinderen het verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis naspelen. 

Laat ze vervolgens Paulus, Silas, de mannen in de gevangenis, de bewaarder 
en zijn gezin interviewen. Vraag Paulus en Silas waarom ze gevangen werden 
gezet en wat er daar met hen is gebeurd. Vraag de andere mannen hoe ze het 
vonden dat Paulus en Silas begonnen te bidden en zingen en hoe ze zich 
voelden toen een aardbeving de gevangenisdeuren opende. Vraag de 
bewaarder hoe hij zich voelde toen hij ontdekte dat de gevangenisdeuren 
openstonden en waarom hij en zijn gezin zich hebben laten dopen. 

4. Zing het liedje 'Ik kan een held zijn' (Kinderliedjes, blz. 85), 'Strijd voor het 
recht' (Kinderliedjes, blz. 80) of 'Ik geloof in eerlijkheid' {Kinderliedjes, blz. 140) 
of zeg de woorden op. 

Geef uw getuigenis van Jezus Christus. Vertel eventueel over een ervaring waarbij 
onze hemelse Vader u zegende toen u moedig van Jezus Christus getuigde. 

Laat de kinderen thuis Handelingen 16:16-34 lezen als samenvatting van deze 
les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Les 14 Paulus de zendeling 

leder kind aanmoedigen zich nu voor te bereiden om een zendeling te zijn en 
anderen over het evangelie te vertellen. 

1. Bestudeer Handelingen 22:17-30; 23:10-24, 31-33 en 26:1-2, 22-29 met een 
gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het 
schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven 
uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Handelingen 19-26 (voor het hele verhaal). 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. De kaart uit de aandachtsactiviteit. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vraag de kinderen wat zij zich uit de vorige lessen nog kunnen herinneren over 
Paulus. (Wijs er nogmaals op dat hij eerst Saulus heette.) Vertel opnieuw dat 
Paulus door de Heer was geroepen om een zendeling en een bijzondere getuige 
van Jezus Christus te zijn (zie Handelingen 13:2; 20:24). Hij is de rest van zijn 
leven op zending geweest. 

Achterin de NBG-vertaling van de Bijbel vindt u een kaart met de zendingsreizen 
van Paulus. Laat de kinderen die met hun vinger langslopen. (Leer de kinderen 
hoe ze de plaatsnamen moeten uitspreken.) Leg uit dat ten tijde van Paulus' 
bekering slechts een klein aantal Joden in Jeruzalem en omgeving over Jezus 
Christus hadden gehoord. Tijdens zijn vier zendingsreizen predikte Paulus het 
evangelie van Jezus Christus aan de Joden en aan de andere volken in veel 
verschillende landen. De andere volken wisten niets af van onze hemelse Vader 
en Jezus Christus. Ze aanbaden afgoden en afgodsbeelden. Overal waar hij heen 
ging predikte Paulus het evangelie van Jezus Christus. 
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Teken het onderstaande diagram op het bord of op een groot vel papier: 

Zendeling 

Paulus 

• Hoe werd Paulus erop voorbereid een zendeling te zijn? 

Schrijf de antwoorden van de kinderen op de treden die leiden van Paulus 
naar Zendeling. Let erop dat begrippen zoals bekering, geloof in Jezus Christus, 
zich laten dopen, de gave van de Heilige Geest, het evangelie leren en het 
evangelie naleven, op de treden komen te staan. 

Vertel de kinderen wat er na Paulus' derde zendingsreis gebeurde. (Voor ideeën 
hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 
Leg uit dat dit Paulus' laatste bezoek aan Jeruzalem was en dat de Joden die 
niet in Jezus geloofden, hem wilden doden. Omdat hij Romeins staatsburger 
was, wendde hij zich in Jeruzalem en Caesarea tot de Romeinse leiders voor 
bescherming. Dat deden ze door hem gevangen te nemen en naar Rome te 
sturen waar hij berecht zou worden. (Het verslag van Paulus' reis naar Rome 
wordt in les 45 behandeld.) Leg uit dat Paulus, ondanks alle beproevingen, van 
iedere gelegenheid gebruik maakte om van Jezus Christus te getuigen. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Waarom waren de Joden boos op Paulus? (Handelingen 22:17-21.) Leg de 
kinderen uit dat Paulus getuigde van een visioen dat Hij van Jezus Christus 
had ontvangen tegen mensen die niet in Jezus Christus geloofden. Waarom 
bleef Paulus ongedeerd? (Handelingen 22:24, 29.) 

• Toen de overste Paulus toestond om weer tot de Joden te spreken, wilden die 
hem weer vanwege zijn getuigenis doden. (Handelingen 23:10.) Hoe liet Paulus 
in deze periode van vervolging zien hoe moedig en getrouw hij was? Hoe zou 
jij je gevoeld hebben in zo'n situatie? 

• Hoe troostte de Heer Paulus? (Handelingen 23:11.) Hoe zou Paulus zich 
gevoeld hebben toen hij wist dat hij niet zou worden gedood? Hoe troost en 
zegent de Heer zendelingen in onze tijd? 
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• Hoe spanden de Joden samen om Paulus te doden? (Handelingen 23:14-15.) 
Wie redde Paulus van deze samenzwering? (Handelingen 23:16.) Hoe hielp de 
overste Paulus te ontsnappen? (Handelingen 23:22-24.) Waarom beschermde 
de Heer Paulus? 

Leg uit dat Felix, de Romeinse stadhouder, Paulus twee jaar gevangen hield in 
Caesarea totdat Festus de nieuwe stadhouder werd. Paulus verzocht in Rome te 
worden berecht, maar voor hij naar Rome vertrok, vertelde hij Festus en koning 
Agrippa zijn bekeringsverhaal en getuigde van Jezus Christus. 

• Hoe vond Paulus het dat hij tot koning Agrippa mocht prediken? Waarom? 
(Handelingen 26:1-3.) Wat leerde hij de koning en Festus? (Handelingen 
26:22-23.) 

• Hoe reageerde Festus op Paulus' getuigenis? (Handelingen 26:24.) Hoe 
reageerde koning Agrippa? (Handelingen 26:28.) Om welke redenen heeft 
koning Agrippa Paulus' getuigenis niet ten volle geaccepteerd en is hij geen 
christen geworden? Noem eens een paar zaken die de mensen in onze tijd 
ervan weerhouden het evangelie te aanvaarden. 

• Wat gaf Paulus de moed om tot de stadhouder en de koning te getuigen? 
Herinner de kinderen eraan dat Paulus geroepen was om een bijzondere 
getuige van Jezus Christus te zijn en van iedere gelegenheid gebruik maakte 
om van Hem te getuigen. Wanneer kun jij je getuigenis van Jezus Christus met 
anderen delen? Hoe kun jij je erop voorbereiden een zendeling te zijn? 

Bespreek de volgende uitspraken van president Ezra Taft Benson: 

'Jeugdwerkjongens, bereid je voor en kijk uit naar je voltijdzending voor de Heer. 
Meisjes, wees klaar voor een zending als je geroepen wordt' (De Ster, juli 1989, 
blz. 77). 

'Ja, (. . .) bereid jezelf nu voor [nu je negen, tien of elf bent]. Bereid jezelf fysiek, 
mentaal, sociaal en geestelijk voor. Wees altijd gehoorzaam aan je leiders. Open 
een spaarrekening en begin nu te sparen voor je zending, zo je daar al niet mee 
begonnen bent. Betaal je tiende en streef naar een getuigenis van het evangelie 
door studie en gebed' (De Ster, juli 1985, blz. 36). 

• Welke stappen heb je al genomen om anderen over het evangelie te vertellen? 
Welke stappen kun je nog nemen? 

Teken nog een diagram op het bord. Schrijf Ik op de plaats van Paulus. Schrijf de 
antwoorden van de kinderen op de treden die leiden van Ik naar Zendeling. Let 
erop dat u zaken als geloof in Jezus, zich laten dopen, de gave van de Heilige 
Geest, het priesterschap (jongens), het evangelie leren, de Schriften bestuderen, 
bidden, naar de kerk gaan, thuis, op school of waar dan ook het evangelie 
naleven, op de treden schrijft. 

• Welke talenten en vaardigheden kun je nu ontwikkelen waardoor je een betere 
zendeling voor de Heer zult zijn? 

• Waarom is het vooral belangrijk om de Schriften te bestuderen als 
voorbereiding om anderen het evangelie te leren? 

Vertel hoe voorbereid zijn u of iemand die u kent heeft geholpen om anderen over 
het evangelie te kunnen vertellen. Moedig de kinderen aan over ervaringen te 
vertellen waarbij zij of hun huisgenoten de gelegenheid hadden om anderen over 
het evangelie te vertellen. Als er kinderen in uw klas zitten die bekeerling zijn, 
kunt u ze vragen hoe de zendelingen en anderen hen in het evangelie hebben 
onderwezen waardoor ze een getuigenis konden ontvangen. 
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U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Geef ieder kind een velletje papier en een potlood en laat ze een trap tekenen. 
Laat ze hun eigen naam onderaan de trap en Zendeling boven aan de trap 
schrijven. Laat ze de stappen die ze al genomen hebben om een zendeling te 
zijn en de stappen die ze nog gaan nemen invullen. 

2. Maak voor ieder kind een kopie van de belofte die de Heer aan zendelingen 
heeft gedaan. Zie Leer en Verbonden 84:88. Bespreek die belofte en moedig 
de kinderen aan die thuis op te hangen. 

3. Zing 'Een zending hoop ik te volbrengen' (Kinderliedjes, blz. 91), 'Uitgekozen 
Hem altijd te dienen' (Kinderliedjes, blz. 94) of 'Wij leren de wereld zijn woord' 
(,Kinderliedjes, blz. 92) of zeg de woorden op. 

Slot 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

Getuig dat onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat de kinderen zich er 
nu op voorbereiden om het evangelie te onderrichten. Leg uit dat een van de 
beste manieren om dat te doen, is door het evangelie van Jezus Christus iedere 
dag na te leven. 

Laat de kinderen thuis Handelingen 23:10-24, 31-33 lezen als samenvatting van 
deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Les 14 Paulus' reis naar Rome 

De kinderen de betekenis van verschillende gaven van de Geest uitleggen. 

1. Bestudeer Handelingen 27:1-28:9, 1 Korintiërs 12:1-11 en het zevende 
geloofsartikel met een gebed in uw hart. Bestudeer vervolgens de les en 
bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen (zie 'Voorbereiding op uw les', blz. 
VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII). 

2. Aanvullend leesmateriaal: Evangeliebeginselen, hoofdstuk 22. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een bijbel. 
b. Een exemplaar van de Parel van grote waarde of een kopie van de 

geloofsartikelen. 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Vertel de kinderen over een bijzonder geschenk dat u heeft gekregen voor een 
van de feestdagen of voor uw verjaardag. Vraag de kinderen vervolgens te 
vertellen over geschenken die zij hebben gekregen. 

• Welk geschenk of welke gave ontvangen we als we lid worden van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen? (De gave van de 
Heilige Geest.) 

Vraag de kinderen wat zij weten over de gave van de Heilige Geest. Leg uit dat 
elk lid van de kerk van Jezus Christus niet alleen door de Heilige Geest kan 
worden geleid, maar ook recht heeft op nog andere geestelijke gaven. Laat de 
kinderen in de Parel van grote waarde de Artikelen des geloofs opzoeken en 
vraag ze welk geloofsartikel over geestelijke gaven gaat. Vraag ze het zevende 
geloofsartikel voor te lezen of op te zeggen. Schrijf de geestelijke gaven op die 
worden genoemd. Moedig de kinderen aan goed te luisteren naar het verhaal van 
Paulus' reis naar Rome om te weten te komen welke gaven Paulus had gekregen 
om anderen te helpen. 

Herhaal in het kort de vorige les zodat de kinderen weten waarom Paulus als 
gevangene naar Rome werd gebracht. Vertel vervolgens het verhaal van Paulus' 
reis naar Rome uit Handelingen 27:1-28:9. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal 
kunt onderwijzen, zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) Verwijs naar de 
landkaart achter in de Bijbel. 

Leg vervolgens uit dat Paulus zijn reis naar Rome voortzette en dat hij twee jaar 
lang het evangelie van Jezus Christus in Rome verkondigde ook al was hij nog 
steeds een gevangene en het huis niet uit mocht. 
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Les 32 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Waarvoor waarschuwde Paulus de mensen aan boord van het schip? 
(Handelingen 27:10.) Hoe wist hij dat? (De Heilige Geest had het hem 
geopenbaard.) Wie geloofde de hoofdman? (Handeling 27:11.) Wie had er 
gelijk? (Handelingen 27:14, 20.) Wat moeten wij doen als de profeet ons 
ergens voor waarschuwt? Waarom? 

• Hoe denk je dat de mensen in het schip zich voelden toen ze dachten dat het 
zou vergaan? Wat zei Paulus tegen hen? (Handelingen 27:21-22.) Hoe wist 
Paulus dat ze het zouden overleven en dat ze veilig in Rome zouden 
aankomen? (Handelingen 27:23-25.) 

• Wat gebeurde er met het schip? (Handelingen 27:40-41.) Wat wilden de 
soldaten doen met de gevangenen toen het schip verging? Waarom? 
(Handelingen 27:42.) Waarom haalde de hoofdman hen over het niet te doen? 
(Handelingen 27:43.) Waarom veranderde de houding van de hoofdman ten 
opzichte van Paulus? (Handelingen 27; 11, 14, 21, 25, 31, 43.) 

• Wat gebeurde er met Paulus toen hij een vuur aanlegde? (Handelingen 28:3.) 
Waarom keken de anderen toe om te zien hoe Paulus zou sterven? 
(Handelingen 28:4-6.) Waarom deerde de slangenbeet hem niet? 

• Wat deed Paulus voor de zieken? (Handelingen 28:8-9.) Waarom kon Paulus 
dat doen? (Paulus had de gave van genezing. Hij was ook een 
priesterschapsdrager die als apostel grote gaven had gekregen om zijn 
zending voor de Heer te kunnen vervullen. Beklemtoon hoe belangrijk het is 
geestelijke gaven te gebruiken om anderen te helpen.) 

• Waarom kon Paulus in de toekomst kijken en de zieken genezen? (Omdat 
Paulus gedoopt was en bevestigd als lid van de kerk van Jezus Christus had 
hij recht op bijzondere geestelijke gaven.) 

Maak de kinderen duidelijk dat alle leden van de kerk de gave van de Heilige 
Geest ontvangen. Laat de kinderen 1 Korintiërs 12:7-11 lezen. Bespreek de 
gaven en beklemtoon dat ieder lid van de kerk een gave heeft gekregen waarmee 
hij anderen tot zegen kan zijn. 

• Welke gaven gebruikte Paulus op zijn tocht naar Rome? Waarom geeft onze 
hemelse Vader ons geestelijke gaven? (1 Korintiërs 12:7; LV 46:9, 12, 26.) 

• Hoe kunnen we erachter komen welke gaven van de Geest wij hebben 
gekregen? (We kunnen bidden en vasten om te weten te komen welke gave 
wij hebben. Ze kunnen ons ook door onze patriarchale zegen worden 
bekendgemaakt. Naarmate we ons leven lang de geboden onderhouden en 
anderen dienen, zullen we onze gaven herkennen.) 

U kunt op elk gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Schrijf de gaven uit 1 Korintiërs 12:7-10 op aparte blaadjes. Doe ze in een 
doos en pak die in als cadeautje. Laat de kinderen om de beurt een blaadje 
eruit halen en voorlezen welke gave erop staat. Bespreek iedere gave in het 
kort. 
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2. Verdeel de klas in kleine groepjes. Geef ieder groepje een van de volgende 
teksten of andere die over het onderwerp gaan. Laat ze bepalen welke gave 
van de Geest hier wordt gebruikt en dat aan de klas uitleggen. 

Handelingen 3:1-8 (Petrus en Johannes genezen een verlamde man). De 
gave van genezing. 

Handelingen 14:8-10 (Paulus geneest weer een verlamde man). De gaven 
van genezing. 

Marcus 5:25-34 (Een vrouw raakt de mantel van Jezus aan). Geloof om 
genezen te worden. 

Lucas 2:25-26, 34-38 (Simeon en Anna profeteren over Jezus). De gave van 
profetie. Terwijl u de gave van profetie bespreekt, kunt u uitleggen dat de 
meeste gebeurtenissen rond de geboorte, zending, dood en opstanding van 
Jezus Christus zijn geprofeteerd door mensen met de gave van profetie. 

Handelingen 9:1-20 (Paulus wordt bekeerd tot het evangelie van Jezus 
Christus.) De gave om te weten dat Jezus Christus de Zoon van God is. 

Handelingen 2:14-18 (De discipelen ontvangen met Pinksteren de gave van 
de Heilige Geest). De gave van talen en de gave van profetie. 

• Hoe kunnen die gaven een zegen in ons leven zijn? 

3. U kunt uitleggen dat Satan probeert die gaven van de Geest na te doen. De 
tovenaars aan het hof van de farao, bijvoorbeeld, konden sommige wonderen 
die Mozes en Aaron hadden verricht, nadoen (Exodus 7:10-13). Leg uit dat we 
goed moeten leven en de Geest bij ons moeten hebben om niet te worden 
misleid. Herinner de kinderen eraan dat geestelijke gaven ons door de gave 
van de Heilige Geest worden gegeven om ons leven tot zegen te zijn (zie 
Evangeliebeginselen, hoofdstuk 22). 

4. Laat de kinderen het zevende geloofsartikel uit het hoofd leren. 

5. Vertel een van de volgende verhalen: 

De gave van Jane 

'Op een vroege ochtend verlieten Jane Grover, opa Tanner en zijn kleindochter 
het pionierskamp bij Council Bluffs (Iowa) om wilde kruisbessen te plukken. 
Opa was al gauw moe en ging terug naar de wagen om uit te rusten. De 
meisjes vonden een heleboel sappige, groene bessen en bleven achter om 
nog meer te plukken. 

'Plotseling verstoorden schrille kreten de rustige ochtend. De meisjes renden 
terug naar de wagen en zagen dat een groep indianen de kleren van opa's lijf 
rukten. Ze hadden zijn horloge en mes gepakt en probeerden de paarden weg 
te jagen. 

'Eén van de indianen pakte het klein meisje, dat van angst begon te huilen 
terwijl een andere Jane vastgreep en probeerde haar mee te slepen. Ze 
worstelde om los te komen en bad vurig om hulp. 

'Vrijwel meteen voelde Jane een kracht die zij nog nooit eerder had gevoeld. 
Rustig begon ze te spreken op een manier die de indianen deed luisteren en 
hun gevangenen loslaten. Tot hun grote verbazing hoorden ze hoe het meisje 
in hun eigen taal tot hen sprak. Ze smeekte hun om aan de Grote Geest te 
denken, die niet zou willen dat ze hun blanke vrienden iets deden. Opa en het 
kleine meisje waren sprakeloos. Geen van de pioniers kende de indianentaal 
en nu sprak Jane het met zo'n gemak alsof ze haar hele leven niet anders had 
gedaan. De indianen knikten, gaven het horloge, het mes en de kleding terug, 
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gaven iedereen een hand en reden rustig weg' (naverteld door Lucile C. 
Reading, 'Shining Moments', Children's Friend, juli 1941, biz. 41). 

• Welke geestelijke gave ontving Jane Grover? (De gave van talen.) Waarom 
kon ze in hun eigen taal tot de indianen spreken? (Ze had onze hemelse 
Vader om hulp gevraagd.) 

Jans genezing 

'De elfjarige Jan Roodhof [was lid van de kerk] en woonde in Rotterdam. 
Vroeger ging hij altijd blij naar school en de kerk, speelde met vriendjes en 
deed alle dingen die een jongen van zijn leeftijd leuk vindt. Toen, heel 
plotseling, kreeg hij een pijnlijke oogziekte en kon niet meer zien. Hij kon niet 
meer naar school of lezen. Hij kon zelfs niet meer genoeg zien om met zijn 
vriendjes te spelen. Iedere dag was somber en vol pijn. 

'Toen kregen de heiligen in Nederland te horen dat president Joseph F. Smith 
[de zesde president van de kerk] hen zou bezoeken. Jan dacht hier lang over 
na en zei tegen zijn moeder: „De profeet heeft meer macht dan wie dan ook 
op aarde. Als ik mee mag naar de vergadering zodat hij in mijn ogen kan 
kijken, weet ik zeker dat ik zal genezen." 

'Die zondag na de vergadering, ging president Smith achterin de kleine kapel 
staan om de mensen te begroeten en iedereen een hand te geven. Zuster 
Roodhof hielp Jan, die een verband om zijn ogen had, om net als de anderen 
met hun geliefde leider te gaan praten. 

'President Smith nam de blinde jongen bij de hand, verwijderde met grote 
liefde het verband en keek in Jans pijnlijke ogen. De profeet zegende Jan en 
beloofde hem dat hij weer zou zien. 

'Toen ze weer thuis waren, deed Jans moeder het verband af om zijn ogen 
te kunnen spoelen, zoals de dokter haar had gezegd. Op dat moment 
schreeuwde Jan het uit van vreugde: „O, mama, mijn ogen zijn weer gezond. 
Ik kan weer heel goed zien. En het doet helemaal geen pijn meer!'" 
('President Smith Took Him by the Hand', Friend, augustus 1973, biz. 36.) 

• Welke geestelijke gave kreeg Jan Roodhof? (Het geloof om genezen te 
worden.) Waardoor was het mogelijk dat Jan genezen werd? (Hij streefde 
naar de gave om genezen te worden en had geloof in de gave van de 
profeet om hem te genezen.) 

Getuig dat we allemaal gaven van de Geest hebben gekregen. Vertel hoe 
dankbaar u bent voor de gaven die u heeft gekregen. U kunt vertellen hoe u een 
geestelijke gave heeft gebruikt (of iemand uitnodigen om over een persoonlijke 
ervaring te vertellen). Wijs de kinderen op de mogelijkheid die ze hebben om 
goed te doen door hun gaven te ontdekken en te gebruiken. 

Laat de kinderen thuis Handelingen 28:1-11 lezen als samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 
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Les 33 De wederkomst 
van Jezus Christus 

De kinderen de tekenen van de wederkomst van de Heiland leren en ze 
aanmoedigen zich op het weerzien voor te bereiden. 

1.Lees Matteüs naar Joseph Smith 1:1-4, 21-55; Handelingen 1:9-11; Leer en 
Verbonden 29:11; 39:30; 101:24-25; 133:46-48 met een gebed in uw hart. 
Bestudeer vervolgens de les en bepaal hoe u het schriftverhaal wilt vertellen. 
(Zie 'Voorbereiding op uw les', blz. VI en 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

2. Aanvullend leesmateriaal: Matteüs naar Joseph Smith 1:5-20 en Leer en 
Verbonden 45:16-75, 88:87-101. 

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

4. Benodigdheden: 
a. Voor ieder kind een exemplaar van de Parel van grote waarde. 
b. Meerdere exemplaren van de Bijbel en de Leer en Verbonden. 
c. Vijf vijgenbladeren (zie onderstaande voorbeeld) van gekleurd papier. 

U kunt ze ook op het bord tekenen. Schrijf op ieder blad een van de 
volgende begrippen: valse Christussen, vergadering van Israël, 
verwoestingen, wonderen uit de hemel. 

d. De contouren van een vijgenboom op een vel papier of op het bord 
getekend. 

e. Plakband of lijm. 
f. Plaat 7-3, De geboorte van Jezus (Evangelieplaten 200); 7-25, De 

wederkomst; 7-43, De hemelvaart (Evangelieplaten 236); en een plaat van 
de huidige profeet. 
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Les 32 

Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken. 

Toon de platen van de geboorte en wederkomst van Jezus. 

• Welke belangrijke gebeurtenissen zie je op deze platen? 

• Welke tekenen kondigden Jezus' geboorte in Jeruzalem aan? (Engelen zongen, 
een nieuwe ster verscheen, het was een hele nacht licht in Amerika enzovoort.) 

• Hoe zou je je gevoeld hebben als je in Betlehem was geweest toen Jezus werd 
geboren? 

• Hoe zou het bij de wederkomst zijn? 

Leg uit dat Jezus' wederkomst 'de grote en vreselijke dag des Heren' (LV 2:1) 
wordt genoemd. Er zullen bij zijn wederkomst veel wonderen plaatsvinden en alle 
mensen op aarde zullen weten dat Jezus de Heiland is. Voor de rechtvaardigen 
zal het een vreugdevolle tijd zijn omdat zij op aarde zullen leven, Jezus Christus 
zal regeren, er vrede zal zijn en Satan de mensen niet meer zal kunnen verleiden. 
De goddelozen zullen bang en verdrietig zijn bij Jezus' wederkomst. Omdat zij 
zich niet hebben bekeerd, zullen ze worden vernietigd (zie LV 29:9). 

Vertel de kinderen het schriftverhaal over de wederkomst uit Matteüs naar 
Joseph Smith 1:1-4, 21-55. (Voor ideeën hoe u het schriftverhaal kunt vertellen, 
zie 'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

Herinner de kinderen eraan dat een van Joseph Smiths belangrijke taken was om 
de Bijbel opnieuw te vertalen. In zijn vertaling van Matteüs 24 staan belangrijke 
waarheden over de wederkomst die niet in het Nieuwe Testament staan. Dit 
hoofdstuk is zo belangrijk voor heiligen der laatste dagen dat het in de Parel van 
grote waarde staat als Matteüs naar Joseph Smith. 

Bestudeer de volgende vragen en teksten 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 toe te passen. Door de 
teksten samen met de kinderen te lezen en te bespreken, zullen zij meer inzicht 
in de Schriften krijgen. 

• Hoe beschreef Jezus zijn wederkomst aan zijn discipelen? (MJS 1:1.) In welk 
opzicht is zijn wederkomst anders dan de eerste keer dat Hij naar de aarde 
kwam? 

• Wat wilden de discipelen weten toen ze begrepen dat Jezus' wederkomst na 
zijn dood en opstanding zou zijn? (MJS 1:4.) Waarom wilden de discipelen 
meer weten over de wederkomst? Waarom is het belangrijk dat wij meer te 
weten komen over de wederkomst? Leg uit dat Jezus wil dat de leden van de 
kerk, of de uitverkorenen, de tekenen voorafgaande aan de wèderkomst zullen 
herkennen, zodat ze niet zullen worden misleid en erop voorbereid zullen zijn 
Hem te ontmoeten. 

• Waarom heeft Jezus ons de tekenen van zijn wederkomst gegeven? 
(MJS 1:37, 39.) Waarom vergeleek Hij de wederkomst met een vijgenboom? 
(MJS 1:38.) (Laat de kale takken van de vijgenboom zien of teken een 
vijgenboom op het bord. Toon de vijgenbladeren op het juiste moment tijdens 
de bespreking.) 

• Wat is een valse Christus of valse profeet? (MJS 1:21-22. Mensen en 
godsdiensten die beweren de waarheid te hebben en mensen wegleiden van 
de ware kerk van Jezus Christus.) 
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• Wat kunnen valse Christussen en profeten doen? (MJS 1:22.) Hoe kunnen de 
uitverkorenen (rechtschapen mensen) voorkomen dat ze misleid worden? 
(MJS 1:37, eerste zin.) 

Beklemtoon dat we altijd naar de levende profeet moeten luisteren en moeten 
doen wat hij zegt zodat we niet misleid zullen worden. 

• Hoe kunnen we de ware Christus herkennen als Hij wederkomt? Hoe zal 
Hij komen? (MJS 1:25-26, 36; Handelingen 1:9-11; LV 133:46-48.) 

Wat is de vergadering van Israël? (LV 45:69.) Hoe dragen de zendelingen bij tot 
de vergadering van de rechtvaardigen? (MJS 1:31.) Leg uit dat Gods uitverkoren 
volk, dat het volk van Israël wordt genoemd, verspreid over de aarde woont. Voor 
de wederkomst zullen zendelingen over de hele aarde gaan om het evangelie te 
verkondigen. Degenen die de waarheid aanvaarden en zich laten dopen, zullen 
zich in de ringen van Zion vergaderen. In welke landen zijn leden van onze wijk 
(of gemeente) op zending? 

• Wat betekent verwoesting? (Rampen, vernietiging, ellende.) Welke rampen 
zei Jezus dat er voor zijn wederkomst zouden plaatsvinden? (MJS 1:28-30.) 
Welke rampen heb je gezien of van welke heb je gehoord? 

• Welke wonderen zullen er vlak voor de wederkomst zoal plaatsvinden? 
(MJS 1:33.) 

• Wat betekent het dat de aarde gereinigd zal worden bij Jezus' wederkomst? 
(LV 101:24-25.) Hoe lang zal Jezus als koning op aarde regeren? (LV 29:11.) 

Bespreek de volgende uitspraak van president Brigham Young, de tweede 
president van de kerk: 

'Hij [Jezus] zal de zonde en zijn afschuwelijke gevolgen van de aarde bannen, Hij 
zal ieders tranen drogen en er zal niets meer op Gods heilige berg zijn dat leed 
kan doen of vernietigen' (in Journal of Discourses, deel 11, blz. 124). 

• Wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? (MJS 1:40, 46.) Waarom moeten 
we voorbereid zijn op de wederkomst? Hoe kunnen we onszelf voorbereiden? 
(MJS 1:47-50.) Wat gebeurt er met diegenen die niet zijn voorbereid als Jezus 
komt? (MJS 1:51-55.) 

Vat de les samen door te beklemtonen dat Jezus ons de tekenen van zijn 
wederkomst heeft gegeven zodat we zullen weten dat de wederkomst nabij is en 
we voorbereid kunnen zijn. Leg uit dat de Heer heeft gezegd dat als we 
voorbereid zijn, we niet zullen vrezen (LV 38:30.) 

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

'Beseffen we dat we in de dagen leven dat al die tekenen en wonderen zullen 
plaatsvinden? Wij zijn degenen die veel van die profetieën in vervulling zullen 
zien gaan (. . .). We weten de dag en het uur van zijn wederkomst niet, maar 
van één ding kunnen we verzekerd zijn: de grote dag van de Heer is heel nabij!' 
[The Teachings of Ezra Taft Benson, blz. 20.) 
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Les 32 

U kunt op e!k gewenst tijdstip een of meer van de volgende activiteiten gebruiken 
als herhaling, samenvatting of als opdracht. 

1. Maak voor ieder kind een kopie van de volgende uitspraken. Deel ze uit en 
geef de kinderen een pen. Laat ze de bijbehorende gedeelten bij elkaar zoeken 
en verbinden door een lijntje te trekken van de eerste naar de tweede kolom. 
U kunt ze de teksten op laten zoeken als ze de uitspraken niet kennen. 

De wederkomst 

Alleen onze hemelse de zon [zal] haar aangezicht 
Vader weet het verbergen (LV 133:49) 

Jezus zal gekleed gaan uit de hemel nederdalen 
(Handelingen 1:11). 

Valse Christussen zal een glorierijke dag voor de 
rechtvaardigen zijn (LV 2:1). 

Jezus zal komen in het rood (LV 133:48). 

De wederkomst zal in de gehele wereld (MJS 1:31). 
De goddelozen zullen zullen velen bedriegen (MJS 1:22). 

Bij zijn wederkomst zal Jezus verduisterd worden (LV 45:42). 

Zendelingen zullen precies wanneer Jezus 
het evangelie prediken wederkomt (MJS 1:40). 

Verwoestingen zijn vernietigd worden (LV 29:9). 

De zon zal oorlogen, hongersnoden, pestilentiën 
en aardbevingen (MJS 1:28-29). 

2. Om de kinderen te laten ontdekken hoe goed ze zijn voorbereid op de 
wederkomst, kunt u ze de onderstaande of soortgelijke vragen stellen. Wacht 
na iedere vraag even zodat ze die voor zichzelf kunnen beantwoorden. 

Als de Heiland bij mij thuis zou komen, zou ik dan: 

Mijn taalgebruik veranderen? 
Een aantal tijdschriften, boeken of videofilms verstoppen? 
De TV op een andere zender zetten of uitzetten? 
De muziek uitdoen waar ik naar aan het luisteren was? 
Andere kleding aantrekken? 
Hem overal mee naar toe nemen waar ikzelf naar toe ga? 
Hem vragen mee te gaan naar mijn vrienden? 
Vaker in de Schriften lezen dan nu? 
Mijn huisgenoten anders behandelen dan nu? 

3. Neem het tiende geloofsartikel door met de kinderen en laat ze het uit het 
hoofd leren. Leg uit dat we kunnen uitkijken naar de gebeurtenissen die in dit 
geloofsartikel worden beschreven. 

4. Neem kranten of tijdschriften mee en laat de kinderen artikelen opzoeken die 
de verwoestingen in deze wereld weergeven. 

5. Herhaal de gelijkenis van de tien maagden uit les 25. Bespreek wat we volgens 
deze gelijkenis moeten doen om ons op de wederkomst voor te bereiden. 
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6. Om de kinderen duidelijk te maken hoe we ons zoal kunnen voorbereiden op 
de wederkomst, kunt u de volgende uitspraak van Ezra Taft Benson 
bespreken: 

'In het Boek van Mormon vinden we een manier waarop we ons kunnen 
voorbereiden op de wederkomst. Een groot gedeelte van het boek gaat over 
de decennia vlak voor Christus' bezoek aan Amerika. Door die periode 
zorgvuldig te bestuderen, kunnen we zien waarom sommige mensen werden 
vernietigd tijdens de verschrikkelijke verwoestingen die het land teisterden voor 
Jezus' wederkomst, en waarom anderen bij de tempel in het land Bountiful 
aanwezig konden zijn en hun handen op zijn wonden, zijn voeten en handen 
konden leggen' {The Teachings of Ezra Taft Benson, blz. 58-59). Leg uit dat de 
kinderen volgend jaar het Boek van Mormon zullen bestuderen. Dat zal een 
geweldige kans zijn om te leren wat ze moeten doen om geestelijk voorbereid 
te zijn op de wederkomst van de Heiland. 

7. Zing het liedje 'Volg de profeet' (Kinderliedjes, blz. 58) of zeg de woorden op. 

Slot 

Getuigenis 

Voorgestelde 
opdracht om 
thuis te lezen 

Geef uw getuigenis dat degenen die de geboden gehoorzamen en een 
rechtschapen leven leiden, blij en vol verwachting kunnen uitkijken naar de 
wederkomst. Moedig de kinderen aan om alert te zijn op de tekenen van de 
wederkomst en geestelijk voorbereid te zijn op die glorierijke gebeurtenis. 

Laat de kinderen thuis Matteüs naar Joseph Smith 1:46-55 lezen als 
samenvatting van deze les. 

Vraag een kind om het slotgebed uit te spreken. 
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Het priesterschap kan ons 
tot zegen zijn 
(Over de voorbereiding op het priesterschap) 

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. 

1. Bestudeer gebedvol 'Het getuigenis van de profeet Joseph Smith' voorin het 
Boek van Mormon of Geschiedenis Joseph Smith 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 schriftverhaal wilt 
presenteren. Kies de discussievragen en aanvullende activiteiten uit die de les 
het zinvolst voor de kinderen maken. (Zie 'Voorbereiding op de les' blz. VI, en 
'Lesgeven uit de Schriften', blz. VII.) 

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. Jezus de Christus (Evangelieplaten 240; 62572 120), en Johannes de Doper 

verleent het Aaronisch priesterschap (Evangelieplaten 407; 62013 120), 
Ordening tot het priesterschap (62341 120). 

Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken. 

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 gloeilamp 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 

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 verordeningen 
ontvangen. Een jongen moet zich echter wel aan de kerkelijke normen houden en 
goed voorbereid zijn, voordat hij deze macht ontvangt en kan uitoefenen zoals 
God het bedoeld heeft. 

Vertel met gebruikmaking van de platen en aan de hand van 'Het getuigenis van 
de profeet Joseph Smith' of Geschiedenis Joseph Smith 1:29-54, 59, 66-72, 
hoe Joseph Smith de gouden platen ontving en het Aaronisch 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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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 
stichten? (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 
verscheen? (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 Aaronisch priesterschap en worden tot diaken geordend.) 

• Hoe heeft Joseph Smith het Aaronisch priesterschap ontvangen? (Joseph 
Smith-Geschiedenis 1:68-70.) Hoe ontvangt een jongeman tegenwoordig het 
Aaronisch 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 Aaronische 
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). 
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• Hoe kunnen wij allen de priesterschap eren en steunen? (Roepingen van de 
priesterschapsleiders aanvaarden; anderen dienen; met respect spreken over 
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 
voorbereiding op het ontvangen van het priesterschap of de zegeningen van 
het priesterschap? 

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 
voortvloeien 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). 

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 
Benson, 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 
opleiding, 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 
indringend: „Bid voor papa." 

Toch wat van me stuk gebracht, dacht ik: deze boodschap is de rij langs 
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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 
districtspresident 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 gezinsavond. 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 
evan^elienormen' voor (Mijn prestatiedagen, boekje [35317 120], 
achteromslag). 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. 

10. Ik doe op de sabbat alleen datgene wat mij dicht bij mijn hemelse Vader 
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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 
president 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 
verantwoordelijkheid 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). 

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 Aaronisch 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. 

Getuigenis 

Aanbevolen 
gezinsopdracht 

Aanbevolen 
leesopdracht 
voor thuis 
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