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V

Aan de adviseur 

De bedoeling van deze lessen is de jongemannen te helpen over het evangelie te leren en
van de Aäronische- priesterschapsvergadering een fijne en zinvolle ervaring te maken. 
Met dit lesboek kunt u quorums van priesters, leraren en diakenen afzonderlijk dan wel
gecombineerd onderrichten. Door iedere les met een gebed in het hart voor te bereiden kunt
u de jongemannen helpen hun roeping in het Aäronische priesterschap groot te maken en
waarlijk kinderen [in de King Jamesvertaling staat sons (zonen)] van God te worden 
(zie LV 84:26–42 en Johannes 1:12–13).

Dit handboek bevat 51 lessen – dus meer dan u voor een jaar nodig heeft. Kies daarom
onder gebed die lessen uit die beantwoorden aan de behoeften van de jongemannen die u
onderricht. Sommige lessen zullen meer geschikt zijn voor priesters, andere meer voor 
diakenen of leraars.

De volgende richtlijnen kunnen u helpen om de lessen op de beste manier te geven:

1. Stel de Heiland centraal. U leert de jongemannen hoe zij discipelen van Christus kunnen
worden. Daarom volstaat het niet om hen alleen te instrueren in hun priesterschapstaken 
en juiste beginselen bij te brengen. Zij dienen te begrijpen dat de Meester dat van hen 
verwacht omdat zij zijn discipelen zijn en omdat zij in Hem geloven en Hem liefhebben.

2. Zoek de Geest. Vraag uw Hemelse Vader om hulp bij de voorbereiding en het onderrich-
ten van uw les. De Heer heeft beloofd: ‘En de Geest zal u gegeven worden door het
gelovige gebed; en als u de Geest niet ontvangt, zult u niet onderwijzen’ (LV 42:14). 
De Geest zal het sterkst zijn wanneer u van Christus getuigt, de jongemannen leert om
ware discipelen van Christus te worden en uit uw eigen ervaringen als zijn discipel put
wanneer u onderwijst en getuigt.

3. Betrek de quorumpresident bij uw les. De quorumpresident van de Aäronische priester-
schap leert de leden van zijn quorum de plichten van hun ambt (zie LV 107:85–87). 
De quorumpresident geeft in overleg met u aan welke lessen gegeven zullen worden en
in welke volgorde. Om herhaling te vermijden dient de quorumsecretaris een lijst bij te
houden, bijvoorbeeld op een kalender, van de lessen die gegeven worden.

4. Houd van de jongemannen. Leer de jongemannen die u onderricht, oprecht lief te 
hebben en toon dat in uw gedrag zowel in de les als daarbuiten. Leer ieder quorumlid
persoonlijk kennen evenals zijn interesses en uitdagingen.

5. Wees voorbereid. Lees elke les minstens twee- of driemaal door voordat u die geeft. 
Als u uw voorbereiding uitstelt tot de zaterdag zal uw les minder doeltreffend zijn. Besteed
in het bijzonder aandacht aan het onderdeel ‘Voorbereiding’ bij het begin van iedere les.

Lees de verhalen die in uw les opgenomen zijn meerdere malen door zodat u ze goed kent
en naar voren kunt brengen.

Gebruik waar mogelijk de brochure en het kaartje Voor de kracht van de jeugd (34285 120
en 34287 120) om uw les te verrijken. Help de jongemannen de normen die in de brochure
staan goed te leren kennen. Spoor hen aan de brochure vaak te lezen en te leven volgens
de normen die daarin staan uitgelegd.

De volgende aanbevelingen zullen u helpen om iedere les interessanter en doelmatiger 
te maken:

1. Gebruik de Schriften. Moedig de jongemannen aan om hun Schriften iedere week mee
te brengen naar de priesterschapsvergadering. Zorg voor potloden die ze tijdens de les
kunnen gebruiken om teksten in hun Schriften te markeren.
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2. Moedig besprekingen aan. Nodig de jongemannen uit hun mening te geven en vragen
te stellen. Laat uw waardering blijken voor de bijdrage van iedere jongeman zodat hij in
de toekomst actief zal blijven meewerken aan uw lessen.

3. Pas de les aan de omstandigheden aan. Maak gebruik van onderwijstechnieken die de
belangstelling opwekken van de jongemannen die u onderricht. Heb aandacht voor
gebeurtenissen en ervaringen van de jongemannen of van mensen die zij kennen waar-
door uw les zinvoller wordt voor hen. Soms dient u verhalen en voorbeelden uit het les-
boek aan te passen aan de plaatselijke culturele omstandigheden.

Om de jongemannen de woorden van de levende profeten te onderrichten, kunt u zelf
een les opstellen op basis van een toespraak gehouden op de algemene conferentie.
Met behulp van de richtlijnen in les 51 kunt u lessen opstellen die inspelen op de
behoeften van de jongemannen in uw quorum.

U zult merken dat sommige lessen teveel materiaal bevatten voor een lesuur. Maak in
dergelijke gevallen een selectie van datgene waar de jongemannen het meest behoefte
aan hebben of verdeel de les over meer lesperiodes.

4. Gebruik de platen in het lesboek. Laat de platen achterin het boek vastzitten. Scheur ze
er niet uit. Gebruik ze bij de bijbehorende lessen. De meeste platen in het lesboek 
behoren tot de set Evangelieplaten (34730 120). U kunt deze bestellen bij het distributie-
centrum of lenen uit de mediatheek. Daar zijn eventueel ook andere platen beschikbaar
om de verhalen uit de Schriften te illustreren.

5. Maak gebruik van het bord. Denk bij uw lesvoorbereiding na hoe u het bord kunt 
gebruiken om uw les te laten slagen. Schrijf uit citaten alleen de sleutelwoorden op.

6. Geef aansporingen en zorg voor de nodige follow-up. Geef op het einde van elke les een
opdracht. Ga na of de jongemannen wat met de aansporing doen. Nodig hen uit 
verslag te doen van hun pogingen.

7. Gebruik kerktijdschriften. De kerkelijke tijdschriften bevatten vele prachtige verhalen en
artikelen die een verrijking kunnen zijn voor bepaalde lessen uit dit lesboek. Vooral erg
nuttig zijn de nummers met de toespraken die de algemene autoriteiten gehouden 
hebben op de algemene conferenties van de kerk.

8. Maak gebruik van de uitreikbladen. Aan het einde van sommige lessen vindt u een 
uitreikblad dat gebruikt kan worden om de jongemannen bepaalde evangeliebeginselen
te leren en te helpen onthouden. Wanneer u dat geschikt acht, kunt u het uitreikblad
kopiëren en bij de overeenstemmende les gebruiken.

Het quorumpresidium diakenen heeft de verantwoordelijkheid om andere jongens voor te 
bereiden op het priesterschap. Laat het presidium enkele korte presentaties voorbereiden 
om aan de jeugdwerkklas waarin de desbetreffende jongemannen zitten, te geven. De 
bedoeling van deze presentaties is drieledig:

1. Het quorumpresidium diakenen de gelegenheid geven om les te geven aan jongere 
jongens.

2. De jongens die zich op het Aäronisch priesterschap voorbereiden, helpen om de taken
en zegeningen van het Aäronisch priesterschap te begrijpen. Het quorumpresidium
dient tevens nadruk te leggen op de vreugde en de voldoening van dienstbetoon en het
belang van een goed voorbeeld zijn.

3. De jongens die zich voorbereiden op het Aäronisch priesterschap laten voelen dat ze
welkom zijn in het diakenenquorum.

Hieronder volgen twee voorbeelden van presentaties die het quorumpresidium diakenen
kan geven.

Een diaken dient zijn naaste

Het quorumpresidium diakenen zou een presentatie van twintig minuten kunnen voorberei-
den waarin uitgelegd wordt hoe de diakenen hun naaste dienen wanneer zij hun priester-
schapstaken verrichten en dat dergelijk dienstbetoon veel vreugde en voldoening biedt.
Het quorumpresidium kan bijvoorbeeld uitleggen dat het ronddienen van het avondmaal en
het ophalen van vastengaven een dienst aan de leden van de wijk inhoudt. Ook kunnen zij
een verslag geven van concrete dienstbetoonprojecten die zij op touw gezet hebben. 

BEZOEKEN VAN
HET QUORUM-
PRESIDIUM 
DIAKENEN AAN
HET JEUGDWERK
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Wees een voorbeeld

Het quorumpresidium diakenen zou een presentatie van twintig minuten kunnen 
voorbereiden over hoe belangrijk het is voor een priesterschapsdrager die Jezus Christus
vertegenwoordigt om een goed voorbeeld te zijn. Het quorumpresidium kan uitleggen 
dat het belangrijk is om zich voorbeeldig te kleden en goed te gedragen, vooral wanneer
men het avondmaal ronddient en de vastengaven ophaalt.

U en het quorumpresidium diakenen beleggen een vergadering met de jeugdwerkleer-
kracht om de presentaties in de lesplanning op te nemen. Bezoeken aan jeugdwerkklassen
dient u vooraf wel met de jeugdwerkpresidente te bespreken.
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Wie ben ik?

DOEL Iedere jongeman laten begrijpen dat hij een zoon van God is en eenmaal kan worden als
zijn Vader in de hemel.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor iedere jongeman de Schriften.

2. Voor iedere jongeman een exemplaar van de brochure en het kaartje Voor de kracht van
de jeugd (34285 120 en 34287 120).

OPMERKING Een jongeman die zichzelf alleen maar in het heden plaatst, is veel minder in staat om wijze
beslissingen te nemen en goede gedragingen en gewoonten te ontwikkelen dan de 
jongeman die zijn leven vanuit een eeuwig oogpunt ziet. De eerste zal meer geneigd zijn
voorbijgaand plezier na te jagen en keuzen te doen die zijn eeuwig welzijn kunnen 
schaden. De andere daarentegen zal meer geneigd zijn om geloof en geduld te oefenen
en keuzen te doen die zijn groei naar het eeuwig leven zullen bevorderen. Leg er de
nadruk op dat het huidig gedragspatroon van elke jongeman zijn stempel op de eeuwigheid
zal drukken. Help hen het leven vanuit een eeuwig oogpunt te leren zien.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Iedere jongeman kan worden zoals zijn Vader in de hemel

Citaat Leg uit dat sedert de herstelling van de ware kerk van Jezus Christus in deze laatste
dagen de leden van de kerk een beeld van hun oorsprong en bestemming als kinderen van
God hebben gekregen. Een hedendaagse profeet, Lorenzo Snow, heeft deze leerstelling
helder samengevat met de woorden: ‘Zoals de mens nu is, was God eens; zoals God nu is,
kan de mens worden.’ (Thomas C. Romney, The Life of Lorenzo Snow, [Salt Lake City:
Deseret News Press, 1955], blz. 46.)

Verhaal Leg uit dat velen buiten de herstelde kerk niet begrijpen dat zij kinderen van God zijn. 
Vertel daarna het volgende verhaal:

‘Ouderling John A. Widtsoe, een voormalig lid van het Quorum der Twaalf, ging tijdens de
Eerste Wereldoorlog naar Engeland. De ambtenaar van het Britse Immigratiebureau die
hem interviewde, zei: “Nee, u krijgt geen toestemming om het land binnen te komen. 
We hebben uw zendelingen al toegelaten, maar we willen geen leiders.” Hij vervolgde:
“Gaat u daar maar even zitten.” Ouderling Widtsoe deed wat de man zei.

‘Na enkele minuten riep de ambtenaar hem weer bij zich en vroeg: “Wat gaat u mijn land-
genoten vertellen, als ik u een verblijfsvergunning geef?”’

• Als jij ouderling Widtsoe was geweest, wat zou jij dan gezegd hebben?

‘Ouderling Widtsoe antwoordde: “Ik zal ze vertellen waar ze vandaan komen, waarom ze hier
zijn, en waar ze naartoe gaan.” De ambtenaar keek op en vroeg: “Onderwijst uw kerk dat?”
“Zeker,” zei ouderling Widtsoe.

”Mijn kerk niet,” zei de man en zette een stempel in het paspoort, plaatste zijn handtekening
eronder en vervolgde: “Ik verleen u een verblijfsvergunning”’ (LeGrand Richards, 
‘Patriarchale zegens’, New Era, februari 1977, blz. 4).

Bespreking Laat enkele jongemannen in het kort de drie vragen uit dit citaat beantwoorden. (Waar
komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Waar gaan we naartoe?)

Geef uw getuigenis dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de
enige kerk is die de juiste antwoorden op deze drie vragen onderricht.

1
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God helpt ons om aan Hem gelijk te worden

Tekstbespreking Laat de jongemannen Abraham 3:22–25 lezen en onderstrepen.

• Waarom zijn wij naar de aarde gekomen? (Om beproefd te worden.)

Leg uit dat wij naar de aarde kwamen om te laten zien dat wij bereid zijn om alles te doen
wat de Heer ons zou gebieden, en Hem met al onze macht, verstand en sterkte te dienen.

Laat een jongeman Matteüs 5:48 voorlezen.

• Welk gebod wordt hier gegeven?

• Heeft, behalve Jezus, ook maar iemand ooit een volmaakt leven geleid? (Neen.)

• Wat denk je dat de Heiland bedoelde toen Hij ons gebood volmaakt te zijn?

De volgende verhalen laten duidelijk zien welk vermogen wij hebben om aan onze
Hemelse Vader gelijk te worden.

Verhaal 1 ‘Toen de profeet Henoch werd geroepen, vroeg hij zich af waarom, en zei: “Ik ben slechts
een jongen, en alle mensen haten mij, want ik ben zwaar van tong.” (Zie Mozes 6:31.) 
Toch wist Henoch dat bij het gehoor geven aan God niet onze capaciteiten maar onze
beschikbaarheid in het geding is. Henoch onderhield de geboden en vertrouwde op het
inzicht van de Heer in zijn mogelijkheden; daarna werd hij mettertijd de bouwer van de
grootste stad aller tijden. De enige keer in heel de geschiedenis van de mensheid dat een
heel volk tot gerechtigheid gekomen was zonder terug te vallen tot zonde, was in de stad
van Henoch. En het was allemaal begonnen met een jongeman die zich heel onzeker
voelde’ (Neal A. Maxwell, ‘I Am but a Lad’, New Era, mei 1981, blz. 4).

Schrijf de volgende uitspraak op het bord: ‘De Heer stelt meer belang in onze beschik-
baarheid dan in onze geschiktheid want Hij weet precies wat onze mogelijkheden zijn.’
Bespreek die uitspraak met de jongemannen. Vraag hen ervaringen te vertellen waarbij
hun iets gevraagd werd, waar zij zich eigenlijk niet toe in staat voelden, en dat zij toch met
de hulp van de Heer konden volbrengen.

• Hoe kunnen jullie jezelf meer beschikbaar maken voor de Heer? (Door te bidden, ons te
bekeren, de Schriften te bestuderen en onze roepingen goed te vervullen.)

• Hoe worden we geschikt om het werk van de Heer te doen? (Door ons best te doen en
de hulp van de Heer te zoeken.)

Verhaal 2 ‘Tijdens de oorlog in Korea werd een jongeman, Rhee Ho Nam geheten, gedwongen zijn
diensten te verlenen aan een Amerikaanse militaire eenheid (. . .). Op dat moment kwam
het hem rampzalig voor dat zijn normale leven op die manier ontwricht werd. Ho Nam
maakte echter het beste van zijn uitdagingen, net als Jozef in het oude Egypte. Hij legde er
zich op toe goed Engels te leren. Hij lette goed op alles wat de Amerikaanse soldaten
deden, vooral dan een mormoonse luitenant die “anders” was dan de anderen en die Ho
Nam ten zeerste bewonderde. Zij spraken dikwijls over allerlei dingen. Op zekere dag
vroeg de luitenant hem wat het doel van het leven was. Rhee Ho Nam kon geen antwoord
geven en zei alleen dat de filosofen al eeuwenlang tevergeefs met dat vraagstuk hadden
geworsteld. Daarop pakte de officier een blaadje papier en tekende een schemaatje van
het plan van zaligheid. Op datzelfde moment ontving Rhee Ho Nam het getuigenis van de
Heer door de macht van zijn Geest dat hetgeen de Amerikaan hem had verteld, waar was.
Ho Nam onderzocht de kerk en liet zich dopen. Het blaadje heeft hij jarenlang bewaard als
een kostbare herinnering aan dat bijzondere ogenblik.

‘Weldra was de oorlog in Korea voorbij, maar Ho Nams leven in de kerk was maar net
begonnen. Voor zijn veertigste werd Rhee Ho Nam de eerste president van de eerste ring
van de kerk in Azië. (Later diende) hij de kerk op uitmuntende wijze als zendingspresident
van het Zendingsgebied Pusan in Korea. Hij is een uitstekend leider onder zijn volk’ 
(‘I Am But a Lad’, blz. 5).

• Hoe hielp tegenslag in dit geval Rhee Ho Nam om vooruitgang te maken?

• Wat wist de Heer van Ho Nams mogelijkheden af?

Leg er de nadruk op dat de jongemannen in de toekomst belangrijke roepingen zullen krijgen
als zij er maar voor zorgen te allen tijde voor de Heer beschikbaar te zijn.
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Les 1

Verhaal 3 ‘Enkele jaren geleden werden de HLD-zendelingen in Italië herhaaldelijk lastig gevallen
door een aantal opgeschoten jongens. Bij twee gelegenheden bevond er zich onder hen een
jongeman die Felice Lotito heette. Hij werd door een moedige zendeling uitgedaagd om 
de plaatselijke gemeente van de kerk te bezoeken zodat hij voor zichzelf zou kunnen 
oordelen. Felice nam de uitdaging aan. Hij luisterde, onderzocht, geloofde en liet zich
dopen. Later werd hij op zending gestuurd naar Engeland, waar hij zijn geloof verder 
ontwikkelde en beter Engels leerde spreken. Hij vervulde een eervolle zending, kwam weer
naar huis, trouwde met een lieftallige Italiaanse in de Zwitserse tempel, en werd één van 
de hoofden van het seminarie- en instituutprogramma in Italië. (. . .)

‘In juli 1980 werd Felice Lotito op 32-jarige leeftijd president van het Zendingsgebied
Padua (Italië) van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. God
had in Felice mogelijkheden gezien die Felice zelf niet in de gaten had. Toen het evangelie
hem werd voorgehouden, was Felice zo oprecht van hart en verstand dat hij het kon 
geloven, ook al had hij de zendelingen luttele dagen daarvoor nog dwarsgezeten. De Heer
beïnvloedde Felice, die [daarna] duizenden landgenoten en honderden zendelingen [kon]
beïnvloeden – zendelingen zoals degenen waartegenover hij slechts een paar jaar 
daarvoor zo kritisch had gestaan’ (‘I Am But a Lad’, blz. 5–6).

• Hoe bereikt de Heer volgens jou de verdwaalden en helpt Hij hen op het pad van 
vooruitgang terug te komen?

Geef iedere jongeman een exemplaar van Voor de kracht van de jeugd. Neem de verklaring
van het Eerste Presidium door en leg uit dat deze leidraad de jongemannen kan helpen om
te leven volgens de normen van de Heer en te worden gelijk Hem.

Tot slot

Getuigenis Geef uw getuigenis omtrent de waarachtigheid van wat in de les naar voren is gebracht.
Onderstreep nogmaals dat de Heer wéét wat de jongemannen kunnen worden en dat Hij
hen zal helpen hun capaciteiten ten volle te ontplooien. Laat de jongemannen beseffen hoe
belangrijk het is om de Heer te vertrouwen, ongeacht hoe onbekwaam zij zich ook mogen
voelen. De daden die zij nu stellen in dit leven zullen altijd een invloed hebben op zowel hun
verdere sterfelijke leven als in het hiernamaals. Houd hen voor dat zij vooruitgang kunnen
maken en worden gelijk hun Hemelse Vader.

Citaat Lees de volgende woorden van ouderling Bruce R. McConkie voor:

‘Er is er maar één volmaakte persoon geweest, de Heer Jezus. Wanneer de mens in dit leven
geheel volmaakt zou moeten zijn en alle wetten stipt en volledig nakomen [om voor het eeuwig
leven in aanmerking te komen], zou er maar één zijn die in de eeuwigheid zijn verhoging
zou ingaan. De profeet [Joseph Smith] leerde ons dat er heel veel gedaan moet worden,
zelfs aan de andere zijde van het graf, om ons eeuwig heil te kunnen bewerkstelligen.

‘Wat wij dus in dit leven doen, is een koers uitzetten die naar het eeuwige leven leidt. Deze
koers begint hier en nu en loopt tot in de verre toekomst door. Het is nu aan ons om ons in
hart en ziel voor te nemen, met de inzet van al onze kracht en vermogens, dat wij van nu af
aan in gerechtigheid zullen voortgaan; op die manier kunnen we eenmaal bij God en
Christus terugkomen. Wanneer dit ons vast voornemen is en wij aan het eind van ons leven
nog steeds op de koers van onze plicht liggen, zullen wij in de eeuwigheid deze koers blij-
ven volgen.’ (‘The Seven Deadly Heresies,’ in de 1980 Devotional Speeches of the Year
[Provo: Utah; Brigham Young University Press, 1981], blz. 78–79.)

• Wat gebeurt er volgens ouderling McConkie als wij ons op de weg naar volmaaktheid
bevinden en sterven voordat wij volmaakt geworden zijn?

Wijs erop dat niemand van ons weet wanneer zijn leven zal eindigen, maar dat, wanneer wij
op de juiste weg zijn, wij daarop zullen blijven voortgaan totdat wij als onze Vader in de
hemel zijn geworden en wij voor eeuwig met Hem in het celestiale koninkrijk kunnen wonen.

Aansporing Spoor de jongemannen aan zichzelf er elke morgen aan te herinneren dat zij goddelijke
vermogens hebben, en alle activiteiten van de komende dag uit een eeuwig oogpunt moe-
ten trachten te zien. Moedig hen aan de normen in Voor de kracht van de jeugd regelmatig
door te nemen; het zal hen helpen om hun eeuwige mogelijkheden te verwezenlijken.
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Onze Vader in de hemel kennen

DOEL Iedere jongeman beseft dat hij, als zoon van God en priesterschapsdrager, een grote 
verantwoordelijkheid heeft.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden: Voor iedere jongeman de Schriften.

2. U zou een jongeman kunnen vragen twee of drie minuten te spreken over: ‘Waarom
wordt van een jongeman die het priesterschap draagt meer verwacht dan van iemand
die het priesterschap niet draagt?’

3. Bereid u erop voor plaat 1 te tonen: Joseph Smith zoekt wijsheid in de Bijbel. (Zie ook
Evangelieplaten 402 [43730 120].)

OPMERKING Het doel van deze les is om iedere jongeman te helpen begrijpen hoe belangrijk hij voor
zijn Vader in de hemel is. Maar weinig jongemannen staan werkelijk stil bij Gods liefderijke
zorg voor hen; het is uw taak iedere jongeman dat besef bij te brengen en zijn priester-
schapstakentegenover zijn Hemelse Vader te helpen nakomen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Onze Hemelse Vader heeft elk van ons zeer lief

Verhaal Vertel de jongemannen over het volgende geval, of een soortgelijke gebeurtenis:

Een vader en zijn zoon waren samen aan het kamperen. Het kampvuurtje gloeide nog wat
na en zij zaten in de koele, heldere avond naar de sterren te kijken. De vader vroeg: 
"‘Waar denk je aan?’

‘Och, ik zat me net iets af te vragen. Het is allemaal zo overweldigend, die ontelbare 
sterren. Ik zat me af te vragen hoe het mogelijk is dat God, die al die zonnen en sterren en
andere werelden kan scheppen, één persoon – zoals ik – nog belangrijk kan vinden.’

Zijn vader glimlachte en zei: ‘Koning David vroeg zich precies hetzelfde af toen hij schreef:
“Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?” (Psalm 8:5.) Dat is zo omdat wij zijn zonen zijn.’

• Waarom denk je dat je voor onze Hemelse Vader belangrijker bent dan een mooie berg,
of een ster, of iets anders in de natuur? (Wij zijn zijn zonen. Wij kunnen denken, voelen, 
liefhebben en dingen doen.)

Nodig de jongemannen uit ervaringen te vertellen waaruit zij geleerd hebben dat hun
Hemelse Vader hen persoonlijk liefheeft.

Tekst Laat de jongemannen Mozes 1:39 lezen en onderstrepen; bespreek dan waarom onze
Vader in de hemel zich zo inspant om al die dingen voor ons te doen. Eén van de 
hoofdredenen is dat wij zijn zonen zijn. Leg uit dat, op dezelfde manier als een aardse
vader werkt om voor zijn gezin te zorgen en tijd met zijn kinderen doorbrengt om hen goed
op te voeden, onze Hemelse Vader al zijn energie en bekwaamheden inzet voor de 
verzorging en de opvoeding van zijn grote gezin.

Verhaal Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden:

‘De jongeman wist niet zeker meer waar de gedachte vandaan kwam, maar op de een of
andere manier had hij sterk het gevoel dat als hij alleen in Gods grote tuin kon zijn en daar
zou proberen met zijn Hemelse Vader te praten, dat zeker zou helpen. Daarom stond hij
dus daar die vroege morgen in dat kleine bos, en keek hij omhoog en zei hij wat hij te 
zeggen had. (. . .)

‘(. . .) Hij had duidelijk het gevoel dat hij hulp nodig had, maar hij had er geen idee van waar
hij die kon krijgen. En zo was de gedachte om te gaan bidden bij hem opgekomen. 

2
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Daar had hij de daad aan toegevoegd en was hij dus naar een dichtbijgelegen bos buiten
zijn stadje gegaan in het westen van de Verenigde Staten.

‘Toen hij daar die morgen zo stond, keek de jongeman op en sprak hij de Heer aan. Zijn
boodschap was heel eenvoudig. (. . .)

‘“Ik keek alleen maar op,” verklaarde hij zachtjes, “en ik zei tegen de Heer: ‘God, ik ben
klaar voor u als u klaar voor mij bent.’”

‘Er kwam geen zichtbare of hoorbare reactie. Hij zag niets en hoorde geen stem. Daar was
alleen maar de absolute stilte van die ochtend waarop zelfs geen zuchtje wind stond, 
en het kloppen van zijn eigen hart. Toch ging hij weer weg met de absolute zekerheid dat
de Heer hem gehoord had en dat er een antwoord zou komen.

‘Op weg naar de stad terug zat hij achter de buschauffeur en daar ontving hij het eerste
deel van zijn antwoord. De man zei tegen hem: “Jongeman, ik heb zo het idee dat jij naar
iets zoekt dat ik je kan helpen vinden.” Zo begon een gesprek dat er uiteindelijk toe leidde
dat de jongeman Jezus Christus en zijn herstelde kerk aanvaardde, waardoor zijn leven
volkomen veranderde.

‘(. . .) Vanaf dat moment kreeg het leven een bijzondere betekenis voor hem en (. . .) begon
er een zekere kracht en goedheid van hem uit te stralen door de nederige waardigheid
waarmee hij zijn weg tussen zijn naasten vervolgde’ (Marion D. Hanks, ‘I Am Ready for You’,
Improvement Era, oktober 1968, blz. 56).

Toon plaat 1, Joseph Smith zoekt wijsheid in de Bijbel.

• Kun je nog een andere jongen noemen die in een bos tot zijn Vader in de hemel bad en 
een antwoord ontving? (Joseph Smith.)

• Waarom kunnen beantwoorde gebeden een bewijs zijn van de liefde van onze Hemelse
Vader voor ons?

Laat de jongemannen Joseph Smith – Geschiedenis 1: 17 lezen.

• Hoe kunnen we uit dit vers opmaken dat onze Hemelse Vader Joseph Smith persoonlijk
kende? (Onze Hemelse Vader noemde Joseph Smith bij zijn naam.)

• Hoe goed kent onze Hemelse Vader jou? (Zorg ervoor dat de jongemannen goed begrij-
pen dat onze Hemelse Vader hen niet alleen bij naam kent, maar dat Hij ook hun 
gevoelens, gedachten, verlangens en handelingen kent. Hij stelt persoonlijk belang in elk
van zijn kinderen.)

Vraag de jongemannen of één of meer van hen een ervaring willen vertellen waarin een
gebed verhoord werd.

Verhaal Lees of vertel het volgende verhaal van president Hugh B. Brown:

‘Naar mijn mening is één van de eerste dingen die elke jongeman moet doen, trachten God
te leren kennen. Ik bedoel dat zeer letterlijk. Ik bedoel hiermee dat we in staat zijn om naar
Hem toe te gaan en de soort hulp die we nodig hebben, te verkrijgen. (. . .) Ik herinner me
de woorden die mijn moeder tot mij sprak toen ik op zending ging (. . .): “Mijn jongen, je
gaat nu heel ver van mij weg.” Vervolgens zei ze: “Herinner je je nog hoe je als een kleine
jongen vaak nare dromen had en bang werd? Jouw slaapkamer was vlak naast de mijne
en vaak riep je midden in de nacht: ‘Mam, ben je daar nog?’ En dan antwoordde ik: 
‘Ja mijn jongen, ik ben hier, maak je maar niet ongerust. Ga maar weer lekker slapen.’ 
En dat deed je ook altijd. Je wist dat ik daar was en dat stelde je weer helemaal gerust.

‘Toen zei ze: “Nu ga je ongeveer tienduizend kilometer ver weg, en hoewel je me misschien
zult roepen, kan ik je geen antwoord geven.” Toen zei ze: “Er is er echter Een die dat wel
kan; wanneer je Hem roept, zal Hij je horen. Hij zal je ook antwoord geven. Zeg alleen
maar: ‘Vader, bent U daar?’ en je zult in je hart diezelfde rust en troost voelen die je als
kleine jongen kreeg toen ik je antwoordde.”

‘Ik wil jullie, jonge mensen, laten weten dat ik sindsdien vele malen en onder vele 
verschillende omstandigheden, heb geroepen: “Vader, bent U daar?” Ik riep dit in het 
zendingsveld toen we bijna elke avond door het gepeupel werden gemolesteerd en van de
ene plaats naar de andere gejaagd. Wij werden geslagen, steden uitgejaagd, ons leven
werd bedreigd. Iedere keer weer voordat ik naar zo’n bijeenkomst ging, zei ik: “Vader, bent
U daar?” En hoewel ik geen stem hoorde en Hem ook niet zag, wil ik jullie, jongelui, 

Plaat- en 
tekstbespreking
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wel zeggen dat Hij mij wel degelijk antwoord gaf met de troost, verzekering en getuigenis
van zijn aanwezigheid’ (‘Father, Are You There?’ [toespraak gehouden aan de Brigham
Young University op 8 oktober 1967], blz. 5–6).

Bespreking • Waarom was de moeder van Hugh B. Brown er zo zeker van dat hij antwoord zou krijgen
wanneer hij zijn Hemelse Vader zou aanroepen? (Zij wist dat Hij ons liefheeft en elk oprecht
gebed beantwoordt. Zie LV 6:14–15.)

• Wanneer kunnen we ‘Vader, bent U daar?’ roepen? (Wanneer we ons eenzaam voelen,
bang zijn, in verzoeking worden gebracht, of wanneer we alleen maar zijn troost en 
geruststelling nodig hebben.)

• Wat kunnen wij doen om een goed contact met onze Vader in de hemel te verkrijgen?

• Hoe laat onze Hemelse Vader nog meer zien dat Hij van ons houdt, behalve door het
beantwoorden van onze gebeden? (Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het
bord en bespreek ze allemaal.)

Door het dragen van het priesterschap krijgt een jongeman een grotere verantwoor-
delijkheid tegenover zijn Hemelse Vader

Bespreking Een manier waarop onze Hemelse Vader getoond heeft dat Hij van ons houdt, is door ons
het priesterschap te geven waardoor wij anderen kunnen dienen en tot zegen zijn.

• Waarom wordt van een jongeman die het priesterschap draagt meer verwachtdan van
een jongeman die het priesterschap niet draagt?

Laat de daartoe aangewezen jongeman twee of drie minuten over deze vraag spreken
nadat u de vraag in het kort met de klas hebt besproken.

Citaat De volgende verklaring helpt ons nog duidelijker de verantwoordelijkheden te begrijpen
van iemand die het priesterschap van God draagt:

‘De grondslag waarop elke jongen begint, is het besef dat hij daadwerkelijk een zoon van
God is en iets van het goddelijke in zijn ziel met zich draagt. Elk mens is een kind van God,
maar jullie hebben nog iets meer. Jullie hebt het gezag om in zijn naam te handelen. 
Dat is iets wat jullie een volkomen aparte plaats in deze wereld geeft. Daardoor ben je niet
automatisch beter dan andere mensen, maar het geeft jullie de verantwoordelijkheid om
beter dan anderen te leven.

‘Doordat jullie weten dat je een kind van God bent en zijn priesterschap draagt, wordt er
van jullie meer verwacht dan van hen die deze grote zegen niet hebben’ (Victor L. Brown,
Conference Report, april 1972, blz. 101; of Ensign, juli 1972, blz. 90).

Tekstbespreking Laat de jongemannen LV 82:3 lezen, onderstrepen en bespreken.

• Kunt u enkele dingen noemen die wij als dragers van het priesterschap hebben 
ontvangen, die niet-leden niet hebben ontvangen? (De belofte van de Heilige Geest, meer
schriftuur, grotere kennis, leiding van een levende profeet en priesterschapsleiders, 
het gezag en de macht om in Gods naam te handelen.)

• Hoe dient een drager van het priesterschap zich op school te gedragen? En thuis? 
En bij het sporten?

• Welke zegeningen krijgen jullie in jullie leven omdat jullie het priesterschap dragen? 
(Let er op dat de jongemannen niet alleen de duidelijk voor de hand liggende zaken noemen
zoals het voorbereiden van het avondmaal of het op huisonderwijs gaan, maar dat ook
zaken zoals meer geestelijke zegeningen en grotere mogelijkheden om anderen te dienen
aan bod komen.)

Tot slot

Aansporing Geef de jongemannen de aansporing de komende week iets te doen waardoor hun relatie
met hun Hemelse Vader gesterkt wordt. Spoor ze tevens aan om hun verantwoordelijkheid
tegenover Hem als drager van het priesterschap nog beter na te komen. Geef hun de vol-
gende suggesties:
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Les 2

1. Leer de woorden van een lofzang die betrekking heeft op onze relatie met onze
Hemelse Vader uit het hoofd, zoals ‘Ik ben een kind van God’ (Lofzang 195), ‘Liefderijk
Vader’ (Lofzang 89), of ‘O mijn Vader’ (Lofzang 190).

2. Bid zinvoller. Spreek echt met je Hemelse Vader en luister goed naar de influisteringen
van de Heilige Geest die als antwoord komen.

3. Schrijf je getuigenis in je dagboek.

4. Geef je getuigenis in de vasten- en getuigenisdienst of aan een familielid.

5. Stel een daad van dienstbetoon.

6. Neem een niet-lid mee naar een kerkvergadering of gezellige avond.
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Geloof in Jezus Christus

DOEL Iedere jongeman sterkt zijn geloof in Jezus Christus door een beter begrip van de verzoe-
ning te krijgen.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor iedere jongeman de Schriften.

2. Toon plaat 2: Jezus’ hemelvaart. (Zie tevens Evangelieplaten 236 [34730 120].)

OPMERKING Deze les biedt u de gelegenheid om iedere jongeman het leven en de zending van de
Heiland beter te leren begrijpen. Sommige jongemannen gaan op zending zonder een
goed begrip van de verzoening van Jezus Christus en hoe die hun leven en dat van 
anderen tot zegen kan zijn.

Het kan zijn dat u meer dan een priesterschapsles nodig hebt om de gedachten van deze
les goed te kunnen onderwijzen. Doe de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de
liefde van de jongemannen voor de Heer Jezus Christus door deze toeneemt en dat zij
meer waardering krijgen voor het leven van de Heiland en van zijn zoenoffer.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Bespreking Vraag de jongemannen uit te leggen hoe elk van de volgende situaties van geloof blijk
geeft.

1. Iemand zaait een maïskorrel en geeft die daarna water en wiedt de grond. (Hij gelooft
dat dit zaad zal groeien, daarom zaait hij het en zorgt hij ervoor. Waar geloof is geloven
én doen.)

2. Een jongeman sport elke dag drie uur lang omdat hij op de Olympische spelen wil uitko-
men. (Hij meent dat hij goed genoeg is om aan de Olympiade mee te doen en daarom
neemt hij dus de tijd om zijn talenten te ontwikkelen. Waar geloof is geloven én doen.)

3. Een jongeman spaart elke maand geld voor zijn zending. (Hij gelooft dat hij op zending
moet gaan. Hij spaart geld opdat hij ook werkelijk zou kunnen gaan. Geloof is geloven
én doen.)

Leg uit dat waar geloof méér is dan alleen maar aannemen; het motiveert ons iets te doen
en te zijn.

Wij dienen geloof in Jezus Christus te hebben

Laat de jongemannen gezamenlijk het vierde geloofsartikel voorlezen, dat te vinden is 
achterin de Parel van grote waarde.

• Wij dienen niet alleen maar geloof in het algemeen te hebben. Op wie dient ons geloof
meer in het bijzonder gericht te zijn? (Op Jezus Christus.)

Maak de volgende illustratie op het bord en laat daarbij de woorden Verzoening van Jezus
Christus weg.

Tekst- en 
bordbespreking

3
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Leg uit dat het diagram laat zien hoe we het eeuwige leven bereiken.

• Welke obstakels moeten we overwinnen om het eeuwige leven te bereiken? (De licha-
melijke en de geestelijke dood.)

• Wat houdt de lichamelijke dood in? (De scheiding van het lichaam en de geest.)

• Wat houdt de geestelijke dood in? (Gescheiden te zijn van God.)

• Wat kunnen we doen om die beide soorten ‘dood’ te overwinnen? (Geloof hebben in het
zoenoffer van Jezus Christus en zijn wil doen.)

Geef de overbrugging de benaming De verzoening van Jezus Christus. Leg uit dat de 
verzoening van Christus een overbrugging is van de weg die ons terugvoert in Gods
tegenwoordigheid. Alleen door onze eigen inspanningen kunnen wij het eeuwige leven niet
verwerven; wij moeten in de verzoening geloven en de geboden van God gehoorzamen.

• Wat betekent het om alle geboden van God te gehoorzamen? (U kunt hierbij verwijzen
naar het vierde geloofsartikel en de nadruk leggen op het feit dat we de geboden van God
moeten gehoorzamen, zijn verordeningen ontvangen en tot het einde toe volharden.)

• Wat houdt de verzoening van Jezus Christus in? (Jezus heeft voor onze zonden geleden,
is gestorven en opgestaan, waardoor Hij ons de mogelijkheid tot bekering van onze 
zonden en opstanding heeft gegeven.)

Leid de bespreking naar de conclusie dat we geloof in Christus’ verzoening moeten hebben
waardoor bekering mogelijk wordt. Dit geloof leidt ons tot bekering en het overwinnen van
de geestelijke dood. Door de opstanding van Christus kunnen we allen de lichamelijke
dood overwinnen.

Verhaal Laat de jongelui in de klas trachten zich voor te stellen wat het voor de Heiland geweest
moet zijn om onze zonden op zich te nemen. Lees de volgende beschrijving van ouderling
Orson F. Whitney voor:

‘Toen kreeg ik een prachtige manifestatie, een aansporing van een hogere Bron die ik
onmogelijk kon negeren. Het was een droom, of een visioen in een droom toen ik in het
stadje Columbia in Lancaster County (Pennsylvania) op bed lag. Het was net alsof ik in de
hof van Getsemane was als een ooggetuige van het lijden van de Heiland. Ik zag Hem zo
duidelijk als ik ooit iemand gezien heb. Terwijl ik meer op de voorgrond achter een boom
stond, zag ik Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes door een klein poortje rechts van mij
aankomen. De Zoon van God vertelde de drie apostelen daar achter te blijven en in gebed
te knielen, en ging zelf naar de andere kant van de hof waar ook Hij in gebed neerknielde.
Het was het gebed dat alle lezers van de Bijbel wel kennen: “Mijn Vader, indien het 
mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”

De gevolgen 
van de val

Lichamelijke dood 
(een scheiding 
van geest van 
het lichaam)

Geestelijke dood 
(een scheiding 

van God)

De gevolgen van 
de verzoening

We zullen allen 
opstaan (ons

lichaam en onze
geest zullen voor
eeuwig verenigd 

worden)

We zullen tot God
terugkeren als we

geloof hebben, 
ons van onze zon-

den bekeren en alle 
geboden van God

gehoorzamen.

Het eeuwige 
leven in het 
celestiale 
koninkrijk
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‘De tranen stroomden Hem onder het bidden langs het gezicht, dat naar mij was toege-
wend. Dit beeld ontroerde me dusdanig dat ik uit zuiver medelijden ook begon te schreien.
Mijn gehele hart ging naar Hem uit; ik had Hem met mijn gehele ziel lief en meer dan wat
ook was het mijn grootste verlangen om bij Hem te zijn.

‘Na een poosje stond Hij op en liep naar de plaats waar Hij de apostelen had laten 
neerknielen – en vond ze daar, in diepe slaap! Hij schudde ze zachtjes wakker, en op een
tedere, verwijtende toon, zonder ook maar een spoor van boosheid of ongeduld, vroeg Hij
hun bedroefd of zij niet slechts één uur met Hem konden waken. Daar stond Hij, de 
ontzettende last van de zonden der wereld op zijn schouders dragend, terwijl de kwellingen
van elk mensenkind, groot en klein, zijn gevoelige ziel doorkliefden – en zij konden zelfs
nog niet één uurtje met Hem waken!’ (Through Memory’s Halls, [Independence, Missouri:
Zion’s Printing and Publishing Co., 1930], blz. 82.)

Tekstbespreking • Hoe kunnen wij Christus’ lijden voor onze zonden gedenken en daar onze dankbaarheid
voor tonen?

• Wat moeten wij doen om de verzoening in ons leven effectief te laten zijn?

Schrijf op het bord Helaman 14:13 en laat een jongeman dit vers voorlezen.

• Wanneer wij werkelijk in Jezus Christus geloven, wat doen wij dan?

Schrijf op het bord LV 58:43 en laat een jongeman dit vers voorlezen.

• Wat gaat iemand die zich werkelijk bekeerd heeft volgens deze tekst doen?

Schrijf op het bord LV 19:16–19. Laat een jongeman deze verzen voorlezen.

• Hoe voelt het te weten dat Jezus Christus voor jouw zonden geleden heeft zodat, 
wanneer je je bekeert, je daar zelf niet voor hoeft te lijden?

Geloof in Jezus Christus motiveert ons om ons beter van onze taken te kwijten

Tekstbespreking • Hoe kunnen we de Heer tonen dat wij werkelijk in Hem geloven? (Door onze goede 
werken.)

Lees gezamenlijk Jakobus 2:17–18. Laat de jongemannen deze teksten onderstrepen.

• Op welke manier gedraagt een jongeman, die werkelijk in Jezus Christus gelooft, 
zich anders dan een die dat niet doet?

• Op welke manier heeft jouw geloof jouw leven verandert?

Onderstreep dat onze Hemelse Vader van een Aäronisch priesterschapsdrager meer 
verwacht dan alleen maar geloof.

• Waarom zou een jongeman die werkelijk in Jezus Christus gelooft, beter zijn best doen
om zijn taken in het Aäronisch priesterschap na te komen? (Hij zou anderen meer willen
helpen door zijn priesterschapswerk. Hij zou zijn priesterschap werkelijk eren, opdrachten
uitvoeren, anderen over het evangelie vertellen en gewillig zijn om opdrachten te 
aanvaarden.)

Praktijkgevallen Laat de jongemannen de volgende praktijkgevallen bekijken om te laten zien hoe Aäronisch-
priesterschapsdragers hun geloof in Jezus Christus kunnen tonen door hun roeping in het
priesterschap groot te maken.

1. Rob was al minder-actief vanaf de tijd dat hij naar onze wijk was verhuisd. De eerste
paar maanden kwam hij zo af en toe nog weleens naar de priesterschapsvergaderingen.
Maar de laatste tijd sprak hij steeds minder met de quorumleden en het leek wel of hij ze
op school trachtte te ontlopen.

• Als jij nu een lid van Robs quorum was, wat zou jij dan in dit geval doen om je geloof in
Jezus Christus te tonen?

Als u minder-actieve jongemannen hebt, is dit een prachtige gelegenheid om plannen te
maken hoe de actieve jongemannen de minder-actieve jongemannen kunnen helpen en
weer tot activiteit brengen.

2. Broeder en zuster Huisman waren al meer dan veertig jaar lang actieve leden in de kerk.
Zij zijn nu nog met zijn tweetjes over; al hun kinderen zijn volwassen en de deur uit.
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Broeder en zuster Huismanhebben een grote tuin, die broeder Huisman heel goed
onderhield totdat hij afgelopen winter door een beroerte werd getroffen.

• Als jij één van hun huisonderwijzers was, wat zou jij dan in dit geval kunnen doen om je
geloof in Jezus Christus te tonen?

• En wat zou jij kunnen doen om het geloof van broeder en zuster Huisman in Jezus
Christus te versterken?

3. Een raadgever van de quorumpresident ouderlingen kwam tijdens een vergadering van
het jongemannenquorum binnen en zei: ‘Ik heb drie Aäronisch-priesterschapsdragers
nodig om zaterdagmorgen vier uur op de welzijnszorgboerderij te werken. Wie van jullie
is bereid te gaan?’

• Hoe zou een Aäronisch priesterschapsdrager met geloof in Jezus Christus reageren op dit
verzoek om hulp?

• Waarom zou zich aanbieden voor deze taak een manier zijn om geloof in Jezus Christus
te tonen?

• Wat kan een Aäronisch priesterschapsdrager doen om zijn geloof te ontwikkelen en te
sterken? (Bidden om geloof; het leven en de zending van Jezus Christus bestuderen en
daar een goed begrip van verkrijgen; andere mensen helpen, eraan denken dat Jezus zelf
een groot dienaar was; vragen dat God je een getuigenis geeft van een bepaald gebod
dat Jezus onderricht heeft en dat gebod gehoorzamen; de komende tijd extra aandacht
besteden aan het goed uitvoeren van priesterschapsopdrachten.)

Tot slot

Adviseur Leg de jongemannen uit dat, als zij werkelijk geloven dat Jezus de Heiland is, zij zich ook
zullen bekeren en goed zullen leven om de zegeningen van de verzoening waardig te zijn.
Wanneer zij werkelijk geloven dat Jezus de macht heeft om een zegen in het leven van
anderen te zijn, zullen zij hun priesterschap eren en trachten de hun gegeven priester-
schapsmacht te gebruiken om anderen tot zegen te zijn. Door hun geloof in Hem te tonen,
de geboden te gehoorzamen, anderen te leren geloof in Hem te hebben en de priester-
schapsverordeningen te gebruiken om anderen te helpen, kunnen zij doelmatige vertegen-
woordigers van de Heiland worden.

Aansporing Spoor de jongemannen aan hun geloof in Jezus Christus te versterken. U zou hen het 
volgende kunnen laten doen:

1. Vraag jezelf, de volgende keer dat je het avondmaal in gereedheid brengt, af of je dit
werk nu doet op een manier die duidelijk je geloof in de Heiland toont.

2. Neem je geloof eens onder de loep. Ga na wat er in je doen en laten niet in overeen-
stemming is met je geloof in de verzoening van Jezus Christus. Beloof jezelf je op die
punten te verbeteren en bid om een groter geloof; houd je aan die belofte.

Les 3
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De Heilige Geest als metgezel

DOEL Iedere jongeman beseft dat hij dagelijks de hulp van de Heilige Geest kan verkrijgen.

VOORBEREIDING Benodigdheden: voor iedere jongeman de Schriften.

OPMERKING Vele jongemannen in de kerk gebruiken de gave van de Heilige Geest veel minder dan zij
eigenlijk kunnen doen. De gave is er om hun elke dag leiding te geven en hun tot zegen te
zijn, maar het gebruik van deze gave vergt wel inspanning. Deze les dient voor iedere 
jongeman een aanmoediging te zijn om de gave van de Heilige Geest vaker te gebruiken
en hun het vertrouwen te geven dat zij dat inderdaad kunnen doen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De gave van de Heilige Geest is een kostbare gave van God

Bespreking • Neem eens aan dat je eindelijk, na daar uren over te hebben nagedacht en voor rond-
gekeken te hebben, hebt besloten wat voor verjaarscadeautje je een gezinslid zou geven.
Je bent er zeker van dat hij het met plezier zal gaan gebruiken. Maar wanneer je het hem
overhandigt, zegt hij alleen maar ‘dankjewel’ en legt het opzij. Na een paar weken merk je
dat hij het nog steeds niet gebruikt heeft. Hoe zou je dat vinden? Waarom?

• Welke gave gaf onze Hemelse Vader je toen je gedoopt werd? (De gave van de 
Heilige Geest.)

• Hoe goed maak je van die belangrijke gave gebruik?

• Hoe denk je dat onze Hemelse Vader het vindt wanneer je die gave niet gebruikt?

Wijs erop dat we bij onze bevestiging tot lid van de kerk het recht ontvangen om de Heilige
Geest voortdurend als metgezel te hebben. Deze gave van de Heilige Geest is een 
onmisbare hulp om in de tegenwoordigheid van onze Hemelse Vader terug te keren. 
Wij dienen over deze gave en de manier waarop zij werkt al het mogelijke te leren zodat we
ze op een verstandige manier kunnen gebruiken.

Tekstbespreking • Wie is de Heilige Geest? (Het derde lid van de Godheid.)

• Hoe zou jij voor iemand die er helemaal niets van afweet de Heilige Geest beschrijven?

Laat de jongemannen LV 130:22 lezen en onderstrepen. Zorg ervoor dat ze begrijpen dat
de Heilige Geest een persoon van geest is in de vorm van een mens.

Citaatbespreking Laat de jongemannen naar de volgende uitspraak van president Lorenzo Snow luisteren
en zien wat zij daaruit over de Heilige Geest kunnen leren:

‘Vanaf het moment dat wij het evangelie ontvangen, de wateren van de doop ingaan en
ons de handen worden opgelegd voor het ontvangen van de gave van de Heilige Geest,
hebben wij een vriend, als we die tenminste niet van ons wegjagen door verkeerde dingen
te doen. Die vriend is de Heilige Geest die aan alle goddelijke dingen deelheeft en ze ons
laat zien’ (Conference Report, april 1899, blz. 52).

• Wat kunnen wij uit deze woorden omtrent de Heilige Geest leren?

Leg er de nadruk op dat Hij onze vriend is en dat wij goed moeten leven om zijn gezelschap
waardig te zijn.

• Wat betekent goed te leven?

Laat de jongemannen deze vraag bespreken. Eventueel kunt u hun antwoordenop het
bord schrijven.

4
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Leg uit dat waardig leven onder meer inhoudt: God aanbidden, bidden, ons lichaam rein
en vrij van verkeerde dingen houden, en niet vulgair zijn. Als wij naar ongeschikte plaatsen
gaan of onszelf in slechte situaties verzeild laten geraken, zullen wij de boodschappen van
de Heilige Geest onduidelijk ontvangen, of zelfs helemaal niet meer.

Tekstbespreking Laat de jongemannen 1 Nephi 16:10 lezen.

• Wat was de naam van dit kompas of deze bal? (De Liahona.)

Laat de jongemannen 1 Nephi 16:28 lezen.

• Waarom werkte de Liahona toen goed? (Door geloof, getrouwheid en aandacht.)

Laat de jongemannen 1 Nephi 18:11–12 lezen.

• Wat gebeurde er met de Liahona toen Laman en Lemuël Nephi vastbonden? (Door hun
goddeloosheid werkte de Liahona niet meer.)

Laat de jongemannen 1 Nephi 18:21 lezen.

• Wanneer begon de Liahona weer te werken?

• Waar bracht de Liahona Nephi en zijn gezin uiteindelijk naartoe? (Naar het beloofde land.)

• Op welke manier kan je de Heilige Geest onze persoonlijke Liahona noemen? (Ook Hij
werkt volgens ons geloof en onze gerechtigheid. Wanneer we zijn influisteringen volgen,
leidt Hij ons naar het beloofde land – het celestiale koninkrijk.)

We dienen de invloed van de Heilige Geest te leren onderkennen

Adviseur Leg uit dat het horen en begrijpen van de influisteringen van de Heilige Geest oefening en
inspanningen vergt. Gewoonlijk krijgen we geen hulp van de Heilige Geest door een 
stem te horen of een plotselinge manifestatie te ontvangen. De influistering van de Heilige
Geest komt vaak via ons geweten. De Heilige Geest wordt soms wel aangeduid als 
die ‘stille, zachte stem’ omdat die aan een vredig gevoel, dat met zijn influistering gepaard
gaat, herkend kan worden. Zijn invloed bereikt het hart en het verstand van de mens 
(zie LV 8:2–3; 85:6).

Citaat Ouderling Boyd K. Packer geeft de jeugd van de kerk het volgende getuigenis:

‘Wanneer je in je jonge jaren goed naar de raad van je ouders, leerkrachten en leiders 
luistert, zul je tevens leren hoe je de beste gids die er bestaat – de influisteringen van de
Heilige Geest – kunt verstaan. Dit zijn persoonlijke openbaringen. We kunnen op een
bepaalde manier voor geestelijke gevaren worden gewaarschuwd. (. . .)

‘Als wij je zover kunnen krijgen dat je naar deze geestelijke boodschappen luistert, zul je
beschermd worden. (. . .) Dan kun je leren wat voor gevoel het is om door de Allerhoogste
geleid te worden. Deze inspiratie kun je nu al ontvangen, bij al je activiteiten, op school, 
bij het maken van afspraakjes – en niet alleen maar bij het uitvoeren van je kerkelijke
opdrachten.

‘Leer nu hoe je moet bidden en hoe je een antwoord op je gebeden kunt ontvangen. Soms
moet je na een gebed, heel geduldig en lang wachten voordat je een antwoord krijgt. 
Sommige gebeden moeten, voor je eigen veiligheid, meteen beantwoord worden en som-
mige influisteringen komen zelfs wel zonder dat je ook maar één woord gebeden hebt. (. . .)

‘Het voornaamste wat je in je jeugd moet doen om geestelijk sterk en onafhankelijk te wor-
den, is je leiders te gehoorzamen. Wanneer je hen gewillig volgt kun je die fijne, gevoelige,
geestelijke influisteringen leren vertrouwen. Dan leer je dat zij je altijd en onfeilbaar leiden
naar dat wat goed is’ (Conference Report, april 1976, blz. 46–47; of Ensign, mei 1976, 
blz. 31–32).

• Hoe kunnen wij leren de influisteringen van de Heilige Geest te gehoorzamen? (Door in
onze jeugd de aanwijzingen van onze ouders en leiders op te volgen.)

• Bij wat voor soort activiteiten heb je inspiratie van de Heilige Geest verkregen?

• Wanneer heb je de inspiratie van de Heilige Geest al ervaren?
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De Heilige Geest beschermt, inspireert en troost

Adviseur Vertel iets van ervaringen in uw leven waarbij u door de Heilige Geest werd beschermd,
getroost of geïnspireerd; laat daarna de jongemannen hetzelfde doen. Wanneer u daar
nog tijd voor heeft en uw bespreking werkelijk zinvol was, kunt u de volgende verhalen
gebruiken:

Verhaal Frank had de opdracht gekregen om voor de klas een voordracht te geven over een
omstreden onderwerp. De voordracht zou meetellen als examen. Omdat hij nog geen
onderwerp had, bad hij om hulp. Hij kreeg de indruk: ‘Als je een omstreden onderwerp wil
hebben, neem dan het Boek van Mormon.’

In de hoop niemand te beledigen begon Frank zijn voordracht met de geschiedenis en
inhoud van het boek uit te leggen. Maar de ingeving van de Geest die hij dan kreeg, was:
‘Ik geef er niet om wat er met mij of mijn beoordeling gebeurt. Het Boek van Mormon is
waar, en eigenlijk zouden ze het allemaal moeten weten.’ En dus begon hij te onderrichten
en zijn getuigenis over het Boek van Mormon te geven alsof hij met onderzoekers aan het
praten was.

Na zijn voordracht verwachtte hij spottende reacties van de andere leerlingen. Maar 
integendeel, de schriftelijke reacties waren erg positief. Sommigen schreven: ‘Je hebt er
mij bijna van overtuigd dat wat je gezegd hebt, waar is.’ Een andere leerling schreef:
‘Eigenlijk wil ik best wat meer over jouw kerk te weten komen’ (naar Gene R. Cook, ‘Trust in
the Lord’, Ensign, maart 1986, blz. 79).

Verhaal Rob begroef zijn gezicht in het kussen. Zijn keel was helemaal dichtgeknepen en deed
hem zeer. Hij kon wel huilen. Zo had hij zich de hele avond al gevoeld, al sinds het eind
van de begrafenis. Het leek allemaal zo oneerlijk.

Eigenlijk was zijn vader niet oud genoeg om nu al te sterven. Iedereen was daar dan ook
erg verbaasd over. Weer voelde hij zich helemaal overweldigd door het verlies en prikten
de tranen hem in de ogen. Maar toen bedacht hij zich plotseling dat hij nog niet had 
gebeden. Hij liet zich uit bed glijden, knielde neer en begon automatisch te bidden. Maar
ineens begon hij werkelijk met de Heer te praten en vertelde hij Hem over zijn verdriet en
dat hij het helemaal niet begreep. Steeds maar weer vroeg hij: ‘Waarom, toch, waarom
moest dat nu gebeuren?’

Er kwam geen stem, geen licht en geen zichtbaar antwoord, maar plotseling voelde Rob
een grote, vredige zekerheid over zich komen. Hij besefte dat alles goed was met zijn
vader en dat, ondanks de nog komende ogenblikken van eenzaamheid en verdriet over dit
verlies, zijn Hemelse Vader heel goed van zijn situatie op de hoogte was en dat Hij hem,
door de Heilige Geest, de zekerheid had gegeven dat alles goed was.

• Hoe kan de Heilige Geest hen die in nood verkeren, troosten?

Tot slot

Geef de jongemannen de aansporing om waardig te leven zodat zij de influisteringen van 
de Heilige Geest kunnen horen, en naar die ‘stille, zachte stem’ die hun handelingen leidt, 
kunnen luisteren. Getuig dat, door dit te doen, elke jongeman veel moeilijkheden zal 
kunnen vermijden en meer vreugde en geluk in zijn leven zal vinden.

Spoor de jongemannen aan om nauwlettend acht te slaan op de leiding die zij van de Heilige
Geest kunnen ontvangen, en om, wanneer zij die inderdaad ontvangen, deze ervaring in
hun dagboek te vermelden.

Getuigenis en
aansporing



De vrije wil

DOEL Iedere jongeman beseft dat zijn persoonlijke vrijheid, bij een juist gebruik van zijn vrije wil,
toeneemt.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten

2. Schrijf de gecursiveerde woorden van president David O. McKay op het bord.

OPMERKING Lees met een gebed in uw hart de geschiedenis van Jozef die naar Egypte werd verkocht
(zie Genesis 37, 39–45). Uit zijn leven leren wij veel over vrijheid en het gebruik van de vrije
wil. In de periode dat hij lichamelijk niet vrij was, behield hij toch zijn geestelijke vrijheid en
was hij volkomen getrouw. Hij is een groot voorbeeld voor iedere Aäronisch- priester-
schapsdrager.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Bordbespreking Teken het volgende waarschuwingsbord op het bord:

Laat de jongemannen zich voorstellen dat zij op zoek zijn naar een plek waar zij kunnen
zwemmen en dan zo’n waarschuwingsbord tegenkomen.

• Beperkt een dergelijk bord je in je vrijheid?

• Uit welke mogelijkheden kunnen we in dit geval kiezen? (We zijn volkomen vrij om ergens
anders te gaan zwemmen; we zijn ook vrij om weer naar huis te gaan; we zijn vrij om ons
niets van de waarschuwing aan te trekken en op die gevaarlijke plaats te gaan zwemmen.)

• Welke keuzen hebben we nog wanneer we in de draaikolk terecht zijn gekomen en
onder water worden getrokken?

• Hoewel we vrij zijn om te bepalen wat wij gaan doen, toch zijn we niet altijd vrij om de
gevolgen of resultaten van onze handelingen te kiezen. Waarom is dat zo? (De gevolgen
komen op natuurlijke wijze.)

Citaat Lees de volgende uitspraak van president David O. McKay voor:

‘Naast het leven zelf is Gods grootste gave aan de mens het recht om dat leven richting 
te geven (. . .) Keuzevrijheid moeten wij hoger aanslaan dan wat de aarde ons verder ook
schenken kan’ (Conference Report van april 1950, blz. 32; cursivering toegevoegd).

5
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Gevaarlijk – draaikolk

Verboden te zwemmen
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• Hoe kunnen wij onze keuzevrijheid beter naar waarde schatten?

Tekstbespreking Laat één van de jongemannen Helaman 14:30 voorlezen. Vraag de jongemannen de 
volgende sleutelwoorden onderstrepen: ‘gij zijt vrij’, ‘het is u vergund om voor uzelf te
handelen’, ‘God heeft u kennis gegeven’, en ‘Hij heeft u vrijgemaakt’.

• Wat betekent deze tekst voor jou?

Help de jongemannen goed begrijpen dat elk individu een vrije wil heeft. We kunnen 
allemaal kiezen tussen goed en kwaad, maar wanneer we eenmaal de keuze hebben
gemaakt, moeten we de gevolgen daarvan aanvaarden.

Door een juist gebruik van onze vrije wil neemt onze persoonlijke vrijheid toe

Laat de jongemannen Genesis 37 opslaan en voor zichzelf lezen. Vertel hun dat zij de 
handelingen van één van de grootste personen uit de Schriften, namelijk Jozef die naar 
Egypte werd verkocht, gaan bestuderen.

Met de volgende vragen kan de adviseur de jongemannen helpen een beter inzicht te 
verkrijgen in bepaalde teksten die ze anders gemakkelijk over het hoofd zouden zien.
Maak gebruik van de volgende vragen of vragen die erop gelijken. Lees de vragen niet
voor uit het lesboek.

• Wie lijkt het meest vrij te zijn, Jozef of zijn broeders?

• In welk opzicht is Jozef niet vrij?

• In welk opzicht is Jozef wel vrij?

• In welk opzicht zijn Jozefs broeders vrij?

• In welk opzicht zijn zij niet vrij?

Laat de jongemannen Genesis 39:1–4 lezen.

• In welke opzichten was Jozef vrij toen hij aan Potifar werd verkocht?

• In welke opzichten was hij niet vrij?

• Welke vrijheden verkreeg Jozef door zijn rechtschapen gedrag?

Laat de jongemannen Genesis 39:7–20 lezen.

• Welke vrijheid verloor Jozef door niet op de verleiding van de vrouw van Potifar in te
gaan?

• Welke vrijheid behield hij?

• In welke opzichten was de vrouw van Potifar vrij?

• In welke opzichten was zij niet vrij?

Laat de jongemannen Genesis 39:21–22 lezen.

• Welke vrijheden verkreeg Jozef toen hij gevangen zat?

• Hoe verkreeg hij die vrijheden?

Laat de jongemannen Genesis 40:8–15, 20–23 lezen.

• Wat voor soort vrijheid dacht Jozef, volgens jou, spoedig te verkrijgen toen de schenker
weer vrijgelaten werd?

• Wat voor vrijheden verkreeg Jozef nadat hij de dromen van farao had uitgelegd?

• Wie was er nu het meest vrij in heel Egypte uit het oogpunt van zowel geestelijke als
lichamelijke vrijheid?

Laat de jongemannen Genesis 42:1–3 lezen.

• In welk opzicht was de gehele familie van Jozef niet vrij? (Zij waren in een lichamelijke
slavernij omdat zij niets te eten hadden.)

Laat de jongemannen Genesis 50:15–21 lezen.

Schriftlezing en
bespreking
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Les 5

• In wat voor soort slavernij hadden Jozefs broers zich meer dan vijftien jaar lang bevon-
den?

• Wat voor soort vrijheid zou Jozef verloren hebben wanneer hij wraakzuchtig was
geweest en had getracht zijn broers met gelijke munt te betalen?

• Waarom denk je dat Jozef met zijn vrije wil die dingen deed die hem in lichamelijke sla-
vernij brachten?

• Wat denk je dat Jozef ons zou aanraden omtrent het maken van juiste keuzen en hun
gevolgen?

Tot slot

Vertel de jongemannen wat uw gevoelens zijn met betrekking tot de vrijheden die wij 
verwerven door onze vrije wil te gebruiken om de Heer te volgen. Maak dit beginsel, 
zo mogelijk met een persoonlijk voorbeeld duidelijk.

Geef de jongelui de volgende aansporing:

1. Lees het verhaal van Jozef nog eens door en bedenk hoe hij door wijze keuzen te maken
een machtig werktuig werd in Gods hand om het goede tot stand te brengen.

2. Let eens goed op hoe, bij jezelf en de mensen om je heen, vrijheid door gemaakte keu-
zen wordt beïnvloed.

3. Gebruik deze week je keuzevrijheid door iemand een grote dienst te bewijzen en laat
daarmee zien dat je gewillig bent de geboden van de Heer te gehoorzamen. Noteer het
resultaat in je dagboek.

Getuigenis en 
aansporing
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Dienstbetoon

DOEL Iedere jongeman wil dienstbaar zijn voor anderen door zijn priesterschapstaken te vervullen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.
c. Twee of drie stukken gereedschap of plaatjes daarvan.

OPMERKING Deze les biedt u de mogelijkheid het leven van de Heiland als een voorbeeld van dienstbe-
toon te stellen voor elke jongeman. Jezus Christus heeft zijn leven in de dienst van zijn
naaste geleefd en hem in het evangelie onderwezen. De grootste vorm van dienstbetoon
die Hij heeft verricht, was toen Hij zijn eigen leven vrijwillig opofferde om ons van zonde te
redden (zie 1 Nephi 11:13–33; 3 Nephi 27:13–16; LV 76:40–42). Help de jongemannen in te
zien dat wij ons geloof in Christus tonen wanneer wij daden van christelijk dienstbetoon
stellen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De essentie van de priesterschapstaak is dienstbetoon

Laat de stukken gereedschap of de plaatjes daarvan zien.

• Hoe kunnen deze werktuigen nuttig zijn?

Help de jongelui inzien dat zo’n stuk gereedschap, ongeacht waar het voor dient, alleen 
maar in de hand van een mens zijn werk kan doen.

Citaat Ouderling Marion D. Hanks heeft eens het volgende gezegd over het soort werktuigen
waar onze Hemelse Vader mee moet werken:

‘Sprekend over zijn dienstknechten heeft de Heer eens gezegd: “En hun arm zal Mijn arm
zijn” [LV 35:14]. Heeft u daar weleens over nagedacht? (. . .) De Heer zegt dat mijn arm zijn
arm is. Mijn verstand, mijn tong, mijn handen, mijn voeten en mijn geldbeurs zijn de enige
werktuigen waar de Heer over kan beschikken om zijn werk te doen. (. . .) Voor zover het u
betreft zijn uw armen, uw middelen, uw intelligentie, uw tong en uw energie de enige 
werktuigen waar de Heer voor zijn werk over kan beschikken om zijn werk te doen’ 
(‘Service’, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 15 oktober 1948], blz. 3).

• Wat voor betekenis hebben deze woorden voor jou?

Citaat President Thomas S. Monson heeft als volgt onderstreept dat wij instrumenten zijn in de
hand van de Heer:

‘Iedere priesterschapsdrager (. . .) is geroepen om te dienen, om zijn beste krachten te 
wijden aan het werk dat hem is toegewezen. Geen enkele opdracht is ondergeschikt in het
werk van de Heer, want elke opdracht heeft eeuwige consequenties. President John Taylor
heeft ons gewaarschuwd: “Als u uw roeping niet grootmaakt, zal God u verantwoordelijk
houden voor diegenen die u had kunnen redden als u uw plicht had vervuld. En wie van
ons kan het zich veroorloven verantwoordelijk te zijn voor het uitstel van het eeuwige leven
van de ziel van een mens?” (. . .)

‘Het oude gezegde blijft waar: “Doe uw plicht, doe uw best; laat dan aan de Heer de rest.”

‘Het merendeel van het dienstbetoon dat priesterschapsdragers verrichten, gebeurt in stilte
en zonder veel omhaal. Een vriendelijke glimlach, een hartelijke handdruk, een oprecht
getuigenis van de waarheid kan letterlijk levens verlichten, de aard van een mens verande-
ren en kostbare zielen redden’ (De Ster, juli 1992, blz.44).

• Welke roeping heeft iedere priesterschapsdrager?

Aanschouwelijk
onderwijs en 
plaatbespreking

6
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Bereidheid te dienen is een maatstaf voor onze liefde voor anderen

Tekstbespreking Laat de jongemannen Mosiah 2:17 lezen en onderstrepen. Stel voor de tekst over en weer
te verwijzen naar Matteüs 25 en LV 42.

• Wat is de kern van de boodschap in deze teksten?

• Voor wie vinden wij het gemakkelijk om dienstbaar te zijn?

• Voor wie vinden wij het moeilijk om dienstbaar te zijn?

• Waarom denk je dat Jezus ons leerde dat wat wij aan de minste van zijn broeders doen,
wij aan Hem doen? (Jezus, die zelf iedereen liefheeft, onderstreept hier dat wij ook ieder-
een moeten liefhebben en dienen, zelfs hen waarvan we denken dat zij de ‘minste’ onder
ons zijn.)

Laat een jongeman het volgende verhaal over een oude visser vertellen of voorlezen.

‘Ons huis lag precies tegenover de ingang van de polikliniek van het John Hopkins 
ziekenhuis in Baltimore. Wij woonden zelf beneden en verhuurden de bovenkamers aan 
patiënten die geregeld naar de polikliniek moesten maar niet in het ziekenhuis waren 
opgenomen.

‘Toen ik op een zomeravond met het avondeten bezig was, werd er geklopt. Ik deed open
en zag een oude man op de stoep staan die er werkelijk verschrikkelijk uitzag.

‘“Mijn hemel, hij is nauwelijks groter dan mijn achtjarig zoontje,” dacht ik toen ik naar zijn
gebogen, in elkaar geschrompeld lichaam keek.

‘Maar het ergste was zijn gezicht – helemaal scheefgetrokken door een rood en rauw
gezwel.

‘Toch klonk zijn stem beschaafd en aangenaam toen hij zei: “Goedenavond. Heeft u 
misschien een kamer voor me voor één nacht? Ik ben van de oostkust en kwam hier 
vanmorgen voor een behandeling; er gaat geen bus terug voor morgenochtend.”

‘Hij vertelde me dat hij al de hele middag vruchteloos had geprobeerd een kamer te krijgen.
“Het zal wel door mijn gezicht komen. Ik weet dat het er vreselijk uitziet, maar mijn dokter
zegt dat met nog een paar behandelingen . . .”

‘Ik aarzelde even maar zijn volgende woorden gaven voor mij de doorslag: “Ik zou in deze
schommelstoel op de veranda kunnen slapen. Mijn bus vertrekt morgenochtend vroeg.”

‘Ik zei hem dat we wel een bed voor hem hadden en vroeg hem voorlopig even op de 
veranda uit te rusten. Toen ging ik weer naar binnen om de laatste hand aan het eten te
leggen. Toen we klaar waren om aan tafel te gaan, nodigde ik de oude man uit met ons
aan tafel te gaan.

‘“Nee dank u, ik heb zelf genoeg,” zei hij en liet een grote papieren zak zien.

‘Toen ik de afwas gedaan had, ging ik op de veranda even met hem zitten praten. Al gauw
merkte ik dat deze oude man een heel groot hart in een klein lichaam had.

‘Hij vertelde me dat hij viste om zichzelf, zijn dochter met vijf kinderen en haar man, 
die invalide was door een ongeluk met zijn rug, te onderhouden. Hij vertelde het niet om te
klagen; om de andere zin dankte hij God voor de zegeningen die hij ontving. Hij was dank-
baar dat zijn ziekte niet gepaard ging met pijn; het leek een soort huidkanker. Hij dankte
God voor de kracht die hij ontving om door te kunnen werken.

‘Toen het tijd was om naar bed te gaan zetten we een veldbed in de kinderkamer voor hem
neer. Toen ik de volgende morgen opstond, waren de lakens netjes opgevouwen en stond
de oude man op de veranda. Hij weigerde ontbijt aan te nemen, maar vlak voor hij naar de
bushalte wilde lopen zei hij, heel aarzelend alsof hij om een geweldige gunst vroeg: 
“Zou ik na mijn volgende behandeling weer bij u mogen komen? Ik zal u helemaal niet tot last
zijn – ik slaap best in een stoel.” Hij zweeg even en zei toen: “Uw kinderen zorgden ervoor
dat ik me echt thuisvoelde. Volwassen mensen storen zich aan mijn gezicht, maar kinderen
schijnen daar geen last van te hebben.”

‘Ik zei hem dat hij gerust terug mocht komen. De volgende keer kwam hij al even over
zevenen in de ochtend. Hij bracht een grote vis en een paar pond hele grote oesters voor
ons mee. Hij vertelde ons dat hij ze diezelfde ochtend voor zijn vertrek had schoongemaakt

Verhaal en 
bespreking
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zodat ze nog lekker vers waren. Ik wist dat zijn bus ’s morgens om vier uur vertrok en vroeg
me af hoe laat hij op had moeten staan om dat allemaal te kunnen doen.

‘Al die jaren dat hij sindsdien bij ons kwam overnachten bracht hij elke keer weer, zonder
mankeren, vis of oesters of groenten uit zijn eigen tuin voor ons mee.

‘Tussendoor ontvingen we nog vaak pakjes per post, altijd per expresse, met daarin vis en
oesters, keurig verpakt in een doos met verse spinazie of boerenkool, elk blad zorgvuldig
gewassen. Deze gaven waren des te kostbaarder omdat wij heel goed wisten dat hij 
vijf kilometer moest lopen om zo’n pakket te posten en dat hij maar heel weinig geld had.

‘Telkens als ik zo’n geschenk ontving, moest ik denken aan een opmerking die onze 
buurman maakte nadat hij de eerste keer was vertrokken. “Heeft die vies uitziende man
vannacht bij jullie geslapen? Ik heb hem weggestuurd. Met zulke lui jaag je je klanten weg.”

‘Misschien is dat ook wel één of twee keer gebeurd. Maar o, als zij die man alleen maar
gekend hadden, misschien zouden zij hun eigen kwalen dan beter hebben kunnen dragen.
Ik weet dat ons gezin er altijd dankbaar voor zal zijn dat we hem hebben leren kennen; 
van hem hebben we geleerd hoe je tegenslagen zonder klagen en het goede met 
dankbaarheid voor God moet aanvaarden’ (Mary Bartels, ‘The Old Fisherman’, Instructor,
mei 1968, blz. 180–181).

• Over welke soorten dienstbetoon gaat dit verhaal?

• Wie was de gever? Wie was de ontvanger?

• Hoe word je gezegend wanneer je dienstbetoon verricht voor anderen?

Wijs erop dat er vele dingen kunnen worden gedaan om een ander te helpen, zonder dat 
daar een opdracht voor gegeven moet worden. In het werk van de Heer zijn gewillige 
werkers, een liefdevolle instelling en een goed begrip van de leringen van de Heiland 
nodig. President Thomas S. Monson vertelde eens over de volgende brief die hij gekregen 
had van een weduwe in zijn ring:

‘Beste president Monson,

‘Ik wil u vertellen over een geweldige ervaring die ik gehad heb. Begin november kregen
alle weduwen en oudere leden een uitnodiging voor een heerlijk diner. Er werd ons mede-
gedeeld dat we ons over vervoer geen zorgen hoefden te maken omdat de wat oudere
jongeren uit de wijk daarvoor zouden zorgen.

‘Op het afgesproken tijdstip belde er een bijzonder aardige jongeman aan die mij en nog
een andere zuster naar de kerk reed. Hij en twee andere jongemannen begeleidden ons
naar binnen. Daarna brachten de jongedames ons naar de garderobe – en vandaar ging
het naar de recreatiezaal, waar we een praatje maakten. Dan brachten ze ons naar de
tafels, waar we gingen zitten, met aan elke zijde een jongeman of een jonge vrouw. 
Vervolgens kregen we een heerlijk (. . .) maal en een passend amusementsprogramma. (. . .)

‘Het was zo’n fijne avond. De meesten van ons hebben toch wel een traantje gelaten 
vanwege de liefde en het respect die ons betoond werden.

‘President Monson, wanneer ik zie dat jongemensen anderen behandelen zoals deze 
jongemensen dat deden, heb ik het gevoel dat de kerk in goede handen is’ 
(De Ster, januari 1990, blz. 43).

• Hoe laat dit soort dienstbetoon zien dat het uit liefde voortkomt?

• Wat is het verband tussen liefde en dienstbetoon?

• Op welke manier heeft dienstbetoon uw liefde voor andere mensen versterkt?

Lees het volgende verhaal van ouderling F. Melvin Hammond voor:

‘Toen ik als zendingspresident werkzaam was in Bolivia kwam een fijne zendeling mij 
opzoeken. Zijn zending liep ten einde. Hij was erg terneergeslagen. (. . .)

‘Hij vertelde me over al de inspanningen die hij aan het begin van zijn zending gedaan had
om hard te werken, vaak te bidden en de zendingsregels te gehoorzamen – in de hoop dat
hij dan honderden dopelingen zou vinden. Maar helaas, de dopelingen waren niet geko-
men. Stilaan begon hij minder en minder te werken. (. . .)

Verhaal en 
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Les 6

‘Wanhopig zei hij tegen me: “Ik ben niets waard! Het maakt geen verschil wat ik doe!” 
Alsof hij een antwoord wou op die vraag vroeg hij me: “Denkt u van wel, president 
Hammond?“ Ik dacht even bij mezelf na over zijn vragen: Kan hij werkelijk een verschil
betekenen? Kan ik dat? Of iemand anders? Hebben de inspanningen van een enkeling wel
enige invloed?

‘Toen zag ik in gedachten miljoenen mensen en gebeurtenissen die een verschil veroor-
zaakt hebben. Ik vertelde hem over (. . .) Copernicus, die een ware ommekeer veroorzaakt
had in de astronomie; en over Mahatma Gandhi, die vrede en liefde had gepredikt en
aldus zijn geboorteland, India, de vrijheid had bezorgd.

‘Ik vertelde hem over [Joseph Smith] die de levende God en Jezus Christus gezien heeft.
(. . .) Gehoor gevend aan hun instructies begon een jongen, een mens, aan de ongelofelijke
opdracht om de weg voor te bereiden zodat het herstelde evangelie gepredikt kon worden
(. . .) aan iedere natie, geslacht, taal en volk. (. . .)

‘Tenslotte sprak ik over de laatste persoon, en duidelijk wel de allerbelangrijkste. Hij was de
Eniggeborene van de Vader in het vlees. (. . .) Een mens! De Zoon van de eeuwige God,
die Zich aan vele dingen onderwierp zodat u en ik opnieuw zullen leven en de hoop op het
eeuwige leven mogen koesteren.

‘Ik legde mijn hand op die van de jonge zendeling en vroeg hem of hij klaar was om weer
zendingswerk te gaan doen. Ik vroeg hem iets goeds tot stand te brengen in het leven van
de bijzondere Boliviaanse kinderen van onze Hemelse Vader. (. . .)

‘Hoewel hij zwak geweest was, had ik toch innerlijk vertrouwen in hem. Ik stond er zelf 
versteld van toen ik hem een van de moeilijkste en verafgelegen gebieden van Bolivia 
toewees – een kleine gemeenschap genaamd Bermejo. (. . .) Het werk daar was al enige
tijd moeilijk geweest. (. . .)

‘In zijn wekelijkse verslagen schreef de zendeling welke inspanningen hij deed om met de
mensen te praten en het evangelie aan hen te verkondigen. Hij merkte op dat zij niet erg
bereid waren om te luisteren, maar dat hij zijn rentmeesterschap getrouw wilde vervullen.
(. . .)

‘En toen gebeurde het. Van de ene op de andere dag steeg het waterpeil van een kleine
rivier nabij het dorp zo hoog als nooit voorheen, en dat vanwege de hevige regenval 
in de bergen. Huizen werden meegesleurd en mensen verdronken. De enige brug die de
stad met de hoofdweg verbond, was losgerukt van zijn steunpunten en meegesleurd
stroomafwaarts. Er was chaos overal.

‘Twee jonge zendelingen zaten temidden van dat tumult. Een van de twee – misschien
dacht hij er wel aan dat “iemand een verschil tot stand kan brengen”, stortte zich in het 
kolkende water en redde veel mensen van een gewisse verdrinkingsdood; hij zocht naar
mensen die onder ingestorte gebouwen begraven lagen, bood hulp aan de gewonden en
bracht voedsel naar de hongerigen.

‘En toen deed er zich een wonder voor. Hij werd een held. (. . .) De mensen die hem en 
zijn boodschap nog maar net verworpen hadden, kwamen hem nu opzoeken (. . .) en 
aanvaardden zijn brandend getuigenis van Jezus Christus en het evangelie dat door middel
van Joseph Smith was hersteld.

‘In die laatste paar maanden van zijn zending bracht deze zendeling tientallen bijzondere
mensen nader tot de kerk. Vandaag staat er een prachtig kerkgebouw in Bermejo. 
Op zondag zit het er vol leden die zich nog altijd die ene zendeling kunnen herinneren die
een verschil wist te maken’ (‘You Can Make a Difference’, New Era, maart 1991, blz. 45–47).

• Hoe heeft het dienstbetoon van iemand anders u beïnvloed?

• Bent u gezegend geweest door het dienstbetoon van iemand anders?

• Hoe kunnen wij zinvoller dienstbetoon verrichten in onze priesterschapstaken?

Citaat Lees en bespreek het volgende citaat met de jongemannen:

‘De Heer ziet ons en waakt over ons. Maar vaak gebruikt hij een ander om in onze behoef-
ten te voorzien’ (Spencer W. Kimball, ‘President Kimball Speaks Out on Service to Others’,
New Era, maart 1981, blz. 47).
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Tot slot

Citaat Lees het volgende citaat voor van Marvin J. Ashton: ‘Neem aan het begin van elke week
potlood en papier en schrijf enkele realistische manieren op waarop je je liefde voor (. . .)
anderen om je heen kan tonen. Liefde is zo’n vaag woord. Om een ander jouw liefde te
laten ervaren zijn concrete handelingen nodig.’ (‘Yellow Ribbons and Charted Courses’,
New Era, juli 1981, blz. 17.)

Bordbespreking Schrijf de volgende woorden op het bord:

• Wat voor soort dienstbetoon kan aan elk van deze groepen worden betoond? Schrijf de
antwoorden naast elk woord.

• Hoe kunnen wij het voorbeeld in dienstbetoon van de Heiland beter navolgen?

Aansporing Trek een cirkel om de eerste twee groepen van de lijst op het bord: ouders en broers en
zusters. Spoor de jongemannen aan tenminste één idee dat ze vandaag besproken hebben
voor hun ouders en gezinsleden te doen en daar een geregelde gewoonte van te maken.
Moedig hun aan om om kracht en leiding te bidden als zij het voorbeeld in dienstbetoon
van de Heiland willen navolgen.

Ouders
Broers en zusters
Buren
Omgeving/Samenleving
Wijk
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Het eeuwige belang 
van het gezin

DOEL Iedere jongeman beseft dat het gezin de belangrijkste organisatie is in dit leven en in de
eeuwigheid.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.
c. Voor iedere jongeman een blaadje.

OPMERKING Waarschijnlijk hebben de jongemannen tot dusver in hun jonge leven niet veel méér 
ervaring met organisaties gehad dan met die van het gezin. Naarmate zij echter 
onafhankelijker worden en meer vrijheid verkrijgen, worden zij meer en meer van het gezin
weggetrokken naar andere interesses en activiteiten. Leg er de nadruk op dat, hoewel
andere activiteiten nuttig en belangrijk zijn, het gezin, zowel in dit leven als in de eeuwigheid,
in het middelpunt van hun belangstelling behoort te staan. Houd rekening met de 
verschillende gezinssituaties van de jongemannen aan wie u lesgeeft.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Het gezin is in dit leven en in de eeuwigheid de belangrijkste organisatie

Bord Leg uit dat de wereld vol zit met verenigingen, bonden en allerhande organisaties.

• Kun je een aantal verenigingen en organisaties in onze eigen samenleving noemen?

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. Zorg ervoor dat het woord gezin
erbij staat.

Bespreking • Welke organisatie op deze lijst is de belangrijkste? (Leid hen tot de conclusie dat het
gezin dat is.)

• Waarom is het gezin de belangrijkste organisatie waar je ooit toe zult behoren? (Omdat
deze eeuwig is; zij is ons door God gegeven. Onze beste eigenschappen en gewoonten
ontwikkelen we thuis.)

Citaat en bespreking President Kimball heeft eens gezegd: ‘Het gezin is de fundamentele eenheid van Gods
koninkrijk op aarde’ (Conferentieverslag, april 1978, blz. 67; of Ensign, mei 1978, blz. 45).

• Waarom heeft onze Hemelse Vader ons volgens jou naar een gezin gestuurd?

• Hoe kunnen gezinnen helpen in de opbouw van het koninkrijk van God?

• Op welke manier ben je gezegend als lid van je ouderlijk gezin?

7
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Bord Schrijf de volgende woorden op het bord:

Lees het volgende lijstje handelingen en gedragingen voor en vraag de jongemannen
waar zij deze voor het eerst geleerd hebben.

• Hoe heb je deze dingen thuis geleerd?

• Hoe kan je meehelpen om van je thuis een betere plaats te maken?

Tekstbespreking Laat de jongemannen 1 Johannes 3:1 lezen en onderstrepen.

• Wat leren wij uit deze tekst over onze verwantschap met onze Hemelse Vader? (Wij zijn
zijn zonen en Hij heeft ons lief.)

Laat de jongemannen Hebreeën 12:9 lezen en onderstrepen om nog meer nadruk op deze
verwantschap te leggen.

• In welk opzicht zijn we allen broers van elkaar?

• Waar nog meer zullen er behalve hier op aarde gezinnen zijn? (In de hoogste graad van
het celestiale koninkrijk.)

• Waarom is het volgens jou belangrijk dat gezinsrelaties ook na de dood blijven 
voortbestaan?

Jij kunt een verschil maken in jouw gezin

Bordbespreking • Wat moeten wij doen om ons gezin te helpen om een eeuwig, celestiaal gezin te worden?

Schrijf de woorden verzegeld en waardig op het bord.

Vertel het volgende verhaal over een jongeman die de verzegeling van zijn familie zeer 
belangrijk vond.

President Phillip Sonntag vertelde de volgende gebeurtenis die plaatsvond toen hij zen-
dingspresident in Nieuw-Zeeland was. Een nieuwe zendeling vertelde hem dat zijn familie
door de zendelingen met het evangelie in aanraking was gekomen toen zij nog in Schot-
land woonden. Het hele gezin was tot de kerk toegetreden behalve de vader. Het gezin
verhuisde later naar Australië waar de jongeman was opgegroeid en op zending was
geroepen.

Toen de jongeman werd aangesteld beloofde de ringpresident hem dat, als hij getrouw
bleef en tijdens zijn zending hard zou werken, het hele gezin in het evangelie verenigd zou
worden en te zijner tijd in de tempel zou worden verzegeld. De jonge zendeling zei dat dit
zijn allerliefste wens was.

Verhaal en
bespreking

eten
lopen
praten
spelen
bidden
liefhebben

vriendelijkheid
geloof
vergevensgezindheid
attentheid
hartelijkheid
trouw
eerlijkheid

reinheid
moed
hoffelijkheid
eerbiedigheid
respect
hulpvaardigheid

Gezin
Kerk
School
Andere plaatsen
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Les 7

Bij de verschillende gesprekken met president Sonntag vroeg de zendeling altijd: ‘President,
ben ik een goede zendeling?’ Maar op het laatst, toen hij nog drie maanden op zending
had, vroeg de zendeling het anders: ‘President, waarom is mijn vader nog geen lid van de
kerk?’ President Sonntag verzekerde hem dat de Heer altijd zijn beloften houdt. Toen zei de
zendeling: ‘Goed, dan zal ik ervoor zorgen een betere zendeling te zijn.’ Terwijl de tranen
hem over de wangen liepen, voegde hij eraan toe: ‘Elk uur dat ik wakker ben, zal ik werken
zodat ik zeker mijn deel van de overeenkomst zal hebben gedaan.’

Hij hield zijn woord en verscheidene gezinnen werden nog door zijn toedoen gedoopt. 
De tijd ging snel om. Eén week voor zijn vertrek werden alle zendelingen die binnenkort naar
huis zouden gaan voor een speciale haardvuuravond uitgenodigd bij de zendingspresident
thuis.

Na de bijeenkomst was de zendeling erg zenuwachtig en vroeg hij of hij nog een gesprek
kon hebben. President Sonntag nam hem mee naar zijn slaapkamer en de zendeling vroeg
hem: ‘President, mag ik mijn vader opbellen?’ President Sonntag gaf hem toestemming.

Twee uur later belde de zendeling op en zijn moeder kwam aan de telefoon. Na de eerste
opgewonden begroetingen vroeg de zendeling: ‘Mam, hoe gaat het met papa?’ 
Zijn moeder antwoordde hem dat zij geen enkel verschil kon zien. Na een korte pauze zei
de zendeling: ‘Mag ik even met papa spreken?’

Toen zijn vader aan de telefoon was gekomen zei de zendeling: ‘Papa, ik heb zo hard
gewerkt als ik maar kon, en ik heb succes gehad, maar mijn zending heeft voor mij geen
enkele waarde als mijn eigen familie niet in zijn geheel in de kerk verenigd is. Daarom daag
ik u uit om aanstaande zaterdag, wanneer ik thuiskom, gedoopt te worden.’

Het was een lange tijd stil, toen kwamen de woorden: ‘Zaterdag zei je?’

‘Ja papa, zaterdag.’

Weer volgde er een lange pauze en toen klonk het: ‘Goed zoon, goed.’

De verbinding was nog maar nauwelijks verbroken of er klonk een enorme juichkreet door
het zendingshuis.

Toen de zendeling de volgende zaterdag op de luchthaven aankwam, was er niemand om
hem af te halen. Uiteindelijk kwam de bisschop er aan die hem geruststelde dat alles in
orde was. Zij reden meteen naar het ringcentrum en toen de bisschop de deur van de
doopkamer opende, stond zijn vader al in het wit in het water. De zendeling deed zijn eigen
witte kleding aan en, met tranen in de ogen, bracht hij zijn rechterarm omhoog en doopte
hij zijn vader.

Nadat zij zich weer verkleed hadden bevestigde de zendeling zijn vader als lid van de
kerk. Daarna zei de ringpresident die vlak bij hem stond: ‘Broeder, wil je meekomen naar
mijn kantoor, dan zal ik je van je zending ontheffen?’

• Hoe liet deze zendeling zien dat hij werkelijk om zijn familie gaf en wilde dat zij een
eeuwig gezin konden worden? (Hij wilde dat zijn vader zich zou laten dopen. Hij hield van
zijn gezin. Tijdens zijn zending werkte hij heel hard. Hij daagde zijn vader uit om gedoopt te
worden.)

• Wat kun jij doen om jouw familie te helpen een eeuwig gezin te worden?

• Wat kun jij doen om een geest van liefde in jouw gezin te brengen?

Tot slot

Aansporing Wijs erop dat, net zoals deze zendeling toonde dat hij genoeg om zijn familie gaf om iets
voor hun algehele vereniging te doen, ook iedere jongeman iets voor het eigen gezin kan
doen.

Laat iedere jongeman voor zichzelf uitmaken wat hij wil doen om te laten zien dat hij van
zijn gezinsleden houdt en hoezeer hij ernaar verlangt dat zij allen worden verenigd. Dit kan
een project zijn dat zich op het hele gezin of één gezinslid in het bijzonder richt. Geef
iedere jongeman een blaadje om zijn voornemen op te schrijven. Laat hen dit volgende week
meebrengen naar de priesterschapsvergadering en zich voorbereiden om iets te vertellen
over het effect dat dit had op hemzelf en op zijn gezin.
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Een geestelijke instelling

DOEL Iedere jongeman beseft wat het wil zeggen een geestelijke instelling te hebben en hoe die
instelling kan worden gevoed.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor iedere jongeman de Schriften.

2. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

OPMERKING Het is de bedoeling van deze les dat iedere jongeman gaat begrijpen dat het aankweken
en onderhouden van een goede relatie tussen geest en lichaam een belangrijk aspect is
van een geestelijke instelling. Het succes van deze les hangt in hoge mate af van uw eigen
streven naar een geestelijk instelling en van uw aanvoelen van de liefde van onze Hemelse
Vader voor deze jongemannen en van zijn verlangen om hen een geestelijke instelling te
laten verkrijgen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Vragen Zeg de jongemannen dat u de les met een aantal persoonlijke vragen wilt beginnen die zij
alleen in hun gedachten dienen te beantwoorden. De vragen worden gaandeweg 
moeilijker en door heel goed over ze na te denken zullen de jongemannen een beter begrip
krijgen en meer profijt trekken van de rest van de les.

De vragen zijn erop gericht de jongemannen uiteindelijk wat meer dan alleen maar 
oppervlakkig over hun zelfbeheersing te laten nadenken, en niet alles als zomaar vanzelf-
sprekend te zien.

1. Kun je je lichaam laten lopen?

2. Kun je je lichaam laten fluiten of zingen?

3. Kun je je lichaam laten zwemmen?

4. Kun je je lichaam laten lachen of huilen wanneer je maar wilt?

5. Kun je je lichaam goed oefenen?

6. Kun je je lichaam ’s morgens vroeg uit bed laten komen?

7. Kun je je lichaam op zijn minst twee maaltijden zonder eten of drinken laten?

8. Kun je drugs overbodig laten zijn voor je lichaam?

9. Kun je je lichaam laten knielen voor het gebed of dagelijks de Schriften laten lezen?

10. Kun je je lichaam immuun houden voor slechte gedachten?

11. Kun je je lichaam op de juiste manier laten reageren op gevoelens van boosheid, heb
zucht, haat, jaloezie, afgunst en trots?

12. Kun je je lichaam positief op de influisteringen van de Heilige Geest laten reageren?

Bespreking • Waren er vragen bij die je moeilijker vond dan andere? Zo ja, waarom? (Geef de tijd om
hierover na te denken.)

8
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Wat is een geestelijke instelling?

• Wat is een geestelijke instelling?

Laat de jongemannen een omschrijving van een geestelijke instelling geven. Schrijf eventueel 
een samenvatting van hun antwoorden op het bord.

President David O. McKay gaf eens de volgende definitie van een geestelijke instelling
(of spiritualiteit): ‘Het bewustzijn dat men zichzelf overwonnen heeft en dat men contact heeft
met de Oneindige’ (Gospel Ideals, [Salt Lake City: Improvement Era, 1953], blz. 390).

• Wat denk je dat president McKay daarmee bedoelde?

Tekstbespreking Laat de klas LV 88:15 voor zichzelf lezen.

• Uit welke twee onderdelen bestaat de ‘ziel’ van de mens?

• Welke van de twee overheerst wanneer iemand werkelijk een geestelijke instelling heeft,
zijn lichaam of zijn geest?

Lees en bespreek Galaten 5:16–25. Wijs op de essentiële punten in deze verzen, vooral in
vers 16, en leg zo nodig moeilijke woorden uit.

• Wat is ‘het begeren van het vlees’?

• Wat zijn de vruchten van de Geest?

Laat de jongemannen de verzen 22 en 23 onderstrepen.

Help de jongemannen begrijpen dat zij ‘geestelijk’ zijn en een geestelijke instelling ontwik-
kelen wanneer zij de vruchten van de Geest smaken, maar dat zij dat niet zijn wanneer zij
de begeerten van het vlees volgen.

Bordbespreking Schrijf de volgende definitie op het bord: Een geestelijke instelling wil zeggen dat, onder
leiding van de Heilige Geest, onze geest ons lichaam beheerst.

Elk van ons kan een geestelijke instelling ontwikkelen

Citaatbespreking Lees de volgende uitspraak van president Brigham Young voor en bespreek ze:

‘Wanneer de geest aan het lichaam toegeeft, krijgt de duivel de kans om zowel het lichaam
als de geest van die man in zijn macht te krijgen en verliest die man beide.

‘Bedenk wel, (. . .) u allemaal, wanneer u tot iets verkeerds wordt aangezet, wanneer dat in
uw gedachten opkomt, dat dat komt door [het lichaam]. Wanneer u beproefd wordt, 
of heen en weer wordt geslingerd en eraan toegeeft, (. . .) wanneer u op een fout wordt
betrapt, of duidelijk iets fout doet zonder er bij na te denken; wanneer u aan duistere harts-
tochten wilt toegeven, roep uzelf dan een halt toe en laat de geest die God in uw [lichaam]
heeft geplaatst, overnemen. Ik beloof u dat als u dat doet, u alle kwaad zult overwinnen en
het eeuwige leven zult beërven. Maar velen, zeer velen laten de geest aan het lichaam 
toegeven en gaan daardoor verloren’ (Discourses of Brigham Young, bez. door John A.
Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], blz. 70).

• Wat kun je doen om je geest je lichaam te laten controleren?

• Waarom is het belangrijk dat je hulp aan de Heer vraagt om deze controle te verkrijgen?

• Hoe heeft de Heer jou geholpen om een betere controle over het vlees te verkrijgen?

Geef tijd om deze vragen te beantwoorden. Bespreek niet alleen algemene beginselen
maar ook concrete voorbeelden die de jongemannen in hun dagelijks leven kunnen 
tegenkomen.

• Hoe kun je gevoeliger worden voor geestelijke zaken?

Vertel het volgende verhaal:

Er was eens een jongeman die het moeilijk vond om een goed begrip van spiritualiteit 
(een geestelijke instelling) te krijgen. Hij had al wel ervaren dat wanneer hij het goede deed, 
hij zich prettig voelde en hij liefde en vrede in zijn hart had; maar ook dat wanneer hij iets 
verkeerds deed, hij zich niet prettig voelde. Hij wist heel goed wat het betekende om, 

Verhaal en 
bespreking

Bord en citaat-
bespreking
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tegen beter weten in, iets verkeerds te willen doen, maar soms deed hij het gewoon toch
maar. Daarna schaamde hij zich echter en voelde hij zich beroerder dan tevoren.

Op een zondag was er zo’n voortreffelijke en opbouwende geest in de kerkdiensten dat hij
zich vast voornam om altijd het goede te doen zodat hij zich altijd zo prettig zou voelen als
op dat ogenblik.

De jongeman ging naar huis en besloot zijn grootvader, die hij erg respecteerde en 
bewonderde, te vragen wat een jongen van zijn leeftijd kon doen om een geestelijke 
instelling te verkrijgen. De wijze grootvader dacht eens goed na over zijn kleinzoon; het was
wel lang geleden dat hij nog had getracht het leven te beschouwen door de ogen van een
veertienjarige. Maar toen hij zat na te denken kwamen zijn jeugdjaren hem weer duidelijk
voor de geest.

‘Ik herinner me nog hoe het was toen mijn lichaam begon te veranderen’, zei zijn grootvader.
‘Ik herinner me dat ik me over veel dingen druk maakte en zorgen had. Soms kon ik niet al
te best met mijn ouders opschieten. Vaak wist ik niet goed raad met mezelf. Ik was ook wel
een beetje ongerust. In die tijd kocht mijn vader een nieuw paard voor het werk op de
boerderij. Ik kreeg de taak om dat prachtige dier te trainen en ermee te werken. Vader zei
dat, aangezien ik de oudste was, ik best kon leren hoe met het dier om te gaan. Daar
stond ik nu met mijn 47 kilo, en dat paard woog er wel 900. Mijn vader wees me erop dat
zolang ik de baas was en het paard dat besefte, het paard en ik werk gedaan kregen dat
we geen van beiden in ons ééntje zouden kunnen. Samen konden we de velden 
omploegen en voorraden voor het gezin ophalen.

‘Ik herinner me nog elke dag dat ik met dat grote paard gewerkt heb. Ik leerde hem heel
goed kennen. In het begin stribbelde hij veel tegen en deed hij alles wat hij kon om zijn
eigen zin te krijgen, maar ik dacht altijd aan de woorden van mijn vader die gezegd had:
“Jongen, zorg ervoor dat het paard nooit iets kan doen waarvan jij weet dat hij dat niet
mag. Geef hem nooit zijn zin, tenzij het iets is wat jij hem ook wilt laten doen. Als hij ooit het
gevoel krijgt dat hij je de baas is, ben jij verloren.” Ik ontdekte dat ik alle benodigde spullen
had om met het paard te kunnen werken: teugels, tuig, banden en een zadel. Allemaal 
dingen die nodig zijn, maar niet veel zouden uithalen als ik er niet op stond gehoorzaamd te
worden. Ik moest de baas zijn en het paard moest dat goed begrijpen. Door met hem te
werken leerde hij wat er van hem verwacht werd en wat er wel en wat niet toegestaan was.
Wij werden heel goede vrienden maar zowel hij als ik wisten heel goed wie de baas was.’

• Welke vergelijking gaat de grootvader volgens jou maken tussen zichzelf en dat paard,
en tussen zijn geest en zijn lichaam?

‘Op een dag, toen we het veld ploegden, dacht ik diep na over alles wat dat grote paard
en ik met onze samenwerking bereikten. Ik begon na te denken over wat ik als jongen zou
moeten doen om later als volwassen man grote dingen te kunnen bereiken. Ik begon te be-
seffen dat mijn geest, op dezelfde manier als ik met het paard deed, mij steeds probeerde
te laten doen wat correct en het beste was. Wanneer ik mijn lichaam zijn eigen zin gaf, liep
het allemaal verkeerd af. Dan was het net alsof ik dat paard zijn eigen gang liet gaan en ik
geen stevige greep op de teugels meer had. Wanneer mijn lichaam en geest samenwerk-
ten en mijn geest de baas was, kon ik zoveel doen en me zo prettig voelen. Soms wilde
mijn lichaam dingen eten, dingen zeggen, of dingen doen waarvan ik wist dat zij niet goed
waren. Het leek wel of mijn geest mij liet weten wanneer, of hoeveel, zelfs of ik iets al of niet
mocht doen. Zo lang ik naar mijn geest luisterde en deze gehoorzaamde ging alles goed.

‘Toen ik volwassen werd, kon ik vaak andere mensen gadeslaan. Ik zag mensen die hun
eetlust niet konden beheersen, of die het drinken en vloeken of het vertellen van 
ongepaste grappen niet konden laten. Wanneer ik daarover nadacht, vroeg ik mezelf vaak
af: waarom? Waarom lieten deze mensen hun lichaam de baas over hun geest spelen in
plaats van andersom?

‘Ik zag ook andere mensen, mensen waar ik graag mee omging, die veel om anderen
gaven, die veel tijd besteedden aan het helpen van anderen, mensen waarvan ik wist dat
zij veel goeds tot stand brachten. Wanneer ik die mensen eens nader bestudeerde, 
merkte ik dat ieder van hen als het ware een team vormde dat uit twee leden bestond. Net
zoals ik en het paard als een team samenwerkten en veel tot stand konden brengen, kan
een mens die naar zijn geest luistert en erop staat dat zijn lichaam en zijn geest goed
samenwerken, ook veel tot stand brengen. En zo nam ik al in mijn jonge jaren het besluit
dat ik zo’n man wilde worden.’
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Les 8

• Hoeveel inspanning is er nodig om ons lichaam ondergeschikt aan onze geest te maken?

Laat de jongemannen begrijpen dat we hard ons best moeten doen om dit soort 
zelfbeheersing te verkrijgen. Voor iemand die al jaren naar zijn geest heeft proberen te 
luisteren, is dit waarschijnlijk al een goed ontwikkelde gewoonte. Maar voor iemand die dat
nu begint te doen zal het jarenlang voortdurend krachtsinspanning vergen. Ongeacht hoe
sterk of zwak iemand zich voelt, de grote beloningen die deze krachtsinspanningen met
zich brengen zullen de moeite dubbel en dwars waard zijn.

• Hoe kunnen wij ons lichaam elke dag trainen om beter naar onze geest te luisteren?
(Antwoorden kunnen onder meer zijn: ’s morgens en ’s avonds om kracht bidden; 
je verlangens en moeilijkheden eerlijk met je Hemelse Vader bespreken; naar vooraan-
staande mensen kijken en van hen leren; dingen doen die moeilijk voor je zijn; van tevoren
bepalen wat je bij bepaalde confrontaties zult doen; stoppen wanneer je in verzoeking
komt en tot tien tellen of een heilige lofzang of tekst in gedachten overlopen; geregeld in
de Schriften studeren; aan je moeder, vader of bisschop denken en je afvragen wat zij in
jouw situatie zouden doen; uit de buurt blijven van situaties waarin je in verzoeking kunt
worden gebracht.)

Tekstbespreking Neem Galaten 5:16–25 nog eens door en vraag:

• Wat voor soort leven wil jij gaan leiden?

• Wat voor soort thuis wil je hebben als je eenmaal getrouwd bent en je een gezin krijgt? 
Wat voor soort thuis wil je nu hebben?

• Hoe heeft het volgen van de Geest jou geholpen om van je thuis een betere plaats te 
maken om te wonen?

Tot slot

Getuigenis Getuig dat onze Hemelse Vader altijd klaar staat om ons te helpen wanneer we onszelf 
willen verbeteren. Vertel welke kracht en vreugde u ervaren hebt toen u leerde uw lichaam
ondergeschikt te maken aan uw geest. Moedig de jongemannen aan er direct mee te
beginnen hun lichaam beter te oefenen in het luisteren naar hun geest.

Verhaal Vertel het volgende verhaal:

‘[Er was eens een] vader die met zijn zoon in een veld boomstronken ging opruimen. 
Zijn zoon probeerde uit alle macht met een koevoet een stronk uit de grond te lichten. 
De vader ging naar zijn zoon toe en zei: “Mijn zoon, ben jij al je krachten aan het gebruiken?”

‘“Ja vader,” zei de jongen.

‘Zijn vader zei: “Neen, nietwaar.”

‘“Jawel vader, dat doe ik wel.”

‘“Mijn zoon, je hebt niet al je krachten ingespannen totdat je je vader gevraagd hebt je te
helpen. Ik wil je altijd helpen. Je hoeft het alleen maar te vragen. Roep alleen maar en ik
kom je helpen.”

‘Wij hebben niet alle beschikbare krachten gebruikt zolang we de hulp van de Heer niet
hebben ingeroepen.’ (A. Theodore Tuttle, Spirituality: The Challenge of Today, 
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 28 maart 1967], blz. 67.)

Aansporing Spoor de jongelui aan om:

1. De films, boeken en televisieprogramma’s waar zij deze week mee in aanraking komen
te evalueren en ervoor te zorgen dat zij diegene vermijden die ‘de begeerten van het
vlees’ stimuleren.

2. Alle geestelijke influisteringen die zij deze week krijgen te onderkennen en er gehoor aan
te geven.

3. Te leren hoe zij hun lichaam en hun gedachten beter kunnen gaan beheersen.

4. Voortdurend de hulp van de Heer te zoeken bij hun inspanningen om hun lichamen
onder controle te krijgen.



Bekering en de verzoening 
van Jezus Christus

DOEL Iedere jongeman krijgt een duidelijk begrip van de betekenis van bekering en de noodzaak
om deze kostbare gave te gebruiken.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

2. (Naar keuze) Breng een zak of reiskoffer mee gevuld met reisbenodigdheden en stenen.

3. Neem de raadgevingen over bekering door op blz. 15 en 16 van Voor de kracht van de
jeugd [34285 120].

OPMERKING Deze les biedt u de gelegenheid om de jongemannen duidelijk te laten beseffen dat we
van onze zonden gereinigd worden door de verzoening van Jezus Christus. Jesaja heeft
geschreven:

‘Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; (. . .)

‘Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw’ (Jesaja 1:16, 18).

Deze grote zegening is alleen mogelijk door het zoenoffer van de Heiland. Help de jonge-
mannen de grote zegening van bekering te begrijpen en waarderen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Tekstbespreking • Als je nu eens de aandacht van de gehele wereld zou krijgen, wat zou je dan zeggen?

Geef de jongemannen de gelegenheid hier in het kort op te antwoorden. Vergelijk hun 
antwoorden met wat Alma gezegd zou hebben door Alma 29:1–2 voor te lezen.

• Waarom vindt Alma bekering zo’n belangrijke boodschap? (Als iedereen zich van zijn
zonden zou bekeren zou er in het geheel geen verdriet meer op aarde zijn.)

• Hoe wordt droefheid door bekering verdreven?

Bordbespreking Schrijf op het bord: niet doen en misdoen.

• Wat betekenen deze woorden? (Niet doen spreekt voor zichzelf: iets wordt nagelaten;
het wordt niet gedaan; misdoen wil zeggen: er wordt wel iets gedaan, maar verkeerd.)

• Kun je enkele voorbeelden geven van zonden die begaan worden door iets niet te doen,
en van zonden die begaan worden door iets te misdoen?

Schrijf de antwoorden verkort op het bord. Hier volgen enkele mogelijke antwoorden:
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Zonden door 
iets niet te doen

1. Geen tiende betalen
2. Niet naar de kerk gaan
3. Priesterschapsplichten 

verwaarlozen
4. Niet bidden
5. Niet liefhebben
6. Niet willen vergeven

Zonden door 
iets te misdoen

1. Roken
2. Oneerlijk zijn
3. Vloeken
4. Seksuele zonden
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Tekstbespreking • Hoe voelen mensen zich vaak als zij iets verzuimd hebben wat zij hadden moeten doen,
of iets gedaan hebben wat zij niet hadden moeten doen? (Schuldig.)

• Op welke manier kunnen schuldgevoelens slecht zijn? En op welke manier goed?

Wijs erop dat veel mensen in deze tijd beweren dat schuldgevoelens niet goed zijn. 
In Alma 42:29–30 zien we echter dat Alma zijn zoon Corianton iets heel belangrijks over
schuldgevoelens heeft gezegd. Laat de jongemannen die tekst lezen en onderstrepen.

• Waarom vertelde Alma Corianton dat zijn zonden hem moeten verontrusten? (Schuldge-
voelens kunnen hem tot bekering brengen.)

• Wanneer dienen we schuldgevoelens te hebben? (Wanneer we iets verkeerds gedaan
hebben en ons moeten bekeren.)

• Wat voor goeds kan er uit schuldgevoelens voortkomen? (Dat we onze zonden erkennen
en ons er dan van bekeren.)

• Waarom drukte Alma Corianton op het hart zich niet voor zijn zonden te verontschuldigen?

• Hoe kunnen we onszelf aanpraten dat we onze zonden vergeten of ons ervoor gaan ver-
ontschuldigen?

Laat de jongemannen 2 Nephi 25:26 lezen en onderstrepen.

• Wie heeft het voor ons mogelijk gemaakt ons te bekeren? (Jezus Christus.)

• Hoe heeft hij dat gedaan? (Door zijn verzoening en lijden.)

• Wat betekent het woord verzoening voor jou? Hoe kun je tot een beter begrip van de
verzoening komen?

Maak de jongemannen duidelijk dat zij door studie, gebed en bekering tot een goed besef
van het belang van de verzoening van Christus voor elk van hen kunnen komen.

• Welke hulp heeft u al gehad aan een begrip van het zoenoffer van de Heiland?

• Hoe kunt u uw waardering tonen voor zijn zoenoffer?

Door bekering gaan we vooruit en worden we gelukkig

Citaten ‘Bekering is (. . .) na geloof, het meest bemoedigende woord in het christelijk vocabularium’
(Jeffrey R. Holland, ‘Voor moeilijke omstandigheden’, De Ster, januari 1982, blz. 10).

• Hoe kan bekering ‘bemoedigend’ zijn?

Leg de jongemannen tijdens de bespreking uit dat bekering groei, verbetering en 
vooruitgang stimuleert. Het gevolg van waarachtige bekering is vrede, een gevoel van 
welbehagen en geluk.

Leg tevens uit dat bekering wel een positief beginsel is dat bemoedigt en verheft, maar dat
het niet zonder pijn verloopt. Integendeel, het bekeringsproces kan soms erg veel pijn
doen.

Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball voor:

‘Bekering (. . .) wil niet zeggen dat we om zonden kunnen lachen. (.. .) Het is niet op enigerlei
wijze trachten de ernst van een misstap trachten te verdoezelen. (. . .)

Dat is heel belangrijk: Wees er maar flink verontrust over; huil er maar om; krijg maar eens
een flinke afstraffing. Probeer niet je zonde op wat voor manier ook te vergoelijken’ 
(‘What is True Repentance?’ New Era, mei 1974, blz. 4–5).

Tekstbespreking • Wat wil zich bekeren eigenlijk zeggen?

Laat de jongemannen LV 58:42–43 lezen en stel voor dat ze die verzen onderstrepen.

• Wat wil je zonden belijden en verzaken zeggen?

Het is een goed idee om de raadgevingen aangaande bekering op blz. 15 en 16 in de bro-
chure Voor de kracht van de jeugd te lezen en te bespreken.
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• Waarom is het, in het licht van de eeuwigheid gezien, gemakkelijker om je wel, dan om 
je niet te bekeren?

Leg uit dat het leven te vergelijken is met een lange reis die je onderneemt met een rugzak 
of een reiskoffer. (Indien u een rugzak of een reiskoffer heeft meegebracht zoals 
aangegeven onder ‘Voorbereiding’, laat die dan nu zien.) Wijs erop dat de rugzak zwaar is 
omdat men daar alle reisbenodigdheden in meeneemt: voedsel, kleding en beddegoed. 
Niemand voelt er voor om nog eens stenen of andere onnodige ballast mee te sjouwen in 
de rugzak. Die zouden maar ruimte innemen en het geheel onnodig zwaar maken.

• Wat voor extra en onnodige ballast proberen we soms op onze levensreis mee te 
sjouwen? (Zonden.)

• Hoe kunnen we van die extra ballast afkomen? (Door ons te bekeren. Wanneer wij ons
van onze zonden bekeren, zal Christus onze lasten voor ons dragen.)

Neem een paar stenen uit de rugzak.

• Wat voor verschil maakt dit voor onze reis? (De reis is waarschijnlijk nog steeds lang en
moeilijk, maar lang niet zo zwaar meer als toen we die stenen nog moesten meesjouwen.)

Leg een van de gevolgen van niet bekeren van onze zonden uit aan de hand van het 
volgende verhaal:

‘Over het algemeen was die ijsregen niet zo vernietigend. Er waren inderdaad wel een
paar draden naar beneden gekomen en het aantal ongelukken op de autoweg was 
plotseling wel gestegen. Bovendien was het bepaald geen pretje meer om buiten te lopen;
het was moeilijk. Het was zeker onaangenaam weer, maar het kon niet ernstig genoemd
worden. Onder normale omstandigheden had de grote noteboom gemakkelijk het extra
gewicht, dat zich geleidelijk aan op zijn wijde takkenmassa begon af te zetten, wel kunnen
dragen. Het was die ijzeren wig in het hart van de stam die al de schade veroorzaakt had.

‘Het verhaal van die ijzeren wig begon jaren geleden toen de oude boer met zijn witte haar
nog een jongen was op de boerderij van zijn vader. De zaagmolen was nog maar pas 
uit de vallei verplaatst en de kolonisten vonden toen nog allerhande stukken gereedschap
her en der verspreid liggen. (. . .)

‘Op die bewuste dag was het een houthakkerswig – een breed, plat en zwaar stuk 
gereedschap van meer dan 30 cm lang dat aan de bovenkant was uitgeslagen door het
vele gebruik. Het pad van het weiland aan de zuidzijde liep niet langs de schuur, en omdat
hij toch al laat voor het eten was, legde de jongen de wig maar tussen de takken van het
noteboompje dat zijn vader pas bij het hek aan de voorkant had geplant. Na het eten, of
wanneer hij toch die kant opging, zou hij die wig wel even ophalen en in de schuur leggen.

‘Dat was hij ook heilig van plan geweest, maar hij was er nooit toe gekomen. Toen hij 
volwassen geworden was, zat de wig, een beetje vastgeklemd, nog steeds tussen de 
takken. Toen hij trouwde en de boerderij van zijn vader overnam, zat ze daar nog steeds,
maar nu stevig vast. Op de dag dat de dorsers hun maaltijd onder die boom gebruikten,
was de wig al half overgroeid. (. . .) De wig zat er nog steeds, nu geheel in de stam 
vergroeid, op de winterse dag dat de ijsregen kwam.

‘In de stilte van die winterse nacht, toen dat motregentje overal waar het neerkwam, direct
bevroor, brak één van de drie grootste takken plotseling af en kwam met luid gekraak op
de grond terecht. Daardoor raakte de rest van de kruin zo uit balans dat die ook afbrak en
naar beneden kwam. Toen de storm voorbij was, bleek er geen tak van de eens zo trotse
boom te zijn overgebleven.

‘De volgende morgen stond de boer al vroeg zijn verlies te betreuren. “Ik had er een lieve
som voor over gehad als dat nooit gebeurd was,” mompelde hij bij zichzelf, “het was de
mooiste boom in de hele vallei.”

‘Toen viel zijn oog op iets dat tussen de resten van de boom lag. “De wig,” mompelde hij
vol zelfverwijt. “De wig die ik in het weiland had gevonden.” Met één oogopslag zag hij nu
hoe de boom gesneuveld was. De takvezels hadden, doordat de wig met de platte kant
naar boven rechtop in de stam vergroeid was geraakt, nooit de kans gehad om behoorlijk
verweven te geraken.’ (Samuel T. Whitman, ‘Forgotten Wedges’, aangehaald door presi-
dent Spencer W. Kimball, Conference Report, april 1966, blz. 70–71; of Improvement Era,
juni 1966, blz. 523–524.)

Verhaal en
bespreking

Aanschouwelijk
onderwijs 
(naar keuze)



33

Les 9

• Wat stelt de wig voor in ons leven? (Zonden waarvan we ons niet bekeerd hebben.)

• Wat voor lasten komen er in ons leven voor die we met die ijsregen zouden kunnen 
vergelijken? (Verleidingen om oneerlijk te zijn of op andere manieren immoreel enzovoort.)

• Wat zou ons kunnen gebeuren wanneer wij blijven rondlopen met zonden waar we ons
nooit van bekeren? (Wij zouden net als de boom verzwakt raken en uiteindelijk voor 
verzoekingen bezwijken.)

• Hoe kunnen dergelijke zonden een beletsel voor onze vooruitgang en noodzakelijke 
ontwikkeling zijn? (Alvast één zeer ernstig gevolg is dat wij nimmer het gezelschap van de
Heilige Geest kunnen hebben om ons te helpen juiste beslissingen te nemen en het goede
te doen. Uiteindelijk kan een dergelijke situatie ons zelfs buiten het celestiale koninkrijk 
houden.)

Wijs erop dat er in de Schriften prachtige voorbeelden staan van jongemannen die ernstige 
misstappen hadden begaan, maar door hun bekering hun leven geheel konden 
veranderen en geweldige dienstknechten van de Heer waren geworden, hetgeen hun veel 
vreugde en geluk had gebracht. Eén van hen was Alma de jonge. Alma had veel invloed 
omdat hij de zoon van een groot leider en profeet was. Helaas gebruikte hij deze invloed 
niet ten goede, maar trachtte hij in het geheim, met zijn vrienden, de kerk te vernietigen en 
al het goede dat zijn vader had gedaan teniet te doen. Zij werden tenslotte zo’n obstakel 
voor de groei van de kerk dat de Heer het noodzakelijk achtte tussenbeide te komen en 
hun een halt toe te roepen. De Heer liet hen door een engel waarschuwen zich te bekeren 
omdat zij anders zouden worden vernietigd.

Lees de jongemannen Alma 36:6–21 voor.

• Waar werd Alma zo door gekweld? (Door de angst in al zijn goddeloosheid voor God te
moeten verschijnen.)

• Wat was de bron van Alma’s grote vreugde? (Jezus Christus.)

• Hoe groot was zijn vreugde? (Zo heerlijk als zijn smarten bitter waren geweest.)

• Wat voor invloed denk je dat deze ervaring op Alma’s leven heeft gehad? (Hij werd 
geestelijk ‘opnieuw geboren’ en werd een groot profeet.)

Tot slot

Citaat Lees de volgende uitspraak van ouderling A. Theodore Tuttle voor:

‘Bekering is net als zeep. Zij is de zeep van het leven. Zij wast, net als zeep, de zonden 
van het leven weg. Zij moet net zo vaak als dat nodig is, gebruikt worden. Men dient 
er echter aan te denken dat verkeerd gebruik – niet goed reinigen of maar halfbakken
pogingen – tot “groezeligheid” kunnen leiden. Wanneer die zeep des levens echter goed
wordt gebruikt, reinigt zij grondig, volledig en voor goed. (. . .)

‘De dag zal komen dat wij (. . .) voor de rechterstoel van de Heer zullen worden geleid. 
Dan staan we daar of besmeurd, vies en onrein, of – doordat wij de prachtige gift om te 
reinigen, die zeep des levens, hebben aangenomen en gebruikt – schoon, vergeven en
rein voor de Heer. Denk de volgende keer dat u weer zeep gebruikt, ook eens aan het 
reinigen van uw geest door de zeep des levens te gebruiken, de universele wet van
bekering’ (‘Repentance’, Improvement Era, november 1968, blz. 64, 67).

Aansporing Spoor de jongemannen aan alle teksten die over de verzoening van Christus gaan te
bestuderen en voor een beter begrip van bekering te bidden. Zeg hun dat zij hun eigen
leven eens goed onder de loep moeten nemen en zich onmiddellijk van hun zwakheden
moeten bekeren.

Verhaal uit de
Schriften en
bespreking
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Schriftstudie

DOEL Iedere jongeman verbindt zich ertoe regelmatig de Schriften te bestuderen met een gebed
in het hart.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften
b. Voor iedere jongeman een potlood

2. Maak voor iedere jongeman een kopie van ‘Onderwerpen en verwijzingen’.

3. Vraag de jongemannen 1 Nephi 3–5 te bestuderen.

4. U kunt een jongeman laten vertellen hoe Lehi’s zonen naar Jeruzalem teruggingen om
de koperen platen op te halen.

5. Aan het eind van deze les is een belangrijke activiteit opgenomen. Trek daar ten minste
twintig tot vijfentwintig minuten voor uit.

6. Toon plaat 1: Joseph Smith zoekt wijsheid in de Bijbel. (Zie tevens Evangelieplaten 402
[34730 120].)

OPMERKING Deze les verschaft u de gelegenheid om de nadruk te leggen op het belang van het lezen
en bestuderen van het Boek van Mormon. President Ezra Taft Benson heeft gezegd: 
‘In 1832, toen enkele zendelingen uit het zendingsveld terugkeerden, berispte de Heer hen
dat zij het Boek van Mormon te lichtvaardig hadden opgevat. Als gevolg van die houding,
zei hij, was hun geest verduisterd. (. . .) En toen zei de Heer: “En zij zullen onder deze 
veroordeling blijven, totdat zij zich bekeren en het nieuwe verbond gedenken, namelijk het
Boek van Mormon” (LV 84:54–57)’ (De Ster, januari 1987, blz. 3).

In plaats van onder veroordeling te komen kunnen jongemannen bijzonder gezegend 
worden door het Boek van Mormon te bestuderen. President Benson heeft ook gezegd:
“Jongemannen, het Boek van Mormon zal jullie leven veranderen. Het zal jullie sterken
tegen het kwaad van deze tijd. Het zal een spiritualiteit in jullie leven brengen dat geen
ander boek zal kunnen. Het zal het belangrijkste boek zijn dat je als voorbereiding op je
zending en je verdere leven zult lezen. Een jongeman die het Boek van Mormon kent 
en ervan houdt, die het meerdere malen heeft gelezen, die een bestendig getuigenis van
de waarheid ervan heeft ontvangen en de leringen ervan toepast, zal in staat zijn de 
verleidingen van de duivel te weerstaan en een machtig instrument in de handen van de
Heer te worden” (De Ster, 1986, nr. 6, blz. 41).

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De Schriften bevatten grote schatten

• Wat is een schat?

• Wat zou je meenemen als je huis in brand stond en je alleen maar kunt redden wat je in 
je handen kunt dragen?

Wijs erop dat, wat het ook moge zijn, het in elk geval iets is waar elke jongeman zeer veel
waarde aan hecht.

Wijs erop dat mensen soms meer grote waarde hechten aan andere dingen dan geld of
juwelen. Laat de van tevoren gevraagde jongeman vertellen hoe Lehi’s zonen teruggingen
om de koperen platen te halen.

Andere jongemannen kunnen, wanneer nodig, meehelpen om het verhaal te vertellen.

Verhaal uit de
Schriften en
bespreking

10
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• Waar hechtten Lehi en Nephi veel waarde aan? (Aan het woord van de Heer.)

• Waaruit blijkt in dit verhaal dat Lehi en Nephi veel waarde hechtten aan het woord van
de Heer dat op de koperen platen gegraveerd stond? (Uit Nephi’s gewilligheid om de reis
te maken, ondanks het gevaar voor zijn eigen leven; uit zijn vasthoudendheid om de platen
in bezit te krijgen, ondanks twee mislukte pogingen; uit hun gewilligheid om al hun goud,
zilver en andere kostbare bezittingen op te offeren in ruil voor de platen; uit het feit dat
Nephi, ondanks zijn tegenzin, Laban doodde.)

Tekstbespreking Laat de jongemannen 1 Nephi 5:21–22 lezen en onderstrepen, en vaststellen hoe blij Nephi
was met de schriftuur die hij op de koperen platen van Laban aantrof, nadat hij die eindelijk
bemachtigd had.

• Wat zei Nephi over de waarde van de koperen platen?

• Waarom waren zij van grote waarde? (Omdat het volk daarmee in het bezit van de 
geboden van de Heer was gekomen.)

Wijs er op dat het Boek van Mormon ook nog het verslag bevat van een ander volk, 
de Mulekieten, die geen schriftuur hadden. Laat de jongemannen Omni 1:15–17 lezen.

• Wat gebeurde er met een heel volk omdat het geen schriftuur had? (Hun taal degene-
reerde en het verloochende God.)

• Waarom zijn de Schriften zo waardevol?

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. Help hen hierbij wanneer dat
nodig is. Hier volgen enkele mogelijke antwoorden: de Schriften getuigen dat Jezus de
Christus en de Heiland is; zij laten ons weten hoe wij naar onze Hemelse Vader terug 
kunnen keren; zij leren ons hoe wij anderen dienen te behandelen en gelukkig kunnen zijn;
zij leren ons wat de zegeningen voor gehoorzaamheid en de straf voor ongehoorzaamheid
zijn; zij laten ons weten wat er in de toekomst zal gebeuren zodat wij ons daar op kunnen
voorbereiden.

Getuigenis Getuig dat de Schriften een onbetaalbare schat aan kennis vormen, die voor elke jongeman
een hulpmiddel op zijn weg naar de zaligheid zijn.

• Hoe heeft schriftstudie u geholpen?

Wij kunnen de schat van de Schriften begrijpen door regelmatige studie met een
gebed in het hart

Tekstbespreking • Hoe vaak eet jij gewoonlijk?

Laat de jongemannen 2 Nephi 31:20 voor zichzelf lezen en onderstrepen.

• Wat is het verschil tussen zich ‘aan iets vergasten’ en ‘iets wel interessant vinden’?

• Wat is het verschil tussen ‘zich aan de woorden van Christus vergasten’ en deze ‘wel
interessant vinden’?

• Waar vinden we de woorden van Christus? (In de schriftuur van de Kerk van 
Jezus Christus.)

• Hoe vaak moeten we de Schriften bestuderen?

Citaten President Harold B. Lee drong aan op het dagelijks lezen van de Schriften toen hij zei: 
‘Als we de Schriften niet dagelijks lezen, wordt ons getuigenis zwakker en verdiept onze
geestelijke instelling zich niet’ (Seminarie voor regionale vertegenwoordigers, 
12 december 1970).

• Hoe is uw getuigenis gegroeid door uw schriftstudie?

• Wat kun je doen om je schriftstudie te verbeteren?

Gebruik het volgende citaat om de jongelui beter te laten begrijpen wat schriftstudie is.

‘Ik leerde een klein beetje hoe alle heilige mannen van God God en het evangelie leren
kennen. Het is geen gave voor een paar uitverkorenen, maar eerder een zegen die aan de
wet van gehoorzaamheid en lange uren van studie verbonden is.



36

‘Door in de Schriften te lezen (. . .) leerde ik enkele grondbeginselen van zoeken en 
overpeinzen.

‘1. Bid altijd voor je in de Schriften begint te lezen. Breng je gedachten tot rust en zet alle
wereldse beslommeringen van je af. Blijf, terwijl je leest, doorgaan met bidden wanneer
bepaalde evangeliegedachten uw ziel verlichten of wanneer u vragen heeft. Aarzel
geen ogenblik om uw Vader aan te roepen.

‘2. Houd onder het lezen potlood en papier bij de hand. Dit werkt stimulerend en het zal
vaak gebeuren dat in een ietwat ‘duffe’ brein doelen, spannende ideetjes of originele
gedachten opkomen.

‘3. Doe langzaam aan! De Schriften bestuderen is geen race. Het is echt niet nodig om
een voorgeschreven aantal hoofdstukken gelezen te hebben voor het naar bed gaan.
Besteed desnoods enkele dagen aan een hoofdstuk of vers. Leer [een] tekst uit het
hoofd en u zult merken dat betekenissen, die tot dusverre verborgen voor u waren en
toch belangrijk voor uw hedendaags leven zijn, in uw brein opbloeien.

‘4. Stel vragen bij het lezen van de Schriften. (. . .) Formuleer de vraag en roep dan de Heer
aan. Toen ik dat deed, gingen de deuren van mijn hart open zodat de Heilige Geest 
binnen kon komen.

‘5. Laat uw gedachten in de loop van de dag vaak over dat ene punt gaan dat u zo 
diepgaand hebt bestudeerd. Denk bijvoorbeeld nog eens na over die waarheid 
“hebt uw naasten lief gelijk uzelf”. Denk steeds weer over die tekst en toets uw eigen 
handelingen; schrijf hem op een kaartje en houd dat steeds bij u.

‘Het is vooral een kwestie van de tijd ervoor te nemen; het is een dagelijkse vernieuwing. 
U zult er dankbaar voor zijn wanneer u daardoor nieuwe gezichtspunten opdoet. 
Er zal een nieuwe lijn in uw leven komen met zelfs dagelijkse openbaring. (. . .)

‘Onze geliefde profeet Joseph Fielding Smith heeft gezegd: “Ik heb mijn gehele leven de
beginselen van het evangelie bestudeerd, erover nagedacht en getracht volgens de 
wetten van de Heer te leven. Daardoor heb ik voor Hem, zijn werk en voor allen die 
zijn doeleinden op aarde nastreven, een grote liefde in mijn hart gekregen” (Conference
Report, oktober 1971, blz. 6.)

‘Neem de tijd om na te denken. Dat is de sleutel van onmetelijke vreugde en kennis hier 
op aarde.

‘[De Heiland heeft gezegd:] “Ik laat deze gezegden met u, om ze in uw hart te overpein-
zen, met dit gebod, dat Ik u geef, dat gij Mij moet aanroepen, terwijl Ik nabij ben –

‘Nadert tot Mij, en Ik zal tot u naderen” (LV 88:62–63)’ (Susan Hill, ‘Pondering Isn’t
Preposterous’, New Era, mei 1976, blz. 49–50).

Getuigenis Getuig dat wij door het overpeinzen van de Schriften meer vreugde aan de Schriften zullen
beleven en nader tot de Heiland zullen komen. Zij die de Schriften hebben geschreven,
werden door de Heilige Geest geïnspireerd.

• Wat ben je bereid de Heilige Geest te laten doen wanneer je in de Schriften leest? 
(Wij dienen toe te laten dat de Heilige Geest ons inspireert en ons helpt om de Schriften
beter te gaan begrijpen.)

• Hoe heeft de Heilige Geest u geholpen bij uw studie van de Schriften?

Activiteit Wijs erop dat de Schriften op verschillende manieren bestudeerd kunnen worden, zoals
vijftien minuten per dag of een hoofdstuk per dag lezen. Sommigen lezen maar een paar
verzen, overpeinzen die en gaan erover in gebed. Anderen bestuderen de Schriften door
een bepaald onderwerp uit te kiezen en dan alle schriftteksten die daar verband mee 
houden door te lezen. Hoe we het ook doen, het is uitermate belangrijk dat we elke dag
tenminste iets in de Schriften lezen, zelfs al zijn het maar één of twee verzen.

Verdeel de klas in groepjes van twee of drie. Geef elke jongeman een kopie van de lijst
‘Onderwerpen en verwijzingen’ en geef elke groep een onderwerp van die lijst.

Laat de jongemannen opschrijven wat zij van elke tekst geleerd hebben. Vraag elke groep
een groepsverslag voor te bereiden over hun onderwerp.
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Verslagen Laat elke groep verslag uitbrengen over wat zij over hun onderwerp geleerd hebben. 
Stel vragen aan alle leden van de groepen zodat iedereen iets tot het verslag bijdraagt.

• Wie van jullie heeft vandaag ten minste één nieuw ding geleerd?

• Wat was dat?

Tot slot

Aansporing Spoor de jongemannen aan enkele andere onderwerpen van hun lijst te bestuderen.

Onderwerpen en verwijzingen

Het celestiale koninkrijk: 1 Korintiërs 15:40–42; LV 76:50–60, 92–96; LV 78:7; LV 131:1–3; LV 137.

De duivel: 2 Nephi 2:17–18; Alma 30:60; Alma 34:23; 3 Nephi 18:18; LV 10:20, 22–27, 33; LV 63:28;
LV 78:10.

De laatste dagen: Jesaja 2:2–3; Jesaja 24:20; Daniël 2:44; Maleachi 4:1–2; Matteüs 24:29–44;
LV 29:14–17.

Het Melchizedeks priesterschap: Genesis 14:18; Hebreeën 5:4–6; Hebreeën 7:1–2; LV 107:1–6, 8,
17–18, 22.
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Satan en zijn verzoekingen

DOEL Iedere jongeman beseft dat Satan werkelijk machtig is, maar dat elk van ons in staat is om
aan verzoekingen het hoofd te bieden.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor iedere jongeman de Schriften.

2. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

OPMERKING Het is de bedoeling dat door deze les de jongemannen Satans werkwijzen gaan 
onderkennen, zodat zij beter aan zijn verzoekingen het hoofd kunnen bieden. Deze en de
volgende les dienen op twee achtereenvolgende zondagen gegeven te worden.

De jongemannen moeten goed begrijpen dat Satan werkelijk bestaat, maar spreekt u ver-
der niet te veel over hem of over ervaringen die uzelf met zijn duistere macht heeft gehad.
Vermijd besprekingen over occulte aangelegenheden. Wanneer jongemannen 
onderwerpen als planchettes [spiritistentafeltje – vert.], séances, spiritisme of satanisme
naar voren brengen, zeg hun dan dat dit allemaal werktuigen van Satan zijn en dat ons is
geboden ons daar verre van te houden. Ga dan zo snel mogelijk weer verder met de les.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Aanwijzingen Lees de volgende aanwijzingen voor. Laat de jongemannen hun hand opsteken wanneer
zij denken te weten op wie de beschrijving slaat. Niemand dient iets te zeggen voordat 
u alle aanwijzingen hebt voorgelezen.

Ik ben een geestkind van God; daardoor ben jij mijn broeder.

Ik was bij de grote raadsvergadering in de hemel aanwezig.

Ik bood aan naar de aarde te gaan en de mensheid te verlossen.

Ik wil graag dat jij zoals ik wordt.

Ik doe erg mijn best jou aan te sporen mij te volgen.

• Over wie heb ik het? Geef tijd voor de beantwoording van die vraag. Lees daarna de
laatste aanwijzing voor.

Ik ben jouw vijand in de sterfelijkheid.

• Over wie denk je dat ik het nu heb? (Satan, de duivel.)

Tekstbespreking Laat de jongemannen Mozes 4:1–4 lezen.

• Wat wilde Satan aanvankelijk doen? (Onze vrije wil teniet doen.)

• Lukte hem dat? (Neen.)

• Wat gebeurde er met hem? (Hij werd uit de hemel geworpen en werd de duivel.)

• Wat doet hij nu? (Hij tracht de mensen op een dwaalspoor te brengen.)

• Wie zijn zijn slachtoffers? (Zij die eerder hem dan God willen volgen.)

Leg uit dat in zekere zin de oorlog die in de hemel was begonnen, nog steeds aan de
gang is. Satan strijdt nog steeds tegen God en tracht ons over te halen hem te volgen.

• Waarom is het belangrijk te weten dat Satan en zijn doeleinden reëel zijn? (De weten-
schap dat Satan, zijn doeleinden en zijn verzoekingen reëel zijn, helpt ons zijn werkwijzen
te onderkennen en te weerstaan.)

11
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Satan bestaat werkelijk

Tekstbespreking Laat de jongemannen 2 Nephi 28:22 lezen.

• Wat wil Satan ons graag doen geloven? (Dat hij niet bestaat.)

Wijs erop dat de eerste stap in de strijd tegen Satan is te onderkennen dat hij werkelijk
bestaat. Velen geloven dat Satan een fabeltje is, dat hij alleen maar een zinnebeeldige
voorstelling van het kwaad in de mensheid is.

• Waarom denk je dat Satan ons niet in hem wil laten geloven? (Als we hem niet ernstig
nemen zijn we er ook minder op voorbereid om weerstand tegen hem te bieden.)

Vergelijk die opvatting over Satan met de ervaringen van Joseph Smith. Laat de 
jongemannen JS-G 1:15–16 lezen.

• Wat gebeurde er toen Joseph begon te bidden? (Hij werd door een duistere macht 
overmand.)

• Wie was die duistere macht? (Satan.)

• Wat voor beschrijving gaf de profeet van Satans macht? (Hij vertelde dat zijn macht echt
was, en sterker dan enige macht die hij ooit tevoren had ervaren.)

• Hoe werd Joseph uit Satans macht bevrijd? (Hij bad in stilte.)

Citaat Lees de volgende uitspraak voor:

‘Eén van de dingen waardoor jonge mensen vaak in moeilijkheden komen, en dat heb ik
ervaren doordat ik een groot deel van mijn leven met jonge mensen heb gewerkt, (. . .) is
dat zij Satan niet ernstig genoeg nemen. Hij heeft een enorme macht, en wanneer wij soms
het idee hebben dat dat wel meevalt en dat wij een bepaalde situatie heus zelf wel 
aankunnen, dan is dat het ogenblik waarop wij in moeilijkheden komen’ (William H. Bennett,
Conference Report, Gebiedsconferentie Nieuw-Zeeland 1976, blz. 14).

• Ben je het met deze woorden eens? Waarom wel of waarom niet?

• Waarom nemen sommige mensen Satans macht niet ernstig genoeg?

Het is Satans bedoeling ons te vernietigen

Tekstbespreking Wijs erop dat Satan er in het voorsterfelijk bestaan niet in is geslaagd onze vrije wil teniet te
doen, maar hij beseft heel goed dat, mocht hij erin slagen ons dit voorrecht nu te laten 
misbruiken, hij onze ziel alsnog kan vernietigen.

Laat de jongemannen 2 Nephi 2:27 lezen en onderstrepen.

• Wat zijn de gevolgen van het goede kiezen? (Vrijheid en het eeuwige leven.)

• Wat zijn de gevolgen wanneer wij Satan volgen? (Gevangenschap en de dood.)

• Hebt u mensen de gevangene van Satan zien worden doordat zij hem gevolgd zijn?

• In welk opzicht ‘sterft’ een volgeling van Satan? (Hij sterft geestelijk daar hij zich van
Gods tegenwoordigheid afscheidt.)

• Wat is het uiteindelijke doel van Satan? (Alle mensen even ellendig te maken als hij zelf is.)

Citaatbespreking Ouderling ElRay L. Christiansen zei over Satans werkwijzen eens het volgende: ‘Satan kent
alle kneepjes. Hij weet waar wij gevoelig zijn voor verleidingen en hoe hij ons kan verleiden
verkeerd te doen. Hij en zijn boodschappers geven het kwaad in, minimaliseren de ernst
van de zonde en maken het kwaad aanlokkelijk’ (’Q and A’, New Era, juli 1975, blz. 49).

• Welke drie werkwijzen noemt ouderling Christiansen in het bijzonder? (Satan geeft het
kwaad in, minimaliseert de ernst van de zonde en maakt het kwaad aanlokkelijk.)

Bordbespreking Schrijf geeft het kwaad in op het bord.

• Welke soort zonden praat Satan de jonge mensen meestal aan? Schrijf de antwoorden
op het bord. Hier volgen enkele mogelijke antwoorden: drinken, roken, bedriegen, liegen,
winkeldiefstal, druggebruik, vloeken en seksueel onrein zijn.

• Hoe probeert Satan heden ten dage jonge mensen te beïnvloeden?
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Schrijf minimaliseert de ernst van zonde op het bord.

Verwijs naar het lijstje zonden. Laat de jongemannen vertellen welke argumenten Satan
gebruikt om de ernst van elke zonde te minimaliseren. Schrijf hun antwoorden rechts van
elke zonde op het bord. Enkele mogelijke antwoorden zijn:

‘Iedereen doet het.’

‘Niemand heeft er last van, wat is er dan zo verkeerd aan?’

‘Een enkele keer kan geen kwaad.’

‘Alleen ik heb er last van.’

‘Als twee mensen van elkaar houden kan het nooit verkeerd zijn.’

• Wat mankeert er aan deze argumenten? (Zij houden geen rekening met de latere 
gevolgen van de zonde, zoals het verlies van zelfrespect; het verlies van spiritualiteit; 
het niet op een zending kunnen gaan, of niet in de tempel kunnen trouwen of het celestiale
koninkrijk niet binnen kunnen gaan; de gekwetste gevoelens van ouders of anderen.)

Wanneer er nog tijd is zou u elk argument nog eens goed onder de loep kunnen nemen en
kunnen uitleggen waarmee in deze argumenten geen rekening wordt gehouden.

Schrijf op het bord maakt het kwaad aanlokkelijk.

• Hoe maakt Satan die zonden aanlokkelijk? (Hij legt vooral de nadruk op alle plezierige
kanten ervan en wekt de indruk dat iedereen het doet.)

• Welke werktuigen gebruikt hij om de zonde aanlokkelijk te maken? (De tv, films, boeken,
tijdschriften, sociale druk van leeftijdgenoten.)

• Hoe wordt met reclame geprobeerd de zonde aanlokkelijk te maken? (Door een verband
te leggen tussen alcohol en tabak enerzijds, en populariteit, rijkdom en opwindende 
dingen anderzijds. Daarin wordt getoond hoe bekende en populaire figuren deze dingen
gebruiken.)

Citaat Wijs erop dat Satan ons en onze zwakke plekken kent. Hij weet wanneer hij ons welke zonde
kan aanpraten [WP4,50] meestal wanneer we moe of ontmoedigd zijn. President 
David O. McKay heeft gezegd: ‘Het punt waarop Satan zal trachten je aan te grijpen en
voor zich te winnen is datgene waar je het allerzwakste in bent; wanneer je jezelf hebt 
verzwakt, zal hij deze zwakheid nog erger maken’ (’The Temptations in Life’, 
Improvement Era, juli 1968, blz. 3).

• Wat is jouw zwakste punt? Hoe ben je op dat punt op de proef gesteld? Hoe kun 
je jezelf op dat punt versterken? (Laat de jongemannen deze vraag slechts voor zichzelf 
beantwoorden.)

Bespreking • Wanneer zijn we het minst in staat verzoekingen te weerstaan?

De volgende antwoorden dienen naar voren te komen: wanneer we ontmoedigd zijn; 
wanneer we lichamelijk en mentaal vermoeid zijn; wanneer we denken dat wij verzoekingen
zonder hulp van de Heer kunnen overwinnen; wanneer we ruzie met vrienden, ouders of
kerkleiders hebben gehad.

Leg uit dat Satans meest doeltreffende tactiek is om ons heel langzaam van het goede
naar het verkeerde te voeren. Het kan hem niets schelen of het nu twee weken of twee jaar
duurt voordat hij ons zover heeft gekregen dat wij een ernstige zonde begaan, zolang hij
maar ziet dat wij steeds meer geneigd zijn aan zijn influisteringen gehoor te geven.

Als Satan jou meteen een grote zonde zou willen laten bedrijven, zou je daar niet aan 
willen denken. Hij zou je echter wel degelijk met zich mee kunnen lokken met ogenschijnlijk
kleine en onbelangrijke overtredingen. Daarna haalt hij je tot steeds grotere zonden over,
totdat hij je ten slotte zover heeft dat hij je iets laat doen waar je aanvankelijk niet aan
gedacht zou hebben.

• Op welke manieren heb je Satan deze werkwijze zien gebruiken bij verschillende soorten
verzoekingen?

Vragen ter 
overweging
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Wij kunnen Satan weerstaan

In de Parel van grote waarde staat het verslag van een gesprek tussen de profeet Mozes 
en God, waarbij Mozes van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Nadat God zich had 
teruggetrokken, verscheen Satan aan Mozes en gebood hij Mozes hem te aanbidden. 
Mozes had echter de heerlijkheid Gods gezien en herkende Satan als een bedrieger.

Lees Mozes’ antwoord in Mozes 1:18–22.

• Hoe werd Mozes van Satans macht bevrijd? (Hij bleef God aanroepen en gebood Satan
heen te gaan.)

• Wat heb jij gedaan om de verzoekingen van Satan met succes te weerstaan?

Citaat ‘Wanneer Satan wordt uitgedaagd wordt hij boos, zoals hij ook boos werd op Mozes. 
Hij riep met een luide stem, beefde en sidderde, en verliet een zeer vastberaden Mozes. (. . .)
Er zat niets anders voor hem op. Wanneer u zegt: “Ga weg van mij Satan,” dan moet hij
gehoorzamen. Elke sterfelijke ziel is sterker dan Satan, als zij vastberaden is.’ 
(Spencer W. Kimball. ‘The Blessings and Responsibilities of Womanhood’, Ensign,
maart 1976, blz. 71; onderstreping toegevoegd.)

Tot slot

Aansporing Spoor de jongemannen aan om Satan en zijn verzoekingen vastberaden te weerstaan. 
Leg er nog eens extra de nadruk op dat Satan geen macht over ons heeft als we hem
weerstaan.

Moedig de jongemannen aan hun zwakke punt, waar Satan hen op zou kunnen aangrijpen,
nog eens goed onder de loep te nemen. Laat hen in hun dagboek twee manieren 
opschrijven waarop ze dit zwakke punt kunnen overwinnen.

Verhaal uit 
de Schriften
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Het gebed

DOEL Iedere jongeman beseft dat hij door ernstig en oprecht gebed nader tot zijn Hemelse
Vader kan komen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden: voor iedere jongeman de Schriften.

2. Maak voor iedere jongeman een kopie van de ‘Uitnodiging om met God te spreken’.

3. Toon plaat 3: Enos bidt. (Zie ook Evangelieplaten 305 [34730 120].)

OPMERKING Sommige jongelui hebben zelden een persoonlijk gebed of hebben dat misschien nog nooit
gedaan. Maar zelfs bij degenen die dat wel doen kan de kwaliteit van dat gebed zeer 
variëren. Sommigen moeten nog de zegeningen van persoonlijk gebed tot hun Hemelse
Vader ontdekken. Anderen kunnen al veel antwoorden op hun gebeden hebben ontvangen.
Hoewel de ervaringen van iedere Aäronisch-priesterschapsdrager op dit gebied verschillen,
is het de bedoeling van deze les hun verlangen te vergroten om dagelijks te bidden om
hun Hemelse Vader te danken en om door gebed hulp en zegeningen te verkrijgen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Lees of vertel het volgende verhaal:

‘Ron Clark (. . .) zal nooit [die bewuste middag vergeten]. Hij lag bekneld onder een 
veewagen van twee ton op de bodem van een opgedroogde rivierbedding. 
Om hem heen lagen verscheidene van zijn beste vrienden – dood. Hij zag het bloedige 
gevolg van het feit dat de zware wagen achterwaarts van een rots naar beneden 
was gestort, een kostbare lading van 45 mensen met zich meesleurend. Twaalf daarvan 
waren nu dood. Er waren er twintig gewond. Ron zelf lag bekneld onder de voorkant 
van de wagen, waar deze het zwaarst was. Zijn kaak was door de val ernstig ontwricht en 
zijn linkerbeen zat verbrijzeld vast onder de vrachtwagen (. . .)

‘Ron was de laatste die van onder het wrak vandaan werd gehaald. Zijn familie kwam kort
nadat hij in het ziekenhuis in Panguitch (Utah) was opgenomen, aan.

‘“Het gaat best hoor, mam,” had hij gezegd.

‘Deze zestienjarige verkenner toonde opmerkelijke moed. En een paar dagen later werd hij
geroepen om iets te doen waarvoor misschien nog wel meer moed nodig was.

‘Hij werd naar huis gestuurd waar hij door een rietje gevoerd moest worden omdat hij zijn
zwaar gezwollen kaak niet kon bewegen. Hij kon nauwelijks spreken. Hij kon helemaal niet
zingen, hetgeen voor Ron een bijzonder nare zaak was. Al zo velen had hij gedurende een
groot deel van zijn leven met zijn onvergelijkelijk mooie stem in verrukking gebracht. (. . .)

‘(. . .) Hij stond nu voor de begrafenis van Gordon en (. . .) de gemeenschappelijke 
begrafenis van nog vijf van zijn beste vrienden. Toen de ringpresident, Ben E. Lewis, 
hem riep kon Ron alleen maar een beetje op krukken voortstrompelen.

‘“Ronnie,” zei hij, “verschillende families willen graag dat jij op de uitvaartdiensten zingt.”

‘Hoe zou hij dat nu kunnen doen? Zijn kaak was zo gezwollen dat hij deze nauwelijks kon
bewegen (. . .)

‘“Je kunt het,” beloofde president Lewis hem, “als je erover in gebed gaat en als je het
werkelijk wilt.”

‘Dat wilde hij echt wel. De volgende dagen deed hij niets anders dan bidden. Hij wist dat
hij deze ongelofelijke opdracht alleen maar met de hulp van de Heer kon volbrengen.

Verhaal en
bespreking

12
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‘Op de ochtend van de begrafenis kon hij niet eten; de kaak zat muurvast en hij kon alleen
maar door zijn gesloten tanden spreken. Alle oefeningen waren tot dusverre op een fiasco
uitgelopen. Met die op elkaar geklemde tanden kon hij zijn stem geen enkele resonantie of
volume geven. Maar hij had zijn woord gegeven.

‘Hij bleef ernstig bidden toen hij met zijn broer Bob op het koorpodium in de (. . .) tabernakel
in Provo zat.

‘Toen, enkele minuten voordat hij moest zingen, kwam er een overweldigend gevoel van
vrede over Ron. Hij wendde zich tot zijn broer en fluisterde: “Ik kan mijn kaak bewegen, 
hij voelt helemaal goed!”

‘Hij pakte zijn krukken, hinkte naar het orgel en knikte met een zwak glimlachje naar de
organist Byron Jensen. Daar stond die jonge verkenner, kaarsrecht terwijl hij omlaag keek
naar de met bloemen overdekte kisten waarin de lichamen van vijf van zijn beste vrienden
uit zijn jonge leven lagen. Hoe zou hij het klaarspelen om te zingen?

‘Prachtig en zuiver klonk dan plotseling zijn stem. “Dat zijn vaderhand u leide (. . .)” 
De krachtig gezongen woorden vulden de tabernakel en stegen op het zomerbriesje ten
hemel. “Blijf op zijne liefde bouwen door op Christus te vertrouwen (. . .)” Zijn stem bleef tot
het laatste toe krachtig klinken, maar toen opeens (. . .) kon hij niet verder. Hij aarzelde en
fluisterde toen (. . .) “tot w’u wederzien.”

‘De tranen liepen de vijftienhonderd aanwezigen over het gezicht [WP4,50] tranen die niet
alleen geschreid werden voor de vijf jongens die waren heengegaan, maar ook voor die
moedige jonge verkenner met zijn opgezette kaak.

‘Wat die kaak betreft [WP4,50] die kwam direct na het zingen weer muurvast te zitten en
het duurde nog weken voordat Ron die weer bewegen kon.

‘Niemand kan Ron wijsmaken dat er geen wonderen meer bestaan. (. . .) Maar wonderen
gebeuren nu éénmaal niet zomaar. Daar is waarachtig geloof, veel oprecht gebed en een
grote krachtsinspanning voor nodig. In dit geval werd door een zeer sterke jongeman aan
alle drie die voorwaarden voldaan’ (Loye Wright, ‘With Trust in God’, Improvement Era,
augustus 1967, blz. 42–43).

• Wat denk je dat de gevoelens van deze jongeman over het gebed waren? Waarom?

• Hoe heb je door middel van gebed dingen kunnen doen waarvan je voordien dacht dat
je het niet zou kunnen?

Geef de jongelui de gelegenheid iets te vertellen over eventuele ervaringen die zij op dit
gebied hebben gehad. Het hoeven geen grote wonderen zoals in het verhaal te zijn, maar
gewone, alledaagse opdrachtenwaar zij door hun gebed hulp bij verkregen hebben. 
Zorg ervoor dat u eventueel een eigen ervaring kunt vertellen om de bespreking op gang
te brengen.

Het gebed is communicatie met onze Vader in de hemel

Bespreking • Wanneer vinden we het gemakkelijk om te bidden? Waarom?

Laat de jongemannen specifieke antwoorden geven.

• Wanneer vinden we het moeilijk om te bidden? Waarom?

Laat de jongemannen ook hier specifieke antwoorden geven.

• Wat is het verschil tussen ons gebed ‘doen’ of ‘zeggen’ en werkelijk doelbewust bidden?

Activiteit Geef iedere jongeman een kopie van de ‘Uitnodiging om met God te spreken’. Lees en
bespreek de daarop voorkomende teksten. Laat elke jongeman rechts van de 
schriftuurplaats sleutelwoorden opschrijven.

• Hoe kunnen we ‘altijd bidden’?

Citaatbespreking • Wat betekent een gebed in je hart hebben? Ons is toch geleerd dat we hardop moeten
bidden?

Het volgende citaat kan behulpzaam zijn bij de bespreking:
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‘Natuurlijk kun je tot de Heer spreken zonder je lippen te bewegen. Je kunt in de klas zitten
en onderwijl in gedachten bidden, of over het schoolplein lopen en daarbij in gedachten
met de Heer spreken. Je kunt midden in een menigte in stilte bidden. Maar ga zo af en toe
ook eens in de stilte van je eigen kamer op je knieën en spreek hardop tot de Heer. 
Spreek zo lang als je wilt met Hem en vertel Hem wat je diep in je hart voelt. Spreek tot
Hem over je frustraties, je verlangen om vooruitgang te maken, je verlangen om je dromen
te verwezenlijken. Vraag Hem jou te willen openbaren wat je moet doen om jouw 
bestemming te leren kennen en bereiken’ (George Durrant, Someone Special, Starring Youth,
[Salt Lake City: Bookcraft, 1976], blz. 63).

• Hoe ben jij geholpen door gebeden in je hart te zeggen?

Tot slot

Citaat Wijs erop dat onze Hemelse Vader ons via onze hedendaagse kerkleiders leert hoe te 
bidden zodat Hij ons kan helpen bij onze pogingen om nader tot Hem te komen. Lees en
bespreek het volgende advies van bisschop H. Burke Peterson:

‘Als u de behoefte voelt de Heer in vertrouwen te nemen of de aard van uw bezoeken aan
Hem te verbeteren [WP4,50] bidden, als u het zo wilt noemen [WP4,50] mag ik u dan 
een methode voorstellen die u kunt volgen: ga daarheen waar u alleen kunt zijn, ga daar
waar u kunt denken, ga daar waar u kunt knielen, ga daar waar u hardop tot Hem kunt
spreken. De slaapkamer, de badkamer, of een diepe kast kunnen er allemaal voor gebruikt
worden. Denkt u zijn beeltenis in met het oog van uw verstand. Bedenk tot wie u spreekt,
beheers uw gedachten [WP4,50] laat ze niet afdwalen, spreek tot uw Vader als tot uw
vriend. Vertel Hem dan de dingen die u Hem wilt vertellen [WP4,50] geen afgezaagde
woorden die weinig betekenis hebben, maar houd een oprecht gesprek met Hem dat uit
het hart komt. Neem Hem in vertrouwen, vraag Hem om vergeving, pleit bij Hem, verheug
u in Hem, dank Hem, uit uw liefde voor Hem, en luister dan naar zijn antwoorden. 
Luisteren is een essentieel onderdeel van het bidden. Het antwoord van de Heer komt zo
heel, heel zachtjes. Eigenlijk zijn er maar weinigen die zijn antwoord werkelijk met hun oren
horen. Wij moeten zo geconcentreerd luisteren want anders onderkennen wij zijn antwoord
helemaal niet. Meestal ervaren we een antwoord van de Heer als een warm, aangenaam
gevoel of als een opkomende gedachte. Zij die voorbereid en geduldig zijn ontvangen een
antwoord’ (Conference Report, oktober 1973, blz. 13; of Ensign, januari 1974, blz. 19).

Aansporing Laat de jongemannen bij twee teksten op de uitnodiging een sterretje zetten en zich deze
week in het bijzonder op de daarin beschreven aspecten van het gebed toeleggen.

Een uitnodiging om met God te spreken
Wie: Moroni 7:48
Waarom: 2 Nephi 32:9

1Tessalonicenzen 5:18
Jakobus 1:5
Matteüs 7:7–8
3 Nephi 18:15

Hoe: 3 Nephi 19:6
Moroni 10:4

Waar: Matteüs 6:6
Leer en Verbonden 19:28

Wanneer: Alma 34:21
1Tessalonicenzen 5:17

Belofte: Alma 37:37
3 Nephi 18:20
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Vasten

DOEL Iedere jongeman beseft dat waarachtig vasten hem grote geestelijke kracht en meer 
zegeningen van de Heer kan geven.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Voor iedere jongeman een potlood en blaadje.

2. Bestudeer Jesaja 58:6–10 zorgvuldig.

OPMERKING Vasten is een woord dat bij een jongen op tienerleeftijd zeer verschillende gedachten en
gevoelens opwekt. Hij vindt het wellicht vrij moeilijk om in deze fase van zijn leven, waarin
zijn eetlust steeds meer toeneemt, behoorlijk te vasten. Leg de nadruk op de positieve
aspecten van het vasten. De jongemannen dienen het verband tussen bidden en vasten te
begrijpen, en zij moeten beseffen dat zij de vastenwet beter kunnen nakomen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Op de juiste manier vasten

Vragenspel Geef iedere jongeman een potlood en een blaadje. Laat hen de cijfers 1 t/m 10 onder
elkaar op het blaadje schrijven. Vertel dat u enkele ‘goed of fout’-vragen gaat stellen om te
zien hoeveel ze weten over vasten.

Goed of fout

1. Vasten hoort altijd vierentwintig uur te duren.

2. Vasten moet altijd met gebed gepaard gaan.

3. Er kan voor veel verschillende doeleinden gevast worden.

4. Vasten is goed voor de geest maar slecht voor het lichaam.

5. Vasten is een gebod.

6. Vasten is alleen maar helemaal geen voedsel gebruiken.

7. Iedereen die acht jaar of ouder is behoort te vasten, ongeacht zijn of haar gezondheid.

8. Het vasten maakt het gebed zinvoller.

9. Het gebed maakt het vasten zinvoller.

10. Vasten is gemakkelijk.

Laat iedere jongeman zijn eigen blaadje nakijken. Wees kort in uw commentaar. Hier vol-
gende de juiste antwoorden:

1. Fout. Het is soms niet mogelijk om de volle vierentwintig uur te vasten 
(zie Joseph F. Smith, Evangelieleer, blz. 241).

2. Goed (zie Evangelieleer, blz. 234).

3. Goed. (Hier komen we in de les op terug.)

4. Fout.

5. Goed (zie LV 88:76).

6. Fout. Vasten wil zeggen zich van eten en drinken onthouden (zie Evangelieleer, blz. 241).

7. Fout (zie Evangelieleer, blz. 241).

13
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8. Goed.

9. Goed.

10. Dat kan goed of fout zijn en hangt geheel af van het feit of de betrokkene gewend is 
te vasten of niet.

Leg uit dat de verplichtingen van een vastenzondag pas dan goed worden nagekomen
wanneer wij ons gedurende twee achtereenvolgende maaltijden geheel van eten en 
drinken onthouden, de vasten- en getuigenisdienst bijwonen en de bisschop een royale
vastengave gegeven hebben ten behoeve van de hulpbehoevenden. Natuurlijk kunnen wij
ook op andere dagen dan de vastenzondag vasten.

Door te vasten kunnen wonderen verricht worden

Op een dag bracht een man, wiens zoon door een boze geest bezeten was, deze bij 
Jezus. Hij vertelde Jezus dat hij zijn zoon eerst bij zijn discipelen had gebracht, maar die 
waren er niet in geslaagd de boze geest uit te drijven. Nadat Jezus hem uit de jongen 
verdreven had, gingen de discipelen naar Hem toe en vroegen Hem, toen zij met 
Hem alleen waren: ‘Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?’ (Matteüs 17:19.)

• Wat heeft Jezus aan zijn discipelen geantwoord? (Laat een van de jongemannen
Matteüs 17:21 voorlezen: ‘Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.’)

Verhaal ‘[Een rijke jonge bisschop in Honolulu] werd op een dag verzocht om naar het Queen’s 
ziekenhuis te komen om een jongen met polio te zalven. Een zuster had hem opgebeld. 
Hij was haar bisschop en zij had gezegd: “Bisschop, kunt u hier komen, mijn zoon heeft
polio en ik wil graag dat u hem zalft en een zegen geeft.” Zij wachtte de gehele dag op hem
maar de bisschop kwam niet opdagen. Ook ’s avonds verscheen hij niet, zelfs de volgende
morgen kwam hij niet. Vroeg in de middag kwam hij opdagen. Zij was woedend en veegde
hem behoorlijk de mantel uit. “Een fijne bisschop bent u. Ik vertel u dat mijn zoon polio
heeft. U, die uw eigen baas bent, een eigen auto heeft, een prachtig jacht en alles wat uw
hart begeert; u wordt door niets gebonden en toch komt u pas na een dag hierheen.” 
Toen zij eindelijk uitgetierd was, glimlachte hij alleen maar en zei: “Beste zuster, meteen
nadat wij ons gesprek hadden beëindigd, ben ik gaan vasten en ik heb vierentwintig 
uur lang gevast en gebeden. Ik ben nu klaar om uw zoon een zegen te geven.” Om vijf uur
diezelfde middag werd de jongen volkomen genezen uit het ziekenhuis ontslagen. (. . .) 
Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.

‘Nu betwijfel ik ten sterkste dat dit zou zijn gebeurd als die bisschop daar meteen na dat
telefoontje op af was gegaan. Ik denk dat dit bidden en vasten noodzakelijk waren’ 
(Matthew Cowley, Matthew Cowley Speaks [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], 
blz. 150).

Verhaal Leg uit dat het volgende verhaal gaat over ouders die de inspiratie ontvingen om met hun
zoon naar een algemeen autoriteit te gaan om een zegen.

‘Iets meer dan een jaar geleden kwam er een echtpaar mijn kantoor binnen die een klein
jongetje bij zich droegen. De vader zei: “Mijn vrouw en ik hebben twee dagen gevast en nu
hebben we onze zoon hier bij u gebracht voor een zegen. Wij werden naar u toegestuurd.”

‘Ik vroeg hun: “Wat scheelt hem?”

‘Zij vertelden mij dat hij blind was geboren, doofstom was, geen enkele coördinatie in zijn
spieren had en zelfs toen hij vijf jaar was nog niet kon kruipen. Ik dacht bij mezelf, daar heb
je het. “Dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden.” Ik had een absoluut 
vertrouwen in het vasten en de gebeden van deze ouders. Ik gaf het kind een zegen en
enige weken later kreeg ik een brief: “Broeder Cowley, wat zouden we graag willen dat u
nu onze zoon kon zien. Hij kruipt. Wanneer wij een bal over de vloer laten rollen vliegt hij er
op handen en knieën achteraan. Hij kan zien. Wanneer wij plotseling boven zijn hoofd 
in onze handen klappen, schrikt hij op. Hij kan horen.” De medische wetenschap heeft het
laten afweten. God heeft overgenomen.’ (Matthew Cowley, Miracles, Brigham Young 
University Speeches of the Year [Provo, Utah, 18 februari 1953], blz. 7–8.)

• Heb jij al wonderen zien gebeuren als gevolg van vasten?

• Hoe ben jij al door vasten gezegend geworden?

Verhaal uit 
de Schriften
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Les 13

Leg uit dat vasten niet altijd tot een wonderbare genezing hoeft te leiden. Er zijn ook nog
vele andere aanleidingen om te vasten. Eigenlijk vasten velen voor heel andere dingen dan
voor het genezen van een zieke.

Vasten is meer dan zich van voedsel onthouden

Bordbespreking Schrijf het woord gebed op het bord en laat de jongemannen zoveel mogelijk dingen waar
ze om kunnen bidden opnoemen.

• Zou ditzelfde lijstje van toepassing zijn als we het woord gebed uitvegen en daar het
woord vasten voor in de plaats schrijven?

Wijs erop dat de eerste pogingen om te vasten moeilijk en frustrerend kunnen zijn. In het
begin is het net of het alleen om het niet eten en niet drinken gaat. Het is echter wel 
degelijk mogelijk werkelijk voldoening van het vasten te verkrijgen door het leren over en
hebben van geestelijke ervaringen in verband met vasten.

De beste manier om het evangelie te leren, is het werkelijk leven. In het begin vasten de
meeste kinderen en jonge mensen eenvoudig omdat de rest van het gezin het doet of
omdat zij denken dat het blijkbaar zo hoort. Meestal vragen zij zich nog niet af waarom zij
het een dag zonder eten en drinken moeten stellen. Er zijn zelfs mensen die het de gehele
vastenzondag erg met zichzelf te doen hebben en met verlangen naar het einde van de
dag uitzien. Wijs erop dat dit soort gedachten en gevoelens heel normaal is. Wanneer we
echter de wet van vasten leven zoals van ons verwacht wordt, krijgt die wet meer betekenis
voor ons.

• Wat kun je allemaal doen om het vasten voor jezelf zinvoller te maken? Schrijf op het bord
zinvol vasten en schrijf daar de antwoorden onder. Zorg ervoor dat de volgende punten
naar voren komen:

1. Vast met een doel.

Leg uit dat als we niet met een doel vasten, onze vasten alleen maar honger lijden is. Als
het enige doel is om zich van eten te onthouden, dan is eten het enige waar we steeds
maar aan denken. Als ons vasten daarentegen een doel heeft, al is het maar een heel 
eenvoudig doel, dan richten wij onze gedachten op dat doel.

• Wat is het verschil tussen vasten en niet eten? (Vasten is vrijwillig niet eten en drinken om
ons nederig te maken en dichter tot onze Hemelse Vader te naderen.)

Activiteit Laat iedere jongeman één of twee van de volgende teksten opzoeken. Geef hun een paar
minuten om die door te lezen. Elk geeft een bepaald doel weer om voor te vasten. Laat
iedere jongeman vertellen welk vastendoel hij in de hem toegewezen tekst heeft gevonden.
Eventueel schrijft u de schriftuurplaats met het daarin vervatte doel op het bord. 
Bespreek aan de hand van dit lijstje welk doel de jongemannen voor zichzelf voor hun 
vasten zouden kunnen kiezen.

2 Samuël 12:15–16 (Voor de genezing van een zieke).

Jesaja 58:6–7 (Om de armen te helpen).

Handelingen 13:2–3 (Om ordeningen te kunnen verrichten).

Mosiah 27:22–24 (Voor steun om zich te kunnen bekeren).

Alma 5:46 (Om openbaring en een getuigenis te verkrijgen).

Alma 6:6 (Om niet-leden te helpen).

Alma 17:3 (Om hulp en openbaring te verkrijgen om een beter priesterschapsdrager te zijn).

Alma 17:9 (Om een betere zendeling te worden).

Alma 45:1 (Om te aanbidden en dankbaarheid te uiten).

Helaman 3:35 (Om nederiger te kunnen worden en groter geloof in Christus te verkrijgen).

Helaman 9:10 (Om kracht in tijden van droefheid).

LV 88:76 (Om gehoorzaam te zijn aan een gebod van de Heer).

• Welke hulp heb jij gekregen door om een van deze redenen te vasten?
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2. Laat het gebed gepaard gaan met vasten.

• Wat is een alliage? (Een mengsel van twee of meer metalen waarvan het eindprodukt
sterker is dan de oorspronkelijke metalen afzonderlijk.)

• In welk opzicht hebben vasten en gebed tezamen jou geestelijk sterker gemaakt?

Citaat Leg uit dat het toevoegen van vasten aan ons gebed vergeleken kan worden met de
bekende ‘vleugels’ die een hardloper ineens lijkt te krijgen ondanks het feit dat hij 
doodmoe is.

‘Sportmensen ervaren vaak dat, wanneer zij helemaal uitgeput denken te zijn, het soms lijkt
of zij ineens vleugels krijgen, of met andere woorden, plotseling uit extra krachten putten.
Een basketbalspeler bijvoorbeeld die speelt tot hij ontzettend moe is, kan of trager worden,
of hij speelt toch in hetzelfde tempo door hoewel het een tijdje vreselijk moeilijk is. 
Als hij dat laatste doet en toch in hetzelfde tempo verkiest door te spelen, kan hij ineens
die ‘vleugels’ krijgen, de krachten die hij nodig heeft om ‘er nog een schepje op’ te kunnen
doen. Dat extra schepje kan hij er echter alleen maar op gooien als hij zijn uiterste krachten
– en dan nog een beetje meer – gegeven heeft.’ (John H. Vandenberg, ‘Fasting’, 
Improvement Era, februari 1969, blz. 71.)

3. Geef je getuigenis.

Dit kan in een vasten- en getuigenisdienst worden gedaan, of aan een vriend of in het
gezin, of het kan in een dagboek worden geschreven.

4. Neem de tijd om over belangrijke dingen na te denken.

Wij doen er goed aan al onze zegeningen na te gaan, onze goede doelstellingen nog eens
onder de loep te nemen en naar manieren te zoeken voor verbetering.

5. Eindig de vasten met een gebed.

Tot slot

Citaatbespreking Ouderling Thorpe B. Isaacson heeft eens gezegd: ‘Vasten wil zeggen zich geheel van eten
en drinken onthouden. Vasten, in combinatie met gebed, heeft tot doel om het geestelijke
denken van de mens te versterken, een geest van toewijding en liefde voor God te 
bevorderen, het geloof van de mens te versterken en zodoende zich van Gods welgevallen
te verzekeren; om nederigheid en een geest van bekering te bevorderen; om in 
gerechtigheid te kunnen leven; om de mens zijn (. . .) afhankelijkheid van God goed te doen
beseffen; en om hen die deze wet van vasten naar behoren nakomen te helpen sneller
vooruit te komen op het pad tot zaligheid.’ ( Conference Report, april 1962, blz. 67.)

Stel de volgende vragen aan de jongemannen:

• In hoeverre dienen wij ons tijdens het vasten van eten en drinken te onthouden? 
(Volledig.)

• Waar gaat vasten mee gepaard? (Gebed.)

• Hoe heeft vasten jouw geloof en geestelijke instelling versterkt?

• Hoe heeft vasten je geholpen om nederiger te worden?

• Hoe heeft vasten je geholpen je afhankelijkheid van God te beseffen?

Tot slot

Aansporing Moedig de jongemannen aan een specifiek doel voor hun vasten te kiezen en het gebed
de volgende keer dat zij vasten, een belangrijk onderdeel ervan te maken.
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Gehoorzaamheid aan God

DOEL Iedere jongeman beseft dat we de Heer gehoorzamen omdat we van Hem houden en dat
die gehoorzaamheid ons gelukkig en vrij maakt.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

2. U kunt de vier praktijkgevallen in deze les door afzonderlijke jongemannen laten 
behandelen. Laat iedere jongeman zijn praktijkgeval vertellen en de bespreking daarover
leiden.

OPMERKING Wijs erop dat we in een wereld leven waarin heel vaak de spot wordt gedreven met
gehoorzaamheid aan God. Heiligen der laatste dagen begrijpen echter dat zij alleen ware
vrijheid en geluk kunnen verwerven wanneer zij Gods wetten leren kennen en gehoorzamen.
Hoewel we uit respect of plichtsgevoel kunnen gehoorzamen, moeten we de Heer 
gehoorzamen omdat we van Hem houden. Hoe meer wij van onze Hemelse Vader houden,
hoe gewilliger wij zijn om zijn raad en voorbeeld na te volgen. Het is aan u als adviseur 
om de jongemannen duidelijk te maken dat zij het geluk dat zij zoeken, uitsluitend kunnen
verkrijgen door gehoorzaamheid aan de grote wetten van God.

AANBEVOLEN 
ESSCHEMA Inleiding

Lees het volgende verhaal voor of vertel het in uw eigen woorden:

Laurens was aan het vissen, niet ver van de boerderij van zijn vader. Het was een goede 
dag geweest. Hij dacht terug aan de tijd dat het gezin op de boerderij was komen wonen 
nu drie jaar geleden. Hij hield veel van de prachtige omgeving, de dieren en de fijne tijd die 
hij met het gezin had gehad. Meestal vond hij het zelfs prettig om hard te werken.

Dit was een bijzonder fijne middag geweest. Zijn vader, die enige dagen naar de stad was
gegaan, zou weer thuiskomen. Plotseling sprong Laurens op. Dat was hij bijna vergeten –
zijn vader had hem gevraagd de oude schuur te repareren voor een nieuw kalf dat hij mee
zou brengen. Hij rende zo hard mogelijk naar huis. Twee uur later kon hij, doodmoe, gaan
zitten. Wat zijn vader hem gevraagd had te doen, was klaar. Nu kon Laurens uitrusten.

• Waarom denk je dat Laurens direct ophield met vissen om de opdracht van zijn vader uit
te voeren?

• In welk opzicht zou Laurens’ ervaringen met zijn vader in het verleden zijn verlangen om
het karweitje af te hebben beïnvloed kunnen hebben?

Wij dienen God te gehoorzamen omdat wij Hem liefhebben

Bordbespreking Schrijf de volgende zin op het bord: Plichtsbesef laat ons bepaalde dingen doen; 
liefde laat ons die dingen goed doen.

• Waarom is iemands gehoorzaamheid afhankelijk van zijn liefde?

• Wanneer hebben jullie gehoorzaamd uit plichtsbesef of uit angst?

• Wanneer hebben jullie gehoorzaamd uit liefde?

Tekstbespreking Laat een jongeman Johannes 14:15 voorlezen. Bespreek de betekenis. Laat iedere jongeman
deze tekst onderstrepen.

Verhaal en
bespreking

14
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• Hoe oprecht zijn zij die beweren de Heer lief te hebben maar toch weinig of niets doen
om zijn geboden na te komen?

Wijs er op dat de Schriften vele voorbeelden bevatten van mensen die de Heer uit liefde 
gehoorzaamden. Als u een aantal jongemannen hebt gevraagd de praktijkgevallen te 
behandelen, laat u hen dit doen; anders doet u het zelf.

Praktijkgeval 1 Het leven van de profeet Elia werd door koningin Izebel bedreigd. De Heer gebood Elia
zich bij de beek Kerit te verschuilen. Hier staat een prachtige, eenvoudige waarheid in de
Schriften: ‘Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren’ (1 Koningen 17:5).
Laat de jongemannen deze zin in hun Bijbel onderstrepen. Schrijf op het bord: Elia – ging
heen en deed. Wijs erop dat Elia niet tegensputterde. Hij zocht geen uitvluchten; hij ‘ging’
eenvoudig ‘heen en deed’.

Praktijkgeval 2 Lehi, profeet en vader, instrueerde zijn zonen volgens de openbaringen die hij van de Heer
ontving. Laman en Lemuël sputterden tegen en weigerden met de uitvlucht dat wat van
hen werd geëist, hard was (zie 1 Nephi 3:5). Nephi, die zijn Hemelse Vader wilde leren
kennen en veel van zowel zijn Hemelse Vader als zijn aardse vader hield, antwoordde: 
‘Ik zal heengaan en doen wat de Here heeft bevolen’ (1 Nephi 3:7). Laat de klas deze zin
in hun Boek van Mormon onderstrepen. Schrijf het volgende op het bord: Nephi – Ik zal
heengaan en doen.

Praktijkgeval 3 De jonge Joseph Smith had de gehele nacht naar de engel Moroni geluisterd. 
De volgende morgen werd Joseph, door de nachtelijke ervaring zeer verzwakt, geboden
zijn vader over zijn ervaringen te vertellen. Luister naar de woorden van de jonge Joseph:
‘Ik gehoorzaamde, keerde terug naar mijn vader in het veld en vertelde hem alles’
(Geschiedenis van Joseph Smith 1:50). Laat de jongemannen deze zin in hun Schriften
onderstrepen en schrijf op het bord: Joseph Smith – gehoorzaamde.

Praktijkgeval 4 Toen Jezus Christus in de hof van Getsemane zo onbeschrijfelijk voor de mensheid leed,
bad Hij: ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk
Ik wil, maar gelijk Gij wilt’ (Matteüs 26:39). Laat de jongemannen deze tekst onderstrepen
en schrijf dan op het bord: Jezus – Gelijk Gij (Hemelse Vader) wilt.

Getuigenis Getuig dat, als we onze Hemelse Vader liefhebben, we Hem willen gehoorzamen. Als wij
het moeilijk vinden om te gehoorzamen dienen wij onze liefde voor de Heer te versterken.

• Hoe kun je je liefde voor je Hemelse Vader versterken?

Gehoorzaamheid leidt tot vrijheid en geluk

Laat de jongemannen Johannes 8:31 lezen.

• Hoe kan je ‘blijven in het woord’ van de Heiland?

• Wat kun je doen om een discipel te worden?

Laat de jongemannen Johannes 8:32 lezen.

• Wat zal het gevolg zijn als wij waarheid negeren en niet in ons leven van toepassing
brengen?

Schrijf de volgende woorden op het bord:

De waarheid kan ons vrij maken van –

De waarheid kan ons vrijmaken om –

Tekst- en 
bordbespreking

Praktijkgevallen
uit de Schriften



Laat de jongemannen achter elke zin zoveel mogelijk aanvullingen schrijven als zij kunnen.
Hier volgen enkele voorbeelden:

Vrijmaken van zonde.
Vrijmaken van schuld.
Vrijmaken van verwarring.
Vrijmaken van zorgen.
Vrijmaken van twijfel.
Vrijmaken van onwetendheid.
Vrijmaken om met wijsheid te kiezen.
Vrijmaken om in het priesterschap verhoogd te worden.
Vrijmaken om op zending te gaan.
Vrijmaken om in de tempel te trouwen.

Laat de jongemannen Leer en Verbonden 130:20–21 lezen.

• Wat is het gevolg van gehoorzaamheid? (Zegeningen.)

Maak de volgende illustratie op het bord:

• Hoe komt het nu dat ons verlangen om gehoorzaam te zijn nog groter wordt wanneer wij
zegeningen ontvangen die ons gelukkig maken?

• Wat gebeurt er wanneer onze gehoorzaamheid toeneemt? (Wij ontvangen meer 
zegeningen.)

• Wat voor effect heeft het ontvangen van meer zegeningen op ons?

Voeg de volgende woorden aan de illustratie op het bord toe:

• Met welke instelling dienen wij te gehoorzamen?

Laat de jongemannen Leer en Verbonden 58:29 lezen.

• Welke beloning geeft onze Hemelse Vader hen die de geboden met twijfel in hun hart
onderhouden?

Illustratie op 
het bord
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Tot slot

Citaat Lees de volgende woorden voor: ‘Gehoorzaamheid is de eerste wet van de hemel, de
hoeksteen waar alle gerechtigheid en vooruitgang op rust. Gehoorzaamheid wil zeggen:
voldoen aan goddelijke wetten; in overeenstemming zijn met de gedachten en de wil van
[God]’ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], blz. 539).

Getuig dat elk gebod waaraan gehoorzaamd wordt, langdurig geluk met zich meebrengt. 
Laat iedere jongeman één gebod uitzoeken waar hij moeite mee heeft omdat hij het niet 
goed begrijpt. Moedig alle jongemannen aan dat gebod gedurende één maand volledig 
na te leven, het te bestuderen en erover te bidden zodat ze het begrijpen en er een 
getuigenis van verkrijgen.

Getuigenis en
aansporing



Verhoging door getrouw 
te zijn aan verbonden

DOEL Iedere jongeman wil zich op zijn verhoging voorbereiden.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

2. Maak twee posters. Schrijf op de ene poster: Onsterfelijkheid is de opstanding van 
het lichaam van vlees en beenderen tot een oneindig leven. Onsterfelijkheid, is het
gevolg van de opstanding van Jezus Christus. Het is een vrije gave voor iedereen 
op aarde. Schrijf op de andere poster: Verhoging is het eeuwig leven, het soort leven 
dat God leidt. Het bestaat uit de voortzetting van de gezinseenheid tot in eeuwigheid. 
Zij die dit verwerven, ontvangen een erfenis in de hoogste van de drie hemelen binnen
het celestiale koninkrijk. Deze erfenis kan alleen verkregen worden door diegenen die
aan de voorwaarden voldoen.

3. Schrijf voor de aanvang van de priesterschapsvergadering het volgende op het bord:

4. Maak kopieën van de citaten die in de les gebruikt worden, om uit te delen (naar keuze).

OPMERKING De grootste gave die wij ooit kunnen ontvangen is die van de verhoging, of van het eeuwige
leven. De realiteit van de verhoging gaat ons begrip en ons voorstellingsvermogen ver te
boven, maar wij weten wel hoe wij deze kunnen verkrijgen: door het sluiten en onderhouden
van bepaalde verbonden met de Heer.

De intensiteit van uw eigen verlangen om deze verhoging te verkrijgen zal in hoge mate
bepalen in hoeverre deze jonge mensen het verlangen krijgen om ditzelfde doel te bereiken.
Laat hen uw geloof in de mogelijkheid van verhoging goed voelen en laat hen zien hoe
vastbesloten u bent om deze te kunnen beërven.

15

53

Voorsterfelijk
leven

Het aardse
leven

Terrestriale
koninkrijk

Telestiale
koninkrijk

Verhoging

Celestiale
koninkrijk



54

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Alle mensen die op aarde worden geboren, ontvangen onsterfelijkheid; slechts de 

gehoorzamen ontvangen verhoging

Posterbespreking Vertel dat mannen en vrouwen zich eeuwenlang hebben afgevraagd of er leven is na de
dood. Sommige mensen geloven niet in een leven na de dood, andere hopen dat er een
soort nabestaan is.

Laat de poster zien met de definitie van onsterfelijkheid. Stel de volgende vragen 
(de antwoorden staan op de poster):

• Wat moet je doen om onsterfelijkheid te ontvangen?

• Wie krijgt onsterfelijkheid?

• Wie heeft deze gave mogelijk gemaakt?

• Hoe werd deze gave mogelijk gemaakt?

Wijs erop dat vele mensen al tevreden zijn met onsterfelijkheid omdat ze niet weten dat er
iets beters is. Hang de poster met de definitie van verhoging op. Zowel onsterfelijkheid als
verhoging zijn gaven van onze Vader in de hemel.

• In welk opzicht verschilt verhoging van onsterfelijkheid?

• Wat moet je doen om verhoging te verkrijgen?

Vergelijk de eisen voor onsterfelijkheid met de eisen voor verhoging.

Tekstbespreking Leg uit dat Leer en Verbonden 14:7 spreekt over de waarde van verhoging of het eeuwige
leven, zoals het soms genoemd wordt. Laat een jongeman de tekst voorlezen. Laat de 
jongemannen dit vers onderstrepen.

• Wat moet je volgens deze tekst doen om verhoging te verkrijgen?

Leg hier de nadruk op de woorden ‘indien gij mijn geboden onderhoudt’.

Verhoging vereist verordeningen en verbonden

Bespreking Vertel dat om te begrijpen hoe onze Vader in de hemel van ons vraagt de geboden te
onderhouden, we de betekenis van twee woorden moeten begrijpen: verordening en ver-
bond.

• Wat is een verordening? (Een uiterlijke, lichamelijke handeling, die een innerlijke 
overtuiging of verbintenis symboliseert, zoals de doop.)

• Wat is een verbond? (Een wederzijdse belofte tussen God en de mens, waarbij de mens
belooft zekere dingen te doen en God zekere gevolgen belooft.)

President Spencer W. Kimball heeft het een en ander gezegd over een verbond, dat we 
allen lange tijd geleden hebben gesloten. Vraag de jongemannen goed te luisteren om te 
ontdekken wat zij hun Hemelse Vader hebben beloofd en wanneer zij deze belofte hebben 
gedaan.

‘We hebben geloften afgelegd in de hemelen, plechtige geloften, voor we naar dit aardse
leven kwamen. (. . .)

‘We hebben verbonden gesloten. We hebben die gesloten voor we onze positie hier op
aarde aanvaardden. (. . .)

‘We hebben onze Hemelse Vader beloofd, dat als Hij ons naar de aarde stuurde, ons een
lichaam gaf en ons de onschatbare mogelijkheden van het aardse leven bood, 
wij ons leven rein zouden houden, in de heilige tempel zouden trouwen, een gezin zouden
grootbrengen en hun rechtvaardigheid zouden leren. Dit was een plechtige eed, 
een plechtige belofte’ (’Be Ye Therefore Perfect’, toespraak gehouden aan het Instituut voor
godsdienstonderwijs in Salt Lake City op 10 januari 1975, blz. 2).

• Wanneer hebben jullie het verbond gesloten, waar president Kimball over sprak?

• Wat hebben jullie je Vader in de hemel beloofd?

Citaten en 
bordbespreking
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Les 15

Schrijf het antwoord op het bord onder het opschrift ‘voorsterfelijk leven’. (Zie de bordillus-
tratie verderop in de les.)

Ouderling Howard W. Hunter heeft ons duidelijk gemaakt waar we ons van bewust moeten
zijn en wat we moeten doen om de gave van verhoging te kunnen ontvangen: ‘De weg
naar verhoging staat duidelijk aangegeven. Ons is gezegd geloof te hebben – geloof in de
Heer Jezus Christus, en ons te bekeren van die dingen, die niet in overeenstemming zijn
met zijn leer. Na deze mentaliteitsverandering tonen we onze vastbeslotenheid, door ons te
laten dopen en daarbij een verbond met de Heer te sluiten dat wij zijn geboden zullen
onderhouden’ (Conference Report, oktober 1960, blz. 109).

• Wat zijn volgens ouderling Hunter enkele dingen die je moet doen om verhoging te 
verkrijgen?

Schrijf deze punten op het bord onder het opschrift ‘Aardse leven’. Zie de bordillustratie.

Wanneer een jongeman gedoopt wordt, sluit hij een verbond om:

1. Andermans lasten te dragen,

2. Een getuige van God te zijn en

3. de geboden te onderhouden.

(Zie Mosiah 18:8–10.)

Leg uit dat, als wij ons aan onze verbonden houden, de belofte van onze Hemelse Vader is
dat hij ons zijn Geest geeft.

• Hoe kun je je doopverbonden hernieuwen? (Door het avondmaal waardig te zijn wanneer
je ervan neemt.)

• Wat heeft onze Hemelse Vader je gegeven om je te helpen je aan je doopverbonden te
houden? (De gave van de Heilige Geest.)

• Hoe kan de Heilige Geest je helpen verhoogd te worden? (Door je in te fluisteren het
goede te doen, je alle waarheid te onderwijzen, door je te helpen God en Jezus Christus te
leren kennen, door een verandering in je hart teweeg te brengen zodat je geen lust meer
hebt om het kwade te doen [zie Mosiah 5:2]).

Laat de jongemannen LV 76:56–57 lezen.

• Wat moet een jongeman nog meer doen om verhoging te ontvangen? (Het Melchizedeks
priesterschap ontvangen en eren.)

Vertel dat een andere verordening die nodig is voor verhoging de begiftiging is die in de
tempel wordt ontvangen. De begiftiging is een bijzondere, geestelijke zegen die iemand
voorbereidt om in het koninkrijk van God vooruitgang te maken. Evenals bij de doop, 
sluiten we ook bepaalde verbonden wanneer we onze begiftiging ontvangen.

Citaat Vraag de jongemannen goed te luisteren naar de beloften die zij sluiten als ze naar de 
tempel gaan.

We beloven de Heer ‘de wet van volstrekte deugdzaamheid en kuisheid te onderhouden,
barmhartig te zijn, welwillend, verdraagzaam en rein; zowel talenten als materiële middelen
te besteden aan de verspreiding van de waarheid (. . .) en allerwegen ernaar te streven een
bijdrage te leveren tot de grote voorbereiding ter verwelkoming van de Koning – de Heer
Jezus Christus – op deze aarde’ (James E. Talmage, Het huis des Heren, blz. 90).

• Noem enkele dingen die je belooft te doen wanneer je je begiftiging ontvangt.

Zie bovenstaand citaat. Schrijf deze dingen op het bord.

• Wat betekent het zowel talenten als stoffelijke middelen te wijden aan het verspreiden
van de waarheid?

Tekstbespreking Wijs erop dat zelfs als een jongeman alle verordeningen ontvangt en alle verbonden sluit,
dat hem nog geen verhoging waarborgt. Laat, om duidelijk te maken wat een jongeman nog
meer moet doen, één van de jongemannen Leer en Verbonden 14:7 nog eens voorlezen.

• Wat moet je doen nadat je de noodzakelijke verordeningen hebt ontvangen, de noodza-
kelijke verbonden hebt gesloten, en begonnen bent de geboden te onderhouden? 
(Volharden tot het einde.)
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Vertel dat er vele belangrijke geboden zijn, die we moeten onderhouden bij het volharden
tot het einde.

• Noem enkele geboden.

Als u voldoende ruimte hebt op het bord kunt u ze opschrijven onder het opschrift 
‘Aardse leven’. Enkele mogelijke antwoorden zijn familiegeschiedenis, tiende, het woord
van wijsheid, eerlijkheid.

Het bord moet er nu ongeveer als volgt uitzien:

Verhoging is het gevolg van gehoorzaamheid aan een liefhebbende Hemelse Vader

Tekstbespreking Vraag de jongemannen naar de gedeeltelijke lijst van de vereisten voor verhoging te kijken.

• Waarom is het de moeite waard al deze dingen te doen en te volharden tot het einde toe?

Enkele zegeningen van gehoorzaamheid worden in LV 132:20–24 uitgelegd. Laat een 
jongeman deze tekst voorlezen.

• Welke zegeningen wachten degenen die verhoging verdienen? (Godschap, alle dingen
zullen aan hen onderworpen zijn, wonen bij God, eeuwige gezinnen hebben.)

• Bent u ooit gezegend door het onderhouden van de geboden?

Wijs erop dat evenals Jezus Christus alle dingen beloofd werden die de Vader heeft, 
wij ook alle macht en heerschappij kunnen ontvangen, en scheppers van andere geesten
en andere werelden kunnen worden.

Tekstbespreking Laat een jongeman 1 Korintiërs 2:9 voorlezen.

• Wat zegt dit vers over de dingen die God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben
en zijn geboden onderhouden? (We kunnen ons er zelfs geen voorstelling van maken hoe
heerlijk het zal zijn.)

Tot slot

Getuigenis Getuig dat verhoging een geweldige gave en zegening is voor hen die bereid zijn die te
ontvangen [WP4,50] groter dan men zich kan voorstellen.

Verzeker de jongemannen dat, als ze de geboden naleven, hun verbonden trouw blijven
en hun naasten liefhebben, zij verhoging kunnen ontvangen, de grootste gave van een 
liefhebbende Hemelse Vader.

Aansporing Spoor de jongemannen aan om de volgende keer dat zij van het avondmaal nemen, nog
eens goed na te denken over wat er in deze les behandeld is, en om daarna de gevoelens
die bij hen opkwamen in hun dagboek te schrijven.

Voorsterfelijk
leven

Het aardse
leven

Terrestriale
koninkrijk

Telestiale
koninkrijk

Verhoging

Celestiale
koninkrijk

We hebben een verbond
gesloten rein te blijven, 
in de tempel te trouwen, 
een gezin groot te brengen
en onze kinderen 
rechtschapenheid te leren.

Geloof, bekering, doop,
Heilige Geest, begiftiging,
tempelhuwelijk, tot het 
einde toe volharden, tiende,
familiegeschiedenis, en alle
andere geboden.
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Tiende en gaven

DOEL Iedere jongeman beseft hoe hij een bijdrage kan leveren tot de groei van Gods koninkrijk
en hoe hij geestelijke en stoffelijke zegeningen kan ontvangen door zijn tiende en gaven te
betalen.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor iedere jongeman de Schriften.

2. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

3. Een bijdragen-envelopje en specificatieblaadje.

OPMERKING Aäronisch-priesterschapsdragers moeten soms belangrijke beslissingen nemen ten aan-
zien van de vraag wat zij met hun geld gaan doen. Wek bij hen het verlangen op de Heer
alles te geven wat Hij van hen vraagt. Als zij dat doen, zal de Heer hen daarvoor zegenen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Ouderling Boyd K. Packer vertelde eens het volgende verhaal tijdens een algemene 
conferentie:

‘Jaren geleden presideerde ik één van onze zendingsgebieden. Twee zendelingen 
onderwezen een fijn gezin; zij hadden het verlangen te kennen gegeven zich te laten dopen
toen plotseling hun belangstelling helemaal bekoelde. De vader had iets over tiende
gehoord en zei meteen alle verdere afspraken met de zendelingen af.

‘Twee verdrietige zendelingen rapporteerden de gemeentepresident, zelf nog maar kort lid
van de kerk, dat dit fijne gezin geen lid van zijn gemeente zou worden.

‘Een paar dagen later haalde deze gemeentepresident de zendelingen over dit gezin nog
eens met hem op te zoeken.

‘“Als ik goed begrijp,” zei hij tot de vader, “heeft u besloten geen lid van de kerk te worden.”

‘“Dat klopt,” was zijn antwoord.

‘“Ik hoorde van de zendelingen dat u het niet eens bent met de tiende.”

‘“Inderdaad,” zei de vader, “daar hadden ze ons niets van verteld en toen ik daar voor het
eerst van hoorde zei ik: ‘Dat is werkelijk te veel gevergd. Onze kerk heeft zoiets nooit van
ons gevraagd.’ Wij vinden dat te veel gevraagd en worden geen lid.”

‘“Hebben ze u iets verteld over de vastengaven?” vroeg hij.

‘“Nee,” zei de man, “wat is dat?”

‘“In onze kerk vasten we elke maand door twee maaltijden over te slaan, en dan geven we
de geldwaarde daarvan voor hulp aan de behoeftigen.”

‘“Daar hebben ze ons niet van verteld,” zei de man. (. . .)

‘“Hebben ze iets over het welzijnsprogramma gezegd?”

‘“Nee,” zei de vader. “Wat is dat?”

‘“Ziet u, wij geloven dat wij elkaar moeten helpen. Wanneer iemand in moeilijkheden zit,
ziek of werkloos is, of op de één of andere manier hulp nodig heeft, dan heeft onze kerk
daar een organisatie voor om te helpen, en van u zou worden verwacht daar uw steentje
toe bij te dragen.”

Verhaal en
bespreking

16
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‘“Hebben zij u ook verteld dat wij geen beroepspredikanten kennen? Wij geven allemaal
onze tijd, talenten, middelen en wij reizen – allemaal vrijwillig – voor de kerk. En we worden
er niet voor betaald.”

‘“Daar hebben ze ons allemaal niets van verteld,” zei de vader.

‘“Wel,” zei de gemeentepresident, “als u voor zo’n kleinigheidje als de tiende al uit de weg
gaat dan is het wel duidelijk dat u voor deze kerk nog niet rijp bent. Waarschijnlijk is uw
besluit wel juist en is het beter dat u geen lid wordt.”

‘Toen zij de deur uitgingen leek hem als het ware nog iets in te vallen; hij draaide zich 
om en zei: “Hebt u er weleens over nagedacht waarom er mensen zijn die al deze dingen
graag doen? Ik heb nog nooit een rekening voor mijn tiende gehad. Niemand is ooit aan
de deur geweest om deze op te halen. Maar toch betalen we het – en de rest ook – en we
vinden het een groot voorrecht.”

‘“Als u nu eens zou proberen de reden daarvoor te ontdekken, dan zou de parel van grote
waarde binnen uw bereik komen, namelijk de parel waar de Heer eens van gezegd heeft
dat een koopman bereid was zijn gehele bezit te verkopen om die parel te kunnen bezitten.”

‘“Maar,” zei de gemeentepresident, “het is uw beslissing. Ik hoop alleen dat u erover in
gebed zult gaan.”

‘Een paar dagen later stond de man bij de gemeentepresident aan de voordeur. Nee, het
was niet de bedoeling nieuwe afspraken met de zendelingen te maken; dat was niet nodig.
Hij wilde praten over de doop van zijn gezin. Zij hadden gebeden, zeer ernstig gebeden’ 
(Conference Report, oktober 1974, blz. 126–127; of Ensign, november 1974, blz. 88).

• Wat deed het gezin terugkomen op zijn besluit om geen lid van de kerk te worden?

• Iemand heeft eens gezegd dat voor het betalen van tiende geloof nodig is, geen geld.
Ben je het daarmee eens of niet? Waarom?

Wij behoren te leren tiende en gaven te betalen

Tekstbespreking Laat de jongemannen LV 119:3–4 lezen en aanstrepen.

• Wat is tiende? (‘jaarlijks één tiende van al [onze] inkomsten’.)

• Wat zijn gaven? (Het geld dat, naar behoeften, bovenop de tiende wordt gegeven voor
gebruik door de kerk, zoals vastengaven.)

• Wat is het voordeel van jong beginnen met het betalen van tiende en gaven? (Het beta-
len van de tiende en de gaven wordt dan een gewoonte en het wordt dan gemakkelijker
om de geboden te onderhouden.)

Verhaal Vertel de klas dat het volgende verhaal laat zien hoe president David O. McKay al als 
jongen leerde hoe belangrijk het was een eerlijke tiende te betalen. De meeste mensen ten
tijde van president McKay’s kinderjaren betaaldenhun tiende ‘in natura’, hetgeen wil 
zeggen dat zij de bisschop produkten van hun land of dieren als hun tiende gaven.

‘Ik ben mijn vader dankbaar voor de les die hij twee jongens op een hooiland leerde in de
tijd dat alle tiende nog in natura werd betaald. We waren het land op gegaan om de 
tiende lading hooi te halen en reden naar dat deel van het weiland waar we de negende
lading vandaan hadden gehaald. Het gras was daar ruwer en grover. Toen we 
begonnen het hooi op te laden, riep vader: “Nee jongens, nog een beetje verder naar dat
hogere stuk.” Daar stond het beste hooi van het hele land. Eén van de jongens riep 
terug (en dat was ik): “Nee, laten we toch het hooi dat hier voor de hand ligt nemen!”

‘“Nee, David, dit is de tiende lading, en het beste is nauwelijks goed genoeg voor God.”

‘Dat was de beste prediking over tiende die ik ooit in mijn leven heb gehoord.’ (Cherished
Experiences in the Writings of President David O. McKay, bew. Clare Middlemiss 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1955], blz. 19–20.)

Bespreking Wat leerde president McKay’s vader hem? (Als we onze Vader in de hemel werkelijk 
liefhebben, willen we Hem alleen maar het beste dat we hebben geven.)
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• Hoe kunnen we dit beginsel toepassen wanneer we onze eigen tiende betalen? 
(Door eerst onze tiende te betalen en niet te wachten tot het eind van de maand om dan
tiende te betalen uit wat nog over is.)

Activiteit Laat de jongemannen een bijdragen-envelopje en specificatieblaadje zien. Laat één van
de jongemannen uitleggen hoe je dat blaadje moet invullen. Leg er de nadruk op dat het
heel belangrijk is dat blaadje correct en volledig in te vullen en daar altijd onze naam op
dezelfde wijze op te spellen.

Citaat ‘Het is voor elk van ons mogelijk te leren onze tiende volmaakt te betalen. (. . .) Hij die leert
zijn tiende volmaakt te betalen is een gelukkig mens’ (Harold B. Lee, Cram for Life’s Final
Examination, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 5 januari 1954], blz. 6.)

Door het betalen van een eerlijke tiende wordt de kerk geholpen

Getuigenis Getuig over het betalen van tiende en het voorrecht om daarmee de groei en ontwikkeling
van de kerk te steunen. De tiende en gaven worden in de kerk voor verschillende 
doeleinden gebruikt.

Bespreking Laat de jongemannen een aantal doeleinden noemen waar de tiende voor wordt gebruikt.
Enige mogelijke antwoorden zijn:

1. Het verspreiden van het evangelie door zendingswerk.

2. Het bouwen en onderhouden van tempels, kerken en andere gebouwen.

3. Het instellen van kerkelijke scholen, seminaries en instituten.

4. Het drukken en verspreiden van lesmateriaal.

5. Het financieren van familiegeschiedenis en tempelwerk.

Het is heel belangrijk dat de jongemannen gaan begrijpen dat de kerk ten aanzien van het
tiendefonds een zeer strikt beleid voert. De tiende wordt pas na veel gebed, planning en
overleg door de algemene autoriteiten, met zorg gebruikt. De kerk gebruikt haar tiende
voor haar groei en uitbreiding. Wij hebben allemaal de zegeningen nodig die wij verkrijgen
door mee te helpen het evangelie in de wereld te verspreiden.

Het betalen van een eerlijke tiende en gaven brengt zegeningen met zich mee

Tekstbespreking Laat de jongemannen Maleachi 3:10 lezen en onderstrepen.

• Wat heeft de Heer beloofd aan hen die een tiende deel van hun inkomen aan Hem
teruggeven? (Hij zal de vensters des hemels openen en zegen in overvloed over 
hen uitgieten.)

Citaat Lees de volgende woorden van ouderling John A. Widtsoe voor. Laat de jongemannen
bepalen welke zegeningen worden genoemd in verband met het betalen van tiende 
en gaven.

‘De tiendebetaler legt een contact met de Heer; dat is de beste beloning. Gehoorzaamheid
aan de wet van tiende geeft, net als gehoorzaamheid aan welke andere wet ook, een
diepe, innerlijke vreugde, een voldoening en begrip die op geen enkele andere manier
kunnen worden verkregen. De mens wordt in de ware zin des woords een medewerker van
de Heer, zij het een zeer nederige, in het ontzagwekkende, eeuwige plan tot zaligmaking
van de mens. De beginselen van de waarheid worden beter begrepen, het leven daarvan
wordt gemakkelijker. De mens en zijn Schepper komen elkaar nader. Het wordt 
gemakkelijker om te bidden. Twijfel wijkt; geloof rukt op; zekerheid en moed verheffen de
ziel. Het geestelijk denken wordt scherper, de eeuwige stem wordt duidelijker gehoord. 
De mens wordt meer gelijk aan zijn Vader in de hemel’ (in Church Section, Deseret News,
16 mei 1936, blz. 5.)
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Schrijf de volgende, door ouderling Widtsoe genoemde, zegeningen op het bord:

Bespreking • Waarom denk je dat het betalen van tiende en gaven onze band met God versterkt?

• Welke zegeningen heb jij ontvangen door het betalen van jouw tiende?

Citaat Vertel de jongemannen dat ouderling Matthew Cowley ook heeft gesproken over de grote
zegeningen die voortvloeien uit het betalen van tiende en een medewerker van God te zijn:

‘[God] is een wonderbare compagnon, nietwaar? Hij is geweldig. Tjonge, wat zou ik graag
een partner zoals Hij in mijn zaak willen hebben. Ik zou best met iemand zoals Hij een 
zaak willen opzetten; met een partner die naar me toekomt en zegt: “Alsjeblieft, ik zorg wel
voor alle financiering om de zaak te beginnen. Ik zorg voor alle zegeningen. Jij zorgt 
dan voor de zaak. Maar vergeet me niet. Zodra je winst begint te maken, houd je zelf
negentig procent en geef je mij tien procent. Jij kunt jouw negentig procent gebruiken
zoals je zelf wilt, ik stop mijn tien procent weer in de zaak.” Tjonge, jonge, zou dat niet wat
zijn? Wel, dat is nu juist het soort partner dat wij in deze kerk hebben. Wij houden zelf
negentig procent en gebruiken die hoe we ook maar willen, soms wel tot ons eigen ongeluk.
Wij geven Hem de tien procent en dan staat hier een tempel, daar een tabernakel. 
Hij stopt het direct weer in de zaak, zijn zaak. Ja, God financiert deze kerk broeders en
zusters, als u de beginselen van het evangelie maar gehoorzaamt’ (Matthew Cowley Speaks,
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], blz. 76–77).

Citaat Laat de jongelui goed luisteren naar wat ouderling Heber J. Grant had te zeggen, en erop
bedacht zijn om zijn woorden daarna in hun eigen woorden weer te geven: ‘Ik getuig 
tot u – en ik weet dat dit getuigenis waar is – dat de mensen die absoluut eerlijk zijn
geweest met God, die één tiende hebben betaald (. . .) – wijsheid [hebben ontvangen]
waarmee zij in staat zijn geweest de overblijvende negen tienden te benutten; en het is voor
hen van grotere waarde geweest, en zij hebben er meer mee kunnen doen dan wanneer zij
niet eerlijk met de Heer waren geweest’ (Conference Report, april 1912, blz. 30).

Laat enkele jongemannen in hun eigen woorden hun gedachten over bovenstaande citaat
weergeven.

Tot slot

Getuigenis Getuig over het belang van het betalen van tiende en over de zegeningen die u daardoor
ontvangt.

Aansporing Moedig de jongemannen aan hun volledige tiende te betalen en met de bisschop of
gemeentepresident te gaan praten over het betalen van de andere gaven.

DE ZEGENINGEN VAN HET BETALEN 
VAN TIENDE

Contact met de Heer
Innerlijke vreugde
Medewerker zijn van de Heer
Beter begrip van de waarheid
Bidden gaat gemakkelijker
Geloof wordt vergroot
Gebeden worden verhoord
Men wordt meer gelijk aan God

Samenvatting 
op het bord
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De patriarchale zegen

DOEL Iedere jongeman beseft de waarde van een patriarchale zegen en bereidt zich erop voor
om er een te ontvangen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Voor iedere jongeman een potlood en blaadje.

2. Eventueel kunt u één van de jongemannen die zijn patriarchale zegen reeds ontvangen
heeft, laten vertellen hoe hij zich daarop had voorbereid. Als nog geen jongeman een
patriarchale zegen heeft, vertelt u hun iets over uw eigen ervaringen.

OPMERKING Een patriarchale zegen is iets zeer persoonlijks en heiligs. Omdat iedereen maar éénmaal
in zijn leven een patriarchale zegen ontvangt, dient deze heilige ervaring plaats te vinden
op het moment dat de jongeman ernaar verlangt en bereid is in overeenstemming te leven
met de daarin gegeven beloften. Wellicht hebben sommige jongemannen hun patriarchale
zegen al ontvangen. Hoewel sommige van hen mogelijk al rijp genoeg zijn om nu zo’n
zegen te ontvangen, zijn anderen wellicht nog niet zo ver. Inspireer de jongemannen tot het
verlangen om zich op het ontvangen van een patriarchale zegen voor te bereiden, maar
zorg er tevens voor hun niet op te dringen dat zij deze nu ontvangen.

Lees uw eigen patriarchale zegen niet aan de jongemannen voor, gezien de persoonlijke
aard daarvan, en bespreek er ook geen details uit. Het bestuderen van uw eigen 
patriarchale zegen kan u echter wel van pas komen bij het voorbereiden van deze les.

Wanneer uw ringpatriarch daar tijd voor heeft zou u hem, wanneer u daarvoor de 
toestemming van de bisschop heeft, kunnen uitnodigen om de jongemannen iets over
patriarchale zegens te vertellen. Hij zou het één en ander over de zegen in het algemeen
kunnen vertellen of over de manier waarop hij zijn roeping vervult.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Bespreking • Heb je ooit weleens het verlangen gehad persoonlijke aanwijzingen voor je eigen leven
van de Heer te ontvangen?

• Hoe geeft de Heer ons persoonlijke openbaringen? (Via de Schriften, gebed, de Heilige
Geest, onze ouders, de kerkleiders en onze patriarchale zegen.)

Wijs erop dat wij kinderen van God zijn. Nu wij uit ons hemels thuis weg zijn en hier op
aarde wonen, is onze Hemelse Vader ons echt nog niet vergeten. Hij wil ons daarentegen
zegenen en naar Hem terugvoeren. Via de door God geroepen patriarchen geeft Hij ons
een persoonlijke openbaring tot troost en als een richtlijn in ons leven. Dergelijke 
openbaring wordt een patriarchale zegen genoemd.

Een patriarchale zegen is een persoonlijke openbaring van de Vader in de hemel

Vragenspel Geef iedere jongeman een potlood en een blaadje; lees de volgende uitspraken voor om te
zien wat elke jongeman weet over patriarchale zegens. Laat hen de cijfers 1 t/m 12 op het
blaadje schrijven en achter elk cijfer schrijven goed of fout na het horen van de volgende
uitspraken:

1. Eén doel van de patriarchale zegen is je te laten weten wat de Heer van je 
verwacht. (Goed.)

2. Je hoeft slechts één patriarchale zegen in je hele leven te ontvangen. (Goed.)

17
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3. In je patriarchale zegen staat je afstamming. (Goed.)

4. Het enige verschil tussen een patriarchale zegen en een zegen van je vader is dat zij 
door verschillende mensen gegeven wordt. (Fout.)

5. Tenzij de patriarch je goed kent, kan hij je geen gedetailleerde zegen geven. (Fout.)

6. Je moet tenminste negentien jaar zijn om een patriarchale zegen te kunnen ontvangen.
(Fout, maar je moet er zeker één hebben wanneer je op zending gaat.)

7. Om een patriarchale zegen te kunnen ontvangen moet je een aanbeveling van je 
bisschop hebben. (Goed.)

8. Het is goed om te vasten om je op een patriarchale zegen voor te bereiden. (Goed.)

9. Je moet je patriarchale zegen laten lezen aan elke willekeurige vriend als die dat wil. 
(Fout.)

10. Door je patriarchale zegen geregeld te lezen ontvang je inspiratie om beter te gaan 
leven en je levensdoelen te bereiken. (Goed.)

11. Je weet niet altijd hoe je patriarchale zegen in vervulling zal gaan. (Goed.)

12. Je patriarchale zegen zal, ongeacht wat je doet, in vervulling gaan. (Fout.)

Bespreking Wanneer u klaar bent, leest u elke bewering nog eens door en bespreekt u de antwoorden
van de jongemannen. Het volgende kan u van nut zijn bij het bespreken van elke 
bewering. U hoeft niet alle stof te gebruiken. U kunt eventueel een paar jongemannen een
deel laten doen.

1. Een doel van een patriarchale zegen is je te laten weten wat de Heer van je verwacht. 
(Goed.)

Citaat Ouderling LeGrand Richards heeft eens gezegd: ‘Wanneer we eenmaal begrijpen waar wij
vandaan zijn gekomen, waarom we hier zijn en waar wij naartoe gaan, hebben we ook
meer kans het beoogde doel te bereiken. Dat is nu eigenlijk het doel van de patriarchale
zegen: ons door de inspiratie van de Almachtige te openbaren waarom wij hier zijn en wat
er van ons wordt verwacht’ (’Patriarchal Blessings’, New Era, februari 1977, blz. 4).

Leg uit dat de patriarchale zegen ons niet alleen zegeningen belooft, maar ons ook onze
talenten en mogelijkheden voorhoudt en ons profetische raad, waarschuwingen en richtlij-
nen geeft.

2. Je behoeft slechts één patriarchale zegen in je gehele leven te ontvangen. (Goed.)

Citaat In 1957 schreef het Eerste Presidium aan alle ringpresidenten: ‘Al deze zegens worden
genoteerd en in het algemeen ontvangt elke persoon deze zegen slechts één keer in zijn
leven’ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], blz. 558).

3. In je patriarchale zegen staat je afstamming. (Goed.)

Met afstamming wordt hier bedoeld ‘afstamming van een gemeenschappelijke voorouder’ 
(Daniel H. Ludlow, ‘The House of Israel’, Ensign, januari 1991, blz. 52).

Lees en bespreek Abraham 2:9–10. Leg uit dat wij als leden van de kerk er recht op 
hebben alle zegeningen van het evangelie te ontvangen als we tenminste waardig leven.
Slechts de werkelijke afstammelingen van Abraham hebben dit recht als een geboorte-
recht. Sommige leden van de kerk zijn echter geen directe afstammelingen van Abraham;
zij worden in een stam van Israël geadopteerd omdat zij het ware evangelie 
hebben aangenomen (zie Galaten 3:26–29).

4. Het enige verschil tussen een patriarchale zegen en een zegen van je vader is dat zij
door verschillende mensen gegeven wordt. (Fout.)

Citaat President Joseph Fielding Smith heeft het volgende geschreven: ‘Een getrouwe vader die
het Melchizedeks priesterschap draagt, mag zijn eigen kinderen zegenen; en dit zou dan
een patriarchale (vaders) zegen zijn. Zo’n zegen kan in de familieverslagen opgenomen
worden, maar wordt niet bewaard in de archieven van de kerk. Iedere vader die zijn 
priesterschap trouw is, is een patriarch voor zijn eigen gezin. Bovendien kunnen kinderen
een zegen krijgen van een geordende patriarch. Een vader die zijn eigen kind zegent, 
zou als hij daartoe geïnspireerd werd, de afstamming van het kind aan kunnen geven’ 
(De leer tot zaligmaking, deel 3, blz. 149).

Citaat- en 
tekstbespreking
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Leg uit dat, hoewel een vader daar wel het recht toe heeft wanneer hij zich daartoe 
geïnspireerd voelt, hij toch meestal geen afstamming aangeeft; een geordend patriarch
doet dat vrijwel altijd. Ook is het zo dat uitsluitend de zegen die door een geordend 
patriarch is gegeven in de archieven van de kerk wordt opgenomen. Iedere Aäronisch-
priesterschapsdrager die zijn patriarchale zegen heeft ontvangen, krijgt daar een afschrift
van. Mocht hij dat ooit kwijtraken dan kan hij van de historische afdeling van de kerk een
nieuw afschrift ontvangen.

5. Tenzij de patriarch je goed kent, kan hij je geen gedetailleerde zegen geven. (Fout.)

Verhaal Leg uit dat patriarchale zegens van de Heer komen en niet van de patriarch. 
Ouderling LeGrand Richards heeft eens het volgende verteld om dit punt te illustreren.

‘Een tijdje geleden bezocht ik eens een patriarch. Hij vertelde mij over een zegen die hij
aan een vrouw uit een zendingsgebied had gegeven. Onder meer zei hij haar dat haar
voorouders in deze laatste dagen veel tot het verspreiden van het evangelie hadden 
bijgedragen. Na het uitspreken van de zegen had zij gezegd: “Ik ben bang dat u nu een
vergissing hebt begaan. Ik ben zelf tot de kerk bekeerd; ik ben de eerste van onze gehele
familie die lid van de kerk is geworden.”

‘“Wel,” zei de patriarch, “daar weet ik niets van. Ik weet alleen maar dat ik de inspiratie 
ontving om u dat te zeggen.” Toen hij me het verhaal vertelde, was die vrouw net 
naar de genealogische bibliotheek geweest en had daar ontdekt dat enkele van haar 
voorouders – haar grootouders en overgrootouders – zich heel grote offers in de 
begindagen van de kerk hadden getroost. (. . .) Zij had ontdekt dat zij van enkele pioniers
van de kerk afstamde. De patriarch wist daar niets van. Hij had zuiver door inspiratie 
van de Heilige Geest gesproken’ (’Patriarchal Blessing’, New Era, februari 1977, blz. 6).

6. Je moet tenminste negentien zijn om een patriarchale zegen te kunnen ontvangen.
(Fout, maar je moet er zeker één hebben wanneer je op zending gaat.)

Citaat President Ezra Taft Benson heeft de jongemannen aangespoord om hun patriarchale
zegen te ontvangen wanneer ze nog Aäronisch- priesterschapsdragers zijn:

‘Ik wil jullie, broeders van de Aäronische priesterschap, aanmoedigen om een patriarchale
zegen te ontvangen. Bestudeer die nauwkeurig en beschouw hem als persoonlijke 
schriftuur – want dat is het. Een patriarchale zegen is de geïnspireerde en profetische 
uitstippeling van je aardse zending, samen met de daarin verweven zegeningen, 
vermaningen en aansporingen zoals de patriarch is ingegeven. Jongemannen, ontvang 
je patriarchale zegen onder vasten en gebed, en lees ze dan regelmatig, opdat je Gods 
wil voor jou mag leren kennen’ (De Ster, 1986, nr. 6, blz. 41).

7. Om een patriarchale zegen te kunnen ontvangen moet je een aanbeveling van je bis-
schop hebben. (Goed.)

Zodra iemand meent gereed te zijn voor het ontvangen van een patriarchale zegen, 
dient hij met zijn bisschop of gemeentepresident te gaan praten.

8. Het is goed om te vasten om je op een patriarchale zegen voor te bereiden. (Goed.)

Citaat ‘Wie een patriarchale zegen wil, (. . .) moet zich daarop voorbereiden met een oprecht 
verlangen en een gebed in zijn hart om, door de zegen, tot een hogere volkomenheid van
geluk te komen in zijn leven, en tot volmaakter dienstbaarheid in het werk van de Heer. (. . .)
De onreine en ongehoorzame moet zich reinigen en gehoorzaamheid leren alvorens naar
de patriarch te gaan’ (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations, 3 delen 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1943], deel 1, blz. 75).

Jongeman Laat de van tevoren gevraagde jongeman vertellen hoe hij zich op het ontvangen van zijn
patriarchale zegen had voorbereid. Als geen enkele jongeman zijn patriarchale zegen 
ontvangen heeft, vertel hoe u zich heeft voorbereid op het ontvangen van uw eigen patriar-
chale zegen.

Bespreking • Wat kan ieder van ons nog meer doen om zich op het ontvangen van een patriarchale
zegen voor te bereiden? (Antwoorden zijn onder meer: het evangelie bestuderen 
om ons verlangen naar de zegeningen van de Heer te versterken en beter te begrijpen 
wat we moeten doen om ze te ontvangen; bidden dat zowel wij als de patriarch op 
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de Heilige Geest zullen zijn afgestemd; ons uiterste best doen om de geboden te onder-
houden zodat we welke zegeningen dan ook van de Heer inderdaad waardig zullen zijn.)

9. Je moet je patriarchale zegen laten lezen aan elke willekeurige vriend als die dat wil. 
(Fout.)

Leg uit dat een patriarchale zegen persoonlijk en heilig is. Zij behoort veilig opgeborgen te
worden en niet zomaar aan iedereen te lezen gegeven of besproken te worden. Zij is 
uitsluitend voor de ontvanger zelf bedoeld. Wanneer wij daartoe door de Geest worden
gedrongen, kunnen wij onze zegen echter gerust, op een daarvoor geschikt moment, 
aan familieleden laten zien.

10. Door je patriarchale zegen geregeld te lezen, ontvang je inspiratie om beter te gaan 
leven en je levensdoelen te bereiken. (Goed.)

Citaat ‘Wanneer je je patriarchale zegen geregeld bestudeert, in het bijzonder wanneer je
belangrijke beslissingen moet nemen of wanneer je terneergeslagen bent, zal je er snel
aan herinnerd worden en zal je het inzicht verkrijgen wie je werkelijk bent en in welke 
verhouding je tot God staat, en in het bijzonder wat Hij van en voor je verlangt. 
Het bestuderen van je zegen zal je troosten wanneer je het gevoel hebt dat niemand meer
van je houdt, wanneer je je onwaardig, onder de maat of vergeten voelt. Jouw zegen 
kan je je eigen specifieke levensdoel onder ogen brengen’ (Elaine A. Cannon, ‘Season of
Awakening’, New Era, juli 1981, blz. 10).

Verhaal 7President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Allen die uw zegen ontvangen 
hebben, leest u die geregeld? Bidt u erover ze juist te kunnen interpreteren, of ligt ze
ergens opgevouwen op een veilig plekje opgeborgen? Maak er een kopie van, stop die in
uw zak en lees ze geregeld door’ (Conference Report, Korea Area Conference 1975, blz. 39).

11. Het is niet altijd zeker hoe je patriarchale zegen in vervulling zal gaan. (Goed.)

Verhaal President Kimball vertelde in het volgende verhaal hoe hij deze les had geleerd:

‘Toen ik elf jaar was, nam mijn vader mij mee naar de patriarch en die gaf mij (. . .) 
enige beloften die in vervulling zouden gaan als ik getrouw zou blijven. Hij zei: “Jij (. . .) zult
vele mensen het evangelie prediken, maar in het bijzonder de Lamanieten. En jij zult 
zien hoe zij zullen opkomen en zich zullen verenigen.” Ik was toen net elf jaar. Hoe kon hij
nou weten wat er met mij zou gebeuren? Maar hij voelde alleen maar de Geest van
omhoog en hij liet zijn stem onder woorden brengen wat de Heer hem in had gegeven.

‘Toen ik negentien jaar was, (. . .) werd ik geroepen voor een zending in het zendingsgebied
Zwitserland-Duitsland, maar toen ik mijn patriarchale zegen nog eens doorlas, 
realiseerde ik me dat er in Zwitserland of Duitsland geen Indianen wonen. Als gevolg van
de eerste wereldoorlog werd ik naar de Verenigde Staten teruggezonden. Ik zou het 
evangelie in veel plaatsen aan de Indianen kunnen hebben gepredikt. Er woonden toen
ongeveer zestig miljoen Indianen in Amerika. Maar ik werd naar Missouri gezonden. (. . .) 
Ik bracht daar tweeënhalf jaar door en ging naar huis zonder één enkele Indiaan gezien te
hebben. Omdat ik ook maar een gewoon mens ben, dacht ik bij mezelf: “Ik denk dat de
patriarch zich vergist heeft.” Ik trouwde, kreeg een gezin en ging thuis aan het werk. 
Waar wij woonden, waren helemaal geen Indianen. (. . .) Toen werd ik als apostel geroepen
en moest naar Salt Lake City verhuizen. En weer vroeg ik het mij af. Ik was inmiddels 
achtenveertig jaar. Ik had nog steeds tot niet één Indiaan gepredikt.

‘Maar spoedig na onze aankomst in Salt Lake City nodigde de president van de kerk mij in
zijn kantoor en vroeg mij in het comité voor de Lamanieten zitting te nemen. En korte tijd
later riep hij mij weer bij zich en zei toen: “Ik roep u tot voorzitter van het programma voor
de Indianen.” Eindelijk zou mijn patriarchale zegen dan toch in vervulling gaan.

‘De patriarch had niet gezegd hoe lang dit zou duren, dus ik hoefde alleen maar af te
wachten en mijn roeping groot te maken. (. . .) Geen van de algemene autoriteiten heeft
waarschijnlijk ooit meer Indianen bezocht en tot meer Indianen gepredikt dan ik. En ik ben
heus niet aan het opscheppen. Ik wil u daar alleen maar mee zeggen dat de beloften van
de patriarch in vervulling zullen gaan, als wij onze plichten maar vervullen, ongeacht hoe
zwaar die ook zijn; niets is te zwaar of te wonderlijk voor de Heer’ (Conference Report,
Korea Area Conference 1975, blz. 39).

12. Je patriarchale zegen zal, ongeacht wat je ook doet, altijd in vervulling gaan. (Fout.)
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Les 17

Leg uit dat aan de zegens die een patriarch uitspreekt altijd bepaalde voorwaarden zijn
verbonden. Zij zullen alleen maar in vervulling gaan als wij God en zijn wetten gehoorzaam
zijn. Wij dienen een waardig leven te leiden om die zegeningen te kunnen ontvangen, 
zoals dat met de meeste zegeningen van de Heer het geval is.

Citaat Ouderling Carlos E. Asay heeft eens de volgende analogie gebruikt om een patriarchale
zegen te beschrijven:

‘Wanneer een ringpatriarch zijn handen op je hoofd legt, je een zegen geeft en je inspireert
met bepaalde profetieën en beloften, dan betekent dat eigenlijk een opwindend begin. 
Het is nu jouw verantwoordelijkheid deze profetieën en beloften in je gedachten gegrift te
houden, ze te beschouwen als doelen die bereikt kunnen worden, en om van dat moment
af een rechtschapen leven te leiden en getrouw je diensten te verrichten, zodat je éénmaal
de zegeningen die hieraan verbonden zijn, mag opeisen.

‘Om dat te illustreren: de patriarch staat bij jou aan de startlijn. Hij overziet de race die voor
je ligt. Met zijn speciale geestelijke gaven geeft hij je de wedstrijdreglementen, beschrijft hij
de horden die genomen moeten worden, en geeft hij een opsomming van de lauweren die
geoogst kunnen worden. Jij, de renner, zal echter wel binnen de lijnen van je baan moeten
blijven, de wedstrijdregels nakomen, de gehele baan afleggen en de finish passeren om
voor de overwinnaarskroon in aanmerking te kunnen komen’ (’Write Your Own Blessing’,
New Era, oktober 1981, blz. 4).

Tot slot

Citaat President Spencer W. Kimball heeft eens gezegd: ‘Ik heb groot vertrouwen in de patriarchen
en hun zegens. Als de patriarch een getrouwe heilige der laatste dagen is, dicht bij de
Heer blijft en de Schriften geregeld bestudeert, zullen de beloften die hij krachtens zijn 
bijzondere roeping en gezag geeft, in vervulling gaan, als de ontvanger van de zegen
waarachtig en getrouw blijft’ (Conference Report, oktober 1977, blz. 4, of Ensign, 
november 1977, blz. 4; onderstreping toegevoegd).

Aansporing Spoor iedere jongeman aan één van de volgende dingen te doen:

1. Als hij zijn patriarchale zegen nog niet ontvangen heeft, zich voorbereiden op het te
gepaster tijde ontvangen ervan.

2. Als hij zijn zegen wel heeft ontvangen, die dan thuis meteen weer lezen. Hij dient ze
regelmatig te bestuderen en rechtschapen te leven om de beloofde zegeningen te 
kunnen ontvangen.
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De plichten van een leraar
in de Aäronische priesterschap

DOEL Iedere jongeman leert wat de plichten zijn die tot het ambt van leraar behoren, en beseft
het belang en de heiligheid van het goed vervullen van deze plichten.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

2. Maak voor iedere jongeman een kopie van ‘De plichten van een leraar in het Aäronisch
priesterschap’.

3. Vraag de bisschop de Aäronisch-priesterschapsdragers een brief te schrijven en hen
daarin te feliciteren voor de plichten die zij goed vervuld hebben. Deze brief dient aan
het einde van de les te worden voorgelezen.

OPMERKING Deze les geeft een algemeen overzicht van de plichten van een leraar in de Aäronische
priesterschap. Ze kan gevolgd worden door andere lessen over meer specifieke plichten
zoals het voorbereiden van het avondmaal en het huisonderwijs. Vermijd tijdens deze les
lange discussies over de verschillende aspecten van deze plichten. Door middel van deze
les kunnen alle Aäronisch-priesterschapsdragers hun roeping beter leren begrijpen en
grootmaken.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Vertel het volgende verhaal:

Het was Everts eerste werkdag. Boer Ronsmans had hem voor de zomer ingehuurd om 
op zijn boerderij te werken. Toen zij in een oude vrachtwagen naar de boerderij reden, 
vroeg Evert zich af wat hij allemaal te doen zou krijgen. Hij wist zeker dat hij het werk zou 
aankunnen als hem eenmaal was uitgelegd wat hij moest doen.

Na aankomst hielp boer Ronsmans Evert zijn spulletjes in het huisje waar hij zou verblijven,
op te bergen. Toen zei hij: ‘Wel, over een dag of drie – vier kom ik weleens kijken 
hoe je je werk doet, en wee je gebeente als het niet goed is. Er zijn genoeg jongens die
zo’n baantje als jij nu hebt, zouden kunnen gebruiken.’

Daarna sprong boer Ronsmans, zonder dat Evert ook maar een woord had kunnen 
zeggen, weer in zijn vrachtwagen en reed weg. Evert keek hem ongelovig na terwijl hij de
wagen in de verte steeds kleiner zag worden.

• Hoe denk je dat Evert zich voelde? Waarom?

• Heb jij ooit weleens een karweitje opgedragen gekregen zonder dat iemand je daarbij
uitlegde hoe je het doen moest?

• Hoe voelde je je toen?

Tekstbespreking Laat de jongemannen LV 107:99–100 lezen.

• Welke twee dingen moet elke priesterschapsdrager volgens deze verzen doen? (Met zijn
plichten bekend raken en zijn ambt met alle ijver uitoefenen.)

Laat de jongemannen deze verzen onderstrepen.

Verhaal en
bespreking

18



67

Alle Aäronisch-priesterschapsdragers moeten leren wat de plichten van een leraar zijn

• Wat zijn de plichten van een leraar?

Geef enige tijd om deze vraag te bespreken. Schrijf de antwoorden op het bord.

Laat de jongemannen LV 20:53–59 lezen en onderstrepen.

Schrijf enige punten erbij op het bord die nog niet zijn genoemd.

Uitreikblad Geef iedere jongeman een kopie van het uitreikblad: ‘De plichten van een jongeman in het
Aäronisch priesterschap’. Geef de klas enige tijd om het rustig door te lezen.

Bespreking Breng een bespreking over de plichten van een leraar in het Aäronisch priesterschap met
de volgende vragen op gang. Zorg er voor dat iedere jongeman begrijpt wat zijn funda-
mentele verantwoordelijkheid is en hoe hij die goed kan nakomen. Laat de jongemannen
concrete ideeën naar voren brengen ten aanzien van wat zij kunnen doen in hun eigen 
situatie. In onderstaand overzicht corresponderen de letters met die op het uitreikblad.

a. De raad van priesterschapsleiders opvolgen.

• Welke raad hebben de bisschap en de andere priesterschapsleiders gegeven?

• Wie is de president van de Aäronische priesterschap in de wijk? (De bisschop.)

b. Het avondmaal voorbereiden.

Lees de volgende uitspraak van president David O. McKay voor:

‘Deelnemen aan het avondmaal van de Heer is één van de heiligste verordeningen in de
kerk van Christus’ (Pathways to Happiness, blz. 262.)

• Waarom is dat zo?

• Hoe belangrijk is het voorbereiden van het avondmaal dan?

c. Allen helpen om ‘tot Christus te komen’ en de leden helpen om hun plichten te doen.

• Waar moeten wij andere mensen voor waarschuwen?

• Wat betekent uitleggen? En vermanen?

• Wat dienen wij elkaar te onderwijzen?

• Wat betekent ‘allen uit te nodigen tot Christus te komen’? Op wat voor manieren kunnen
we dat doen?

• Waarom is een goed voorbeeld geven één van de beste manieren om alle leden te 
helpen hun plicht te doen?

• Hoe kun jij de adviseur helpen zijn plicht te doen?

d. Ongerechtigheid in de kerk voorkomen.

• Waarom is het geven van een goed voorbeeld één van de beste manieren om anderen
aan te sporen op te houden met zaken als liegen of kwaad op anderen te zijn?

• In welke situaties is het bijzonder belangrijk om een vredestichter te zijn?

• Waarom is er soms moed voor nodig om een vredestichter te zijn?

e. Elkaar als priesterschapsdragers opbouwen tijdens de les.

• Wat betekent opbouwen?

• Hoe kunnen wij anderen opbouwen?

• Op welke manieren kunnen wij door anderen opgebouwd worden?

f. De bisschop in zijn tijdelijke plichten bijstaan.

• Wat voor soort dienstbetoon zou jij in de wijk of ring kunnen doen? Zorg dat u concrete
antwoorden krijgt. Dit kan een goede gelegenheid zijn om een dienstbetoonactviteit te
beginnen.

• Hoe zou jij op eenvoudige manier kunnen meehelpen in de zorg voor het gebouw en het
terrein?

Tekst- en bord-
bespreking
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g. Het werk van de priesterschap uitvoeren.

• Wat wil ‘iemand begeleiden’ zeggen?

• Hoe dient onze houding te zijn wanneer we iemand die inactief is begeleiden?

h. De mensen in de kerk op eerbiedige wijze naar hun plaats brengen.

• Waarom is het belangrijk dat je als deur- of zaalwacht netjes gekleed bent?

• Kun je enkele hoffelijkheidsregels noemen waaraan een deur- of zaalwacht zich dient te
houden?

i. De bisschop op andere manieren helpen.

• Kun je nog andere plichten van een leraar bedenken?

Tot slot

Lees de felicitatiebrief van de bisschop voor en getuig hoe belangrijk de taken van een 
leraar zijn voor de wijk en voor de kerk.

Aansporing Spoor de jongemannen aan LV 107:99 uit het hoofd te leren en het lijstje van hun plichten
met hun ouders te bespreken. Mocht er nog tijd over zijn dan kunt u de jongelui LV 107:99
uit het hoofd laten leren.

Brief van de
bisschop
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Les 18

De plichten van een leraar in de 
Aäronische priesterschap

De leraar is een plaatselijke dienaar, aangesteld om in de wijk ‘over de (leden der) kerk te
waken en met hen te zijn en hen te sterken’ (LV 20:53; 84:111). Dat doet hij door bepaalde
plichten te vervullen onder toezicht van de daartoe aangestelde priesterschapsdragers. Een
leraar heeft dezelfde plichten als een diaken, maar daarnaast nog enkele andere plichten. De
plichten van een jongeman zijn onder andere:

a. De raad en instructies van de priesterschapsleiders op te volgen.

b. Het avondmaal voor te bereiden.

c. ‘Te waarschuwen, uit te leggen, te vermanen, te onderwijzen en allen uit te nodigen tot
Christus te komen’ (LV 20:59) en ‘toe te zien dat de (leden der) kerk dikwijls te zamen
komen, en (. . .) dat zij allen hun plicht doen’ (LV 20:55) door onder meer –

1) Huisonderwijs te geven.

2) De leden op de hoogte te stellen van vergaderingen.

3) Op kerkelijke bijeenkomsten te spreken.

d. ‘Toe te zien, dat er geen ongerechtigheid onder de (leden der) kerk is, noch ongenoegen
met elkander, noch liegen, lasteren of kwaadspreken’ (LV 20:54) door onder meer –

1) Een voorbeeld van morele onkreukbaarheid en oprechtheid te zijn.

2) Een vredestichter te zijn en een kalmerende invloed te hebben.

e. Elkaar als priesterschapsdragers op te bouwen door actief deel te nemen aan de priester-
schapsles (zie LV 50:22).

f. De bisschop helpen ‘in alle tijdelijke aangelegenheden te bedienen’ (LV 107:68) door onder
meer –

1) De armen en behoeftigen te helpen.

2) Te zorgen voor het kerkgebouw en de terreinen eromheen.

g. Het priesterschapswerk uit te voeren, zoals zitting hebben in priesterschapscomités en
helpen bij het contact zoeken met en heractiveren van jongemannen die de priester-
schapsleeftijd hebben.

h. De mensen op ringconferenties en wijkvergaderingen op eerbiedige wijze naar hun plaats
te brengen.

i. De bisschap op andere manieren, overeenkomstig uw bevoegdheid als leraar, bij te staan.
(Handboek Aäronische priesterschapsleiders, blz. 2–3.)
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Een gebroken hart 
en een verslagen geest

DOEL Iedere jongeman gaat begrijpen hoe belangrijk het is om een gebroken hart en een 
verslagen geest te hebben.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

2. Bestudeer onder gebed: 1 Nephi 2:16; 2 Nephi 2:6–7; Mosiah 4:2–8; Alma 36:5–20; 
3 Nephi 9:19–22; Moroni 6:2; Leer en Verbonden 59:8.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Verhaal Vertel het volgende verhaaltje:

Op een keer modelleerde een pottenbakker een prachtig beeld uit zachte klei. Helaas
kwamen er bij het drogen barsten in de klei, zodat er veel zwakke plekken en breuken in het
beeld zaten. De pottenbakker probeerde de barsten en scheuren met nieuwe klei op te
vullen, maar zonder succes. Hoezeer hij ook zijn best deed, de schoonheid en elegantie
van het oorspronkelijke beeld kreeg hij niet terug.

Hij heeft toen gedaan wat hem nog als enige mogelijkheid overbleef bij hard geworden,
gebarsten en onvolkomen klei. Hij sloeg het beeld met een hamer kapot, stampte de klei
tot poeder, deed er schoon water bij en begon een nieuw beeld te vormen.

Tekstbespreking • In welke zin zijn ons hart en onze geest vergelijkbaar met de klei van de pottenbakker?

Help de jongemannen in te zien dat de Schriften vaak spreken van de hardheid of 
verstoktheid van ons hart. Iemand met een verhard hart heeft geen belangstelling voor
geestelijke dingen. Hij wil zijn eigen zin doen en is niet bereid zijn wil aan die van God te
onderwerpen.

• Welke zonen van Lehi uit het Boek van Mormon waren hard (verstokt) van hart? (Laman
en Lemuël [zie 1 Nephi 2:18; 15:3].)

Laat de jongemannen 1 Nephi 2:16 lezen.

• Wat heeft Nephi gedaan om niet hard van hart te worden? (Nephi bad om kennis en dat
verzachtte zijn hart.)

Een nieuwe vorm van offeren

Tekstbespreking Maak duidelijk dat wie vroeger in Jezus Christus geloofde de opdracht had om als offers
het bloed van dieren te vergieten als ‘een gelijkenis van de offerande van de 
Eniggeborene des Vaders’ (Mozes 5:5–7). De profeet Amulek uit het Boek van Mormon
onderwees dat Jezus Christus zelf de ‘grote en laatste offerande’ zou zijn (Alma 34:14), 
en dat Hij zijn eigen leven en bloed wilde geven om te verzoenen voor de zonden van de
mensen. Na deze grote en laatste offerande zou er ‘een einde komen aan het vergieten
van bloed’ (Alma 34:13). Na zijn dood en opstanding verscheen Jezus Christus zelf aan de
Nephieten. Hij zei hun dat ze geen offers meer moesten brengen door bloedvergieten 
(3 Nephi 9:19–20).

• Wat voor offer eiste de Heer dan van wie in Hem geloofden?

• Was er dan een offer dat in de plaats van het bloedvergieten kwam? Zo ja, welk?

Laat een jongeman 3 Nephi 9:19–22 voorlezen. Help hen in te zien dat het offer dat voor 
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het vergieten van bloed in de plaats gekomen is, bestaat uit het offer van een gebroken
hart en een verslagen geest.

Wijs erop dat het vergieten van bloed door dierenoffers een uitwendige handeling was,
bedoeld om de betrokkenen eraan te herinneren dat de Zoon van God eenmaal geofferd
zou worden en dat de gelovigen tegelijk een inwendig offer moesten brengen, namelijk dat
van een gebroken hart en een verslagen geest.

Maak duidelijk dat de instructies van de Heer aan de Nephieten ons ook worden voorge-
houden in deze tijd. Lees en verklaar LV 59:8.

Een gebroken hart en een verslagen geest

Bordbespreking • Wat is een gebroken hart hebben? (Erg bedroefd zijn.)

• Wat betekent het woord verslagen? (Vol berouw.)

Schrijf deze definities op het bord.

• Waarom wil Christus dat we een gebroken hart en een verslagen geest hebben?

Maak duidelijk dat het ‘gebroken hart’ waarover de Schriften spreken niet vergeleken moet
worden met de droefheid van iemand die een familielid of geliefde verliest of een andere,
grote teleurstelling heeft meegemaakt. Het gebroken hart waarover het in de Schriften
gaat, krijgt iemand wanneer hij zijn eigen zonden en onvolkomenheden inziet en toegeeft.

Wijs erop dat iemand een gebroken hart en een verslagen geest krijgt wanneer hij zich van
de volgende waarheden bewust is.

1. Wij hebben in onze natuurlijke, vleselijke, gevallen staat op aarde allemaal de wetten van
God overtreden en gezondigd; daarop staat volgens de wet der gerechtigheid een straf.

2. Jezus Christus is heilig en rein. Hij heeft een volmaakt leven geleid. Daarom is Hij
degene geweest die straf voor de zonde het minst verdiende.

3. Door zijn grote liefde voor ons heeft Jezus Christus de prijs voor al onze zonden betaald.
Hij heeft de straf voor de zonden van alle mensen ondergaan.

Maak duidelijk dat we moeten inzien dat Jezus Christus – Hij die volmaakt en zonder 
zonden is geweest – voor ons allemaal de gruwelijke straf heeft ondergaan. Als we over het
gruwelijke lijden van de Heer voor ons en over onze eigen onwaardigheid nadenken, 
moet ons hart ervan breken.

Tekstbespreking Vertel de jongemannen dat de volgende tekst laat zien wat het betekent om een gebroken
hart en een verslagen geest te hebben. Laat een priester Alma 36:5–20 voorlezen.

• Wat deed Alma voordat de engel aan hem verscheen? (Hij probeerde de kerk te gronde
te richten [zie vers 6].)

• Wat maakte Alma mee gedurende drie dagen en nachten? (Hij onderging een eeuwige
wroeging [zie de verzen 12–13, 16].)

• Waardoor werd Alma’s kwelling veroorzaakt? (Hij herinnerde zich al zijn zonden en zag in
dat hij tegen God in opstand was geweest en diens geboden niet onderhield. Vanwege zijn
zonden werd hij met afgrijzen vervuld bij de gedachte alleen al om in de tegenwoordigheid
van God te komen, en hij wilde worden verbannen [verzen 13–15].)

• Bij welke gedachte kreeg Alma hoop dat hij aan zijn lijden kon ontkomen? (Hij dacht aan
de profetie van zijn vader over de komst van Jezus Christus om de zonden van de wereld
te verzoenen [zie vers 17].)

• Wat deed Alma toen hij zich van zijn eigen onwaardigheid bewust werd en aan de 
verzoening van Christus dacht? (Hij bad en riep in zijn hart uit: ‘O, Jezus, Zoon Gods, 
wees mij (. . .) genadig’ [vers 18].)

• Wat gebeurde er na zijn gebed? (Hij werd niet langer gekweld door de herinnering aan
zijn zonden en was vervuld van vreugde en licht [zie de verzen 19–20].)

Adviseur Maak duidelijk dat Alma, de zoon van Alma, een gebroken hart en een verslagen geest
had, waardoor hij tot geloof in Christus kwam en zich bekeerde. Wij hebben misschien
andere zonden dan Alma, maar ook wij moeten erkennen dat onze zonden tegengesteld 
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zijn aan de reinheid van Christus. Als we dat doen, dan kunnen we een gebroken hart en
een verslagen geest krijgen.

Wijs erop dat de mensen die samen waren gekomen om de woorden van koning Benjamin 
te horen hetzelfde meemaakten (zie Mosiah 2:5–6). Koning Benjamin sprak tot zijn volk 
over de verzoening door Jezus Christus en het grote lijden van de Heer voor de zonden 
van zijn volk. Koning Benjamin sprak tot het volk ook over hun eigen zonden en overtredingen.

Omdat de mensen koning Benjamins woorden geloofden, hadden zij ‘zichzelf gezien in
hun vleselijke staat, nog minder dan het stof der aarde. En allen riepen zij met één stem,
zeggende: ‘O wees ons genadig en laat ons deelhebben aan het zoenbloed van Christus,
opdat wij vergeving van onze zonden mogen ontvangen en ons hart worde gereinigd.’ 
Hun gebed werd verhoord en ‘de Geest des Heren kwam op [het volk] en zij waren van
vreugde vervuld, omdat zij vergeving van hun zonden hadden ontvangen’ 
(zie Mosiah 4:2–3).

Maak duidelijk dat koning Benjamin onder woorden bracht wat er met zijn volk gebeurd
was. Laat een jongeman Mosiah 4:4–8 voorlezen. Laat de jongemannen daarna de 
betekenis van die verzen bespreken.

Help de jongemannen inzien dat een gebroken hart hebben betekent een heilig verdriet
over onze zonden te hebben en onze eigen gevallen staat te erkennen.

Maak duidelijk dat wanneer de profeten zeggen dat wij minder zijn dan het stof van de
aarde, dat wil zeggen dat het stof der aarde aan de stem van God volkomen gehoorzaam
is en zich beweegt wanneer het daartoe opdracht krijgt. Daarentegen is de mens – die uit
het stof der aarde gemaakt is – niet volkomen gehoorzaam; hij bestrijdt of verwerpt zo vaak
de geboden en de raad van God (zie Helaman 12:6–8).

Wie in Christus gelooft, zal – omdat hij zijn nietigheid erkent – met een bekeerlijke geest tot
Hem komen en vergeving voor zijn zonden zoeken. Dat is de betekenis van ‘een verslagen
geest’. Dat wij ons door opstandigheid en overtredingen verharde hart breken, is niet 
voldoende. Men moet bovendien de Heer ijverig zoeken en met alle kracht die in de ziel is
om een nieuw hart bidden, om vergeving van zonden, en om genade door Christus’ 
zoenbloed. Een verslagen geest bidt zoals het volk van koning Benjamin: ‘O wees ons
genadig en laat ons deelhebben aan het zoenbloed van Christus, opdat wij vergeving van
onze zonden mogen ontvangen en ons hart worde gereinigd’ (Mosiah 4:2). Of zoals Alma,
de zoon van Alma, bad: ‘O Jezus, Gij Zone Gods, wees mij, die vol bittere gal is en door de
eeuwige ketenen van de [geestelijke] dood omvangen, genadig’ (Alma 36:18).

We moeten een gebroken hart en een verslagen geest krijgen

Tekstbespreking Laat de jongemannen Moroni 6:2 lezen en onderstrepen.

• Voor wie is de doop volgens dit vers alleen maar bestemd? (Voor mensen met een
gebroken hart en een verslagen geest.)

Maak duidelijk dat aan de doopverordening de ervaring van een gebroken hart en een ver-
slagen geest dient vooraf te gaan of dat die erop moet volgen.

Laat de jongemannen 2 Nephi 2:6–7 lezen en onderstrepen.

• Van hoeveel betekenis is het volgens deze verzen om een gebroken hart en een 
verslagen geest te hebben? (Alleen mensen met een gebroken hart en een verslagen geest
kunnen alle zegeningen van de verzoening van de Heer deelachtig worden.)

Tot slot

Getuig van de waarheid van de beginselen die in deze les werden onderwezen. 
Moedig de jongemannen aan de in deze les gebruikte teksten na te lezen.

Getuig van wat in Psalm 34:19 terecht staat: ‘De Here is nabij de gebrokenen van hart en
Hij verlost de verslagenen van geest.’ Een hoogmoedige, wereldse jongeman is niet aan-
genaam voor de Heer.

Spoor de jongemannen aan hun wanhopige behoefte aan de Heiland te onderkennen en
zich te vernederen. Laat ze bedenken dat een deel van Christus’ lijden plaats heeft gevon-
den voor hun eigen zonden.

Getuigenis en
aansporing

Verhaal uit 
de Schriften 
en bespreking
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Het voorbereiden
van het avondmaal

DOEL Iedere jongeman gaat beter de heiligheid van het avondmaal beseffen en het op 
eerbiedige wijze voorbereiden.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Voor iedere jongeman een potlood en blaadje.

2. Laat ten minste één week voordat deze les wordt gegeven de quorumleiders met een lid
van de bisschap of het gemeentepresidium bijeenkomen, en nagaan in hoeverre het
voorbereiden en het bedienen van het avondmaal nog iets te wensen overlaat en zo ja,
hoe dit euvel dan verholpen kan worden. De quorumleiders moeten ook in staat zijn 
de jongemannen te laten zien hoe het avondmaal op de juiste manier wordt voorbereid
en bediend.

OPMERKING Het avondmaal is heilig. Het werd door de Heiland ingesteld. Wanneer Aäronisch-priester-
schapsdragers het avondmaal bedienen, dienen zij te beseffen dat zij in zijn naam 
handelen. Zij dienen zich af te vragen hoe Jezus dit zelf zou doen en wat zijn houding
daarbij zou zijn. Iedere jongeman die het avondmaal de passende eerbied betoont en dit
voorbereidt op de manier zoals de Heiland dat naar zijn weten zou doen, verkrijgt een
getuigenis van de heiligheid daarvan.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Richard was pas tot leraar geordend. Hij was gevraagd om het avondmaal voor te bereiden, 
met drie andere leraren, die hij als leiders bewonderde. Het werd echter een 
teleurstellende ervaring voor hem. In de eerste plaats kwamen de andere leraren te laat 
zodat hij moest wachten. In plaats vande avondmaalsbekertjes op eerbiedige wijze te 
vullen, spoot een van de leraren de anderen nat. De leraar die het brood op de 
avondmaalsschaal legde, hield een stuk brood achter omdat hij honger had omdat het 
vastenzondag was. De andere leraar klaagde erover dat hij iedere zondag het avondmaal 
moest voorbereiden. Hij was liever deurwacht omdat hij dan op de zachte bank in de hal 
kon zitten.

• Wat voor invloed kon deze ervaring hebben op Richards ideeën over het voorbereiden
van het avondmaal?

• Wat voor invloed kan het op zijn roeping als leraar hebben?

• Hoe denk je dat de Heiland over een dergelijk gedrag denkt?

Het avondmaal is een heilige verordening

Citaat Bisschop John H. Vandenberg legt de heiligheid van het avondmaal als volgt uit:

‘Het was een zeer heilige verordening, zo heilig dat het door de Heiland zelf was ingesteld.
Tijdens die allereerste avondmaalsdienst werd het door de Heiland zelf ingezegend en
rondgediend. (. . .)

‘Nu, na de herstelling van deze verordening, heeft de Heiland de priesterschapsdragers
gemachtigd in zijn plaats deze heilige symbolen in te zegenen. In deze bedeling doen de
jongemannen met betrekking tot het avondmaal precies hetzelfde als de Heiland heeft
gedaan; het is een heilige opdracht die hen wordt toevertrouwd’ (’The Presiding Bishopric
Speaks about the Sacrament’, Improvement Era, november 1967, blz. 15).

Verhaal en
bespreking

20
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• Hoe denk je dat jij je gevoeld zou hebben als jij aanwezig was geweest bij die eerste 
avondmaalsdienst?

• Wat vind je er van, nu je weet dat de Heer je het bedienen van zijn avondmaal heeft 
toevertrouwd?

Laat de jongemannen Matteüs 26:17–20, 26–28 lezen.

Leg uit dat niet lang na dit gebeuren de Heiland, als een opgestaan wezen, het avondmaal 
op het westelijk halfrond instelde. Laat de jongemannen 3 Nephi 18:1–3, 6–8 en 10–11 lezen.

• Wat leert deze tekst ons nog meer over het avondmaal?

Citaat Lees de volgende uitspraak van David O. McKay voor:

‘In de kerk van Christus wordt geen heiliger verordening bediend dan die van het
avondmaal’ (Conference Report, april 1946, blz. 112).

Het avondmaal op een eerbiedige wijze bedienen

Citaat Vraag de jongemannen na te gaan hoe zij het avondmaal voorbereiden terwijl u de 
volgende uitspraak van ouderling John H. Groberg voorleest:

‘Jullie jongemannen, moeten de bediening van het avondmaal waardig zijn en je realiseren
wat een voorrecht het is om het brood en het water, de zinnebeelden van de liefde van de
Heer voor ons allen, te mogen ronddienen. Denk aan de zegeningen die Hij je aanbiedt:
hoop, liefde, blijdschap, vergeving, vrijheid en eeuwig leven. Wat een contrast met zoveel
andere jongeren die tegenwoordig een andere soort witte substantie en andere 
vloeistoffen ronddelen die wanhoop en mislukking brengen, gevangenschap en dood
onder het misleidende mom van geluk!’ (De Ster, juli 1989, blz. 34.)

Bespreking • Waarom is het zo belangrijk keurig gekleed te zijn wanneer je het avondmaal ronddient?

• Waar denk je aan wanneer je het avondmaal bedient?

• Wat voor invloed kan jouw manier van het avondmaal ronddienen op jouw gedachten
over het avondmaal hebben?

• Wat voor invloed heeft jouw manier van het avondmaal ronddienen op iemand die je
daarmee bezig ziet?

• Hoe zou de Heiland het avondmaal bedienen als Hij dat in jouw plaats zou doen?

• Waarom wil de Heiland dat het avondmaal ordelijk en met eerbied wordt bediend?

Activiteit Geef iedere jongeman een potlood en een blaadje. Laat hen hun antwoord op de volgende
vraag opschrijven: Hoe kan ik het avondmaal met meer eerbied bedienen? Schrijf, zodra zij
klaar zijn, hun antwoorden op het bord.

Instructie Geef het quorumpresidium de tijd om een korte instructiebijeenkomst over het voorbereiden
en bedienen van het avondmaal te houden (zie punt 2 onder ‘Voorbereiding’).

Zorg ervoor dat zij bespreken hoe zij het avondmaal met meer eerbied kunnen voorbereiden
en bedienen.

Tot slot

Getuigenis Getuig van de heiligheid van het avondmaal. Leg er nog eens de nadruk op hoe belangrijk
de rol van de jongemannen is bij de bediening van die verordening. Geef uiting aan uw
vertrouwen dat zij het avondmaal voortaan met nog meer eerbied zullen voorbereiden en
bedienen.

Aansporing Laat de jongemannen een punt kiezen waarop zij hun voorbereiding en bediening van het
avondmaal kunnen verbeteren, en spoor hen aan daar de komende maand in het bijzonder
hun best voor te doen.

Laat iedere jongeman een punt voor zichzelf kiezen en daar de komende maand persoonlijk
aan werken; laat hem dit op zijn lijstje bijschrijven.

Teksten en
bespreking

Vragen ter 
overweging
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Zich voorbereiden op het 
Melchizedeks priesterschap

DOEL Iedere jongeman beseft hoe het Aäronisch priesterschap hem kan helpen zich voor te
bereiden op het Melchizedeks priesterschap.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Twee blaadjes en twee potloden.

2. Schrijf de lijst met handelingen die dragers van het Aäronisch en van het Melchizedeks
priesterschap kunnen verrichten op het bord of op een poster (zie de les).

3. U kunt één of meer jongens vragen met hun vader of met andere Melchizedeks-priester-
schapsdragers te praten over het belang van het Melchizedeks priesterschap en hen
dan over dit gesprek laten vertellen.

OPMERKING Voor Aäronisch-priesterschapsdragers is het ontvangen van het Melchizedeks priester-
schap een grote toekomstige gebeurtenis. In deze les wordt een duidelijk beeld van het
verschil tussen het Aäronisch en het Melchizedeks priesterschap gegeven. Elke jongeman
dient volkomen overtuigd te zijn van het grote voorrecht dat hem wacht wanneer hij het
Melchizedeks priesterschap ontvangt en het rechtschapen gebruikt. Bereid u op deze les
in gebed voor zodat u de geestelijke sfeer kunt scheppen om van uw les een succes te
maken. U zult zelf met uw emotionele en geestelijke inbreng de les zinvol moeten maken.
Deze les kan over twee priesterschapsvergaderingen worden verdeeld.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Activiteit Verdeel de klas in twee groepen en zet elke groep in een hoek. Wijs uit elke groep een
groepsleider aan en geef deze een blaadje en een potlood. Laat hen het blaadje in twee
kolommen verdelen en boven de kolommen respectievelijk schrijven Macht van het 
Aäronisch priesterschap, en Macht van het Melchizedeks priesterschap. Laat de 
jongemannen in de desbetreffende kolommen schrijven wat de dragers van het Aäronisch
en van het Melchizedeks priesterschap mogen doen. Geef ze ongeveer vier minuten om
dit lijstje te maken. Laat vervolgens de complete lijst op het bord of een poster zien. 
Laat elke groep zijn groepsnummer schrijven bij elk punt dat ook op hun eigen lijst voorkomt.
Roep de groep die de meeste punten van de lijst op het bord op hun eigen lijstje had
staan, tot winnaar uit. Neem daarna elk punt met de klas door.

De macht van het Aäronisch priesterschap:

1. Het avondmaal voorbereiden, inzegenen en ronddienen.

2. Dopen (alleen de priesters).

3. De bediening van engelen ontvangen.

4. Op huisonderwijs gaan.

5. Voor de stoffelijke belangen van de heiligen zorgen.

6. Vastengaven ophalen.

7. Andere priesters, leraren en diakenen ordenen (alleen priesters).

8. De leiding over een vergadering nemen als er geen ouderling aanwezig is.

21
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De macht van het Melchizedeks priesterschap:

1. De gave van de Heilige Geest verlenen.

2. Een baby een naam geven en zegenen.

3. Zieken zalven.

4. Zalfolie wijden.

5. Graven wijden.

6. Het Aäronisch en het Melchizedeks priesterschap verlenen en het ordenen tot ambten 
in deze priesterschappen.

7. Zorgen voor de geestelijke noden van de heiligen.

8. Een vergadering presideren.

9. De tempel betreden en alle tempelverordeningen ontvangen.

10. Officiëren in alle tempelverordeningen als daar de betreffende sleutels voor zijn 
ontvangen.

11. Macht en gezag over alle ambten in de kerk hebben (zie LV 107:8).

12. Alles wat de Aäronische priesterschap mag doen.

• Welke zijn de voornaamste verschillen tussen de verordeningen die dragers van het
Aäronisch en die dragers van het Melchizedeks priesterschap kunnen verrichten?

Het Melchizedeks priesterschap is de macht om in geestelijke aangelegenheden 
te bedienen

Tekstbespreking Leg uit dat de apostel Paulus eens over Jezus schreef: ‘door God aangesproken 
(in de Statenvertaling: ‘genaamd’) als hogepriester naar de ordening van Melchizedek’ 
(Hebreeën 5:10). Jezus was de grote Hogepriester van het Melchizedeks priesterschap. 
Hij was het grote voorbeeld van wat het betekent om het Melchizedeks priesterschap te
bezitten en te gebruiken.

Laat de klas Matteüs 8:16 en Marcus 1:30–31 lezen. Bespreek hoe Jezus duivels uitwierp
en zieken genas door middel van zijn woord.

• Hoe gebruikte Jezus zijn priesterschapsmacht om te genezen?

Lees gezamenlijk Lucas 6:17–19.

• Wat ging er van de Heiland uit toen Hij mensen genas?

• Wat wil dat zeggen?

Jezus had in zichzelf de kracht om anderen te genezen.

• Hoe ben jij gezegend door de kracht van het Melchizedeks priesterschap?

Citaatbespreking Wijs er op dat, wanneer een jongeman een ouderling in het Melchizedeks priesterschap
wordt, hij de macht ontvangt om voor en namens Christus in geestelijke aangelegenheden
te handelen. Ouderling Bruce R. McConkie heeft het volgende over ouderlingen gezegd:
‘Ouderlingen zijn dienaren van Christus; zij zijn geroepen om in geestelijke zaken te bedie-
nen (LV 107:12). (. . .) [Zij] hebben de volmacht om elke plicht van een drager van het lagere
priesterschap te vervullen (LV 20:38–67)’ (Mormon Doctrine, [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], blz. 215; cursivering toegevoegd).

Ouderling McConkie heeft ook gezegd dat ‘ouderlingen de heiligen moeten helpen tot 
volmaaktheid te komen, Gods kudde moeten hoeden, in de organisatie van de kerk moeten
werken, de mens tot het eeuwige leven in het koninkrijk van onze Vader moeten leiden’ 
(Conference Report, Lima Peru Area Conference, 1977, blz. 18).

Wijs erop dat over enkele jaren elk van de in de klas aanwezige jongemannen de 
gelegenheid zal hebben om het Melchizedeks priesterschap te ontvangen. Dan worden zij
dienstknechten die in geestelijke zaken bedienen.

• Welke Aäronisch-priesterschapsdragers zullen het Melchizedeks priesterschap ontvan-
gen? (Zij die zich hierop hebben voorbereid en het waardig zijn.)
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Les 21

Rollenspel Lat de jongemannen zich in te denken dat zij plotseling achtentwintig jaar zijn geworden,
en dat zij getrouwd zijn en drie kinderen hebben.

Laat één helft een groepje achtentwintigjarige mannen voorstellen die getrouwd zijn, drie
kinderen hebben en allemaal getrouwe Melchizedeks-priesterschapsdragers zijn. Laat de
andere helft een groepje achtentwintigjarige mannen voorstellen die getrouwd zijn, 
drie kinderen hebben, maar nog priesters in het Aäronisch priesterschap zijn. Laat de leden
van elke groep de volgende vraag beantwoorden:

• Welke geestelijke zaken kun jij nu, en in de toekomende jaren, voor je gezin doen?

Schrijf hun antwoorden op het bord onder ‘Aäronische priesterschap’ en ‘Melchizedekse
priesterschap’.

Beide vaders kunnen het gezinsgebed doen, gezinsavond houden, hun kinderen dopen en
hun juiste beginselen leren. De vaders die dragers van het Melchizedeks priesterschap
zijn, kunnen – behalve bovengenoemde dingen – nog meer doen, namelijk: hun eigen 
kinderen een naam en een zegen geven, hun vrouw zalven wanneer die ziek is of op het punt
staat een kind ter wereld te brengen, hun kinderen de gave van de Heilige Geest verlenen
als zij bevestigd worden, hun kinderen zalven wanneer die ziek zijn, het Melchizedeks
priesterschap verlenen, met hun kinderen naar de tempel gaan, aanwezig zijn bij de verze-
geling van hun eigen kinderen, en hun eigen kinderen aan zich laten verzegelen.

Lees of vertel het volgende verhaal:

‘Twee zendelingen die geestelijk in vuur en vlam waren, hadden een drukke dag gehad. 
Ze hadden in een afgelegen dorp een kerkelijke gemeente gesticht. Zij hadden die 
ochtend om halfzes een gezin onderwezen, voordat de vader naar het veld ging. 
Later hadden zij hard gewerkt om de muren van de in de zon gedroogde stenen van hun 
woning te pleisteren om bloedzuigende insekten buiten te houden. Die week hadden ze al 
een kleine cementen vloer gelegd en een 20-literblik met en doucheknop opgehangen om 
goed schoon te kunnen blijven. Ze waren begonnen aan sanitaire voorzieningen en 
hadden nieuw grind en zand in hun waterfilter gedaan. Een gedeelte van de dag hadden 
ze in het veld zij aan zij met de mannen uit het dorp gewerkt, om hen later te kunnen 
onderwijzen. Zij waren afgemat en aan een welkome rustperiode toe.

‘Er klonk een dringend geklop op de ruwe houten deur. Er stond een huilend meisje. 
Zij had hard gelopen en stond naar lucht te happen. Met moeite kregen ze de boodschap
uit haar. Door haar snikken en tranen kwam een stortvloed van woorden. Haar vader had 
in het donker zijn ezel bereden en daarbij een ernstige hoofdwond opgelopen. Ze wist dat
hij zou sterven als de ouderlingen zijn leven niet redden. De mannen in het dorp droegen
hem op dat moment naar de zendelingen toe. Ze smeekte om het leven van haar vader te
behouden en rende toen naar hem toe om hem te helpen.

‘De ernst van hun wanhopige situatie begon tot hen door te dringen. Zij bevonden zich in
een dorp zonder artsen of zonder medische faciliteiten. Er waren geen telefoons. De enige
verbinding met de buitenwereld was een slecht begaanbare weg over een rivierbedding,
en zij hadden geen voertuig.

‘De mensen in de vallei hadden vertrouwen in hen. De zendelingen hadden geen medische
opleiding genoten. Ze wisten niet hoe ze een ernstige hoofdwond moesten verzorgen,
maar ze kenden iemand die dat wel wist. Ze knielden om te bidden en legden hun probleem
uit aan een begrijpende Vader in de hemel. Ze smeekten om leiding, omdat ze beseften
dat zij zonder zijn hulp het leven van de man niet konden redden.

‘Ze voelden dat de wond schoongemaakt moest worden, gedicht, en dat de man daarna
een zegen moest ontvangen. Eén van de zendelingen vroeg: “Hoe moet hij de pijn 
doorstaan? Hoe kunnen we de wond schoonmaken en hem een zegen geven terwijl hij 
zo lijdt?”

‘Ze knielden weer neer en legden aan hun Hemelse Vader uit: “We hebben geen medicijnen
en geen middelen om hem te verdoven. Help ons alstublieft erachter te komen wat we
moeten doen. Zegen hem alstublieft, Vader.”

‘Toen zij opstonden, arriveerden de vrienden met de gewonde man. Zelfs in het matige
kaarslicht konden zij zien dat hij ernstig gewond was. Hij leed erge pijn. Toen ze begonnen
zijn wond schoon te maken, gebeurde er iets bijzonders: hij viel in slaap. Voorzichtig en
bezorgd maakten ze de wond schoon, dichtten die en legden een provisorisch verband aan.

Verhaal en
bespreking
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Toen zij hun handen op zijn hoofd legden om hem een zegen te geven, werd hij rustig 
wakker. Hun gebed was verhoord en zijn leven gered. Het vertrouwen van de mensen in
hen groeide en een gemeente van de kerk kwam tot volle bloei’ (Richard G. Scott, De Ster,
juli 1989, blz. 30).

• Hoe kwam het dat de zendelingen voorbereid waren in die situatie? (Zij waren gehoor-
zame, getrouwe priesterschapsdragers.)

• Hoe ben jij gezegend geweest in het vervullen van je priesterschapsroeping?

Ongetwijfeld zal elke man die het waardig is om het Melchizedeks priesterschap te 
dragen en te gebruiken de bron zijn van wonderbaarlijke zegeningen. Iedere Aäronisch-
priesterschapsdrager dient zich dan ook voor te bereiden op het waardig worden 
van het ontvangen van het Melchizedeks priesterschap, en daar met verlangen naar uit 
te zien.

Verslag Laat de daarvoor gevraagde jongemannen iets vertellen over hun gesprek met hun vader
of een andere Melchizedeks- priesterschapsdrager over het Melchizedeks priesterschap.

De voorbereiding op het ontvangen van het Melchizedeks priesterschap

Tekstbespreking Leg uit dan LV 84:33–40 bevat wat bekend is als de eed en het verbond van het priester-
schap. Lees deze verzen gezamenlijk. Bespreek onder het lezen zo nodig elk vers apart.
Leg er in deze bespreking de nadruk op dat –

1. De jongemannen reeds één van deze twee priesterschappen hebben ontvangen en
zich nu voorbereiden op het ontvangen van het tweede.

2. Het noodzakelijk is dat de jongemannen hun roeping in het priesterschap groot maken.

• Hoe kunnen wij onze roepingen in het priesterschap groot maken?

Leg uit dat met ‘groot maken zoals dat hier wordt gebruikt, wordt bedoeld te vergroten 
of te doen toenemen, (. . .) de roeping edel en eerbiedwaardig in de ogen van de 
mens te maken door de zending die aan die roeping is verbonden op een bewonderens-
waardige en succesrijke manier te vervullen’ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
blz. 481–482).

Citaat De taken van het Aäronisch priesterschap vervullen is een belangrijk onderdeel van
iemands voorbereiding op het Melchizedeks priesterschap en het gebruiken van die grote
macht om anderen te dienen. President Spencer W. Kimball heeft dit beginsel duidelijk 
uitgelegd: ‘In deze tijd wordt het heilige Melchizedekse priesterschap verleend aan de man
die als een rechtschapen drager van het Aäronisch priesterschap is opgevoed. 
Het Aäronisch priesterschap is er om de man voor te bereiden een ouderling en een
hogere autoriteit in het Melchizedeks priesterschap te worden’ (Conference Report, 
Tahiti Area Conference 1976, blz. 21.)

• Daar het Aäronisch priesterschap jou voorbereidt op het Melchizedeks priesterschap,
wat doe jij er dan nu als drager van het Aäronisch priesterschap aan om je beter voor te
bereiden?

Bespreek hoe het Aäronisch priesterschap de jongemannen kan helpen bij hun 
voorbereiding op het Melchizedeks priesterschap. De volgende gedachten kunnen helpen
bij de bespreking:

1. Ik leer een deel van Gods macht op de juiste wijze gebruiken.

2. Ik leer verantwoording afleggen voor de mij geschonken macht.

3. Door het dragen van het Aäronisch priesterschap leer ik anderen dienen door het
avondmaal te bedienen, huisonderwijs te doen en welzijnsopdrachten uit te voeren.

4. Ik leer waardig te blijven om verdere verordeningen in het priesterschap te ontvangen.

Leg uit dat door een actieve Aäronisch-priesterschapsdrager te zijn die zich houdt aan de
normen van de kerk, een jongeman leert een doeltreffende, eerzame drager van het 
Melchizedeks priesterschap te worden.
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Tot slot

Aansporing Spoor de jongemannen aan met hun vader of een andere waardige Melchizedeks-priester-
schapsdrager te praten over de zegeningen die dragers van het Melchizedeks 
priesterschap ontvangen. Laat hen in zo’n gesprek om concrete voorbeelden vragen uit
het leven van degene met wie zij spreken, die die zegeningen aantonen.
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De patriarchale leiding 
in het gezin

DOEL Iedere jongeman gaat een goed besef krijgen van de patriarchale orde in het gezin.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Voor iedere jongeman een potlood en een blaadje.

2. Maak voor iedere jongeman een kopie van ‘Wat weet je over de patriarchale orde?

3. Maak op aparte blaadjes afschriften van de citaten en verhalen die door de jongemannen
moeten worden voorgedragen (naar keuze).

OPMERKING De jongemannen die u onderwijst komen allemaal uit verschillende milieus en 
gezinssituaties. Sommigen hebben een vader die een krachtig en rechtschapen patriarch
in zijn gezin is. Anderen hebben een vader die minder-actief, of misschien zelfs geen lid
van de kerk is. Sommigen hebben helemaal geen vader. Houd goed rekening met de 
situatie van elke jongeman. Leg er in deze les de nadruk op dat, los van de gezinssituatie
waarin iedere priesterschapsdrager zich nu bevindt, hij zich erop moet voorbereiden om
éénmaal die patriarch en vader te worden die de Heer verlangt dat hij wordt.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De patriarchale orde is Gods instelling voor elk gezin

Vragenspel Geef iedere jongeman een potlood en een kopie van ‘Wat weet je over de patriarchale
orde?’ Wijs erop dat er meerdere antwoorden juist kunnen zijn en dat niemand hun blaadje
te zien krijgt.

Wat weet je over de patriarchale orde?

1. De patriarchale orde is:
a. Een aanbeveling voor je patriarchale zegen.
b. Een briefje van de bisschop waarop goederen uit het magazijn voor de bisschoppen 

kunnen worden verkregen.
c. Het goddelijk systeem van de Heer van regeren.

2. De belangrijkste organisatie in de kerk is:
a. Het Quorum der Twaalf Apostelen.
b. Het Quorum van het Eerste Presidium.
c. Het gezin.

3. In jullie gezin presideert:
a. De president van de kerk.
b. Je bisschop.
c. Je vader (of je moeder als je thuis geen vader hebt).

4. Als het patriarchale hoofd van het gezin dient de vader:
a. Alle aangelegenheden in huis en gezin in rechtschapenheid te presideren en te leiden.
b. In de stoffelijke en geestelijke noden van het gezin te voorzien.
c. De Heer om persoonlijke openbaring ten behoeve van zijn gezin te vragen.

5. In deze instelling van de Heer is:
a. Er volledige gelijkheid tussen de man en de vrouw.
b. De man belangrijker omdat hij het priesterschap draagt.
c. De liefde van de Heer voor zijn dochters even groot als die voor zijn zonen.

22
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6. De vader is het hoofd van het gezin omdat:
a. Hij beter is en geschikter voor die functie.
b. Deze taak een eeuwige taak is.
c. Hij strenger is dan de moeder.

7. Hoewel elke vader zijn eigen gezin presideert, dient hij, om ook de zegeningen van zijn
rol als patriarch van het gezin te kunnen ontvangen:
a. Een behoorlijke schoolopleiding te hebben gehad zodat hij daardoor zijn gezin beter 

kan onderrichten.
b. Een goed betaalde baan te hebben zodat hij voor zijn gezin kan zorgen.
c. Het Melchizedeks priesterschap te dragen en dat op de juiste manier te gebruiken.

Lees de vragen voor zodra de jongemannen klaar zijn. Lees na elk antwoord het hierbij
behorende citaat, of laat een jongeman dat doen. Elke citaat bevat een sleutelwoord 
waarmee de betrokken vraag correct kan worden beantwoord. Bepaal na het lezen van elk
citaat welk antwoord juist is of welke antwoorden juist zijn.

Vraag 1 (c)

‘De door de Heer ingestelde regeringsvorm is patriarchaal. Het gezin (. . .) staat centraal’ 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], blz. 559). 
Patriarchaal wil zeggen van de vader. De vader is degene die presideert en de 
gezinsleden priesterschapszegens geeft.

Vraag 2 (c)

‘Het gezin is de belangrijkste organisatie, zowel in dit leven als in de eeuwigheid. Ons
levensdoel is om voor onszelf een eeuwig gezin te stichten’ (Joseph Fielding Smith, 
Deseret News, 6 april 1971, blz. 6A).

Vraag 3 (c)

‘In het gezin is de presiderende autoriteit altijd gevestigd in de vader, en in alle 
huishoudelijke en gezinsaangelegenheden is er geen autoriteit die boven de zijne uitgaat’
(Joseph F. Smith, Evangelieleer, blz. 284).

Vraag 4 (a, b, c)

‘God heeft bepaald dat vaders hun gezin presideren. Vaders moeten voor hun gezin zorgen,
het liefde geven, onderrichten en leiden’ (Ezra Taft Benson, De Ster, oktober 1984, blz. 9).

Vraag 5 (a, c)

‘In de kerk is er volledige gelijkheid tussen de man en de vrouw. (. . .) De Heer heeft de
vrouw het evangelie net zo goed gegeven als de man. (. . .) In beginsel zijn de voorrechten
en vereisten van het evangelie voor man en vrouw gelijk. De Heer houdt net zo veel van zijn
dochters als van zijn zonen’ (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations
[Salt Lake City: Bookcraft, 1960], blz. 305).

Vraag 6 (b)

‘[De roeping van een vader is] een eeuwige roeping waar [hij] nooit van ontheven [zal] 
worden. Roepingen in de kerk, hoe belangrijk ook, zijn slechts tijdelijk van aard en na een
bepaalde periode is het gepast dat men ontheven wordt. Maar de roeping van vader is
eeuwig en het belang ervan stijgt boven de tijd uit. Het is een roeping voor tijd en
eeuwigheid’ (Ezra Taft Benson, De Ster, januari 1988, blz. 44).

Vraag 7 (c)

‘Hoewel elke vader het hoofd van zijn gezin staat, kan toch in de eigenlijke zin van het
woord een HLD-gezin niet patriarchaal worden genoemd, tenzij de man het Melchizedeks
priesterschap draagt, zijn vrouw in de tempel aan hem is verzegeld, en de kinderen of in
het verbond zijn geboren of aan hun ouders zijn verzegeld’ (A Light unto the World,
Melchizedek Priesthood Course of Study, 1967–68, blz. 55).

Wijs erop dat er in de wereld erg veel wordt gezegd over hoe een gezin moet zijn of wat
het moet doen. De Heer heeft voor zijn doeleinden de patriarchale orde ingesteld, 
waarin de vader aan het hoofd staat. Het is belangrijk dat wij de goddelijke aanwijzingen
van de dienstknechten van de Heer in acht nemen en onze vader in zijn positie van patriarch
onze steun geven.

Citaten en
bespreking
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Lees de volgende woorden van president Ezra Taft Benson voor:

‘Een tijdje geleden kwam een jongeman mij in mijn kantoor opzoeken om een priester-
schapszegen te krijgen. Hij had moeilijkheden, (. . .) was in de war en maakte zich grote
zorgen. Wij praatten een paar minuten met elkaar en toen vroeg ik hem: “Heb je ooit je
vader om een zegen gevraagd?” “O,” zei hij, “ik weet niet of mijn vader zoiets wel zou
doen. Hij is niet erg actief.” Ik zei toen: “Maar hij is toch je vader.” “Jawel.” “Draagt hij het
priesterschap?” “Jawel, hij is een inactieve ouderling.” Ik zei: “Houd je van hem?” En zijn
antwoord was: “Jawel, ik houd van hem. Hij is een fijne man, hij is goed voor zijn gezin,
goed voor de kinderen.” (. . .) Toen zei ik: “Welnu, wat zou jij ervan zeggen thuis een goede
gelegenheid af te wachten en dan je vader te vragen je een zegen te geven? Als het niet
lukt kom je maar terug en dan zal ik je met plezier helpen.”

‘Hij ging weg en ongeveer drie dagen later kwam hij terug. “Broeder Benson, dit is wel het
fijnste geweest wat in ons gezin had kunnen gebeuren,” zei hij. “Moeder en de kinderen,
mijn jongere broertjes en zusjes, zaten daar en moeder had tranen in haar ogen. 
Zij vertelde later hoe dankbaar zij was. Vader gaf me een prachtige zegen.” En hij voegde
er nog aan toe: “Ik kon echt voelen dat die regelrecht uit zijn hart kwam”’ (God, Family,
Country: Our Three Great Loyalties, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], blz. 184).

Onze rol in de patriarchale orde

Bordbespreking Schrijf op het bord: Manieren om mijn vader te ondersteunen.

• Kun jij enige manieren noemen waarop jij je vader als het patriarchale hoofd van het
gezin kunt steunen?

Schrijf de ideeën van de jongemannen op het bord. De volgende gedachten kunnen naar
voren komen: gehoorzaam zijn, je vader vertellen over je zorgen en de dingen waar je
belang in stelt, samen tijd doorbrengen, hem om een vaderlijke zegen vragen, hem om
raad vragen en die opvolgen, hem beter leren kennen, hem je liefde en waardering tonen,
hem het gevoel geven dat hij belangrijk is, hem steunen in de gezinsavonden, thuis vrolijk
en hulpvaardig zijn.

Neem het lijstje op het bord nog eens door en laat de jongemannen aangeven hoe zij deze
dingen in de praktijk zouden kunnen doen. De volgende vragen kunnen daarbij worden
gesteld:

• Wanneer kun of moet je je vader om een zegen vragen?

• Hoe kun je je vader beter leren kennen?

• Wat voor hulp tijdens de gezinsavond zou je vader waarderen?

• Hoe kan je ervoor zorgen dat je tijd met je vader kan doorbrengen?

• Waar en wanneer kun je met je vader praten over je zorgen en de dingen waar je belang
in stelt?

Tekstbespreking Misschien voelen sommige jongens er niets voor om naar hun vader te gaan omdat zij zijn
fouten en zwakheden kennen. Laat hen 1 Nephi 16:18–27 en 30–31 lezen.

Wijs erop dat behalve Nephi iedereen – ook Lehi – zich tegen de Heer hadden verzet.

• Wat deed Nephi in plaats van te morren (zie vers 23)?

• Waarom vroeg Nephi zijn vader, Lehi, nog steeds om raad, hoewel die tegen de Heer had
gemord? (Zie vers 23.) (Nephi had een goed begrip van de patriarchale orde. Lehi was
nog altijd zijn vader. Nephi was nog altijd de zoon van Lehi. Nephi wist dat hij zijn geloof kon
tonen door gehoorzaam te blijven aan het beginsel om zijn vader te eren en zijn raad te
vragen, terwijl gemopper alleen maar aanleiding tot meer boosheid en ongenoegen zou
geven en Satan alle gelegenheid zou geven hem te beïnvloeden.)

• Wat was het gevolg van Nephi’s handelwijze?

• Wat zou er gebeurd kunnen zijn als Nephi hetzelfde zou hebben gedaan als zijn broers?

• Probeer je voor te stellen hoe de wereld er over vijftien jaar zal uitzien. Hoe zou een ideale
vader en patriarch dan moeten zijn?

Bordbespreking Schrijf op het bord: Hoe ik mij kan voorbereiden een rechtschapen patriarch te worden.
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• Kun je enige manieren noemen waarop je je kunt voorbereiden later een rechtschapen
patriarch in je eigen gezin te zijn? (Schrijf hun ideeën op het bord. Het volgende kan naar
voren komen: het Aäronisch priesterschap eren; erop letten hoe hun vaders, de huisonder-
wijzers en andere priesterschapsdragers hun priesterschap gebruiken;de voorbeelden van
grote figuren in de Schriften bestuderen; uitzien naar het moment dat zij het Melchizedeks
priesterschap zullen ontvangen; vaardigheden van een goede vader leren.)

Bespreek de ideeën van de jongemannen. U kunt vragen stellen als:

• Welke eigenschappen heeft volgens jou een goede Melchizedeks-priesterschapsdrager
nodig?

• Welke eigenschappen heeft volgens jou een goede ouder nodig?

• Wie bezit volgens jou die eigenschappen?

• Welke goede voorbeelden uit de Schriften hadden die eigenschappen?

Verhaal Laat een jongeman het volgende verhaal voorlezen en laat de klas over de volgende vragen
nadenken terwijl het verhaal wordt voorgelezen:

• Hoe zou een jongeman zich moeten voorbereiden om net zoals de vader in dit verhaal
te worden?

• Wat voor leven moet deze priesterschapsdrager hebben geleid om zo op de Geest
afgestemd te zijn?

Ouderling Bruce R. McConkie vertelt ons het volgende verhaal:

‘Paardrijden door een appelboomgaard is één van de vroegste herinneringen die ik nog uit
mijn kinderjaren heb. Het was een tam en goed gedresseerd paard en ik voelde me echt
thuis in het zadel.

‘Maar op een dag bracht iets mijn paard aan het schrikken en hij sloeg in de boomgaard
op hol. Door de overhangende takken werd ik uit het zadel geslingerd en ik schoot met één
been door de stijgbeugel. Wanhopig klemde ik mij aan een bijna gebroken riem vast. (. . .)
Door mijn gewicht had die riem al lang moeten breken, maar op de één of andere manier
hield die het nog eventjes. Nog één of twee sprongen van het hollende paard en de riem
zou zeker gebroken of uit mijn handen gerukt zijn en doordat ik met mijn voet in de 
stijgbeugel was blijven hangen, zou ik zeker door het slepen over de grond zwaar gewond
of misschien zelfs gedood worden.

‘Plotseling stopte het paard en ik bemerkte dat iemand de teugels stevig vasthad en het
trillende dier probeerde te kalmeren. Vrijwel meteen werd ik in mijn vaders armen 
opgevangen.

‘Wat was er gebeurd? Wat had mijn vader, in een fractie van een seconde voordat ik onder
de hoeven van het in paniek voorthollende paard terecht zou zijn gekomen, te hulp doen
schieten?

‘Mijn vader had thuis de krant zitten lezen toen de Geest hem toefluisterde: “Ren zo snel je
kan naar de boomgaard!”

‘Zonder enige aarzeling, zonder ook maar even af te wachten om te horen waarom, holde
mijn vader weg. Toen hij in de boomgaard kwam, zonder nog te weten waarom, zag hij ineens
het hollende paard en het flitste door hem heen: “Ik moet dat paard tot staan brengen.”

‘Dat deed hij en zo vond hij mij. En zo werd ik dus van zware verwondingen en misschien
zelfs van de dood gered’ (‘Hearken to the Spirit’, Friend, september 1972, blz. 10).

Bespreek de antwoorden van de jongemannen op de vragen die u voor het voorlezen van
dit verhaal had gesteld. Breng naar voren dat de Heilige Geest de vader van ouderling
McConkie hem ter hulp had laten komen zodat hij zijn verantwoordelijkheid om zijn gezin te
beschermen kon nakomen. De jongemannen dienen zich geestelijk voor te bereiden om
als vader later diezelfde hulp te kunnen krijgen.

Tot slot

Getuigenissen Indien de tijd het toelaat en de Geest u daartoe inspireert, kunt u iets vertellen over uw
waardering voor uw vader als patriarch van het gezin, over de grote verantwoordelijkheid 
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die u voelt als patriarch van uw eigen gezin of u kunt de jongemannen uitnodigen iets te
vertellen over hun waardering voor hun vader.

Aansporing Spoor de jongemannen aan één manier te kiezen waarop zij hun vader als patriarch in het
gezin kunnen steunen, en daar de komende week aan te werken. Laat hen ook nadenken
over het soort patriarch dat zij willen worden, en zich op deze goddelijke verantwoordelijk-
heid voorbereiden.

Wat weet je over de patriarchale orde?

1. De patriarchale orde is:
a. Een aanbeveling voor je patriarchale zegen.
b. Een briefje van de bisschop waarop goederen uit het magazijn voor 

de bisschoppen kunnen worden verkregen.
c. Het goddelijk systeem van de Heer van regeren.

2. De belangrijkste organisatie in de kerk is:
a. Het Quorum der Twaalf Apostelen.
b. Het Quorum van het Eerste Presidium.
c. Het gezin.

3. In jullie gezin presideert:
a. De president van de kerk.
b. Je bisschop.
c. Je vader (of je moeder als je thuis geen vader hebt).

4. Als het patriarchale hoofd van het gezin dient de vader:
a. Alle aangelegenheden in huis en gezin in rechtschapenheid te 

presideren en te leiden.
b. In de stoffelijke en geestelijke noden van het gezin te voorzien.
c. De Heer om persoonlijke openbaring ten behoeve van zijn gezin te 

vragen.

5. In deze instelling van de Heer is:
a. Er volledige gelijkheid tussen de man en de vrouw.
b. De man belangrijker omdat hij het priesterschap draagt.
c. De liefde van de Heer voor zijn dochters even groot als die voor zijn 

zonen.

6. De vader is het hoofd van het gezin omdat:
a. Hij beter is en geschikter voor die functie.
b. Deze taak een eeuwige taak is.
c. Hij strenger is dan de moeder.

7. Hoewel elke vader zijn eigen gezin presideert, dient hij, om ook de 
zegeningen van zijn rol als patriarch van het gezin te kunnen ontvangen:
a. Een behoorlijke schoolopleiding te hebben gehad zodat hij daardoor 

zijn gezin beter kan onderrichten.
b. Een goed betaalde baan te hebben zodat hij voor zijn gezin kan 

zorgen.
c. Het Melchizedeks priesterschap te dragen en dat op de juiste manier 

te gebruiken.
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De praktische voorbereiding 
op een zending

DOEL Iedere jongeman beseft dat hij een doeltreffende zendeling zal zijn als hij praktische 
vaardigheden leert.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Voor iedere jongeman een potlood en een blaadje.

2. Schrijf het volgende citaat op het bord of op een poster en hang deze op zodat deze
gedurende de les goed zichtbaar is:

‘“Wat gaan jullie worden: kloekmoedige en doeltreffende zendelingen; of alleen maar aan-
gestelde zendelingen? Het zal geheel afhangen van je voorbereiding.”’ (Spencer W. 
Kimball, ‘Advice to a Young Man: Now is the Time to Prepare’, New Era, juni 1973, blz. 8.)

3. Regel van tevoren – met de toestemming van de bisschop – dat een net teruggekeerde
zendeling of een voltijdzendeling in het kort iets over de praktische kanten van 
zendingswerk komt vertellen. (Zeg hem duidelijk dat hij hier niet meer dan drie of vier
minuten voor krijgt. Als u zelf op zending bent geweest, kunt u deze presentatie zelf
geven.) Het zal helpen als u de zendeling die komt spreken de lijst van punten in deze
les ter praktische voorbereiding laat zien, zodat hij enig idee heeft over welke 
onderwerpen hij moet gaan spreken. Hij zou kunnen spreken over punten zoals: hoeveel
uren hij gemiddeld per dag werkte, wat hij in die uren deed, hoe lang hij studeerde, 
wat hij dan bestudeerde, wie zijn maaltijden klaarmaakte en zijn kleren verstelde, hoeveel
hij binnen zijn gebied moest reizen en hoeveel zijn zending hem per maand kostte. 
In de verschillende zendingsgebieden lopen deze punten nogal uiteen, maar uit het
gehele verslag moet het de jongemannen wel duidelijk worden hoe belangrijk het is dat
hij zich praktisch op een voltijdzending voorbereidt.

OPMERKING Een jongeman kan zich op vele manieren op een voltijdzending voorbereiden. Het doel van
deze les is de jongemannen ervan te doordringen dat het noodzakelijk is zich voor te 
bereiden, en hun een aantal suggesties aan de hand te doen waarop zij dat kunnen doen.
Waarschijnlijk zullen de jongemannen allereerst iets doen aan de punten waar zij zelf ook al
aan hadden gedacht. Groepsgesprekken zullen helpen om wat ideeën naar voren te laten
komen. Afhankelijk van het aantal jongemannen dat aanwezig is, zult u ze misschien 
allemaal moeten betrekken in de bespreking.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Het vervullen van een voltijdzending vereist voorbereiding op velerlei gebied

Verslag Laat een pas teruggekeerde zendeling (of een voltijdzendeling die in uw wijk of gemeente
werkzaam is) een korte presentatie geven over zijn dagelijkse zendingsactiviteiten. 
De presentatie dient niet langer dan drie of vier minuten te duren, en moet meer op de
praktische aspecten van het zendelingenleven gericht zijn dan op geestelijke ervaringen.

Leg uit dat hoe beter een jongeman praktisch is voorbereid, hoe effectiever hij zijn tijd voor
het eigenlijke zendingswerk zal kunnen gebruiken.

Bordbespreking Laat de jongemannen, nu zij iets over de praktische kanten van het zendingswerk hebben
gehoord, voor zichzelf vaststellen op welk gebied zij zich nu beter kunnen voorbereiden.
Schrijf hun antwoorden op het bord. De volgende punten kunnen naar voren komen: de
financiën, lichamelijke gezondheid, sociale vaardigheid, werk- en studiegewoonten, 
kennis van talen, huishoudelijke vaardigheden, uiterlijke verzorging en hygiëne.

Het zal goed zijn het belang van elk antwoord aan te geven, waarbij de volgende vragen
kunnen helpen:

23
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• Hoe zou je het vinden als je je zending met je eigen verdiende geld zou kunnen betalen?
Zou je zending meer waarde voor je krijgen dan wanneer iemand anders jouw onkosten
zou betalen?

• Waarom is het voor een zendeling belangrijk om lichamelijk gezond te zijn? Wijs erop dat
een zendeling die niet fit genoeg is voor het werk niet alleen zichzelf schaadt, maar ook
zijn collega hindert.

• Wat voor eisen zou jij stellen aan iemand die jou in de wereld zou moeten vertegenwoor-
digen? Wat zouden jouw wensen zijn ten aanzien van zijn omgang met anderen?

• Sommige zendelingen hebben het idee dat zij, na aankomst in hun zendingsgebied,
nog tijd genoeg hebben om goede werkgewoonten aan te leren. Wat is het gevaar van
zo’n houding?

Citaat • Hoe nuttig is het om een taal te leren als je naar een zendingsgebied wordt geroepen
waar deze taal niet wordt gesproken?

De volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley maakt het beantwoorden van die
vraag wellicht wat gemakkelijker:

‘Leer een vreemde taal als je daarvoor de kans hebt. Je wordt misschien nooit geroepen
naar een land waar die taal gesproken wordt, maar de studie zal je een beter begrip
geven van je eigen taal of van de andere taal, die je misschien wel moet leren’ (De Ster,
oktober 1982, blz. 92–93.)

• Wat voor invloed zullen netheid en een goede uiterlijke verzorging op jou als zendeling
hebben? Wat voor invloed zullen die aspecten hebben op je zelfvertrouwen, op je collega,
op je lichamelijke gezondheid en op het voorbeeld dat je anderen geeft?

Aäronisch-priesterschapsdragers moeten nu beginnen zich op een voltijdzending
voor te bereiden

Groepsgesprekken Verdeel de klas in groepjes. Geef elke groep één of meer van de op het bord staande 
punten als onderwerp. Laat hen bespreken hoe zij zich op die punten zouden kunnen
voorbereiden om een doeltreffende zendeling te zijn. Geef iedere jongeman een blaadje en
een potlood zodat zij de ideeën van de groep kunnen opschrijven. Wijs voor elke groep
een gespreksleider aan. Geef hun ongeveer tien minuten voor de bespreking. Laat daarna
elke leider een kort verslag uitbrengen van de in zijn groep voorgestelde activiteiten. 
Laat de jongemannen die voorstellen, voor zover de tijd dat toelaat, nog eens met elkaar
bespreken. Laat de volgende suggesties zeker aan bod komen:

Financiën

1. Open een spaarrekening, als je die nog niet hebt, en begin regelmatig te sparen. Leg
vandaag al vast wat geld opzij, het doet er niet toe hoeveel. Stort dan, telkens als je geld
krijgt, daarvan minstens een gedeelte op je spaarrekening voor je zending.

2. Probeer een deeltijdbaantje te krijgen en stort het geld dat je daarmee verdient op je
spaarrekening.

3. Oefen je zelfdiscipline; stel voor jezelf een begroting op en houd je daaraan.

Lichamelijke gezondheid

1. Begin met een geregeld programma van lichamelijke oefeningen.

2. Eet gezond.

3. Slaap elke nacht genoeg. Laat de jongemannen LV 88:124 lezen om dit punt nog eens
extra aandacht te geven.

Sociale vaardigheid

1. Leer de algemeen geldende omgangsvormen.

2. Leer een uitgebreide variëteit in voedsel te waarderen.

3. Wees stipt.

4. Zorg ervoor dat je de namen van mensen waar je voor het eerst mee in aanraking komt,
onthoudt.
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Werk- en studiegewoonten

1. Doe elke dag iets waar je eigenlijk geen zin in hebt of wat je zou willen uitstellen.
Zodoende ontwikkel je zelfdiscipline.

2. Maak je huiswerk zodra je uit school komt. Stel dat liever niet uit tot later.

3. Kom je verplichtingen in de kerk stipt na.

4. Leg jezelf toe op je seminarie- en schoolwerk. Doe meer dan alleen maar lezen wat je
moet lezen.

5. Maak het een gewoonte om dagelijks in de Schriften te lezen.

6. Leer teksten uit de zendelingenlessen uit het hoofd.

7. Neem elke week wat tijd om een doel voor jezelf te stellen en een plan te maken hoe dat
doel bereikt kan worden.

Talenkennis

1. Doe beter je best om een vreemde taal te leren.

2. Bestudeer de cultuur van het land waar je de taal van leert. Laat de jongemannen LV
90:15 lezen.

Huishoudelijke vaardigheden

1. Leer koken en menu’s opstellen. Doe er ook de inkopen voor.

2. Leer naaien en je eigen kleren verstellen.

3. Leer je eigen kleren wassen en strijken.

4. Verzamel recepten voor voedzame, eenvoudig te bereiden schotels.

Uiterlijke verzorging en lichamelijke hygiëne

1. Leer de praktische grondbeginselen van een goede lichamelijke hygiëne en uiterlijke
verzorging.

2. Begin nu reeds op zendelingennormen te letten, zoals kleding op zondag en haarlengte.

3. Houd je kamer schoon zonder dat het je gezegd hoeft te worden.

Activiteit Laat de jongemannen op de achterzijde van hun blaadje schrijven wat zij in hun vrije tijd
doen. Laat hen daarna voor zichzelf de volgende vragen beantwoorden:

• Welke van die activiteiten vormen een goede voorbereiding op mijn zending?

• Hoe kan ik, ter voorbereiding op mijn zending, mijn tijd beter gebruiken?

Een goede vraag voor de teruggekeerde zendeling is, wat hij nu zou doen als hij nu zou
moeten beginnen zich op zijn zending voor te bereiden.

• Waarom is het zo belangrijk om nu al te beginnen je op je zending voor te bereiden?

Citaat ‘Jongemannen die 19 jaar lang geleefd hebben met het voornemen een zending te 
vervullen, zullen tijdens hun zending meer vruchten afwerpen, doeltreffender en succesrij-
ker zijn. Meer mensen zullen lid worden van de kerk; dat zorgt dan weer voor meer 
enthousiasme, en zo komt er een hele kettingreactie op gang. Kunnen we wel iets bedenken
dat een grotere kettingreactie teweeg zou brengen en meer belangen en mensen raken?’
(Spencer W. Kimball, ‘President Kimball spreekt zich uit over een zendeling zijn’, De Ster,
februari 1982, blz. 49.)

Citaat ‘Het werk van de Heer verlangt het allerbeste wat je kan geven. Nu is de tijd om je daarop
voor te bereiden’ (Gordon B. Hinckley, De Ster, oktober 1982, blz. 93).

Tot slot

Adviseur Wijs erop dat een zending voor vele jongemannen de grootste uitdaging is die zij ooit onder
ogen hebben moeten zien. Het betekent hard werken en vereist een grondige voorbereiding.
Maar het zich voorbereiden op een zending is tevens een goede voorbereiding op het 
verdere leven van een jongeman.
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Citaat ‘Als onze profeet en leider, president Spencer W. Kimball, zegt: “Elke jongeman op 
zending”, dan kijkt hij veel verder dan de maanden die zendelingen in het zendingsveld
doorbrengen. Nadat je van je zending bent teruggekeerd, zul je een betere bisschop, 
een betere ringpresident, een betere echtgenoot, een betere vader en een betere wat dan
ook zijn, zowel in dit leven als in het volgende’ (J. Thomas Fyans, Conference Report, 
april 1977, blz. 56; of Ensign, mei 1977, blz. 40).

Aansporing Laat de jongemannen uit de lijst van mogelijke activiteiten er twee of drie uitzoeken 
waarvan zij denken dat zij die nu kunnen doen. Laat hen die activiteiten op de achterkant
van hun blaadje schrijven. Spoor hen aan nog deze week met hun 
zendingsvoorbereidingen die ze zelf hebben uitgekozen, te beginnen. Als u zelf een 
teruggekeerde zendeling bent, getuig dan van het belang om nu te beginnen met de 
voorbereiding op een zending.

ACTIVITEIT Een mogelijke activiteit is het organiseren van een avondje voor de jongemannen met de
jongevrouwen of met hun moeders. Daarop kunnen de jongemannen onderwezen worden
in vaardigheden als koken, strijken en naaien. Men zou er een soort ‘Olympische
zendingsvoorbereiding’ van kunnen maken en wedstrijden op die verschillende terreinen
houden.
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De zegen van werken

DOEL Iedere jongeman beseft de waarde van werken.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

2. U kunt voor de les begint enkele jongemannen vragen de citaten met betrekking tot 
werken voor te lezen.

OPMERKING Niets wat ook maar enigszins de moeite waard is, is ooit zonder fysieke, intellectuele,
scheppende of geestelijke inspanningen tot stand gekomen. De jongemannen dienen aan
het eind van de les te beseffen dat werk niet iets vervelends is dat men zoveel mogelijk
vermijdt, maar dat het kansen biedt tot groei, ontwikkeling, dienstbaarheid en vooruitgang. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Jongemannen Laat de aangewezen jongemannen in het kort de volgende citaten uitleggen. Het zijn alle-
maal aanhalingen uit: Richard Evans’ Quote Book [Salt Lake City: Publishers Press, 1971].

‘Ik heb niet één dag van mijn leven gewerkt – het was allemaal puur plezier’ (Thomas Edison,
blz. 43).

‘God verkoopt ons van alles voor de prijs van werken’ (Leonardo da Vinci, blz. 44).

‘Werken is een geestelijke noodzaak’ (Neal A. Maxwell, blz. 50).

‘Iedereen komt er wel achter dat geluk in deze wereld hoofdzakelijk afhangt van het werk
dat iemand doet en van de manier waarop hij dat doet’ (Brigham Young, blz. 50).

‘Het voorrecht om te werken is een gave’ (David O. McKay, blz. 46).

Bespreking • Wat zou er gebeuren als iedereen voortaan zou weigeren te werken?

Geef de jongemannen enkele minuten om dit te bespreken; laat hen voorbeelden geven
van wat er zou gebeuren.

Lees en markeer de volgende teksten: Genesis 3:19; LV 42:42; 68:30; 75:28–29.

• Wat vindt de Heer van werken?

Citaat ‘Het is onmogelijk door het leven te gaan zonder op de één of andere manier te profiteren
van gedane arbeid, hetzij de onze, hetzij die van een ander. We kunnen niet eten zonder
van iemands arbeid gebruik te maken. We kunnen niet reizen zonder van iemands arbeid
gebruik te maken. Met elk produkt of elke dienst die wij aanvaarden, aanvaarden wij 
tegelijk iemands arbeid. Ongeacht wat de natuur voortbrengt of wat de mens met behulp
van machines tot stand brengt, op de een of andere manier is er altijd arbeid verbonden
aan het proces dat mensen van een eindprodukt voorziet’ (Richard L. Evans, 
The Everlasting Things [New York: Harper,1957], blz. 71).

Ons werk bereidt ons voor op grotere verantwoordelijkheid

Citaat Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball voor:

‘Ik ben altijd dankbaar geweest voor alles wat ik van mijn vader geleerd heb, zoals het 
wassen van de paardenhalsters met Castile zeep en het invetten ervan. Ik heb geleerd de
paaltjes van de omheining en andere dingen te verven, zoals de watertank, het koetshuis,
de graanschuur, het rijtuig en de kar en tenslotte het huis. Vanaf de tijd dat de blaren me 
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weleens in de handen stonden heb ik nooit spijt gehad van die ervaringen’ (Conference
Report, april 1976, blz. 172; of Ensign, mei 1976, blz. 126).

Bordbespreking • Hoe denk je dat Spencer W. Kimball sommige van die karweitjes in zijn jonge jaren vond?

• Wat denk je dat de jonge Spencer Kimball uit die ervaringen geleerd heeft. Hoe hebben
die ervaringen hem mee voorbereid op zijn latere taken als zendeling, apostel en profeet?
(Enkele mogelijke antwoorden zijn: verantwoordelijkheid aanvaarden; een karwei afmaken;
instructies opvolgen; trots zijn op iets wat men volbracht heeft; anderen dienen; 
vaardigheden ontwikkelen).

Vat de antwoorden samen op het bord.

• Wat voor werk doe je?

• Hoe is dat werk jou en je huisgenoten tot zegen geweest?

Ons karakter wordt sterker door eerlijk en hard te werken

Lees het volgende verhaal voor of vertel het:

‘Niemand in ons stadje in Utah had er enig idee van waar de gravin vandaan kwam; haar 
correct Engels was wel een indicatie dat zij geen Amerikaanse was. De grootte van 
haar huis en het aantal huispersoneel dat zij in dienst had, wezen erop dat zij zeer welgesteld 
moest zijn. Maar zij ontving nooit iemand en maakte het volkomen duidelijk dat zij ook 
niemand wilde zien wanneer zij thuis was. (. . .)

‘De gravin liep altijd met een stok, niet alleen om zich te steunen, maar ook om menige 
jongeling een afstraffing te geven wanneer zij dat nodig achtte. En zo nu en dan schenen de
meeste jongelui uit onze buurt een dergelijke tuchtiging weleens nodig te hebben. Door op
tijd hard weg te lopen en flink op mijn hoede te zijn was ik er tot dusverre in geslaagd om
buiten haar bereik te blijven. Op een mooie dag – ik was een jaar of dertien – toen ik een
kortere weg probeerde te nemen en door haar heg liep, kwam zij dicht genoeg bij me om
mij met haar stok een flinke mep op mijn hoofd te geven. “Au”, schreeuwde ik geschrokken.

‘“Jongeman, ik wil jou even spreken,” zei ze. Ik verwachtte dat ze mij nu de les zou gaan
lezen waarom ik niet op verboden terrein mocht komen, maar toen zij mij half glimlachend
aankeek, scheen zij van gedachten te veranderen.

‘“Woon jij niet in dat groene huis met die wilgen in het volgende blok?”

‘“Jawel, mevrouw.”

‘“Verzorg jij jullie grasveldje? Geef je het water, werk je het bij en maai je het gras?”

‘“Jawel, mevrouw.”

‘“Goed zo. Ik ben mijn tuinman kwijt. Zorg dat je donderdagochtend om zeven uur bij mijn
huis bent, en vertel me niet dat je dan wat anders te doen hebt, want ik heb je op 
donderdagen wel zien rondhangen.”

‘Wanneer de gravin een opdracht gaf, werd die ook prompt uitgevoerd. Ik had het hart niet
om er de volgende donderdag niet te zijn. Ik ging wel drie keer met de grasmaaier over haar
grasveld voordat zij tevreden was, en daarna moest ik op mijn knieën het hele veld wieden
totdat mijn knieën zo groen waren als het gras zelf. Uiteindelijk riep zij me naar de veranda.

‘“Wel, jongeman, hoeveel wil je voor dit dagje werk hebben?”

‘“Ik weet het niet, vijftig cent misschien.”

‘“Is dat wat jij vindt dat je waard bent?”

‘“Jawel, zo ongeveer.”

‘“Goed. Hier heb je de vijftig cent die jij jezelf waard vindt, en hier is de anderhalve dollar
extra die ik voor jou heb verdiend door je zo op te jagen. Nu zal ik je eens vertellen hoe jij en
ik gaan samenwerken. Er zijn net zoveel manieren om een grasveld te maaien als er mensen
zijn, en de waarde van hun werk varieert van een cent tot vijf dollar. Laten we zeggen dat
wat je vandaag gedaan hebt drie dollar waard is, tenminste als je het allemaal alleen en uit
jezelf gedaan zou hebben. Een karwei van vier dollar is zo volmaakt dat je wel een dwaas
moet zijn om zoveel tijd aan een grasveld te spenderen. Een grasveld van vijf dollar is 
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eigenlijk onmogelijk; dus laten we dat maar vergeten. Zo, en nu ga ik jou elke week betalen
wat jijzelf je werk waard vindt.”

‘Ik ging met mijn twee dollar weg, rijker dan ik volgens mij ooit geweest was. Ik nam me vast
voor de volgende week vier dollar van haar los te krijgen. Maar ik haalde niet eens de drie
dollar. Toen ik voor de tweede keer door haar tuin reed, begon mijn voornemen al te 
verflauwen.

‘“Weer twee dollar hè? Als je zo doorgaat lig je er gauw uit, jongeman.”

‘“Ja mevrouw, maar volgende week zal ik het beter doen.”

‘En op de één of andere manier lukte me dat ook. Toen ik voor de laatste keer over het
grasveld ging, was ik volkomen uitgeput, maar toch lukte het me om door te zetten. 
Dat was een nieuw gevoel en het pepte me zodanig op dat ik zonder aarzelen de gravin
om drie dollar vroeg.

‘De daaropvolgende vier of vijf weken was mijn werk steeds zo tussen de drie en drieënhalf
dollar waard. Hoe meer ik haar grasveld leerde kennen en in de gaten kreeg waar de
grond iets hoger of wat lager was, plaatsen waar ik het gras nog iets korter moest knippen
of iets langer moest laten om een betere afwerking te verkrijgen, hoe meer ik in de gaten
kreeg hoe een grasveld van vier dollar eruit moest zien. En elke week nam ik mij voor om
dat voor elkaar te krijgen. Maar telkens als ik mijn karwei tot het niveau van drie of 
drieënhalf dollar had gebracht, was ik te moe om mij zelfs maar te herinneren dat ik ooit de
ambitie had gehad om nog verder te komen.

‘“Jij bent een goede en regelmatige drie vijftig man,” zei ze iedere keer wanneer zij mij het
geld gaf.

‘“Dat zal wel,” zei ik dan meestal, al lang blij om dat geld weer te zien en zonder er verder
bij te denken dat ik eigenlijk had geprobeerd om toch nog wat verder te komen.

‘“Ach, trek het je maar niet aan,” zei ze dan vaak om me te troosten, “maar een handjevol in
heel de wereld kan er een karwei van vier dollar van maken.”

‘In het begin gaven die woorden me nog wel een zekere troost. Maar na enige tijd, zonder
dat ik er eigenlijk erg in had, begonnen die woorden me te irriteren en begon ik mij meer en
meer voor te nemen om toch vier dollar voor elkaar te krijgen, al moest ik erbij neervallen.
In de koortsachtigheid van dat besluit, zag ik mijzelf in mijn verbeelding al totaal uitgeput
op haar grasveld liggen, en de gravin met tranen in de ogen over mij heengebogen mij de
vier dollar gaf, terwijl ze me smeekte haar te willen vergeven dat zij ooit gedacht had dat ik
zoiets niet zou kunnen presteren.

‘Zo gebeurde het dat ik op zo’n donderdagavond ook weer koortsachtig mijn mislukking
van die dag probeerde te verbijten en in slaap trachtte te komen, toen de waarheid mij met
zo’n kracht overviel dat ik plotseling, half stikkend van opwinding, overeind schoot in mijn
bed. Ik moest er een vijf- dollar-karwei van maken, niet eentje van vier dollar! Ik moest het
onmogelijke voor elkaar krijgen.

‘Ik wist heel goed welke moeilijkheden ik nu moest overwinnen. Ik moest nu bijvoorbeeld
iets gaan doen aan die wormhoopjes in het veld. De gravin had ze misschien nog niet eens
opgemerkt omdat zij zo klein waren. Maar omdat ik mijn werk altijd op blote voeten deed,
wist ik dat ze er waren en dat ik er iets aan zou moeten doen. En ik kon nu wel doorgaan
met het bijwerken van de randen met de grasschaar, maar ik realiseerde me ook dat het
voor een karwei van vijf dollar noodzakelijk was om alle grasranden precies met een 
maatstok af te meten, recht te trekken en dan precies bij te werken. En er waren nog wel
meer moeilijkheden waar alleen ik en mijn blote voeten van afwisten.

‘De volgende donderdag begon ik de wormhoopjes weg te walsen met een zware roller.
Toen ik daar twee uren mee bezig was geweest stond ik op het punt het voor de rest van
de dag er maar bij te laten. Het was nog maar negen uur in de ochtend, maar mijn wils-
kracht was al weg! Het was puur toeval dat ik ontdekte hoe ik die terug kon krijgen. Nadat
ik klaar was, ging ik even onder een noteboom zitten en viel in slaap. Toen ik een paar
minuten later weer wakker werden met uitgeslapen ogen over het grasveld keek, zag dat
er mooi uit en voelde het zo goed aan onder mijn voeten, dat ik opnieuw het verlangen
kreeg om er weer tegenaan te gaan.

‘Dat was het geheim, en ik paste het de hele verdere dag toe; om het uur ging ik even zitten
soezen om daarmee alles weer in het juiste perspectief te kunnen zien en mijn krachten 
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weer te verzamelen. Tussen die rustpauzes in maaide ik het grasveld vier keer, twee keer
in de lengte en twee keer in de breedte, totdat het er uitzag als een groen fluwelen 
schaakbord. Daarna spitte ik rondom elke boom de grond om, kneep alle grote kluiten fijn
en maakte de grond vervolgens gelijk met mijn handen. Ik maakte het werk af door elke
baan nauwkeurig op te meten en met de schaar bij te werken zodat het geheel precies
symmetrisch werd. Ik knipte voorzichtig het gras tussen de tuintegels van het pad aan de
voorzijde van het huis. De schaar maakte mijn vingers helemaal rauw, maar het pad had er
nog nooit zo mooi uitgezien.

‘Eindelijk, zo rond acht uur ’s avonds (. . .) was ik helemaal klaar. Ik was zo trots dat ik mijn
vermoeidheid zelfs helemaal niet meer voelde toen ik naar haar deur ging.

‘“Wel, wat zal het vandaag zijn?” vroeg zij.

‘“Vijf dollar,” zei ik, terwijl ik probeerde mijn stem zo kalm en natuurlijk mogelijk te laten klinken.

‘“Vijf dollar? Je bedoelt toch zeker vier dollar, niet? Ik heb je toch gezegd dat vijf dollar niet
mogelijk is?”

‘“Dat is het wel, ik heb het net gedaan.”

‘“Wel, jongeman, het is zeker de moeite waard om eens naar het eerste grasveld in de
geschiedenis dat zo gemaaid is dat het vijf dollar waard is, rond te gaan kijken.”

‘We liepen samen in de avondschemering over het grasveld en zelfs ik was stomverbaasd
dat ik het onmogelijke had verricht.

‘“Jongeman,” zei ze, terwijl ze haar hand op mijn schouder legde, “wat heeft jou er in 
vredesnaam toe gebracht zoiets dwaas en zo iets moois te presteren?”

‘Ik wist het niet, en ook al had ik het geweten, ik had het in mijn opgewondenheid toen ik
hoorde dat ik het voor elkaar had gekregen, niet kunnen uitleggen.

‘Ik denk dat ik weet hoe jij je gevoeld moet hebben toen jij eraan begon te denken om het
grasveld te maaien op een manier die volgens mij niet mogelijk was. Je was er eerst blij
mee, maar daarna maakte het je bang. Heb ik gelijk?”

‘Zij kon aan mijn verbaasde gezicht zien dat zij gelijk had.

‘“Ik weet hoe jij je toen gevoeld hebt, want dat gebeurt met bijna iedereen. Plotseling 
krijgen dergelijke mensen het verlangen om iets heel groots te verwezenlijken. Ze voelen
zich eerst wonderbaarlijk gelukkig, maar dat gaat dan al gauw over omdat zij zeggen:
‘Nee, dat lukt me toch niet. Dat is onmogelijk.’ Wanneer er iets in je zegt: ‘Dat is onmogelijk’,
denk er dan nog eerst eens goed over na. Misschien is het God wel die je graag nog een
paar centimeter, of een meter of een kilometer wil laten groeien, zodat je tot een geestelijk
rijker leven komt.” (. . .)

‘Sedert die tijd, nu 25 jaar geleden, heb ik wel meer, wanneer ik aan het eind van mijn latijn
dacht te zijn, die plotse, onverwachte por in mijzelf gevoeld bij het horen van het woord
“onmogelijk”. Ik heb mij gerealiseerd dat het enige wat ik dan kon doen, was om dwars
door dat onmogelijke heen te gaan’ (Richard Thurman, ‘The Countess and the Impossible’,
Reader’s Digest, juni 1958, blz. 107–110).

• Hoewel de jongen in het verhaal natuurlijk erg blij was met de goede betaling voor zijn
werk, denk je dat dat geld het belangrijkste voor hem was?

• Wat is de feitelijke boodschap van dit verhaal? (Het geeft een grote voldoening en
vreugde wanneer je je best doet, voor wat voor karwei of opdracht dan ook.)

Moedig de jongemannen aan iets te vertellen over de voldoening die zij gevoeld hebben
na ergens hard voor of aan gewerkt te hebben. U zou dat aan één of twee jongemannen
kunnen vragen waarvan u weet dat zij een dergelijke ervaring hebben gehad. Vertel ook
iets over uw eigen ervaringen op dit gebied.

Tot slot

Aansporing Besluit uw les met de jongemannen aan te sporen zo te leven, en hun schoolopleiding en
kerkactiviteiten zo te vervullen, dat het een ‘vijf dollar’-beloning waard zou zijn. Bespreek
hoe zij die taken kunnen verrichten en wat voor beloning zij daarvoor kunnen verwachten.
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Persoonlijke reinheid 
door zelfbeheersing

DOEL Iedere jongeman beseft dat voor een deugdzaam leven zelfbeheersing noodzakelijk is.

VOORBEREIDING 1. Schrijf de volgende uitspraken op woordstroken:
a. Wanneer we trachten onze overtredingen goed te praten, verzwakken wij onze 

zelfbeheersing.
b. Wanneer wij geboden overtreden, verliezen wij Gods Geest.
c. Zelfbeheersing leren we stap voor stap.
d. Onze Hemelse Vader zal ons kracht geven als wij daar om bidden.
e. Zelfbeheersing brengt ons in harmonie met onze Hemelse Vader en met onszelf.

2. Neem de raadgevingen nog eens door over seksuele reinheid op blz. 13 en 14 van 
Voor de kracht van de jeugd [34285 120].

OPMERKING In een steeds onzedelijker wordende wereld moeten we bijzonder waakzaam zijn voor onze
jongeren, die meer dan ooit voorheen door Satan beproefd worden. Satan wil de jeugd 
van de kerk vernietigen en zijn plannen daartoe zijn even reëel als het heilsplan. Wie aan
zijn verleidingen toegeeft, kan daardoor zijn geestelijk leven verliezen.

Als jongemannenadviseur is het uw taak om de jongemannen te helpen zich te verweren
tegen Satan. Deze les zal u helpen om hen te leren aan Satans verzoekingen om hen te
overhalen tot het plegen van seksuele zonde, te weerstaan. President Ezra Taft Benson
heeft die zonde ‘de kwellende plaag van deze generatie’ genoemd (De Ster, 1986, nr. 6, blz. 3).
Geef de jongemannen de gelegenheid om deze verleidingen openlijk met u te bespreken.
Leg uit dat seksuele overtreding ernstige gevolgen voor hen heeft. In de ogen van de Heer
is alleen moord nog erger. Wie seksuele zonde begaat, knoeit met het heilig 
voortplantingsvermogen. Het is zeer moeilijk om zich daarvan te bekeren.

De besluiten die een jongeman nu maakt aangaande seksuele reinheid kunnen bepalend
zijn of hij al dan niet voorbereid is om op zending te gaan. President Benson heeft de 
volgende raad gegeven: ‘Wij willen graag jongemannen in het zendingsveld die zedelijk
rein zijn. We willen dat jullie je hele leven rein zullen blijven. We willen dat een zedelijk rein
leven jullie manier van leven zal zijn. Natuurlijk kan men zich van zedelijke overtredingen
bekeren. Het wonder der vergeving bestaat echt, en oprechte bekering wordt door de
Heer aanvaard. Maar het is niet aangenaam in de ogen van de heer om voor een zending,
of wanneer dan ook, deel te hebben aan seksuele overtredingen van welke aard dan ook,
en dan te verwachten dat een gepland belijden en een snelle bekering de Heer zullen
behagen’ (De Ster, 1986, nr. 6, blz. 42).

Jongemannen dienen te begrijpen dat de gevolgen van een dergelijke zonde pijn en lijden
zijn. De Heer heeft gezegd: ‘Ik gebied u, dat gij u bekeert – bekeert, opdat Ik u niet met de
roede Mijns monds sla, en met Mijn toorn en Mijn gramschap, en uw lijden hevig zij – 
gij weet niet hoe hevig, gij weet niet hoe verschrikkelijk, ja, gij weet niet hoe zwaar te dragen’
(LV 19:15).

Zij dienen eveneens te begrijpen dat de verzoening van Jezus Christus de enige uitweg is
uit zonde en ellende; zij kunnen en moeten zich bekeren als zij een seksuele overtreding
begaan hebben. Door middel van bekering kunnen zij opnieuw rein worden. De Heer heeft
ons gewaarschuwd dat zonden waarvan men zich niet bekeerd heeft, alleen nog maar
meer verdriet veroorzaken:

‘Indien zij zich niet [willen] bekeren, moeten zij lijden zoals Ik;

‘Welk lijden Mij, God, de Grootste van allen, van pijn deed sidderen’ (LV 19:17–18).

Wanneer jongemannen zich voornemen zedelijk rein te zijn, geven zij gehoor aan de uitda-
ging van president Ezra Taft Benson: ‘Wij hebben meer zendelingen nodig. Wij hebben ook 
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zendelingen nodig die beter voorbereid worden in onze wijken en gemeenten en onze
gezinnen. (. . .) We hebben zendelingen nodig die niet onderdoen voor onze boodschap’
(in Conference Report, april 1975, blz. 96; of Ensign, mei 1975, blz. 65). Jesaja heeft
geschreven: ‘Reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt’ (Jesaja 52:11).

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij kunnen zelfbeheersing leren

Bespreking Laat de jongemannen zich de volgende situaties voorstellen:

1. Je broer plaagt je en zegt iets dat je zo boos maakt dat je het het liefst zou willen 
uitschreeuwen en hem te lijf gaan. Kun je jezelf daarvan weerhouden?

2. Het is vastenzondag en je hebt erge honger maar het is nog geen tijd om de vasten te
beëindigen. Kun je jezelf bedwingen en niet gaan eten?

3. Je lievelingsprogramma komt op televisie maar je hebt je huiswerk nog niet af. Kun je
het opbrengen om de televisie af te zetten en je huiswerk te maken?

• Ben je weleens in tweestrijd? Enerzijds wil je jezelf laten gaan en toegeven aan je emoties
of verlangens, anderzijds wil je die verlangens juist bedwingen.

Wijs erop dat sommige mensen niet geloven dat zij hun gedachten in bedwang kunnen
houden en zichzelf beheersen. Zij menen dat dat niet nodig is, te moeilijk of niet de moeite
waard.

Citaat Lees en bespreek het volgende citaat:

‘Er zijn mensen die gewoon slaaf van bepaalde dwanggewoonten worden of toegeven aan
lusten of onbehoorlijke handelingen, en die dan beweren dat zij daar absoluut niets aan
kunnen doen, dat zij er gewoon toe gedwongen worden; dat de verleiding sterker is dan
hun vermogen om daar weerstand tegen te bieden. Maar wij kunnen kiezen. (. . .) 
We kunnen slechte gewoonten afleren; wij kunnen goede gewoonten aanleren; wij kunnen
kiezen wat we denken door zuiver onze wilskracht daartoe te gebruiken’ (Richard L. Evans,
‘Self-Control’, Improvement Era, december 1963, blz. 1113).

Adviseur Leg uit dat, hoewel het soms moeilijk is om onszelf te beheersen, wij dit toch wel kunnen
leren. Onze Hemelse Vader heeft ons geleerd dat wij onze gedachten, lusten en emoties
binnen bepaalde grenzen moeten houden. Daar Hij onze Vader is, kunnen wij er van op aan
dat Hij niets van ons zal vergen dat wij niet kunnen doen. Wij zijn zijn kinderen. Wij hebben
het vermogen om éénmaal als Hij te worden.

Verhaal Laat de jongemannen luisteren naar het volgende waar gebeurde verhaal over iemand van
hun leeftijd die een grote zelfbeheersing toonde. Laat hen erop letten of in dit verhaal 
dingen naar voren komen die hun kunnen helpen zelfbeheersing te ontwikkelen.

‘Iedereen deed het, waarom zou ik het dan niet doen? Het gebod zegt alleen maar dat 
wij de naam van de Heer niet ijdel mogen gebruiken. Ik realiseerde me dat ik probeerde een
rechtvaardiging voor mijn vloeken te vinden, maar het lukte niet erg. Ik wist dat vloeken
helemaal verkeerd is, ook al deden mijn vrienden het wel. Het bleef maar aan mij knagen en
uiteindelijk kwam ik tot de slotsom dat ik er iets aan moest doen. Op de één of andere
manier voelde ik me “vies” en onwaardig om de Heer in gebed te benaderen. Maar ik wist
dat als ik mij daar niet van zou bekeren, de zaken alleen maar erger zouden worden.

‘Ik begon met een poging om mij gedurende één dag te beheersen. Ik realiseerde me dat
vloeken voor mij een gewoonte was geworden. Op school hoorde ik de hele dag zoveel
vulgaire taal dat het voor mij een gewone zaak was geworden om daar aan mee te doen.
Ik nam mij voor te proberen dit één dag na te laten.

‘De eerste dag probeerde ik het echt heel consequent; het ging goed tot aan de lunchtijd.
Toen was iedereen opgewonden en lawaaierig en voordat ik het wist had ik er al weer het
één en ander uitgeflapt. Ik realiseerde me aanvankelijk nauwelijks dat het mis was gegaan,
maar toen ik op een gegeven ogenblik begon te beseffen dat ik weer in mijn oude
gewoonte was teruggevallen, was ik teleurgesteld en voelde ik me gewoon ziek van binnen.

‘Die avond bad ik zeer ernstig en vroeg ik om kracht. De volgende dag wist ik de moed 
op te brengen om mijn twee beste vrienden op school te vertellen dat ik niet zo erg gelukkig
was met onze taal, en dat ik daar wat aan probeerde te doen. Die dag probeerde ik het
opnieuw.
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‘Ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk zou zijn. Ik had altijd het idee gehad dat het heel
gemakkelijk zou zijn om het evangelie goed na te leven. Pas na vier dagen lukte het me 
om één hele dag niet te vloeken. Ik was er heel blij mee, maar begreep ook dat ik elke dag
erg op mijn hoede zou moeten zijn. Maar al te gemakkelijk zou ik in mijn slechte gewoonte
kunnen terugvallen.

‘Ik bleef al die tijd maar bidden om kracht. Ik maakte vooruitgang en het lukte me mijn 
vulgaire taal te overwinnen, maar ik had nog niet het gevoel dat alles me was vergeven.
Toen was daar die getuigenisdienst. Ik voelde de Geest zo sterk dat ik niet anders kon 
dan ook mijn getuigenis geven. Ik sprak over mijn liefde voor mijn Hemelse Vader en voor zijn
Zoon en voor het evangelie. Toen ik uitgesproken was, had ik het gevoel alsof er een zware
last van mij afgenomen werd. Ik wist dat het mij nu vergeven was.’

Plak de strook met de conclusie omtrent zelfbeheersing, die uit de bespreking kan worden 
getrokken, op het bord nadat u de volgende vragen hebt besproken:

• Hoe probeerde de jongen in dit verhaal zijn gedrag goed te praten?

• Waarom proberen wij soms ons gedrag goed te praten?

• Waarom dienen wij dat na te laten?

Plak nu strook a op: ‘Wanneer we trachten onze overtredingen goed te praten, verzwakken
wij onze zelfbeheersing.’

• Hoe kwam het dat de jongeman zijn gedrag wilde veranderen?

• Hoe voelde hij zich?

• Waarom voelde hij zich zo?

Plak nu strook b op het bord: ‘Wanneer wij geboden overtreden, verliezen wij de Gods Geest.’

• Wat deed de jongeman onder meer om zichzelf te leren beheersen?

• Hoe komt het dat wij zelfbeheersing verwerven als wij stap voor stap te werk gaan?

Plak nu strook c op het bord: ‘Zelfbeheersing leren we stap voor stap.’

• Wat was de grootste krachtbron voor de jongeman bij zijn pogingen om zichzelf te
beheersen?

Plak nu strook d op het bord: ‘Onze Hemelse Vader zal ons kracht geven als wij daar om
bidden.’

• Hoe voelde de jongeman zich nadat hij zijn probleem had overwonnen?

• Hoe kwam het dat hij vrede in zijn hart verkreeg toen hij zijn getuigenis gaf?

Plak nu strook e op het bord: ‘Zelfbeheersing brengt ons in harmonie met onze Hemelse
Vader en met onszelf.’

Laat de jongemannen zelf iets vertellen over gevallen waarin zij leerden zichzelf te 
beheersen; laat hen de nadruk leggen op wat hun daarbij het meeste heeft geholpen.
(N.B.: Ga niet dieper in op persoonlijke aangelegenheden die jongemannen in verlegenheid
kunnen brengen.)

Wij kunnen een deugdzaam leven leiden wanneer wij zelfbeheersing leren

Wanneer wij onze zelfbeheersing oefenen door een muziekinstrument te leren bespelen,
proberen minder opvliegend te worden of onszelf dwingen op te staan wanneer wij 
eigenlijk nog wat langer in bed hadden willen blijven liggen, zal dat ons helpen om een
deugdzaam leven te leiden.

Vertel het volgende verhaal:

‘Een zendeling uit het oosten van de Verenigde Staten kwam eens in aanraking met een 
student die meer belang stelde in de strikte zedelijke levenswijze van de zendeling dan in 
zijn boodschap van het evangelie. De student vroeg de zendeling spottend hoe hij zijn 
lichamelijke begeerten in bedwang kon houden gezien het feit dat daar zo veel mooie 
meisjes rondliepen, daarmee min of meer suggererend dat de zendeling niet helemaal 
normaal kon zijn. De zendeling antwoordde hem:

Verhaal en
bespreking

Woordstroken 
en bespreking
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‘Ik ben niet abnormaal. Maar ik weet wel dat ik een zekere verantwoording heb en meester
over mijn lichaam moet zijn. Jij denkt dat jouw verlangens jou hulpeloos maken. Jij vindt
jezelf daar het slachtoffer van. Ik heb mezelf bewezen dat ik die verlangens de baas ben’
(Terrance D. Olsen, ‘Teaching Morality to Your Children’, Ensign, maart 1981, blz. 14).

• Hoe verschilden de student en de zendeling van inzicht? (De student dacht dat hij zijn
natuurlijke verlangens niet kon beheersen; de zendeling daarentegen wist dat die 
verlangens normaal zijn maar beheerst moeten worden.)

• Wat had de zendeling geleerd met zijn gevoelens en emoties te doen?

• Waarom is het belangrijk dat we reeds nu leren onszelf te beheersen en daar niet mee
wachten?

Schriften Laat de jongemannen de volgende schriftteksten lezen en markeren: Psalm 24:3–5; 
Alma 5:16–19.

Wijs er op dat zedelijke reinheid en deugdzaamheid veel zelfbeheersing vereisen. 
President Spencer W. Kimball bijvoorbeeld heeft zeer duidelijke taal gesproken over zondige
seksuele verlangens en handelingen. Vertel dat u een aantal uitspraken van president 
Kimball over zedelijkheid en zelfbeheersing gaat voorlezen.

Opmerking: Als u vermoedt dat de jongens niet alle gebruikte termen begrijpen, lees dan
eerst de definitie voor het citaat om de bewuste term uit te leggen. Lees daarna de citaten
die achter iedere definitie volgen. Lees alleen de uitspraken van de profeet voor. Leg de
nadruk op zelfbeheersing en beperk de bespreking tot de in de citaten gebruikte termen.

1. Onze omgang met ons eigen lichaam

Definitie Masturbatie: zichzelf seksueel stimuleren.

Citaat ‘Masturbatie (. . .) wordt noch door de Heer, noch door zijn kerk goedgekeurd, ongeacht
wat er gezegd kan zijn door anderen die lagere normen hebben’ (President Kimball Speaks
Out [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981], blz. 10).

2. Onze omgang met iemand van hetzelfde geslacht

Definitie Homoseksualiteit: ‘“Seksuele begeerte die men koestert voor mensen van hetzelfde
geslacht, of seksuele betrekkingen tussen personen van hetzelfde geslacht,” hetzij mannen
of vrouwen’ (Kimball, Het wonder der vergeving, blz. 88).

Citaat ‘De onheilige overtreding van homoseksualiteit, grijpt snel om zich heen en de verdraag-
zaamheid geeft haar meer publiciteit. (. . .) De Heer veroordeelt en verbiedt dergelijke 
praktijken. (. . .)

‘“God heeft mij zo gemaakt,” zeggen sommigen terwijl zij hun pervers gedrag goedpraten
en zich verontschuldigen.’ (. . .) “Ik kan het niet helpen,” voegen zij eraan toe. Dat is 
godslastering. Is de mens niet naar het evenbeeld van God geschapen? Denken zij dan
dat God “zo” is?’ (President Kimball Speaks Out, blz. 10, 12).

3. Onze omgang met iemand van het andere geslacht

Definitie Overspel: Seksueel verkeer met iemand anders dan de eigen wettige man of vrouw.

Ontucht: ‘seksueel verkeer tussen ongehuwden’ (President Kimball Speaks Out, blz. 6).

Vrijen: Hartstochtelijk kussen.

Seksueel prikkelen: Aanraken van intieme lichaamsdelen met het doel seksuele verlangens
op te wekken. (Zie President Kimball Speaks Out, blz. 8.)

Citaat ‘Tot de meest voorkomende zonden op seksueel gebied door jongeren behoort handtaste-
lijk vrijen. Deze onbetamelijke omgang leidt niet alleen dikwijls tot ontucht, [buitenechtelijke]
zwangerschap en abortus – allemaal bedenkelijke zonden – maar op zichzelf is het al een
verderfelijk euvel’ (Kimball, Het wonder der vergeving, blz. 75).

Het is aan te raden om de raadgevingen over seksuele reinheid op blz. 13 en 14 van 
Voor de kracht van de jeugd in uw bespreking op te nemen.

Velen trachten hun gebrek aan zelfbeheersing op deze drie gebieden op de één of 
andere manier goed te praten. President Kimball heeft over dergelijke excuses het 
volgende gezegd:

Citaat en
bespreking
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‘De mens is voor zijn eigen zonden verantwoordelijk (. . .) Hij kan toegeven, hij kan zich 
verzetten. Alle mensen staan bloot aan verleiding. Het verschil tussen de onverlaat en de
rechtschapen mens is over het algemeen dat de ene toegeeft en de andere zich heeft
verzet’ (President Kimball Speaks Out, blz. 12; eigen cursivering).

Bespreking • Wie is verantwoordelijk voor jouw daden?

Breng de jongelui aan het verstand dat door zelfbeheersing te beoefenen wij de beheer-
sing van onze geest over ons lichaam versterken. Leg er de nadruk op dat ons vermogen
om onszelf te beheersen bij elke juiste keuze toeneemt en dat toegenomen zelfbeheersing
ons helpt om betere keuzes te doen en gelukkiger te worden.

Lees de volgende situatieschetsen voor of bedenk er zelf een paar. Stel telkens nadat u 
een situatieschets heeft voorgelezen enkele vragen zoals: Waarvoor was er in dit geval 
zelfbeheersing nodig? Wat had er kunnen gebeuren als de bewuste persoon die niet had 
opgebracht?

1. Enkele schoolvrienden hadden mij voor een feestje uitgenodigd. Ik had veel zin om er
heen te gaan omdat een meisje waar ik een oogje op had mij gezegd had ook te komen
en dat ze hoopte dat ik er zou zijn. Ik keek er naar uit om daar samen met haar te zijn.
Toen mijn vrienden en ik er aankwamen, bemerkten wij dat de ouders er niet waren en
dat er in het geheel geen toezicht op het feestje was. Er brandde maar een heel
gedempte verlichting. Enkele jongelui waren aan het dansen en anderen hadden zich in
paartjes teruggetrokken en zaten te vrijen. Het meisje waar ik zo op gesteld was, 
zag mij binnenkomen.

• Wat zou deze jongeman moeten doen? Waarom?

2. Ik wist heel goed dat wij eigenlijk geen afspraakjes behoorden te maken voordat wij 
zestien waren, maar ik vond het erg leuk om op school praatjes en gekheid met de
meisjes te maken. Eén van die meisjes was Barbara; zij was een aardig meisje dat mij
wel aardig leek te vinden. Op een dag spraken wij tijdens de lunch af om samen in de
stad naar de bioscoop te gaan. Diezelfde avond was er ook een wijkactiviteit, 
maar ik zei toch ja. Het was heel eenvoudig om mijn ouders te vertellen dat ik naar die
wijkactiviteit ging en in plaats daarvan de bus naar de stad te nemen. Tegen de tijd dat
die activiteit zou zijn afgelopen zou ik ook weer terug kunnen zijn. Toen het tijd was om te
vertrekken, was ik wel zenuwachtig. Moeder riep me nog even na mijn jas aan te 
trekken en zei toen: ‘Veel plezier’. Daarna ging ze het huis weer binnen.

• Wat zou deze jongeman moeten doen? Waarom?

Neem de woordstroken met de gedachten over zelfbeheersing nog eens door.

Tot slot

Citaat Maak de jongemannen duidelijk dat ieder van ons zo nu en dan strijd zal moeten leveren
en zich leren bedwingen, maar dat we het wel aankunnen. Elke keer dat wij ons beheersen,
versterken wij ons vermogen om een deugdzaam leven te lijden. Besluit de les met de 
volgende woorden. Laat de jongelui goed luisteren naar de belofte die ons aangaande
zelfbeheersing wordt gegeven.

‘Wanneer u op een fout wordt betrapt of duidelijk onnadenkend iets verkeerd doet; als u
door verderfelijke hartstocht wordt overmeesterd en u daaraan wilt toegeven, houd dan stil
en laat de geest die God in uw tabernakel heeft geplaatst, overnemen. Ik beloof u, dat als
u dat doet, u alle kwaad zult overwinnen en het eeuwige leven zult beërven’ (Brigham
Young, Journal of Discourses, deel 2, blz. 256).

Aansporing Spoor de jongemannen aan zich te oefenen in zelfbeheersing en zich van zonden vrij te
houden. Onderstreep dat u veel vertrouwen stelt in hun vermogen om verleidingen te 
weerstaan en dat u vaak voor hun welzijn en zelfbeheersing bidt. Moedig hen aan om de
normen in Voor de kracht van de jeugd nog eens door te nemen.

Praktijkgevallen
en bespreking
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Goede gedachten

DOEL Iedere jongeman beseft dat goede gedachten het fundament voor een deugdzaam leven zijn.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Diaklankbeeld: Goede muziek – goede gedachten (51129 120).
c. Diaprojector, cassetterecorder en scherm (voor aanvang van de les op te stellen).

2. Neem voor de les eerst zelf het diaklankbeeld Goede muziek – goede gedachten door.
U kunt de bijgevoegde tekst bij de voorbereiding van uw les gebruiken. Gebruik deze
tekst als basis voor de bespreking als het diaklankbeeld niet beschikbaar is.

3. Maak voor iedere jongeman een kaartje met de tekst: ‘Laat deugd uw gedachten zonder
ophouden versieren’ (LV 121:45).

4. Neem de raadgevingen over muziek nog eens door op blz. 12 van Voor de kracht van
de jeugd [34285 120].

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wanneer we onze gedachten beheersen, geeft ons dat de kracht om deugdzaam te leven

Tekstbespreking Laat de jongemannen Mosiah 4:30 lezen.

• Waar moeten wij volgens deze tekst op letten? (Onze gedachten, woorden en daden.)

• Welk verband bestaat er tussen gedachten, woorden en daden?

Laat de jongemannen LV 121:45 lezen.

• Wat betekent ‘versieren’? (Iets mooier maken, verbeteren.)

• Hoe kunnen wij onze gedachten met deugdzaamheid versieren?

Diaklankbeeld Leg uit dat ouderling Boyd K. Packer ons in het diaklankbeeld Goede muziek – Goede
gedachten laat zien hoe deugd onze gedachten kan versieren en hoe wij een deugdzaam
leven kunnen leiden wanneer wij onze gedachten leren beheersen. Laat de jongemannen
zelf zoeken naar specifieke manieren waarop zij kunnen leren hun gedachten te beheersen.

Laat het diaklankbeeld zien. (Gebruik de tekst van dit diaklankbeeld en de raadgevingen
in Voor de kracht van de jeugd als basis voor uw bespreking als het diaklankbeeld niet
beschikbaar is.) Bespreek na het vertonen van het diaklankbeeld hoe de jongemannen
kunnen leren hun gedachten te beheersen.

Bespreking Bij de bespreking kunt u de volgende vragen gebruiken:

1. Wat is volgens ouderling Packer één van de moeilijkste dingen om in je sterfelijk leven te
leren? (Het beheersen van je gedachten.)

2. Wat voor baat heb je bij het kunnen beheersen van je gedachten? (Je overwint slechte
gewoonten; je brengt moed op; je overwint vrees; en je verkrijgt een gelukkig leven.)

3. Wie bepaalt jouw gedachten? (Jijzelf.)

4. Kun je voorbeelden geven van gevallen waarvan je zou gaan denken dat slechte
gedachten eigenlijk maar onschuldig en onschadelijk zijn?

5. Wat voor soort activiteiten bevorderen meestal onreine gedachten?

6. Hoe kun je onreine gedachten wegwerken?

7. Welk voorstel geeft ouderling Packer ons om onze gedachten in bedwang te krijgen?
(Goede muziek.)
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8. Wat is het grote gevaar van slechte muziek? (Die lokt slechte gedachten uit; vaak leidt
ze tot of gaat ze gepaard met armzaligheid, oneerbiedigheid, onzedelijkheid en versla-
ving.)

9. Naar wat voor soort muziek moet je dan wel luisteren? (Verheffende en inspirerende
muziek die een geestelijke instelling, eerbied, geluk en het bewustzijn van schoonheid
bevordert.)

10. Wat is één van de beloofde zegeningen als wij onze gedachten steeds ten volle op het
goede, schone en inspirerende gericht houden? (Het voortdurende gezelschap en de
inspiratie van de Heilige Geest.)

11. Wat beveelt ouderling Packer ons concreet aan om ons te helpen onze gedachten te
beheersen? (Een lofzang uitkiezen, die uit het hoofd te leren en gebruiken als leidraad
voor onze gedachten.)

Spoor iedere jongeman aan voor zichzelf een lofzang uit te kiezen zoals ouderling Packer
heeft aanbevolen. Spoor de jongemannen aan de woorden van die lofzang uit het hoofd te
leren en die voortaan als leidraad voor hun gedachten te gaan gebruiken.

Kaartjes Geef iedere jongeman een kaartje met de tekst: ‘Laat deugd uw gedachten zonder 
ophouden versieren’ (LV 121:45). Desgewenst kunnen zij de titel van de uitgekozen lofzang
achter op het kaartje schrijven.

Tekst Laat één van de jongemannen LV 121:45 voorlezen.

Tot slot

Getuig van de zegeningen die komen door het beheersen van je gedachten. Spoor de 
jongemannen aan de raad in verband met het rein houden van onze gedachten die staat in 
Voor de kracht van de jeugd door te nemen. Spoor de jongemannen aan de muziek die zij 
thuis liggen hebben eens goed door te nemen en die muziek weg te doen die niet helpt om 
goede gedachten te koesteren.

Goede muziek – goede gedachten

Tekst bij het diaklankbeeld door ouderling Boyd K. Packer:

‘Toen ik een jongen was, woonden wij in een huis midden in een boomgaard. Het leek wel
alsof er nooit genoeg water was voor de bomen. De greppels, die elk voorjaar goed schoon
werden gemaakt, zaten in de kortst mogelijke tijd weer vol onkruid. Op een dag, toen het
mijn taak was voor de bevloeiing te zorgen, ging het helemaal mis. Het water, dat zich een
weg moest zoeken door de met onkruid verstikte geulen, dreigde in alle richtingen weg te
vloeien. Ik werkte in de plassen die zich her en der vormden en trachtte de zwakke plekken
te versterken, maar zodra ik de ene breuk had opgelapt, was er weer een overstroming
ergens anders. Op dat moment kwam er een buurman langs. Hij stond even te kijken, en
maakte toen met een paar forse bewegingvan de spade de bodem van de greppel vrij van
onkruid, zodat het water er vrij doorheen kon stromen. “Als je het water de juiste koers wilt
laten volgen,” zei hij, “moet je er wel plaats voor maken.”

‘Ik heb geleerd dat gedachten, net als water, in hun koers blijven als we er plaats voor
maken. Anders volgen ook zij de weg van de minste weerstand en zoeken steeds een lager
niveau op. Je gedachten leren beheersen is waarschijnlijk de moeilijkste opdracht die je
hier op aarde moet uitvoeren. Er staat in de Bijbel, “want als iemand die zijn eigen plannen
maakt, zo is hij” (Spreuken 23:7). Iemand die zijn gedachten kan beheersen, heeft zichzelf
overwonnen.

‘Naarmate je leert je gedachten te beheersen kun je gewoonten, zelfs onterende persoonlijke
gewoonten, overwinnen. Je kunt moed verwerven, angst bedwingen en een gelukkig leven
hebben. Er is mij in de loop der jaren honderden keren verteld dat gedachten beheerst
moeten worden, maar niemand vertelde erbij hoe ik dat moest doen. Ik heb hier dikwijls over
nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat onze gedachtenwereld net een toneel is.
Behalve wanneer we slapen, is het doek steeds op. Er speelt zich steeds iets af op dat
toneel. Het kan een blijspel zijn, een treurspel, of een interessant, saai, goed of slecht stuk;
maar iets wordt er steeds op dat toneel opgevoerd.

Heb je gemerkt hoe er tijdens iedere uitvoering, en zonder dat je er zelf aan meewerkt, 

Getuigenis 
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louche, kleine gedachten het toneel opsluipen om je aandacht op te eisen? Deze misdadige
gedachten zullen hun best doen om alle andere te verdrijven. Als je ze toestaat hun gang
te gaan, zullen alle deugdzame gedachten het toneel verlaten en zul je, omdat je je er niet
tegen verzette, aan de invloed van onrechtvaardige gedachten overgelaten worden. 
Als je je daaraan overgeeft, zullen ze op het toneel van je gedachten alles opvoeren tot het
uiterste van je verdraagzaamheid. Ze kunnen bitterheid opvoeren, jaloersheid of haat. 
Zij kunnen vulgair, onzedelijk, en zelfs verdorven zijn. Als zij op het toneel staan, als je ze hun
gang laat gaan, zullen zij de beste overredingskracht gebruiken om je aandacht vast te
houden. Ze kunnen het interessant maken, hoor; ze kunnen je er zelfs van overtuigen dat ze
onschuldig zijn, want het zijn tenslotte maar gedachten. Wat doe je als het toneel van je
gedachten wordt beheerst door onreine gedachten, of het nu grijze zijn die bijna rein lijken,
of de onreine die geen twijfel laten bestaan? Als je je gedachtenwereld kunt vullen met
reine en opbouwende gedachten, is er geen plaats voor hun volhardendeduiveltjes en zullen
ze weggaan.

‘Ik besef dat het in de wereld van vandaag vaak moeilijk is om je gedachtenwereld te vullen
met goede gedachten. Daar is zorgvuldige beheersing voor nodig. Het kan echter als je
een veilige plaats kunt scheppen waar je gedachten heen kunnen. Ik heb een manier
gevonden om zo’n plaats te scheppen en die wil ik jullie graag vertellen. Het heeft te maken
met muziek – met goede muziek. Een wijze man heeft eens gezegd: “Muziek is een van de
krachtigste instrumenten om de gedachten te beheersen.” Of ze de gedachten op een
positieve of een negatieve manier beheerst, hangt af van wat ze op het toneel van je
gedachtenwereld brengt. Als je kunt zeggen dat een lied geestelijk inspirerend is of dat het
je aanmoedigt jezelf in een edeler licht te zien, dan is die muziek waardevol. Als ze je
zomaar wat ontspanning geeft en opvrolijkt, dan heeft ze ook haar nut. Maar als ze je ertoe
aanzet op een zinnelijke manier te reageren of om slechte verlangens te koesteren, 
dan moet die muziek vermeden worden. Ze is niet goed.

‘Er zijn altijd mensen geweest die mooie dingen bederven. Zo is het gegaan met de natuur;
met de literatuur, het toneel, de kunst en zeker ook met de muziek. Het is al eeuwenlang
duidelijk geweest dat wanneer verkeerde woorden gezongen worden bij verlokkelijke
muziek, die liedjes mensen op het verkeerde pad kunnen brengen. En de muziek zelf kan,
door de manier waarop ze gespeeld wordt, door haar ritme en haar intensiteit, 
de geestelijke gevoeligheid afstompen.

‘Wij leven in een tijd dat de maatschappij een subtiele maar grote verandering ondergaat.
Zij is bezig steeds toegeeflijker te worden op het gebied van amusement. Bijgevolg lijkt het
erop dat veel van de muziek die tegenwoordig ten gehore wordt gebracht eerder de
bedoeling heeft om op te winden dan om te kalmeren. Sommige musici schijnen openlijk
slechte gedachten en daden te willen bevorderen.

‘Jongelui, jullie kunnen het je niet veroorloven je gedachten vol te stoppen met de ongepaste
muziek van deze tijd. Ze is niet onschuldig. Ze kan slechte gedachten op het toneel 
verwelkomen en een tempo aangeven waarop zij dansen en jullie misschien zullen handelen.
Je verlaagt jezelf wanneer je je identificeert met deze dingen die weleens de excessen 
van de muziek omgeven – de sjofelheid, de oneerbiedigheid, de onzedelijkheid, de versla-
vingen. Zulke muziek is jou niet waardig.

‘Wees selectief in datgene waar je naar luistert en wat je zelf ten gehore brengt. Het wordt
een deel van je, het beheerst je gedachten en heeft tevens invloed op het leven van 
anderen. Ik zou jullie willen aanraden je muziek door te nemen en alles wat verkeerde
gedachten in de hand werkt, weg te gooien. Zulke muziek behoort niet in het bezit te zijn
van jonge mensen die zich inzetten voor hun geestelijke ontwikkeling.

‘Ik beweer niet dat alle moderne muziek verkeerde gedachten veroorzaakt. Er is moderne
muziek die de onderlinge verstandhouding bevordert, muziek die tot moed inspireert, 
die de mensen bewust maakt van geestelijke waarden, eerbied, geluk en schoonheid.

‘De Heer heeft gezegd: “Want Mijn ziel schept behagen in het gezang des harten; ja, 
het gezang der rechtvaardigen is een gebed tot Mij, en het zal met een zegening op hun
hoofd worden beantwoord” (LV 25:12). Het Eerste Presidium van de kerk heeft het volgende
gezegd over de uitwerking van muziek in ons leven:

‘“Muziek stelt de mens in staat zich verder dan met het gesproken woord uit te drukken.
Muziek kan worden aangewend tot verhoging en inspiratie maar kan ook boodschappen
uitdragen die verlagen en stuk maken. Daarom is het van groot belang dat wij als heiligen 
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der laatste dagen bij het bepalen van het soort muziek waarmee wij ons inlaten te allen tijde
de evangeliebeginselen hanteren en de leiding van de Geest zoeken” (Priesthood Bulletin,
december 1970, blz. 10).

‘Wij hebben een groot vertrouwen in jullie, de jeugd van onze kerk. Er wordt tegenwoordig
bij het plannen van kerkelijke activiteiten meer rekening gehouden met jullie verlangens 
en wensen. Dat houdt een grote verantwoordelijkheid voor jullie in, vooral wanneer jullie tot
leidende functies geroepen zijn. Jonge leiders en leidsters, schenk vooral aandacht aan 
de muziek die jullie bij jullie activiteiten willen gebruiken. Overleg met jullie adviseurs en
adviseuses wanneer er muziek moet worden gekozen. Jullie hebben hun wijsheid nodig,
want de kloof tussen de kerk en de wereld, met de excessen van haar muziek, is heden ten
dage groter dan ooit.

‘Wijlen president J. Reuben Clark, destijds raadgever in het Eerste Presidium van de kerk
en een van onze grote leiders, heeft het als volgt uiteengezet:

‘“Onze taken in de kerk staan het ons niet toe vermaak van een laag allooi te verschaffen of
te dulden vanwege de theorie dat als wij er niet voor zorgen, de jongelui het elders zullen
opzoeken. We kunnen toch ook geen gokapparaten in de recreatiezaal zetten met het
excuus dat als wij dat niet doen, de jeugd ergens anders zal gaan gokken? Op zo’n manier
zullen we onze jonge mensen nooit vast kunnen houden.”

‘Het is evenmin betamelijk het soort muziek en het soort sfeer te verschaffen die de jongelui
in de wereld aantrekt. Je moet pal staan en niet toegeven in verband met wat jij weet dat
juist en goed is. Je moet de moed hebben om meer licht te maken en het volume van de
muziek te verminderen wanneer zij niet bijdragen tot een sfeer die goede gedachten 
voortbrengt. Je moet ook aandringen op hoge normen zowel qua kleding als qua uitvoering
van degenen die de muziek spelen evenals van degenen die de activiteit bijwonen. 
Ik zou jullie eraan willen herinneren dat noch wij, noch iemand anders, zij het van de jeugd
of van de volwassenen, die als leider geroepen is, het recht heeft om met de kerk te gaan
sollen, in de hoop haar op het pad te zetten waar de jeugd zich kennelijk reeds op bevindt.
De kerk is stabiel en verankerd, stevig vastgemeerd aan de waarheid en allen die zich aan
boord bevinden, zullen veilig zijn. Het is onze taak het soort leiding te verschaffen dat de
jeugd een duidelijke koers geeft om te volgen, een koers die hen zal helpen hun normen te
verhogen en hen zal beschermen tegen de onwaardige invloeden van de wereld. Ik zou
jullie willen aanraden jullie talenten te ontwikkelen, en als jullie een muzikaal talent hebben,
bedenk dan het volgende: Er zal nog zoveel muziek worden geschreven en uitgevoerd.
Die van jou kan de goede muziek zijn, die opbouwend is, die het evangelie verspreidt, 
harten beroert en troost en kracht verschaft aan het verontruste gemoed.

‘Er zijn veel voorbeelden, zowel uit vroeger tijden als uit het heden, die getuigen van de
invloed van rechtschapen muziek. Moedeloosheid verdween en harten werden met vrede
vervuld toen de woorden van “Komt, heil’gen, komt” de pioniers de moed gaf hun 
beproevingen tegemoet te treden. In de loop der jaren zijn velen door dat lied geïnspi-
reerd. Ik sprak eens met een piloot die net was teruggekeerd van een gevaarlijke opdracht.
We hadden het over moed en angst en ik vroeg hem hoe hij erin was geslaagd zichzelf te
beheersen door alle gevaren heen. Hij zei: “Ik heb een lievelingslied, en wanneer het op
het kantje af was en er weinig hoop was dat we het zouden halen, hield ik dat lied in mijn
gedachten en het was alsof de motoren van mijn toestel voor mij zongen:

‘“Komt, heil’gen komt,
Geen werk nog strijd gevreesd,
Maar uw reis blij volbracht!
Schijnt zwaar de tocht,
Volhardt, zijt kloek van geest,
Naar uw kruis krijgt gij kracht.”

‘Aan dat lied klemde zijn geloof zich vast, dat ene, onontbeerlijke element voor moed.

‘De Heer zelf had zich voorbereid om zijn grootste beproeving te doorstaan onder de
invloed van muziek, want de Bijbel zegt: “En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken
zij naar de Olijfberg” (Marcus 14:26).

‘Bedenkt, jonge mensen, dat dit jullie kerk is en het is jullie Heer en Heiland die aan het
roer staat. Zijn voortdurende leiding en inspiratie staan jullie ter beschikking wanneer jullie
je gedachtenwereld gevuld houden met alles wat goed, mooi en verheffend is. En één
manier om dat te doen is om een lievelingslofzang of -lied uit te kiezen, net zoals mijn vriend
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de piloot dat deed, met verheffende woorden en een eerbiedige melodie, zodat je je 
geïnspireerd zult voelen. Je kunt uit vele prachtige liederen kiezen. Vraag de Geest je te
helpen bij het bepalen van je keus. Ga dit lied in gedachten nauwkeurig na. Leer het van
buiten. Ook al heb je weinig verstand van muziek, je kunt toch een eenvoudig lied in je
gedachten doorlopen. Gebruik dat lied als het kanaal waar je gedachten langs kunnen
vloeien. Maak er een noodkanaal van.

‘Telkens als deze ongure acteurs vanachter de coulissen op het toneel van je gedachten-
wereld sluipen, zet je als het ware deze plaat op. Het zal je hele stemming veranderen.

‘Omdat de muziek verheffend is en rein zullen de lagere gedachten beschaamd verdwijnen.
Want zoals de deugd verkiest om niet om te gaan met vuiligheid, zo kan het kwade de
aanwezigheid van het licht niet verdragen. Mettertijd zul je merken dat je in gedachten dat
lied vanzelf neuriet om verkeerde gedachten te verdrijven. Jongelui, blijf het goede en het
rechtschapene nastreven en blijf tegelijk denken aan goede, rechtschapen gedachten,
“want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij”, en jullie zullen in staat zijn die 
dingen tot stand te brengen die blijvende voldoening geven.

‘Een ieder van jullie is een zoon of dochter van de Almachtige God. Ik getuig dat God onze
Vader is, dat wij zijn kinderen zijn, dat Hij ons liefheeft en dat Hij grootse en heerlijke dingen
in ons aardse leven verschaft. Ik weet dat en dank Hem voor de verheffende invloed van
goede muziek in mijn leven, wat mijn gedachten ten goede beïnvloedt en mijn ziel verheft.’
(Zie Boyd K. Packer, Conference Report, oktober 1973, blz. 21–25; of Ensign, januari 1974,
blz. 25–28.)
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De gezondheidswet van de Heer

DOEL Iedere jongeman beseft dat het nauwgezet naleven van Gods gezondheidswet zijn lichaam
zal versterken en zijn verstand zal verlichten en stoffelijke en geestelijke zegeningen met
zich mee zal brengen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Voor iedere jongeman een potlood en een blaadje.

2. Neem de raadgevingen door over gezondheid naar lichaam en geest op blz. 11 van
Voor de kracht van de jeugd [34285 120].

OPMERKING De meeste Aäronisch-priesterschapsdragers hebben het idee dat zij het woord van wijsheid
begrijpen. Maar sommigen denken misschien dat het een last is en te veel beperkingen
oplegt. De bedoeling van deze les is dat zij gaan begrijpen dat het woord van wijsheid een
positieve leidraad voor hun leven kan zijn, en laat zien hoezeer de Heer begaan is met elk
aspect van hun leven.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Vragenspel • Hoe wordt de gezondheidswet van de Heer gewoonlijk genoemd? (Het woord van 
wijsheid.)

Vertel dat u enkele vragen gaat stellen om na te gaan wat de jongemannen werkelijk over
het woord van wijsheid weten. Deel papier en potloden uit en stel de volgende vragen:

1. Waar staat het woord van wijsheid in de Schriften? (In LV 89.)

2. Is koffie drinken een overtreding van het woord van wijsheid? (Ja.)

3. Staan er in het woord van wijsheid meer dingen die je moet doen of dingen die je niet
moet doen? (Dingen die je moet doen.)

4. Is het onnodig gebruik van verdovende middelen een overtreding van het woord van
wijsheid? (Ja.)

5. Worden er in het woord van wijsheid voedselsoorten genoemd die gezond voor ons zijn?
(Ja.)

6. Is teveel eten in overeenstemming met de geest van het woord van wijsheid? (Nee.)

Vertel dat deze les antwoord geeft op deze vragen. Spoor de jongemannen aan goed te
luisteren en te trachten de antwoorden te vinden.

De Heer heeft ons een gezondheidswet gegeven

Bordbespreking Laat de klas zien dat het woord van wijsheid in afdeling 89 van de Leer en Verbonden
staat. Schrijf in de loop van de les het volgende schema op het bord:

27
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Leg uit dat het woord van wijsheid uit vier delen bestaat.

Laat de jongemannen LV 89:1–4 lezen. Leg uit dat dat het eerste deel van de openbaring
is. Bespreek de betekenis van deze verzen en schrijf de volgende punten op het bord:

1. Het woord van wijsheid werd gegeven om de heiligen tot nut te zijn.

2. Het is een beginsel waarnaar wij moeten leven.

3. Het waarschuwt ons tegen de listen en lagen van samenspannende mensen.

• Wat is het bekendste deel van het woord van wijsheid? (Het gebod geen alcohol, tabak
en hete dranken, waarmee koffie en thee worden bedoeld, te gebruiken.)

Laat de jongemannen LV 89:5–9 lezen.

Leg uit dat dat het tweede deel van het woord van wijsheid is. Bespreek de betekenis van
deze verzen en laat de jongemannen de schadelijke voedselsoorten en stoffen opnoemen.
Schrijf de genoemde stoffen op het bord. Leg uit, als de betekenis daarvan wordt
gevraagd, dat ‘hete dranken’ koffie en thee zijn. Hoewel drugs niet worden genoemd is dat
iets waar onze hedendaagse profeten over hebben gesproken.

Citaat ‘“De kerk heeft zich altijd consequent uitgesproken tegen het onjuist en schadelijk gebruik
van drugs en soortgelijke stoffen die verslaving, lichamelijke of geestelijke schade, 
of het verlagen van morele normen veroorzaken.” Deze uitspraak bevestigen wij hierbij
nogmaals ten volle’ (Spencer W. Kimball, Conference Report, april 1974, blz. 8; of Ensign,
mei 1974, blz. 7).

Tekstbespreking Laat duidelijk zien dat de Heer meer aanwijzingen gegeven heeft over wat goed voor ons
is dan over wat slecht voor ons is. Lees LV 89:10–17 voor of laat één van de jongemannen
dat doen. Bespreek die verzen en laat zien wat de Heer de mens hier adviseert te eten.
Schrijf op het bord: ‘Eet gezond voedsel.’

• Wat wordt in vers 11 bedoeld met de woorden: ‘met voorzichtigheid en dankzegging te
worden gebruikt’?

Laat een jongeman LV 88:124 voorlezen.

• Welk advies wordt ons hier omtrent onze gezondheid gegeven?

Gehoorzaamheid aan de gezondheidswet van de Heer brengt zegeningen met zich

Tekstbespreking • Wat heeft onze Hemelse Vader hun die volgens deze wetten leven beloofd ten aanzien
van hun lichamelijk welzijn?

Laat een jongeman LV 89:18, 20 voorlezen. Bespreek deze verzen met de jongemannen en
help hen de beloften eruit te halen. Schrijf op het bord:

1. Gezondheid

Wijs erop dat de wetenschap met steeds meer bewijzen komt dat het woord van wijsheid
de gezondheid bevordert. Vertel zo mogelijk iets over recente artikelen die het woord van
wijsheid ondersteunen. Wijs erop dat elke wijze sporttrainer ervoor zorgt dat zijn pupillen
niet tegen deze beginselen zondigen. Door deze beginselen na te leven, worden wij 
lichamelijk gezonder en sterker.

Het woord van wijsheid (LV 89)
Deel 1: Doelen (LV 89:1–4)

1. De heiligen tot nut te zijn.
2. Om als beginsel gebruikt te worden.
3. Om tegen de listen en lagen van samenspan

nende mensen te waarschuwen.
Deel 2: Wat we niet moeten doen (LV 89:5–9)

Vermijd schadelijk produkten.
Deel 3: Wat we moeten doen (LV 89:10–17)

Eet gezond voedsel.
Deel 4: De beloften (LV 89:18–21)

1. Gezondheid.
2. Kennis en wijsheid.
3. De engel der verwoesting zal aan ons voorbijgaan.
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• Welke geestelijke zegeningen blijven iemand die tegen het woord van wijsheid zondigt
onthouden? (Mogelijke antwoorden zijn: het gezelschap van de Heilige Geest, verhoging in
het priesterschap, een zending en het binnengaan van de tempel.)

Leg er de nadruk op dat een Aäronisch priesterschapsdrager zich lichamelijk rein dient te
houden om geestelijk rein te kunnen zijn. Wijs de jongemannen erop wie een tempelaanbe-
veling wil ontvangen, aanbevolen wil worden om op zending te gaan, zich wil laten dopen
of verhoging in het priesterschap wil ontvangen, eerst met de bisschop moet spreken over
de manier waarop hij zich houdt aan de normen van de kerk. Eén van de vragen die hem
dan gesteld worden is of hij het woord van wijsheid naleeft.

Tekstbespreking Laat een jongeman LV 89:19, 21 voorlezen.

• Welke andere zegeningen worden er in deze verzen genoemd?

Schrijf de volgende punten op het bord er bij:

2. Wijsheid en kennis

3. De engel der verwoesting zal aan ons voorbij gaan.

Citaat Leg uit dat president N. Eldon Tanner nog een sleutel voor het ontvangen van die zegenin-
gen gegeven heeft:

‘Naar mijn gevoel is de belofte in de laatste vier verzen van deze openbaring (. . .) één van
de prachtigste die de Heer ons ooit heeft gegeven. (. . .)

‘Nog te vaak hebben wij het idee dat deze belofte alleen maar slaat op het houden van het
woord van wijsheid, maar als u nog eens goed naar de eerste zin kijkt, dan ziet u daar
staan: “en in gehoorzaamheid aan de geboden zullen leven,” hetgeen dus betekent dat we
niet alleen het advies in deze openbaring moeten nakomen, maar ook alle andere geboden
moeten houden om deze belofte te kunnen verkrijgen’ (’Trusting the Lord’s Promise’,
Ensign, augustus 1981, blz. 2).

Laat de jongemannen goed begrijpen dat de Heer ons zegent met kennis, gezondheid en
bescherming in deze laatste dagen als wij gehoorzaam zijn aan al Gods geboden, 
en niet als wij alleen maar gehoorzaam zijn aan het woord van wijsheid.

• Welke zegeningen heb jij ontvangen door het woord van wijsheid te gehoorzamen?

Verhaal Vertel dat veel mensen ooit gezegend zijn met morele en lichamelijke moed en kracht
omdat zij zich door hun levenswijze voor die beloofde zegeningen van onze Hemelse
Vader gekwalificeerd hebben. Lees het volgende verhaal voor over een jongeman op het
eiland Man die een dergelijke zegening ontvangen heeft.

‘Ik doe wel een beetje lichaamsoefeningen, maar ik denk echt niet dat de kracht die ik die
avond op de klif had, uitsluitend mijn eigen kracht was. Ik geloof integendeel dat ik toen
een vervulling van de belofte van het woord van wijsheid ervaren heb.

‘Ik was op de terugweg van een [club] in Bradda Glen (. . .) en ontmoette enkele van mijn
vrienden op straat. Zij hadden gedronken en waren niet meer in hun gewone doen. 
Een tweetal besloot om een andere route naar huis te nemen.

‘Er zijn twee manieren om terug te lopen, ofwel via de straat – wat de veiligste manier is –
ofwel via het pad langs de kust, waar altijd veel wind staat, maar wat een prachtig uitzicht
biedt. Mijn vrienden besloten om die laatste weg te nemen. Ik zou normaal via de straat
gegaan zijn, maar ik vond dat mijn vrienden niet echt in staat waren om nog goed voor
zichzelf te zorgen en besloot om met hen mee te lopen.

‘Plotseling begon een van hen te strompelen en viel van de klif. De andere jongen snelde
hem ter hulp, maar ging er ook overheen. De klif ging daar niet echt loodrecht omlaag,
maar was toch erg steil, en zij hingen er met één arm aan. Ze hadden gemakkelijk zo naar
beneden kunnen glijden en ik twijfel eraan dat zij ooit terug naar boven hadden kunnen
komen.

‘Ik herinner me nog duidelijk dat ik hen elk, een voor een, bij de arm beetpakte en optrok.
Niet alleen trok ik hen naar boven, ik trok hen ook over de top van de klif heen en op het pad.
De woorden uit de belofte van het woord van wijsheid in afdeling 89 van de Leer en
Verbonden kwamen mij meteen in gedachten: “En zij zullen lopen en niet moede worden,
wandelen en niet mat worden” (vers 20).
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‘Zij stonden verbaasd. Ik ook. Zij zeiden: “Maar goed dat jij vanavond niet gedronken hebt.”
Waarop ik antwoordde: “Dat is de manier waarop mijn godsdienst mij tot zegen is.”

‘Mijn hele leven lang heb ik het woord van wijsheid trachten na te leven. Ik vond het
gemakkelijk na te leven, ook al blijken roken, drinken en drugs steeds een groter probleem
te worden op ons eiland. Toen ik klein was, heb ik president Spencer W. Kimball horen
zeggen dat als ik in mijn jeugd zou beslissen om het woord van wijsheid na te leven, 
het voor mij veel gemakkelijker zou zijn op het ogenblik van de verzoeking omdat ik mij reeds
had voorgenomen er niet van te nemen.

‘Ik heb dat werkelijk proberen na te leven, en die avond op dat steile kustpad was ik blij dat
ik dat gedaan had. Ik geloof vast dat ik op dat ogenblik extra kracht ontvangen heb omdat
ik het woord van wijsheid nageleefd heb’ (Daniel Johnson, ‘Cliff Hanger’, New Era, 
november 1992, blz, 14–15).

• Wat is volgens deze jongeman de reden dat hij die avond extra kracht ontving?

• Wat zou er volgens jou gebeurd zijn als hij het woord van wijsheid niet had nageleefd?

Tot slot

Neem de vragen uit het begin van de les nogeens door en overtuig u ervan dat alle jonge-
mannen de juiste antwoorden goed begrijpen. Misschien kunt u een van de jongemannen
de raad over gezondheid naar lichaam en geest op blz. 11 van Voor de kracht van de jeugd
laten voorlezen.

Aansporing Spoor de jongemannen aan het woord van wijsheid vanaf nu na te leven. Verzeker hun
ervan dat hun gehoorzaamheid hun tot een grote zegen zal zijn. Spoor hen aan de raad te
lezen over gezondheid naar lichaam en geest op blz. 11 van Voor de kracht van de jeugd.

Getuigenis Getuig van het belang en de waarde van het naleven van het woord van wijsheid en van
een goede zorg voor het eigen lichaam.



107

De sabbat

DOEL Iedere jongeman leert de sabbat op de juiste wijze door te brengen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Voor iedere jongeman een potlood en een blaadje.

2. Wijs tevoren een jongeman aan om het verhaal van ouderling Gene R. Cook voor te
lezen of te vertellen.

3. Neem de raad over gedrag op zondag nog eens door op blz. 14 en 15 van Voor de
kracht van de jeugd.

OPMERKING Wij leven nu in een wereld waarin de heiligheid en het belang van de sabbatdag snel bezig
is plaats te maken voor het idee dat de sabbat ook een dag is van werk en ontspanning.
Op velerlei manieren wordt de jeugd tegenwoordig in verleiding gebracht de sabbat te 
ontheiligen. Zij zou zich wellicht veiliger voelen als zij een lijst met regels voor de sabbat-
heiliging had, maar er bestaat geen enkele lijst met dingen die je wel en niet mag of moet
doen voor elke denkbare situatie. De geestelijk volwassene heeft, aan de hand van 
schriftuurlijke richtlijnen en door gehoor te geven aan de influisteringen van de Geest,
geleerd te beoordelen wat men op de sabbat moet doen en laten. Het is de bedoeling dat
u de jongemannen een goed begrip van die richtlijnen laat krijgen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Praktijkgeval Jan wist niet goed hoe hij de sabbatdag heilig moest houden. Hij hield van de Heer en
wilde Hem op de voor aanbidding bestemde dag op de juiste manier dienen, maar hij wist
eigenlijk niet goed wat hij op die dag, buiten naar de kerk gaan, moest doen of laten. 
Sommige vrienden kwamen op zondag helemaal niet buiten de deur terwijl anderen bijna
de hele dag buitenshuis waren. Sommige vrienden maakten op zondag hun huiswerk,
andere weer niet. Jan wist er geen raad mee hoe hij de sabbat werkelijk moest heiligen.

• Heb jij ooit weleens hetzelfde probleem als Jan gehad?

• Hoe kunnen we erachter komen of een bepaalde activiteit op de sabbat juist is of niet?

De Schriften geven ons richtlijnen voor passende activiteiten op de sabbat

Tekstbespreking • Wat doen jullie meestal op zondag?

Bespreek deze vraag in het kort en zeg dat u later in de les op de vraag terug zult komen.

Laat de jongemannen Exodus 20:8 lezen.

• Wat heeft God ons met betrekking tot de sabbat geboden? (Die heilig te houden.)

• Wij spreken over de heilige tempel en over het heilige priesterschap. Wat wil het woord
heilig hier zeggen? (Aangesteld of gewijd om God te dienen.)

Bord • Wat zijn geschikte vragen om te bepalen of iets een passende activiteit op zondag is of
niet?

Schrijf de volgende woorden op het bord:

Het beoordelen van activiteiten op de sabbat

Is wat ik doe ‘heilig’ te noemen; dien ik er God mee?

28
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Misschien kunt u een jongeman de raad laten voorlezen over gedrag op zondag op blz. 14
en 15 in Voor de kracht van de jeugd.

Tekstbespreking Wijs erop dat Jezus in plaats van vaste regels voor de sabbatheiliging te geven ons liever
beginselen leerde aan de hand waarvan wijzelf kunnen bepalen wat passende activiteiten
op de sabbat zijn.

Laat de jongemannen Marcus 3:1–5 lezen.

• Wat is jouw antwoord op de vraag van de Heiland in vers 4?

• Wat wil volgens jou ‘op de sabbat goed te doen’ zeggen? (Wijs er op dat we heel goed
kunnen weten of we iets goeds doen door naar de influisteringen van de Geest te luisteren.)

Schrijf de volgende vraag op het bord erbij: Doe ik er iets goeds mee?

Laat de jongemannen LV 59:9–13 lezen en onderstrepen.

• Waar zijn we geboden op zondag heen te gaan? (Naar het ‘huis des gebeds’, dat is de
kerk.)

• Wat moeten we daar doen? (Deelnemen aan het avondmaal en God aanbidden.)

• Waarom heeft de Heer ons dit gebod gegeven? (Om ons te helpen ons ‘onbesmet van
de wereld te bewaren’.)

• Bewaren wij ons ‘onbesmet van de wereld’ als we op zondag naar de bioscoop of zo
gaan?

• Hoe helpt de sabbat in acht nemen ons om ons ‘onbesmet van de wereld te bewaren’?
(Het helpt ons onze gedachten op God en op zaken van eeuwige waarde te richten.)

Schrijf de volgende vraag op het bord erbij: Helpt het mee mij ‘onbesmet van de wereld te 
bewaren’?

Laat een jongeman Jesaja 58:13–14 voorlezen.

• Welke richtlijn geeft Jesaja ons voor het heiligen van de sabbat?

Leg uit dat de voet een symbool van volgen was. ‘Uw voet van den sabbat afkeert, van te
doen uw lust’ (Statenvertaling) wil dan zeggen: geen eigen verlangens op de sabbat 
volgen of najagen.

Schrijf de volgende vraag op het bord erbij: Eer ik daar de Heer mee of volg ik zelfzuchtig
mijn eigen verlangens?

Laat zien dat de op het bord geschreven richtlijnen ons een maatstaf geven om te bepalen
of een bepaalde activiteit passend is op de sabbatdag. Zo’n benadering vereist meer 
volwassenheid dan het hebben van een gedragsregel voor elk denkbare situatie. Het zal je
weinig moeite kosten de sabbatdag te heiligen als je op die dag probeert goede dingen te
doen, goed achtslaat op de influisteringen van de Heilige Geest en, wanneer je soms
mocht twijfelen, je jezelf afvraagt:

1. Is wat ik doe ‘heilig’ te noemen; dien ik er God mee?

2. Doe ik er iets goeds mee?

3. Helpt het mee mij ‘onbesmet van de wereld’ te bewaren?

4. Eer ik daar de Heer mee of volg ik zelfzuchtig mijn eigen verlangens?

Geef elke jongeman eventueel een lijstje met deze vragen.

Bespreking • Wat doe je gewoonlijk op zondag?

• Welke activiteiten stemmen overeen met de geest van richtlijnen op het bord? (Schrijf de
antwoorden op het bord. Antwoorden kunnen onder meer zijn: naar de kerk gaan, een
vriend of familielid bezoeken, met andere gezinsleden over het evangelie praten, 
zijn dagboek bijhouden, op huisonderwijs gaan, de Schriften bestuderen, andere boeken
die op het evangelie betrekking hebben lezen en doelen voor de komende week stellen.)

• Wat kun je op zondag nog meer doen dat in de geest van deze richtlijnen is?

Schrijf de antwoorden op het bord.

Tekst- en 
bordbespreking
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Activiteit Geef iedere jongeman een potlood en een blaadje. Laat hen van het rijtje zondagsactivitei-
ten op het bord die opschrijven die zij zelf op zondag zouden willen doen.

Het heiligen van de sabbat bevordert geestelijke groei

• Hoe helpt de juiste sabbatheiliging ons om geestelijk te groeien? Waarom doet een niet 
passend gedrag afbreuk aan onze geestelijke groei?

Verhaal Ouderling Gene R. Cook van het Eerste Quorum der Zeventig heeft eens verteld hoe hij het
belang van sabbatheiliging had geleerd toen hij als jongeman voor een krant werkte. Laat
de van tevoren aangewezen jongeman het volgende verhaal voorlezen of vertellen:

‘Op een zaterdagmiddag, na het werk, zei het hoofd van de bezorgingsdienst tegen me dat
ik met ingang van de volgende week op zondagochtend moest werken. (. . .) Toen probeerde
hij mij over te halen door te zeggen dat ik een salarisverhoging zou krijgen van dertig 
procent. Hij moet vast gedacht hebben dat ik daardoor wel anders zou gaan denken over
werken op zondag.

‘Ik weet nog heel goed hoe verlokkend die woorden klonken, maar ook weet ik nog wat
mijn antwoord was: “Ik werk niet op zondag.”

‘“Goed,” zei hij, “het is kiezen of delen: of jij werkt op zondag, of ik moet uitzien naar een
andere assistent.”

‘Het huilen stond me nader dan het lachen toen ik die dag het kantoor verliet. Ik weet nog
dat ik de Heer vroeg waarom ik vanwege de kerk mijn baan zou moeten kwijtraken. 
Ik had hard gewerkt om geld te sparen voor mijn zending, en nu zou ik mijn baan kwijtraken
als ik niet bereid was op zondag te werken.

‘Ik sprak erover met mijn vader om hem raad te vragen, en alles wat hij zei was: “Ik weet
zeker dat je zult doen wat goed is, wat dat ook zijn mag.” (. . .)

‘De volgende zaterdag ging ik het kantoor van de baas binnen en vertelde hem dat ik op
zondag niet zou werken. Hij deelde mij daarop mee dat, als dat mijn keuze was, 
ik nog slechts één week assistentzou zijn en dat ik dan vervangen zou worden door een
jongeman die “wel wilde werken”.

‘Die dag ging ik met een erg ongelukkig gevoel naar huis. Ik besefte dat ik over vijf of zes
dagen werkloos zou zijn. Over een jaar zou ik op zending gaan en ik had nog niet genoeg
geld om die te bekostigen. Ik bad veel die week.

‘De volgende werkdagen leken erg lang en mijn baas en ik spraken nauwelijks met elkaar.
Ik wachtte op de komende zaterdag; dat zou mijn laatste werkdag zijn.

‘Het werd vrijdag. Toen ik die avond de laatste hand legde aan mijn werk, kwam mijn baas
naar me toe en zei, ietwat geëmotioneerd: “Gene, wat jij doet is goed; het is verkeerd van
mij jou te vragen op zondag te werken. Ik heb een jongeman gevonden van een ander
geloof, die gewillig is om op zondag te werken, maar ik zou graag willen dat jij mijn 
assistent bleef. O ja, en die salarisverhoging van dertig procent krijg je toch, ook al werk je
op niet op zondag. Je bent een fijne vent”’ (Gene R. Cook, ‘Koste wat het kost, maar houd
u aan de geboden’, De Ster, februari 1980, blz. 25).

• Op welke manier bevorderde ouderling Cooks besluit om de sabbatdag heilig te houden
zijn geestelijke groei? (Het versterkte zijn geloof en getuigenis.)

Adviseur Wijs erop dat sommige mensen, zoals artsen en verpleegkundigen, weleens op zondag
moeten werken. Met behulp van de Heer zal elk van ons op dit punt een beslissing moeten
nemen. De Heer zal ons zegenen als wij ernaar streven de sabbatdag heilig te houden. 
Als we dat niet doen, zullen we grote zegeningen moeten missen en wordt onze geestelijke
groei belemmerd.

• Welke zegeningen heb jij al ontvangen door de sabbat te heiligen?

Bespreking Leg uit dat het heilig houden van de sabbat ook nog op een andere manier onze geeste-
lijke groei kan bevorderen. De sabbatdag geeft ons namelijk ook een unieke gelegenheid
anderen te helpen.

• Wat voor ervaringen heb jij gehad met het helpen van anderen op de sabbatdag?

• Hoe kunnen we anderen op de sabbatdag helpen? (Enkele mogelijke antwoorden zijn: 

Vraag ter 
overweging
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zieken bezoeken, brieven schrijven aan zendelingen of militairen, op huisonderwijs gaan.
Laat de jongemannen enkele van deze activiteiten op hun lijstje van gepaste activiteiten op
de sabbat schrijven.)

Tot slot

Citaat Lees de volgende uitspraak van president George Albert Smith voor:

‘[De Heer] heeft één op de zeven dagen voorbehouden, niet om de mens tot last te zijn,
maar om hem vreugde in zijn leven te geven’ (‘Obey the Commandments’, Improvement
Era, januari 1949, blz. 9).

Aansporing Spoor de jongemannen aan deze woorden van president Smith te testen door zondagse
activiteiten te kiezen met behulp van de Schriften en het lijstje uit deze les. Aan het eind
van elke sabbatdag zouden zij dan in hun dagboek kunnen schrijven hoe zij de dag
gevonden hebben.

Laat iedere jongeman iets concreets opschrijven dat hij wil doen om de sabbat te heiligen,
en zich daarbij laten leiden door wat er daarover staat in Voor de kracht van de jeugd.
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Het doel van het leven

DOEL Elke jongeman gaat een beter besef krijgen van het doel van het sterfelijk leven.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden: voor elke jongeman de Schriften.

2. U kunt tevoren enkele jongemannen opdragen de citaten en het gedicht in de loop van
de les voor te lezen.

3. Misschien moet u deze les wel over twee zondagen spreiden.

OPMERKING Het is de bedoeling dat u in deze les het doel van het leven met de jongemannen 
doorneemt. Dat geeft hun de gelegenheid iets van hun kennis en gevoelens over de tien in
deze les genoemde aspecten van het leven te vertellen. Moedig de jongemannen aan zich
te uiten over elk aspect van het leven. Deze les geeft slechts een algemeen beeld. 
Laat bij de discussie niet te veel over één enkel aspect uitgeweid worden, zodat de jonge-
mannen een overzicht krijgen van het heilsplan als geheel.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Een overzicht van het heilsplan

Bordbespreking Zet boven aan het bord: Het doel van het leven. Laat de jongemannen in hun eigen woorden
uitleggen wat het doel van het leven is.

Laat de jongemannen weten dat u tien essentiële aspecten van het leven met hen gaat
bespreken.

Ten behoeve van uw bespreking volgen hierna: (1) een korte beschrijving van wat er in die
levensfase belangrijk is, (2) bijbehorende teksten en citaten, en (3) vragen die een verdere
discussie op gang kunnen brengen.

Zet elk punt op het bord als het in de les naar voren komt. Laat dan telkens een andere
jongeman één of twee van de bijbehorende teksten of citaten voorlezen. Bespreek die met
elkaar in de klas. Bekijk tenslotte de gestelde vragen of eventueel andere vragen die u
heeft voorbereid, waardoor de jongemannen een beter begrip van dat bepaalde aspect van
het leven kunnen verkrijgen.

Adviseur 1. Het leven voor onze geboorte

God heeft verklaard: ‘Ik ben God; Ik heb de wereld en de mensen gemaakt, voordat zij in
het vlees waren’ (Mozes 6:51). Leg uit dat onze geest bij onze Vader in de hemel woonde
voordat wij in het vlees werden geboren. Wat we daar hebben gedaan heeft een zekere
invloed op ons leven hier, net zoals datgene wat we in dit leven doen een positieve of
negatieve invloed op ons leven hierna zal hebben. Die verheven waarheid geeft het sterfelijk
leven een doel.

Tekstbespreking Laat de jongemannen de volgende teksten lezen en bespreken: Jeremia 1:4–5; 
LV 93:21–23; Abraham 3:22–27.

• Wat is de eerste staat?

• Wat is de tweede staat?

• Welke zegen heb je ontvangen doordat je je eerste staat hebt behouden?

• Hoe denk je dat je het vond toen je wist dat je naar de aarde zou gaan?

Adviseur 2. Geboorte

Leg uit dat onze geboorte één van de stappen is in het grote plan dat God voor zijn 
kinderen heeft.

29



112

Laat een jongeman het volgende voorlezen uit William Wordsworth’s ‘Ode: Intimations of 
Immortality, from Recollections of Early Childhood’. Help de klas de betekenis van dit 
gedicht te begrijpen.

‘Geboren worden is slechts vergeten en slapen:
De ziel, die met ons verrijst, onze levensster,
Werd elders geschapen,
En komt van ver.
Niet in volslagen vergetelheid,
En niet in volkomen naaktheid,
Maar in wolken van heerlijkheid,
Komen wij van God – ons thuis.’

President Spencer W. Kimball heeft eens gezegd:

‘Kinderen worden niet bij toeval geboren. Dit gebeurt volgens een zorgvuldig voorbereid
plan. De Heer had dit wellicht op een andere manier kunnen laten gebeuren, maar hoe
zouden ouders in dat geval hun kinderen kunnen liefhebben en verzorgen? (. . .)

‘Dit is de normale en juiste manier voor de uitvoering van het hele plan om zielen op deze
wereld te brengen en hun de gelegenheid te geven te groeien’ (’The Lords Plan for Men
and Women’, Ensign, oktober 1975, blz. 4).

• Waarom voelen vele ouders zich bij de geboorte van een kind zo dicht bij onze Hemelse
Vader?

• Wat bedoelt Wordsworth volgens u wanneer hij zegt dat wij ‘in wolken van heerlijkheid’
komen?

Adviseur 3. Geloof

Wijs erop dat het de taak van de ouders is om hun kinderen te leren geloof in de Heer
Jezus Christus te oefenen en oprecht voor de Heer te wandelen. Dit leerproces begint al
heel vroeg in het leven van een kind en gaat het gehele leven door. Terwijl een kind
opgroeit, leert het de vele beginselen van het evangelie, ontwikkelt het geloof, leert het hoe
het zich moet bekeren en leert het de grote wet van gehoorzaamheid.

Tekstbespreking Laat de jongemannen twee of meer van de volgende teksten lezen en bespreken: Matteüs
17:19–20; Romeinen 10:17; Hebreeën 4:2; 11:6; LV 68:25.

• Wat heeft het vierde geloofsartikel met dit onderwerp te maken?

• Wat is geloof in de Heer Jezus Christus? (Zie Alma 32:21; Ether 12:6.)

• Hoe kan een Aäronisch-priesterschapsdrager zijn geloof verder ontwikkelen?

Adviseur 4. Opvoeding

Lees de volgende teksten voor:

‘De heerlijkheid Gods is intelligentie’ (LV 93:36).

‘Welk grondbeginsel van ontwikkeling wij in dit leven ook zullen verwerven, in de opstan-
ding zal dit met ons verrijzen’ (LV 130:18).

Leg uit dat we kennis en wijsheid moeten zoeken zolang we leven.

Tekstbespreking Laat de jongemannen twee of meer van de volgende teksten lezen en bespreken:
Johannes 17:3; LV 88:78–80, 118; 90:24; 130:18–21; 136:32–33.

• Wat voor invloed heeft wat je nu al dan niet leert of doet op je eeuwige toekomst?

• Hoe kan iemand ervoor zorgen dat hij zijn gehele leven door kan blijven leren?

• Hoe zou je de manier waarop je je studiemogelijkheden tot dusverre hebt benut 
beoordelen, als vandaag de laatste dag van je aardse leven was?

• Wat is voor elk van ons het belangrijkste om te leren? Waarom?

Adviseur 5. Het eeuwig huwelijk

Leg uit dat onze geest en ons lichaam eeuwig zijn; door gehoorzaamheid aan de wetten
en beginselen van het evangelie kan de gezinsband ook eeuwig worden. Het huwelijk voor
tijd en eeuwigheid is één van die heerlijke beginselen. Door die heilige verordening en dat 

Gedicht- en
citaatbespreking
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beginsel kan een waardig echtpaar niet alleen tot aan de dood, maar voor eeuwig aan
elkaar worden verbonden.

Lees en bespreek 1 Korintiërs 11:11; LV 131:1–4.

Laat een jongeman de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie voorlezen:

‘De belangrijkste dingen die ieder lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen in deze wereld kan doen, zijn: (1) Op de juiste plaats en door het juiste
gezag trouwen met de juiste persoon; en (2) Het verbond dat tot deze heilige en volmaakte
orde van het huwelijk behoort nakomen. Op die manier verzekeren de gehoorzamen zich
van een erfdeel van verhoging in het celestiale koninkrijk’ (Mormon Doctrine, [Salt Lake City:
Bookcraft,1966], blz 118.)

• Waarom legt de Heer zo’n grote nadruk op dit beginsel?

• Hoe kun je je op die belangrijke levensfase voorbereiden?

• Hoe kun je je verzekeren van de hulp van de Heer bij jouw voorbereidingen op het
eeuwig huwelijk?

Adviseur 6. Werken en je naaste dienen

Lees het volgende voor:

‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar’ (Genesis 1:28). 
Dit was Gods eerste gebod voor zijn kinderen op aarde. En deze vermaning geldt voor
iedereen – ijverig werken is goed en eerbaar voor de mens.

Tekstbespreking Laat twee of meer van de volgende teksten voorlezen en bespreken: Genesis 3:19;
Johannes 9:4; Filippenzen 2:12; Mosiah 2:16–17; LV 68:30–31; 75:29; 88:124; Mozes 1:39.

• In welk opzicht bepalen je bezigheden van vandaag het werk dat je morgen gaat doen?

• Wat is het verschil tussen lediggang en rusten?

• In welk opzicht kan iemand die dienstbaar is, geestelijk groeien?

• Hoe kan uit dienstbaarheid liefde groeien?

Adviseur 7. De gezinseenheid

Leg uit dat als man en vrouw en hun kinderen de goddelijke wetten gehoorzamen, 
hun gezinseenheid en geluk na de dood voortgaan.

Tekstbespreking Lees en bespreek de volgende teksten: Exodus 20:12; Efeziërs 6:1–4; LV 121:41–42.

• Hoe kun jij de eenheid thuis helpen ontwikkelen?

Adviseur 8. Tegenspoed

Leg uit dat het niet de bedoeling was dat wij zonder moeilijkheden door het leven gaan.
Door obstakels te overwinnen en kwaad te weerstaan wordt de mens sterk. De apostel
Paulus heeft eens gezegd: ‘wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here’ (Hebreeën 12:6).

Tekstbespreking Laat één of meer van de volgende teksten voorlezen en bespreken: 2 Nephi 2:11; LV 29:39;
31:9.

• Waarom laat de Heer tegenslag toe in ons leven?

• Hoe heeft tegenslag jou helpen groeien?

• Hoe kan het leven te gemakkelijk zijn?

Schriftlezing Laat de jongemannen nogmaals Abraham 3:25–26 lezen en dan uitleggen welke invloed
het nakomen van de geboden op hun leven kan hebben. Laat hen goed begrijpen dat het
onderhouden van de geboden hen nu gelukkig kan maken en eigenlijk de enige manier is
waarop zij geluk kunnen vinden.

Adviseur 9. De dood

Wijs erop dat de dood, evenals de geboorte, een deel van het eeuwige leven is. We zullen
dat allemaal éénmaal, vroeg of laat, onder ogen moeten zien. Het geloof dat we, met
geliefden en vrienden, kunnen voortleven, kan een grote troost voor ons zijn.

Citaat- en tekst-
bespreking
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Tekstbespreking Laat de jongemannen twee of meer van de volgende teksten lezen en bespreken: 
Alma 11:42; 12:24; LV 29:42–43; 42:46–47.

• Waarom is de mens bang voor de dood?

Adviseur 10. Het leven na de dood

Wijs erop dat het leven eeuwig is. De geest van de mens sterft nooit en voor iedereen geldt
de belofte dat geest en lichaam zullen worden herenigd: ‘Want evenals in Adam allen 
sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden’ (1 Korintiërs 15:22.)

Tekstbespreking Laat twee of meer van de volgende teksten voorlezen en bespreken: Alma 11:42–44; 40:4;
41:13–15; Mozes 1:39.

• Wat betekent het voor jou, te weten dat er een algehele opstanding is?

• Doet de wetenschap van deze gift jouw liefde voor de Heiland niet nog groter worden?

• Wat kun je nu doen om je dankbaarheid te tonen?

Tot slot

Citaat Lees het volgende citaat voor:

‘Hier staat u dan op aarde, zonder een enkele herinnering aan wat er vooraf is gegaan, 
en slechts geloof om te kunnen fluisteren wat hierna komt. Wees er echter van verzekerd
dat u hier niet bij toeval bent gekomen, maar als deel van een heerlijk en eeuwig plan.

‘Door een zachte, stille stem in ons en via openbaringen aan zijn geroepen profeten geeft
God, onze eeuwige Vader, leiding aan wat zijn kinderen doen.

‘U bent hier op aarde om te leren en om die volheid van vreugde te vinden die men 
verkrijgt door de wil van uw Hemelse Vader te doen. Nadat Jezus tot de elf apostelen over
het onderhouden van de geboden had gesproken, zei Hij: “Dit heb Ik tot u gesproken,
opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde” (Joh. 15:11). (. . .)

‘De opstanding is een gift voor iedereen en komt door Jezus Christus, maar de beloning
van de hoogste eeuwige mogelijkheden moet worden verdiend. Het is niet genoeg om
alleen maar in Jezus Christus te geloven. U moet werken en leren, zoeken en bidden, 
u bekeren en verbeteren, zijn wetten leren kennen en leven.

‘Dit is de weg die naar vrede en geluk leidt en naar de volheid van het eeuwige leven. 
Het is de weg van uw Hemelse Vader. (. . .)

‘Wees ervan verzekerd dat u een geestkind van God bent. U behoort tot zijn nageslacht.
Hij heeft voor u en al zijn kinderen een plan tot vooruitgang.

‘Waar komt de mens vandaan? U heeft nu enig begrip van het antwoord op deze grote
vraag die eeuwenlang onderzoekende geesten heeft beziggehouden. Een nog dieper
begrip zal voor altijd uw leven zinvoller maken, doelgerichter, en u grotere vreugde geven,
zowel in dit leven als in de eeuwigheid’ (Your Pre-Earth Life [Salt Lake City: The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, 1976], blz. 9).

Tekstbespreking Laat een jongeman Matteüs 25:31–34 voorlezen en vraag de jongemannen in de klas hoe
deze tekst op hen slaat.

• Hoe zouden jullie het vinden als éénmaal in de toekomst Jezus Christus tot jullie zou
zeggen: ‘Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de
grondlegging der wereld af’?

• Wat doe je op het ogenblik om je op je eeuwige toekomst voor te bereiden?

Getuigenis Wijs de jongemannen erop dat zij zich in het voorsterfelijk bestaan kloekmoedig gedragen
hebben, en geef uw getuigenis van het belang om in dit leven de geboden te onderhouden
zodat zij weer bij hun Hemelse Vader kunnen terugkeren.
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Naastenliefde

DOEL Elke jongeman gaat beseffen dat naastenliefde, of de reine liefde van Christus, de grond-
slag voor alle handel en wandel van elke priesterschapsdrager moet zijn.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor elke jongeman de Schriften.

2. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

OPMERKING Geen beginsel wordt in Christus’ leven duidelijker gedemonstreerd dan zijn liefde voor zijn
medemens. Het was zijn gebod ‘dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad’ 
(Johannes 15:12). Vaak blijft naastenliefde, ofwel de reine liefde van Christus, een verheven
beginsel dat we ooit nog eens in de toekomst hopen toe te passen. Het is de bedoeling
van deze les dat de jongemannen gaan begrijpen dat naastenliefde ook nu verworven kan
worden en dat het een deel van onze dagelijkse bezigheden moet zijn.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Tekstbespreking • Waar denk je aan als je het woord naastenliefde hoort?

Geef wat tijd voor discussie. Leg dan uit dat de Heiland het antwoord op deze vraag in een
gelijkenis gaf. Laat de jongemannen deze gelijkenis hardop lezen uit Lucas 10:30–37.

• Waarom denk je dat de priester en de leviet voorbijliepen?

• Welke verontschuldigingen voeren mensen in deze tijd aan om anderen niet te hoeven
helpen?

• Waarom denk je dat de Samaritaan wel de moeite nam om de man te helpen?

Wijs erop dat dit verhaal nog sterker wordt wanneer men beseft dat de eerste twee, die het
slachtoffer negeerden, door hun geboorte en positie geroepen waren om behoeftigen te
helpen, en dat de Samaritaan die de man hielp, tot een geslacht behoorde dat door de
joden werd veracht (zie James E. Talmage, Jezus de Christus, blz. 318–319).

• Welk beginsel wordt in dit verhaal duidelijk door de Samaritaan geïllustreerd? Dat is één
van de belangrijkste beginselen die door de Heiland werd onderwezen. (Naastenliefde.)

Citaat Lees het volgende citaat van ouderling Marion D. Hanks voor:

‘Onlangs had ik het voorrecht een jongen te ontmoeten die een ziekte in zijn spieren en zenu-
wen heeft. (. . .) Hij had altijd zo graag die dingen willen doen die andere jongens doen. (. . .)

‘Als diaken diende Jay het avondmaal rond met de andere diakenen van zijn wijk. Hij kon
niet lopen of zelfs maar op zijn voeten staan. Daarom kwam zijn vader altijd naast hem 
in het rijtje jongens staan, één arm om Jays middel geslagen om hem overeind te houden;
met de andere hand hielp hij de jongen de schaal vast te houden. Jay had namelijk niet
genoeg kracht om dat zelf te doen. Zo hielp Jays vader hem van de ene rij na de andere rij
het avondmaal ronddienen. Jay vervulde als diaken ook zijn taak met betrekking tot het
ophalen van de vastengaven. Zijn vader droeg hem eenvoudig van deur tot deur. (. . .)

‘Jay geeft altijd een sterk getuigenis en zijn hele levenshouding is verbazingwekkend. 
Hij houdt toespraken, en heel goede ook. Hij heeft in de kerk ook gezongen, en wanneer hij
al die dingen doet, is zijn vader er altijd bij om hem in zijn armen te houden, en hem te hel-
pen en te steunen’ (Conference Report, Tahiti Area Conference 1976, blz. 10–11).

• Welk beginsel toont deze vader zijn zoon? (Naastenliefde.)

30
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Wijs erop dat de liefde van de Heiland voor ons net zo is als deze vaderlijke liefde voor zijn
zoon, en dat Hij verwacht dat wij die ook jegens anderen tonen. Dat is naastenliefde.

Naastenliefde is de reine liefde van Christus

Laat de jongemannen de definitie van naastenliefde in Moroni 7:47 lezen. Laat hen deze 
tekst onderlijnen.

• Hoe noemt Moroni naastenliefde? (De reine liefde van Christus.)

Zet deze definitie op het bord: Naastenliefde is de reine liefde van Christus.

• Waarom denk je dat naastenliefde in de Schriften ‘reine liefde’ genoemd wordt in plaats
van gewoonweg ‘liefde’?

Vertel dat het Nieuwe Testament eveneens definities van naastenliefde bevat. Laat de 
jongemannen 1 Korintiërs 13:4–6 opslaan. Lees de verzen voor en laat de jongemannen
zelf de verschillende aspecten van naastenliefde onder woorden brengen. Zet een 
samenvatting van hun conclusies op het bord.

De liefde is lankmoedig.

• Wat wil lankmoedig zeggen? (Geduldig.)

• In welk opzicht gaan wij, door lankmoedig te zijn, meer op de Heiland gelijken? 
(Christus’ liefde is geduldig, vol begrip, en eeuwig; dat moet de onze ook worden.)

• Wanneer is het het moeilijkst om geduldig te zijn?

• Hoe kunnen wij geduldiger worden?

Liefde is goedertieren.

• Tegenover wie is het het gemakkelijkst om goedertieren [vriendelijk] te zijn? Waarom?

• Hoe kunnen we leren tegenover iedereen goedertieren te zijn.

De liefde is niet afgunstig.

Wim werd in het voetbalelftal van de school gekozen. Albert, zijn buurjongen die daar ook
op gehoopt had, niet.

• Wat zou Alberts eerste en natuurlijke reactie kunnen zijn? (Jaloezie, afgunst.)

• Hoe zou zijn reactie zijn als hij naastenliefde had? (Hij zou blij zijn met het succes van
zijn vriend.)

De liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen.

Toen Rob naar school ging om zijn rapport te halen zei hij tegen zijn vriend: ‘Ik hoef mijn
rapport eigenlijk helemaal niet te halen. Ik heb toch altijd alleen maar achten en negens.’

• Wat wil pralen zeggen? (Opscheppen.)

• Waarom kan opscheppen zo liefdeloos zijn? (Wanneer we ergens over opscheppen
zeggen we daar eigenlijk mee dat we beter dan een ander zijn; of we leveren een zekere
kritiek op een ander en zeggen eigenlijk dat die andere niet zo goed is als wij.)

• Wat zou iemand met werkelijke naastenliefde in zo’n geval moeten doen?

Leg uit dat door ergens over op te scheppen wij eigenlijk proberen de indruk te wekken
dat wij beter zijn dan een ander; dat maakt vaak alle gevoelens van broederschap en
liefde kapot.

De liefde kwetst niemands gevoel.

• Wat zou hier met kwetsen bedoeld worden? (Onbeleefd, vulgair of onbehoorlijk zijn of
iets doen dat in strijd is met de regels van hoffelijkheid.)

• Waarom getuigt een dergelijk optreden van alles behalve naastenliefde? (Als iemand
werkelijk van een medemens houdt, zal hij nooit onbeleefd tegen hem zijn.)

De liefde zoekt zichzelf niet.

Zoekt zichzelf niet wil zeggen: is niet onzelfzuchtig.

Tekst- en 
bordbespreking
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• Op welke manieren kun je volgens jou onzelfzuchtigheid tonen? (Bespreek met de jonge-
mannen hoe zij anderen thuis, op school, in de kerk of in de buurt van dienst kunnen zijn.)

Laat de jongemannen zelf voorbeelden zoeken van manieren waarop zij thuis of op school
zelfzuchtigheid of onzelfzuchtigheid kunnen tonen.

De liefde wordt niet verbitterd.

Op een heel koude dag haastte Jan zich om zijn jas te zoeken. Hij wilde zo gauw mogelijk
uit school zijn om met een paar vriendjes naar de bioscoop te gaan. Toen hij zijn jas wilde
pakken, merkte hij dat die niet aan het haakje hing en zelfs nergens te zien was. Hij zocht
overal en vond hem tenslotte, een half uur later, verborgen achter een vuilnisbak. 
Eenmaal thuis bleken zijn vrienden al weg te zijn. Toen hij bij de voordeur wat bedrukt voor
zich uit zat te staren stak zijn buurjongen, Daan, ineens zijn hoofd om de hoek en riep hem
met een brede grijns op zijn gezicht toe: ‘Hé Jan, heb je je jas nog gevonden?’ Daan had
altijd van die streken maar tot op dat moment had Jan zich niet gerealiseerd dat zij niet
altijd zo grappig waren.

• Wat had Jans reactie op deze streek van Daan kunnen zijn?

Laat de jongelui goed begrijpen dat als Jan werkelijk naastenliefde voor Daan heeft, hij niet
boos op hem wordt, hoewel de streek hem waarschijnlijk wel heel onaangenaam zal heb-
ben getroffen.

De liefde rekent het kwade niet toe.

Dagelijks zien wij voorbeelden van kwaad denken om ons heen.

• Wat wordt er met het kwade toerekenen bedoeld?

Geef wat tijd voor discussie en wijs erop dat het kwade toerekenen twee dingen betekent:
Ten eerste wil het zeggen onreine en onbehoorlijke gedachten koesteren. Ten tweede 
betekent het: denken dat een ander altijd iets om de verkeerde redenen doet.

• Wat voor invloed zou het op jouw gedrag kunnen hebben wanneer jij ‘het kwade
toerekent’? (’Want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij’ [Spreuken 23:7].)

De liefde is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

• Wat wordt met niet blij over ongerechtigheid bedoeld?

• Hoe uit die blijdschap over ongerechtigheid zich bij sommige mensen?

• Waarom is de waarheid zo belangrijk in ons leven?

Adviseur Leg uit dat Christus het grote voorbeeld van liefde was. Door zijn voorbeeld leerde Hij ons
hoe wij onze naaste kunnen liefhebben. Naastenliefde is de liefde die Hij voor ons heeft.
Het is een onvoorwaardelijke en reine liefde. ‘Die liefde is zo volkomen gericht op gerech-
tigheid, dat hij die deze liefde bezit, niets anders dan het eeuwig welzijn van zijn eigen ziel
en dat van zijn naasten verlangt’ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine [Salt Lake City:
Bookcraft, 1966], blz. 121). Het is één van de belangrijkste beginselen die Christus ooit
heeft onderwezen.

Tekstbespreking Lees 1 Korintiërs 13:1–3.

• Hoe kunnen wij meer (naasten)liefde gaan betonen?

Geef de jongemannen de tijd om te antwoorden en sla dan Moroni 7:48 op. Lees, bespreek
en onderstreep dit vers.

Naastenliefde is niet alleen een gevoel, het is ook iets doen

Verhaal Lees of vertel het volgende verhaal van broeder Les Goates over zijn vader zoals dat door
bisschop Vaughn Featherstone werd verteld:

‘Dat jaar [1918] was de winter vroeg ingevallen, waardoor een groot deel van de suikerbie-
tenoogst in de grond was bevroren. Mijn vader en mijn broer Francis probeerden elke dag
wanhopig een lading bieten uit de bevroren grond te halen. Zij moesten die bieten stuk
voor stuk uit de grond hakken, sneden dan de top van elke biet af, gooiden ze daarna één
voor één in de grote rode bietenwagen en reden de lading naar de suikerfabriek. Het was,
als gevolg van de vorst en het gebrek aan boerenknechten een langzaam en taai karwei. 
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Mijn broer Floyd en ik waren namelijk in militaire dienst en Francis, of Franz zoals iedereen
hem noemde, was daar nog te jong voor.

‘Toen zij zo op die manier de enige oogst waar het gezin iets aan verdienen kon aan het
binnenhalen waren, werden zij op een avond tijdens het eten door onze oudste broer,
George Albert, opgebeld. George was hoofdonderwijzer aan de industrieschool te Ogden
(in Utah, ongeveer honderd kilometer van ons vandaan). Hij vertelde ons het tragische
nieuws dat Kenneth, de negenjarige zoon van onze broer Charles, de opzichter van de
schoolboerderij, na een hevige aanval van slechts enkele uren van de gevreesde ‘griep’
op zijn vaders schoot was overleden. En hij vroeg of vader nu alstublieft naar Ogden wilde
komen en de jongen in het familiegraf in Lehi (Utah) begraven.

‘Mijn vader slingerde zijn oude rammelende Chevrolet aan en reed naar Ogden (. . .) om zijn
kleinzoontje voor diens begrafenis naar huis te brengen. Toen hij daar aankwam, vond hij
“Charl”, gloeiend van koorts, over het koude lichaam van zijn geliefde zoontje heen liggen,
terwijl het akelige bruine vocht van de zwarte pest zijn oren en neus uitliep.

‘“Neem mijn jongen mee naar huis,” mompelde de doodzieke jonge vader, “leg hem in het
familiegraf en kom dan morgen voor mij terug.”

‘Vader bracht Kenneth thuis en maakte in zijn timmermanswerkplaats een kist voor hem;
moeder, en mijn zusters Jennie, Emma en Hazel, bekleedden de kist van binnen en legden
er een kussen in. Daarna groeven vader en Franz, met de hulp van twee hulpvaardige
buren, het graf. Er stierven in die tijd zoveel mensen dat de gezinnen zelf hun graf moesten
graven. Een heel korte dienst aan het graf was het enige dat kon worden toegestaan.

‘De familie was nog maar net van de begraafplaats terug toen de telefoon weer ging.
George Albert (Bert) had een vreselijk bericht voor ons: Charl was overleden en twee van
zijn lieve dochtertjes – Vesta (7 jaar) en Elaine (5) – waren doodziek, terwijl de twee kleinsten
– Raeldon (4) en Pauline (3) – ook al ziek waren geworden.

‘Onze neven, de Larkins, zelf begrafenisondernemers, slaagden erin een kist voor Charl te
krijgen en die per trein naar huis te sturen. Vader en kleine Franz haalden het lichaam van
het station op en baarden het provisorisch op de veranda van ons oude landhuisje op. 
De buren waren echter bang om al te dicht bij het lichaam van een slachtoffer van de zwarte
pest te komen. Vader en Franz groeven met hulp van de buren het graf, organiseerden
een korte dienst waarbij de grote, edele geest van Charles Hyrum Goates aan de zorgen
van zijn Schepper werd toevertrouwd.

‘De volgende dag moest mijn stoere, onverwoestbare oude vader weer voor zo’n 
gruwelijke opdracht erop uit: dit keer om Vesta, het meisje met de glimlach, het ravenzwarte
haar en de grote blauwe ogen, naar huis te brengen.

‘Toen hij er aankwam, vond hij daar Juliett, de van verdriet bijna krankzinnige moeder,
geknield bij het bedje van de kleine Elaine, het engelachtige meisje met de blauwe ogen
en gouden krullen. Juliett snikte en bad wanhopig: “O Vader in de hemel, niet zij, 
alstublieft! Laat mij dit meisje behouden! Neem niet nog één van mijn schatjes van mij weg!”

‘Voordat vader echter met Vesta thuis was gekomen was het gevreesde bericht er al.
Elaine was haar vader, haar broer Kenneth en haar zuster Vesta gevolgd. En zo moest
vader dus nog eens die hartverscheurende reis maken om een vierde lid van zijn gezin te
halen en te begraven – en dat alles binnen een week.

‘De telefoon ging die avond waarop Elaine begraven was niet meer. Ook de volgende 
morgen was er geen droef doodsbericht meer. Wij namen aan dat George A. en zijn 
dappere gezellin Della erin geslaagd waren de zieke kleine Raeldon en Pauline toch te
redden. Ook was het een hele opluchting dat nicht Reba Munns, een verpleegster, 
over had kunnen komen om te helpen.

‘Na het ontbijt zei vader tegen Franz: “Zoon, we moesten maar weer eens naar het veld
gaan en proberen nog een lading bieten uit de grond te krijgen voordat die helemaal vast-
gevroren zitten. Span de wagen maar in en laten we gaan.”

‘Francis reed de kar met het vierspan buiten en vader stapte op. Op de Saratoga-weg
kwamen zij wagens vol bieten tegen, die naar de fabriek gereden werden door de boeren
uit de omgeving. Bij het passeren groette elke wagenmenner met woorden als: “Hallo oom
George,” “Wij vinden het heel erg, George,” “Ellendig voor je, George,” “Je hebt een hoop
vrienden, George.”
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‘Op de laatste wagen zat de dorpscomediant, Jasper Rolfe, met zijn sproetig gezicht. 
Hij zwaaide hun vrolijk toe en riep: “Dat is alles oom George!”

‘Mijn vader keek naar Francis en zei: “Ik wou dat dat de onze waren.”

‘Bij het hek van de boerderij aangekomen, sprong Francis van de grote rode wagen,
opende het hek en reden zij het veld op. Hij reed een eindje door, liet het span stilhouden,
keek over het gehele land van links naar rechts en van achteren naar voren; tot zijn 
grootste verbazing was er op het hele veld geen biet meer te bekennen. Toen drong het tot
hem door wat Jasper Rolfe bedoelde toen hij riep: “Dat is alles, oom George!”

‘Vader sprong van de wagen af, greep een handjevol van die rijke bruine aarde waar hij
zoveel van hield, legde het loof van een biet op zijn duimloze linkerhand en keek enige tijd
naar die symbolen van zijn werk alsof hij zijn ogen niet kon geloven.

‘Toen ging vader op een hoop bietenloof zitten. Deze man, die binnen zes dagen vier van
zijn geliefden had begraven, doodskisten had gemaakt, graven gedolven, en zelfs geholpen
met het aankleden van de overledenen – deze verbazingwekkende man, die tijdens deze
vreselijke beproevingen nimmer ook maar één moment had geaarzeld of was terugge-
deinsd – zat daar nu op die hoop bietenloof te snikken als een klein kind.

‘Uiteindelijk stond hij op, droogde zijn tranen met zijn grote rode zakdoek, keek op naar de
hemel en zei: “Dank U, Vader, voor de ouderlingen van onze wijk”’ (Conference Report,
april 1973, blz. 46–48; of Ensign, juli 1973, blz. 36–37).

Bespreking • Hoe toonde deze vader zijn naastenliefde?

• Hoe toonden zijn buren hun naastenliefde?

• Hoe ben jij gezegend geweest door de naastenliefde van anderen?

Tot slot

Adviseur Leg uit dat we anderen werkelijk gaan liefhebben wanneer we hen helpen, en dat we daar-
mee een werkelijk begrip van naastenliefde gaan verkrijgen.

AANBEVOLEN
ACTIVITEIT Stel de jongemannen voor het volgende te doen:

Stop elke morgen iets kleins in je linkerbroekzak en houd dat daar totdat je iets uit naasten-
liefde voor een ander hebt gedaan. Laat het dan naar je rechterbroekzak verhuizen. 
Houd dit de gehele week vol en breng dan op de volgende priesterschapsvergadering
verslag uit van wat je gedaan hebt.
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Vergevensgezindheid

DOEL Elke jongeman gaat beseffen dat hij, door anderen te vergeven, meer in harmonie met zijn
Hemelse Vader, zichzelf en zijn naasten kan leven.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Potloden om teksten te onderstrepen.

2. Misschien wilt u van te voren enige jongemannen vragen de gelijkenis in Matteüs
18:23–35 uit te beelden in plaats van ze gewoon voor te lezen.

OPMERKING God vergeeft. Waarschijnlijk is er niets dat in de Schriften sterker tot uiting komt dan dat.
De Schriften maken evenzeer duidelijk dat als wij aan Hem gelijk willen worden, wij ook
moeten vergeven. Gods vergeving is uiteraard het gevolg van onze bekering maar van ons
‘is vereist alle mensen te vergeven’ (LV 64:10). Het is de bedoeling van deze les de jonge-
mannen te stimuleren het beginsel van vergeving elke dag toe te passen. Waarschijnlijk
heeft een jongeman op deze leeftijd nog maar weinig te vergeven, maar hij dient duidelijk
te beseffen dat, ongeacht hoe gekrenkt hij zich voelt, hij toch altijd bereid moet zijn om
degene die hem gekwetst heeft, te vergeven.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Beschrijf één of meer van de volgende gevallen. Laat de jongemannen dan vertellen wat zij 
in zo’n geval gedaan zouden hebben. Bespreek hun reacties.

1. Harry had zijn portemonnee na een partijtje basketbal in de recreatiezaal van de kerk
laten liggen. Toen hij terugkwam om hem te halen bleek die verdwenen te zijn. 
De volgende dag belde Oscar, die pas in de wijk was komen wonen, bij Harry thuis aan.
Hij bekende de portemonnee meegenomen te hebben. Hij kwam hem nu terugbrengen
en zei dat het hem erg speet. Hij vroeg Harry hem te willen vergeven. Harry zei toen: 
‘Ja hoor, ik ben het alweer vergeten.’ De volgende dag stond Harry met een paar vrienden
te praten. Eén van hen vroeg toen of iemand Oscar kende.

2. Jan had zijn vriend Erwin verteld dat hij een oogje op Ellie had. Hij vertrouwde erop dat
Erwin dit geheimpje wel voor zich zou houden. Een tijdje later hoorde Jan toevallig Erwin
aan Ellie’s beste vriendin vertellen dat Jan een oogje op Ellie had. Maar dat niet alleen,
hij vertelde Ellie’s vriendin ook nog dingen over Jan en Ellie die helemaal niet waar
waren.

3. Karel en zijn broer moesten op zaterdag altijd eerst hun kamer opruimen. Zaterdagmorgen
ruimde Karel de kamer op. Zijn vrienden hadden hem uitgenodigd ’s middags met hen
mee naar de bioscoop te gaan. Toen moeder wat later in Karels kamer kwam kijken,
vond zij daar een enorme rommel. Karel wist heel goed dat zijn broer dat gedaan moest
hebben, maar die beweerde nergens van te weten. Daar geen van de jongens wilde
bekennen dat hij die rommel gemaakt had, zei moeder hun dat zij dan beiden die dag
maar thuis moesten blijven.

Om vergeven te worden moeten wij anderen vergeven

Lees (of laat een rollenspel spelen van) de gelijkenis van de niet vergevensgezinde slaaf in 
Matteüs 18:23–35. Wijs, tot beter begrip, op het contrast tussen de twee schulden. 
De slaaf scheen een schuld van één gulden zijn medeslaaf niet kwijt te kunnen schelden 
(met andere woorden niet te kunnen vergeven), terwijl de koning hem wel een schuld van 
maar liefst zeshonderdduizend gulden had kwijtgescholden (vergeven).

Gelijkenis en
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• Wie stelt de koning in deze gelijkenis voor? (Onze Hemelse Vader.)

• Wie stelt de niet vergevensgezinde slaaf voor? (Elk van ons; we hebben allemaal gezon-
digd en staan dus bij de Heer in de schuld.)

• Wie stelt de medeslaaf voor? (Iedereen die ons weleens gekwetst heeft.)

• Wat leert Jezus ons met deze gelijkenis? (Als wij willen dat God ons vergeeft, moeten wij
elkaar vergeven.)

• Waarom is het belangrijk om anderen te vergeven?

• Hoe voel jij je als je iemand anders vergeeft?

Citaat ‘Wie anderen niet wil vergeven, breekt daarmee de brug af waarover hijzelf moet gaan’
(Spencer W. Kimball, Het wonder der vergeving, blz. 281).

• Hoe kunnen wij geestelijk schade lijden wanneer wij anderen niet vergeven?

Lees Matteüs 18:34–35 nogmaals.

• Wat moet je doen als de persoon die je gekwetst heeft, je niet om vergeving vraagt?
Waarom moet je hem toch vergeven, ook al weigert hij zich te bekeren?

President Spencer W. Kimball heeft eens gezegd: ‘Een algemeen gemaakte fout is de 
opvatting dat de overtreder zijn verontschuldigingen moet aanbieden en zich in het stof 
moet vernederen voordat van de ander kan worden gevergd dat hij hem zal vergeven. 
Het is dan ook stellig zo dat degene die een ander benadeeld of beledigd heeft alles moet 
doen wat in zijn vermogen ligt om het goed te maken, maar wat de gekrenkte partij betreft, 
deze moet de zondaar vergeven zonder zich erom te bekommeren welke houding de 
ander aanneemt. (. . .)

‘Ja, inderdaad, om rechtvaardig te zijn moeten wij vergeven, en wel zonder ons erom te
bekommeren of onze [vijand] zich al dan niet bekeert, of hoe oprecht hij zijn leven betert, 
of hij ons nu om vergeving vraagt of niet’ (Het wonder der vergeving, blz. 294, 295).

• Wat betekent deze uitspraak van president Kimball voor jou?

Vergevensgezindheid stelt ons in staat in harmonie te leven met God, met onszelf en
met anderen.

Neem de praktijkgevallen uit het begin van de les nogeens in het kort door. Stel naar 
aanleiding van elk van deze gevallen een aantal vragen zoals bijvoorbeeld:

• Als je die andere werkelijk helemaal vergeeft, wat doe je dan?

• Wat zouden jouw gevoelens ten opzichte van die ander zijn?

• Wat zouden jouw gevoelens ten opzichte van jezelf zijn?

• Wat zouden jouw gevoelens zijn als je hem niet vergaf?

• Als jij hem niet zou vergeven, kun je dan werkelijk verwachten dat onze Hemelse Vader
jou jouw zonden vergeeft?

Citaat ‘Het is niet alleen ons eeuwig heil dat afhangt van ons vermogen en onze gewilligheid om
iets dat ons aangedaan is, te vergeven. Onze vreugde en voldoening in dit leven en onze
werkelijke vrijheid hangen daar evenzeer van af. (. . .)

‘Zelfs al lijkt het dat iemand onze wrok of haat volkomen verdient, toch kan niemand, door
wat deze gevoelens ons aandoen, zich veroorloven de prijs voor wrok of haat te betalen. (. . .)

‘Moge God ons helpen ons van wrok en kleinzieligheid en dwaze trots te ontdoen; moge Hij
ons helpen lief te hebben en te vergeven zodat wij onszelf, anderen en de Heer tot vriend
kunnen hebben’ (Marion D. Hanks, ‘Even as Christ Forgave’, New Era, juni 1974, blz. 6).

• Wat voor effect heeft het op ons wanneer we niet kunnen vergeven en wrok blijven 
koesteren? (Wij raken dan steeds meer van wrok en hoogmoed vervuld. Het maakt het
steeds moeilijker om anderen lief te hebben. Het is schadelijk voor onze relatie met onze
Hemelse Vader.)

Praktijkgevallen
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Wijs erop dat elk van ons weleens gekwetst of iets aangedaan is.

Zou jij iemand kunnen vergeven die verantwoordelijk is voor de dood van iemand uit je 
familie? Laat de jongemannen goed naar het volgende verhaal luisteren en voor zichzelf 
concluderen wat voor effect vergevensgezindheid heeft op onze relatie met onszelf, 
met anderen en met God:

‘Corrie ten Boom en haar zus Betsie waren ten tijde van de nazi-bezetting in Nederland 
tijdens de tweede wereldoorlog gevangen gezet wegens het in hun huis verbergen van
joden. Zij waren naar het concentratiekamp in Ravensbruck gevoerd. Daar zag Corrie haar
zus, als gevolg van de onmenselijk wrede behandeling, voor haar ogen sterven.

‘Na de oorlog keerde Corrie “met de boodschap dat God vergeeft” naar Duitsland terug.
Overal waar zij het woord voerde, zei zij dat wanneer wij onze zonden belijden en ons
ervan bekeren, ‘God die in de diepste zee werpt, zodat zij voorgoed verdwenen zijn’.

‘Na een van haar toespraken kwam er een man naar haar toe die haar wilde spreken. Zij
herkende hem als een van de bewakers van het concentratiekamp. Hij stond pal voor haar,
stak zijn hand uit en zei: “Dat was een prachtige boodschap, Fräulein! Wat is het goed om
te weten dat, zoals u net heeft gezegd, al onze zonden op de bodem van de zee liggen!”

‘Zij herinnerde zich haar reactie nog heel goed.

‘“Liever dan die hand aan te nemen, stond ik, die daar zo gemakkelijk over vergevensge-
zindheid had gesproken, nu wat in mijn zakboekje te bladeren. Hij had me natuurlijk niet
herkend – hoe zou dat ook kunnen, een gevangene tussen duizenden andere vrouwen?

‘“Maar ik herinnerde me hem en die leren zweep aan zijn riem maar al te goed. Daar stond
ik oog in oog met mijn kwelgeest en het leek wel of mijn bloed in mijn aderen stolde.”

‘“U sprak daarnet over Ravensbruck,” zei hij, “ik was daar bewaker.” Nee, hij herinnerde mij
zich kennelijk niet.

‘“Maar sindsdien,” zo ging hij voort, “ben ik christen geworden. Ik weet dat God mij vergeven
heeft voor de wreedheden die ik daar begaan heb, maar dat zou ik ook graag van uw 
lippen willen horen. Fräulein,” – weer stak hij die hand uit – “wilt u mij vergeven”?’

• Hoe zou jij je in zo’n geval voelen? Wat zou jij doen? Zou jij kunnen vergeven?

Tekstbespreking Laat de jongemannen LV 64:9–11 lezen en onderstrepen.

• Wie moeten wij volgens de Heer vergeven? (Iedereen.)

• Als we niet vergeven, wie is dan de grootste zondaar? (Wij.)

• Wat zou er gebeuren als Corrie ten Boom haar vroegere kwelgeest niet vergaf?

Zij gaat dan verder:

‘“Daar stond ik nu – ik, wier zonden steeds maar weer vergeven moesten worden – en ik 
kon het niet opbrengen. Betsie was daar gestorven – kon hij, door daar alleen maar om te 
vragen, nu zomaar haar langzame en vreselijke dood van de kaart vegen?

‘“Het kan niet meer dan een paar seconden zijn geweest dat hij daar zo met zijn 
uitgestrekte hand voor mij stond, maar mij leken het wel uren toe toen ik daar worstelde
met het moeilijkste dat ik ooit in mijn leven heb moeten doen.

‘“Want ik moest het doen – dat wist ik. De boodschap van Gods vergeving kent wel een
voorwaarde; dat wij hem die ons iets misdaan heeft, vergeven. ‘Als u de mens zijn zonden
niet vergeeft,’ zo zegt Jezus, ‘zal uw Vader in de hemel u uw zonden ook niet vergeven.’

‘“Ik wist dat niet alleen omdat het een gebod van God is, maar ook uit mijn dagelijkse 
ervaringen. Sedert het eind van de oorlog had ik in Nederland een tehuis voor slachtoffers
van nazi-wandaden. Ongeacht hun lichamelijke littekens waren zij, die hun vroegere 
vijanden konden vergeven in staat om weer naar de buitenwereld terug te keren en hun
leven weer op te bouwen. Maar zij die de verbittering bleven koesteren, bleven ook invaliden.
Zo eenvoudig en verschrikkelijk was dat.

‘“Toch stond ik daar nog steeds terwijl het was alsof er een koude hand op mijn hart lag.
Maar vergevensgezindheid is geen emotie – dat wist ik ook. Vergeven is een wilsuiting, 
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en de wil kan, ongeacht de temperatuur van het hart, blijven functioneren. (. . .) ‘Help mij,’
bad ik in stilte. ‘Ik kan mijn hand wel uitsteken; dat kan ik nog wel. Wilt U mij nu het gevoel
erbij geven?’

‘“En zo legde ik wat houterig, mechanisch, mijn hand in de naar mij uitgestrekte hand. 
Toen ik dat deed, gebeurde er iets ongelofelijks. De stroom begon in mijn schouders, vloog
door mijn arm en sprong op onze samengedrukte handen over. En toen leek het wel of die
genezende warmte zich over mijn gehele wezen uitspreidde, terwijl de tranen mij in de
ogen sprongen.

‘“Ik vergeef u, broeder!” zei ik. “Met mijn gehele hart!”

‘“Wij, de vroegere bewaker en de vroegere gevangene, hielden elkaar zo een hele tijd bij
de hand. Ik had Gods liefde nimmer zo intens gevoeld als op dat moment.’ (Uittreksel uit
‘I”m Still Learning to Forgive’, door Corrie ten Boom; herdrukt met toestemming van de
Guideposts Magazine; © copyright 1972 by Guideposts Associates, Inc., Carmel, 
New York 10512.)

Tot slot

Aansporing Laat de jongemannen bedenken of er iemand is die hun kort geleden gekwetst heeft of
jegens wie zij wrok gevoelen. Spoor hen aan daar de komende week over te bidden zodat
ze die persoon kunnen vergeven.
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De gaven van de Geest 
ontwikkelen

DOEL Elke jongeman zal ernaar gaan streven om zijn geestelijke gaven ten behoeve van zichzelf,
zijn familie, en anderen te gebruiken.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Drie velletjes papier en drie potloden.

2. Neem een gesloten doos mee of teken er een op het bord.

3. Bestudeer 1 Korintiërs 12; Moroni 10:8–18 en LV 46:8–29.

OPMERKING Elk kerklid afzonderlijk ontvangt geestelijke gaven opdat een ieder daar profijt uit kan trekken.
Er zijn waarschijnlijk veel jongemannen in de kerk die betwijfelen of zij wel zo’n geestelijke
gave hebben. Elke jongeman moet ervan verzekerd zijn dat hij geestelijke gaven heeft ont-
vangen en dat hij deze met geduld en ijver kan ontdekken en ontwikkelen, zodat die gaven
zegeningen kunnen worden in zijn eigen leven en in dat van anderen in zijn omgeving.

Aarzel niet om eventuele ervaringen met betrekking tot geestelijke gaven uit uw eigen leven
te vertellen. Denk eraan dat de Heilige Geest u zal leiden wanneer u zulke ervaringen vertelt.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Verhaal Lees het volgende verhaal voor van Matthew Cowley, die later apostel werd. Ouderling
Cowley werd op zijn zeventiende jaar op zending geroepen naar Nieuw-Zeeland; 
daar moest hij de taal van de Maori’s leren. Ouderling Cowley heeft over die ervaring het
volgende gezegd:

‘Ik herinner me nog zo goed dat ik, als jongen eigenlijk, – gedurende drie maanden was ik
helemaal alleen, zonder collega en zonder enig begrip van de taal – elke morgen om zes
uur het bos inging en elf uur lang studeerde, vastte en bad. Tenslotte had ik na elf of twaalf
weken, helemaal alleen en zonder een andere zendeling om mij aan te moedigen, het lef
om aan een groepje inheemsen het evangelie in hun eigen taal te verkondigen. Ik gebruikte
woorden die ik nooit eerder gezien of gehoord had en ik had een brandend gevoel in mijn
borst zoals ik nog nooit tevoren had, of sindsdien heb gevoeld. Mijn verstand was niet als
dat van een kind. Gods macht openbaarde zich door mij, een jongeling van zeventien jaar’
(Uit Henry A. Smith, Matthew Cowley – Man of Faith [Salt Lake City: Bookcraft, 1954], blz. 48).

Wijs erop dat dit verhaal een typisch voorbeeld is van één van de gaven van de Geest,
ofwel van een geestelijke gave.

Elke Aäronisch-priesterschapsdrager heeft een geestelijke gave ontvangen

Tekstbespreking Laat een jongeman het zevende geloofsartikel voorlezen of opzeggen. Laat een jongeman
LV 46:11–12 voorlezen en vraag alle jongemannen deze tekst te onderstrepen.

• Wie wordt door de Geest Gods een gave geschonken?

• Wat is het doel van die gave?

Verdeel de klas in drie groepen. Wijs aan elke groep één van de volgende teksten toe:

Groep 1: 1 Korintiërs 12:4–11

Groep 2: Moroni 10:8–18

Activiteit 
met de Schriften
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Groep 3: LV 46:8–29

Geef elke groep een potlood en een vel papier en laat de jongemannen een lijstje maken
van de geestelijke gaven die zij in hun teksten vinden. Spoor de jongemannen aan die 
teksten in hun eigen Schriften markeren. Zodra de lijstjes klaar zijn, laat u de jongemannen
de gaven op hun lijstje voorlezen en zet u ze op het bord. Het is niet nodig elke gave meer
dan eens op het bord te zetten. Het kan echter wel nuttig zijn om te laten zien hoe vaak
elke gave in de teksten voorkomt.

Voor het gemak volgt hier een lijst met geestelijke gaven om u te helpen bij de bespreking:

Elke jongeman kan te weten komen wat zijn geestelijke gaven zijn

Zet de meegenomen doos op tafel of op een stoel voor de klas of teken een doos op het bord.

• Op welke twee manieren kun je er achter komen wat er in de doos zit? (Mogelijke ant-
woorden: haar te openen of degene die de doos heeft ingepakt te vragen wat erin zit.)

Min of meer op dezelfde manier kunnen wij ontdekken wat onze geestelijke gaven zijn.

• Hoe kun je erachter komen welke geestelijke gaven je nu bezit of zal ontvangen? 
(Door ervaring – de doos openen; of door openbaring – het te vragen aan degene die de
gave heeft bereid.)

• Welke concrete manieren kunnen wij gebruiken om te ontdekken wat onze gaven zijn?
(Mogelijke antwoorden kunnen zijn: bidden en vasten; onze patriarchale zegen ontvangen
en vaak lezen, daarin kunnen geestelijke gaven worden aangeduid; acht slaan op dingen
die we als het ware zo vanzelf lijken te kunnen doen; een roeping van priesterschapsleiders
aanvaarden; eens letten op de complimentjes die we van anderen krijgen; een vaderlijke
zegen ontvangen.)

Wijs erop dat de geestelijke gaven van elke jongeman op dit ogenblik nog niet duidelijk
hoeven op te vallen. Wanneer dat nodig is, kunnen hem wellicht ook andere gaven worden
geschonken. Als u het verhaal van Matthew Cowley heeft gebruikt, wijs er dan op dat hij
pas op zijn zeventiende jaar met de gave van talen werd gezegend. Dat kwam door zijn
geloof, vasten en gebed, en omdat de Heer het nodig vond dat Matthew Cowley die gave
op dat ogenblik bezat.

Geestelijke gaven worden ten behoeve van onszelf en van anderen gegeven

U hebt de tijd niet om elke gave uitvoerig te bespreken. Besteed een paar minuten om de 
gaven te bespreken die in de volgende verhalen besproken worden. Bespreek na elk 
verhaal de volgende vragen:

1. Welke gave werd er gegeven?

2. Wat voor profijt had de bezitter van deze gave?

3. Wat voor profijt hadden anderen daarvan?

De gave van profetie

Reed Smoot, van 1903 tot 1933 Amerikaans senator voor de staat Utah, hoorde als kleine
jongen Brigham Young een profetie uitspreken die jaren later letterlijk in vervulling ging.
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‘Brigham Young was naar Provo gekomen en had op een conferentie gezegd dat de dag
zou komen dat de menselijke stem van New York tot San Francisco gehoord zou kunnen
worden. (. . .)

‘De moeder van Reed had hem meegenomen naar die vergadering en op weg naar huis
zei hij, doelende op wat president Brigham Young had gezegd: “Dat is een reuzegrote 
leugen. Dat kan natuurlijk nooit. Het is gewoon onmogelijk.” Maar zijn moeder, die zeer
gelovig was, zei tegen haar zoon: “Jij zult de vervulling van wat de president heeft gezegd
nog meemaken.” Daar geloofde hij niets van. De jaren gingen voorbij en toen hij zitting 
had in de senaat van de Verenigde Staten, werd er een radionetwerk opgebouwd dat het
mogelijk maakte om van New York tot San Francisco te spreken. Dat project werd onder
leiding van een van zijn collega-senatoren uitgevoerd. Toen het netwerk klaar was en dit
met de nodige luister in gebruik zou worden genomen, nodigde deze senator Smoot uit om
naar New York te komen en als eerste zijn stem over dit voltooide netwerk te laten horen.
Dit gebeurde en zijn stem werd luid en duidelijk in heel Noord-Amerika gehoord.

‘Zo beleefde hij het dus om zelf die oude belofte van president Brigham Young in Provo 
letterlijk te vervullen’ (Bryant S. Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1956], blz. 207).

De gave van geloof in genezing

Het volgende verhaal gaat over het geloof in genezing van een jonge Nederlander tijdens
het bezoek van president Joseph F. Smith in Nederland in 1906:

‘Het was op 7 augustus, 1906, dat president Smith en zijn gezelschap in Rotterdam 
aankwamen, na twee dagen tevoren in Antwerpen te zijn ontscheept. Daar woonde een
jongetje van een jaar of elf, Jan Roothoff, die al jaren heel erg met zijn ogen sukkelde. 
Zijn moeder en hij waren trouwe leden van de kerk; de jongen verloor langzaam zijn gezichts-
vermogen en kon niet meer naar school. Hij zei tegen zijn moeder: “De profeet heeft de
meeste macht van alle zendelingen op aarde. Ik geloof zeker dat mijn ogen beter zullen
worden als u mij meeneemt naar de vergadering en hij in mijn ogen kan kijken.” Omdat hij
dat zo graag wilde, nam zijn moeder hem mee naar de vergadering. Zoals de gewoonte
was posteerde president Smith zich aan het eind van de vergadering bij de deur en schudde
de vertrekkenden de hand en sprak hen bemoedigend toe. Toen Jan Roothoff aan de hand
van zijn moeder en met een verband voor zijn ogen bij hem kwam, nam president Smith
hem bij de hand en sprak hem vriendelijk toe. Toen tilde hij het verband wat op en keek vol
deernis in de ontstoken ogen en zei toen iets in het Engels tegen hem dat de jongen niet
kon verstaan. Voor hem was dat echter voldoende. President Smith had precies gedaan
waar de jongen al zijn geloof op had gevestigd; en hem geschiedde ook naar zijn geloof.
Eenmaal thuis riep hij vol vreugde uit: “Moeder, mijn ogen zijn beter; ik voel geen pijn meer.
Ik kan nu goed zien, en ver ook.” Na deze gebeurtenis kon de jongen ook weer naar
school’ (Joseph Fielding Smith, uit Life of Joseph F. Smith [Salt Lake City: Deseret News
Press, 1938], blz. 397).

De gave van een getuigenis

Het volgende verhaal vertelt hoe twee jongens gezegend werden met een getuigenis van
het evangelie.

‘Op een dag belde [mijn vriend] Don mij op om te vertellen dat [onze ringpresident] een
zomerbaantje voor ons had als mijnwerkers in zijn uraniummijn in de buurt van Uravan
(Colorado). Met beide handen greep ik het aanbod aan. (. . .)

‘Het werk was erg zwaar, maar we genoten van het werk en op zaterdag (. . .) reisden we
naar Grand Junction (Colorado) zodat we de kerkdiensten daar konden bijwonen. Onderweg
vroeg Don mij: “Bob, heb jij een getuigenis?”

‘Ik schudde met het hoofd en zei: “Neen, ik denk het niet.”

‘“Heb jij ooit het Boek van Mormon gelezen?”

‘“Neen.”

‘“Ik ook niet,” zei hij, “Waarom lezen we er niet samen in om dan te zien of we een 
getuigenis kunnen krijgen?”
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‘Dat leek me een goed idee, en op onze terugweg naar Uravan op zondagavond zaten we
allebei in een exemplaar van het boek van Mormon te lezen. Elke dag, na ons werk, 
lazen we er een paar uur in en spraken en baden we over wat we gelezen hadden.

‘Op een avond, toen we het Boek van Mormon bijna uithadden, zeiden Don en ik uit
gewoonte ons gezamenlijk gebed, waarna we ieder apart ons eigen gebed in stilte zeiden.
Die avond bad ik nog vuriger dan ooit tevoren om te weten of het boek van Mormon waar
was.

‘Plotseling overviel mij een onbeschrijflijk gevoel, een soort louterende gewaarwording,
alsof mijn geest gewassen, gereinigd en gelouterd werd. Die ervaring was zo krachtig dat
ik mijn ogen opende omdat ik verwachtte hemelse boodschappers te zien. Maar mijn ogen
raakten vertroebeld en tranen rolden over mijn wangen naar beneden.

‘Verlegen keerde ik me naar Don om te zien of hij nog aan het bidden was. Ik was stomver-
baasd toen ik zag dat ook bij hem de tranen over zijn wangen rolden.

‘Ik vroeg hem: “Wat is er aan de hand met jou?”

‘“Hetzelfde als met jou”, was zijn antwoord.

‘Die avond (. . .) kreeg ik de zekerheid dat de kerk waar is, dat Joseph Smith een profeet is,
en dat de Heer gebeden verhoort’ (Robert M. Hogge, ‘A Friend in Christ’, Ensign, oktober
1992, blz. 25–26).

Citaat ‘Onze gaven en mogelijkheden zijn verschillend; sommige lopen meer in het oog. (. . .) 
We hebben allemaal tenminste één gave en de uitnodiging om “ernstig naar de beste gaven
(te) streven” (LV 46:8)’ (Neal A. Maxwell, Conference Report, oktober 1976, blz. 15; of
Ensign, november 1976, blz. 14).

• We worden aangespoord ‘ernstig naar de beste gaven (te) streven’. Hoe kunnen we dat
doen?

Mogelijke antwoorden zijn:

1. In gebed om die gave vragen.

2. Vasten voor die gave.

3. Bestuderen wat er in de boodschappen van onze kerkleiders over die gave gezegd wordt.

4. De gave leren gebruiken.

5. Anderen die de gave hebben, observeren.

6. De geboden onderhouden en de gaven, die we reeds bezitten, oefenen.

7. Geloven dat de Heer ons de gave zal schenken.

8. Anderen behulpzaam zijn.

Tot slot

Citaat ‘[Het doel van geestelijke gaven] is te verhelderen, aan te moedigen en de getrouwen op te
bouwen zodat zij in dit leven vrede kunnen verkrijgen en naar het eeuwige leven in de 
toekomende wereld worden geleid. Het feit dat die geestelijke gaven bestaan, is een bewijs
voor de goddelijkheid van het werk van de Heer; waar zij niet gevonden worden, is de kerk
en Gods koninkrijk niet aanwezig. Ons is beloofd dat, behalve als gevolg van ongeloof, 
die gaven nimmer van de aarde in haar huidige staat zullen worden weggenomen 
(zie Moroni 10:19)’ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, [Salt Lake City: Bookcraft, 1966],
blz. 314).

Getuig van geestelijke gaven en vertel hoe u over dat onderwerp denkt. Spoor de 
jongemannen aan:

1. Proberen uit te vinden welke geestelijke gaven zij ontvangen hebben.

2. Hun gevoelens omtrent geestelijke gaven met hun Hemelse Vader te bespreken.

3. Hun gevoelens omtrent geestelijke gaven met hun ouders te bespreken.

4. De geestelijke gaven die anderen ontvangen hebben te onderkennen en te waarderen.

Getuigenis en
aansporing
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Zoek wetenschap

DOEL Elke jongeman gaat beseffen dat door zijn verstand te ontwikkelen en zijn kennis te laten
groeien, zijn begrip toeneemt, alsook zijn waardering voor mensen, plaatsen en de wereld,
en dat het hem erop voorbereidt om een bijdrage te leveren in de maatschappij en de kerk.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor elke jongeman de Schriften.

2. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

3. Voor elke jongeman een potlood en papier.

OPMERKING Leren stimuleert, verfrist en verheldert ons verstand. Vertel iets over eigen leerervaringen
die u veel voldoening hebben gegeven, zoals bijvoorbeeld toen u leerde hoe onmetelijk ons
zonnestelsel is, of hoe elektriciteit werkt, of toen u de schoonheid van een gedicht begon
aan te voelen of begon te voelen welk een kracht er van een waarlijk groots kunstwerk 
uitgaat. Probeer in deze les de jongemannen ervan te doordringen dat iets leren hun veel
genoegen kan geven, door hen te laten begrijpen dat leren een gebod van God is en ons
gelukkiger maakt.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Lees het volgende verhaal voor of vertel het in uw eigen woorden:

De verbazingwekkende Amerikaanse geleerde George Washington Carver (1864–1943) 
was bijzonder leergierig. Op zijn achtste jaar kweekte dit kleine, magere slavenzoontje, 
uit pure belangstelling, een grote plantentuin met heel bijzondere planten en bloemen. 
Zijn vader bemachtigde een leesboekje voor hem zodat hij kon leren lezen en zodoende 
antwoorden op zijn vragen over bloemen kon vinden.

Toen hij tien jaar was, ontdekte hij dat er op ongeveer dertien kilometer afstand een school
was. Hij bezat geen cent en had daar geen onderdak, maar trok er toch op uit om te zien
of hij onderwijs kon krijgen. Eenmaal in het stadje aangekomen had hij de school al gauw
gevonden; hij liet zich inschrijven en begon meteen naar karweitjes uit te zien (meestal
houthakken) om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Binnen een jaar had hij alles geleerd
wat de schooljuffrouw hem kon bijbrengen. Zij hielp George toen een middelbare school te
vinden die een kleine honderd kilometer van zijn huis af lag. Zonder een cent op zak ging
de toen elfjarige jongeman naar de nieuwe school. Zes jaar lang was hij leerling aan die
school waar hij, op zijn zeventiende, cum laude voor zijn eindexamen slaagde. Al die tijd
voorzag hij in zijn onderhoud door een wasserijtje te drijven; hij hield daar nog zo veel van
over dat hij vervolgens naar de universiteit kon gaan.

Uiteindelijk werd hij één van ’s werelds beroemdste geleerden. Hij kreeg vooral bekendheid
door zijn werk met pinda’s, bataten en pecannoten. Alleen al uit pinda’s ontwikkelde hij
meer dan driehonderd bijprodukten, waaronder inkt, kaas, melk, zeep en graanprodukten
voor het ontbijt.

• Wat treft je nu het meest in George Washington Carver?

• Vind jij leren belangrijk?

• Ben jij leergierig?

• Zou jij er op je tiende jaar alleen op uit zijn gegaan om iets te leren?

Vragen ter over-
weging

Verhaal en
bespreking

33
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Wij hebben allemaal gelegenheden om te leren

Zet de volgende teksten op het bord: LV 88:78–80, 118; 90:15. Laat de jongemannen die 
teksten lezen en onderstrepen.

• Wat is de hoofdgedachte van die teksten?

• Wat voor soort dingen moeten wij van de Heer leren?

Zet hun antwoorden op het bord.

President N. Eldon Tanner heeft eens gezegd: ‘De kerk heeft ons, haar leden, altijd 
aangespoord een goede scholing te krijgen en zoveel mogelijk te leren omtrent onszelf, 
geschiedenis en aardrijkskunde, de wetenschap, het heelal en in het bijzonder het evangelie
van Jezus Christus’ (toespraak op een instructiebijeenkomst van regionale 
vertegenwoordigers, april 1971).

• Hoe kunnen wij de noodzakelijke dingen leren? (Door naar school te gaan, te lezen, 
naar leerzame televisieprogramma’s te kijken, te praten met mensen die het één en ander
afweten van wat wij willen leren.)

• Waar kunnen we die dingen leren? (In de kerk, op school, in een bibliotheek, in een
museum.)

Verhaal Leg uit dat wij soms het idee kunnen hebben dat er helemaal niets interessants te leren
valt. Maar vrijwel alles kan fascinerend zijn als er maar genoeg aandacht en studie aan
geschonken wordt. Ongeacht onze al of niet geringe vooropleiding kunnen we allemaal
iets leren door iets te doen.

Lees het volgende verhaal voor:

‘Er was eens een dame (. . .) die zich tegenover dr. Louis Agassiz, een bekend weten-
schapsman, beklaagde dat ze nooit echt de kans had gehad om te leren. Ze vertelde hem
dat zij en haar zuster een kosthuis hadden en dat ze geen tijd had voor andere dingen. 
Hij vroeg haar wat voor werk ze deed en zij antwoordde:

‘“Ik schil aardappelen en snij uien.”

‘Hij vroeg: “Waar doet u dat?”

‘“Onderaan de keukentrap.”

‘“Waarop rusten uw voeten?”

‘“Op de geglazuurde tegels.”

‘“Wat is een geglazuurde tegel?”

‘“Dat weet ik niet.”

‘“Hoelang zit u daar nu al?”

‘“Vijftien jaar.”

‘“Mevrouw, hier hebt u mijn adres,” zei dr. Agassiz. “Wilt u mij een brief schrijven over de
aard van geglazuurde tegels?”

‘Zij nam hem serieus. Zij zocht in het woordenboek het woord “tegel” op, maar vond de
omschrijving wat al te simpel om aan de beroemde wetenschapsman te sturen. En dus keek
ze in een encyclopedie. Toen ze daarin las wat er over tegels stond, kwam ze woorden
tegen die ze niet begreep. En dus zocht ze ook die op. En toen, omdat ze echt geïnteres-
seerd raakte in wat ze allemaal te weten kwam, ging ze naar museums en steenbakkerijen.
Toen ze klaar was met haar studie schreef ze dr. Agassiz een brief van 36 bladzijden over
het onderwerp geglazuurde tegels.

‘Ze kreeg een brief terug waarin hij haar meedeelde dat hij enkele kleine wijzigingen had
aangebracht en haar brief had gepubliceerd. Hij zond haar 250 dollar. Onderaan zijn brief
vroeg hij: “Wat zit er onder die tegels?”

‘Ze keek. Er zaten mieren onder. En dus begon zij een studie te maken over mieren. Ze kwam
erachter dat er tussen achttien- en vijfentwintighonderd verschillende soorten waren. 
Ze raakte gefascineerd door de grote verscheidenheid aan mieren. Na veel lezen en een 

Citaat en 
bespreking

Tekst- en 
bordbespreking
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zorgvuldige studie schreef ze een brief van 360 bladzijden aan dr. Agassiz. Hij publiceerde
die brief als boek en zond haar het geld.

‘Met het geld dat ze ontving, bezocht ze alle landen uit haar dromen.’ (Plichten en zegenin-
gen van het priesterschap – Deel B, blz. 224–225; aangepast overgenomen uit Marion D.
Hanks, The Gift of Self [Salt Lake City: Bookcraft, 1974], blz. 151-153.)

• Waar werd het leven van deze vrouw, buiten het geld, door verrijkt? (Door haar toegeno-
men kennis en de nieuwe belangstelling voor de wereld om haar heen.)

Citaat ‘Ook wij kunnen veel leren door belangstelling te hebben voor de wereld en de mensen om
ons heen. We kunnen erg veel leren door simpelweg aandacht te schenken aan onze 
ervaringen en door studie en overweging een begrip te vormen. Als we observeren, 
studeren, werken en diep nadenken, zullen we vele waardevolle dingen te weten komen en
zullen we ook leren hoe we die in ons dagelijks leven moeten toepassen’ (Plichten en
zegeningen van het priesterschap – Deel B, blz. 225–226).

Activiteit Geef elke jongeman een velletje papier en een potlood. Laat hem twee dingen opschrijven
waarover hij wat meer zou willen leren. Laat hem over één van die twee onderwerpen iets
aan de klas vertellen en uitleggen waarom hij zo in dat onderwerp geïnteresseerd is.

Door te leren kunnen wij anderen beter van dienst zijn

Citaatbespreking Lees de klas de volgende citaten voor:

‘Wij dienen er steeds op uit te zijn om meer te leren zodat wij God, anderen en onze eigen
familie beter kunnen dienen.’ (Neal A. Maxwell, ‘Common Concerns and Commitments in
Church Education’, uit een toespraak gehouden tijdens ‘Education Week’ aan de Brigham
Young University, 11 juni 1971, Provo.)

‘Door wat de Heer ons zegt, krijgt de studie van geschiedenis, wiskunde, Engels, 
enzovoort, een extra betekenis voor jonge heiligen der laatste dagen. De Heer verwacht
van jou dat je je goed ontwikkelt zodat je je zendingen en roepingen in de opbouw van zijn
koninkrijk zult kunnen heiligen’ (John H. Vandenberg, ‘The Presiding Bishop Talks to Youth
about Education’, Improvement Era, januari 1968, blz. 79).

• Waarom kunnen wij door een goede scholing de Heer beter dienen? (Mogelijke antwoor-
den zijn: door het leren van een vreemde taal bereiden wij ons beter voor op een zending;
wanneer we onze muzikale talenten ontwikkelen kunnen wij een bijdrage leveren in de wijk;
vaardigheden in spreken en onderwijzen komen ons ten goede wanneer we toespraken
voorbereiden, voor een klas staan of zendingswerk verrichten.)

Schrijf de antwoorden van de jongemannen eventueel op het bord.

Adviseur Wijs erop dat een zekere kennis van de mensen en wereld om ons heen ons ook ten goede
kan komen bij het opbouwen van Gods koninkrijk. Daardoor kunnen wij betere manieren
vinden om het evangelie te onderwijzen. Bovendien worden heiligen der laatste dagen die
een zeker aanzien in hun vak verwerven, of het nu dokter of timmerman is, goede 
voorbeelden die een positieve invloed hebben op anderen wanneer het er om gaat iets
over de kerk te leren.

Citaat ‘Het opdoen van kennis helpt ons ook om dienstbaar te zijn jegens onze medemens. 
Door onze kennis, kunnen we mensen over hun ziekte en lijden heenhelpen, manieren vinden
om in het leven produktiever te zijn, en ons gezin te voorzien van de noodzakelijke 
voedingsmiddelen, kleding en onderdak. Bovenal kunnen we kennis nemen van de 
beginselen en wetten die we moeten kennen om te kunnen worden als onze Vader in de
hemel, en kunnen we anderen van die kennis deelgenoot maken’ (Plichten en zegeningen
van het priesterschap – Deel B, blz. 220).

• Hoe kunnen wij volgens dit citaat anderen met een goede schoolopleiding beter van
dienst zijn?
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Les 33

Tot slot

Aansporing Spoor de jongens aan om:

1. Gedurende een week voor elke dag een studieschema op te zetten en zich daar aan te
houden.

2. Een onderwerp uit te zoeken waar zij meer over zouden willen weten en daar dan een
boek over lezen, of een praatje maken met een expert op dat gebied.

3. Voor hun ouders een kort verslag over hun studie te maken.



132

De macht van het voorbeeld

DOEL Elke jongeman gaat beseffen dat hij door een goed voorbeeld te zijn, zijn medeleden in de
kerk kan versterken en bij niet-leden belangstelling voor de kerk kan opwekken.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

2. Lees Alma 17–20 en kijk welk effect Ammons voorbeeld op de Lamanieten heeft gehad.

OPMERKING In deze les dient u de jongemannen te helpen begrijpen dat het voorbeeld een machtige
leraar is en dat zij door hun voorbeeld leraars voor hun vriendjes zijn. Spoor hen aan een
levend getuigenis van de waarachtigheid van het evangelie te worden.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Een Aäronisch-priesterschapsdrager dient een voorbeeld te zijn van alles wat goed is

Citaat Lees het volgende citaat voor:

‘Door onze handelingen zijn wij als kerkleden vertegenwoordigers van de kerk. Wat is onze
boodschap?’ (O. Leslie Stone, ‘The Importance of Reputation’, New Era, februari 1978, 
blz. 43.)

Tekstbespreking Het is duidelijk wat volgens de Heer onze boodschap moet zijn. Schrijf op het bord 
1 Timoteüs 4:12. Laat de jongemannen die tekst lezen en onderstrepen.

• Wat denk jij dat Paulus bedoelde met de woorden: ‘Niemand schatte u gering om uw
jeugdige leeftijd’? (We mogen niet aannemen dat jonge mensen geen verantwoordelijkheid
kunnen dragen.)

• Hoe kunnen wij volgens Paulus voorbeelden voor de gelovigen zijn? (Door onze woor-
den, onze daden van naastenliefde, onze geestelijke kracht, ons geloof en onze reinheid.)

• Hoe kunnen wij een goed voorbeeld voor anderen zijn?

• Wat vindt de Heer volgens jou van mensen die door hun manier van leven een goed
voorbeeld zijn?

Het volgende ware verhaal laat zien hoe belangrijk het is om een goed voorbeeld te zijn.

‘De arts van de legerbasis bij Taejon (Korea) keek naar me en glimlachte. Ik had hem en 
zijn collega’s zojuist een compliment gegeven over de uitstekende wijze waarop zij een 
geval van koolmonoxydevergiftiging hadden behandeld. (. . .)

‘Wij zaten in zijn tent en spraken over het voorkomen van dat soort vergiftiging onder 
soldaten. De huizen in Korea worden verwarmd door middel van een zacht soort kolen,
yantan geheten, dat tot grote briketten wordt gevormd, die dan verbrand worden in een
kachel, onder één van de hoeken van het huis. De rook en dampen worden door middel van
kanalen in de vloer, die uit klei en tegels bestaat, naar de schoorsteen aan de andere kant
van het huis gevoerd, zodat het gebouw en haar bewoners worden verwarmd. Wanneer er
een lek ontstaat, komt er koolmonoxyde vrij in het huis.

‘Dikwijls verlieten de Amerikaanse soldaten de basis, gingen naar een dorp in de buurt,
werden dronken en vielen vervolgens in slaap in de buurt van een yantankachel. Af en toe
deed er zich dan koolmonoxydevergiftiging voor en werden zij bewusteloos naar de basis
teruggebracht. Bij die behandeling was het de gewoonte de hoeveelheid alcohol in het
bloed na te gaan.

Verhaal en
bespreking

34
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‘Ik vroeg de arts wat het promillage aan alcohol in het bloed van deze soldaat was
geweest, en zijn antwoord was zowel verrassend als bevredigend.

‘“O, maar daar heb ik niet naar gekeken bij soldaat Christian,’ zei hij, ‘Hij is mormoon.’

‘“En wat dan nog?” vroeg ik. “Deze knaap ging de stad in en werd bewusteloos gevonden.
Hoe weet u dat zijn bewusteloosheid niet door alcoholvergiftiging is veroorzaakt?”

‘De dokter antwoordde: “Omdat dit Christian is. Hij doet nooit iets onbehoorlijks.”

‘Hij voegde eraan toe dat haast iedereen op de basis wist dat soldaat Christian een 
teruggekeerde zendeling van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen was. Hij had zijn zending in Korea vervuld en sprak dus de taal. Als hij geen dienst
had, ging hij dikwijls naar het dorp om met de mensen te praten. Hij had een aantal 
dorpelingen onderwezen in de leerstellingen van zijn kerk en zij waren lid geworden. 
Zij woonden in een klein gehucht naast de basis, maar waren met Christian meegegaan
naar de kerkdiensten in Taejon.

‘De soldaat was zondagavond met hen mee naar huis gegaan en was uitgenodigd om de
nacht daar door te brengen. Omdat hij een geëerde gast was, was hem het plekje het
dichtst bij de kachel gegeven. Het was echter een koude nacht en men had alle ramen en
deuren van het huisje stijf gesloten. Een barst in de vloer was onopgemerkt gebleven. 
De Amerikaanse soldaat was in zijn slaap door de giftige gassen bedwelmd geraakt.

‘Ik verbaasde mij erover dat [de dokter] deze jonge soldaat zo goed kende. Hij vertelde dat
hij maar weinig van de manschappen echt goed kende, maar dat het optreden van soldaat
Christian zo kenmerkend was, dat het hem onderscheidde van alle anderen op de basis’ 
(Archie M. Brugger, ‘Omdat dit Christian is’, De Ster, februari 1982, blz. 28–29).

• In hoeverre was het gedrag van deze soldaat een vervulling van Paulus’ gebod in 
1 Timoteüs 4:12?

• Wat denk je dat de invloed van zijn gedrag was op andere soldaten en op de Koreanen?

Tekstbespreking Laat de jongemannen Alma 17:11 lezen en onderstrepen.

• Wat beloofde de Heer aan Ammon?

Vertel iets over Ammons avonturen onder de Lamanieten en hoe zij door zijn voorbeeld
werden bekeerd (zie Alma 17–20).

Het goede voorbeeld van een Aäronisch priesterschapsdrager beïnvloedt de mening
van anderen over de kerk

Citaatbespreking Ouderling Charles A. Didier heeft eens gezegd: ‘Jullie invloed, jullie voorbeeld als jeugd
van de kerk kan bepalend zijn voor iemands bekering en voor iemands gebrek aan 
interesse in de boodschap van het herstelde evangelie’ (’De macht van het voorbeeld’, 
De Ster, juni 1980, blz. 34).

• Welke verantwoordelijkheid hebben wij dus?

Leg uit dat anderen naar ons opzien als naar voorbeelden. Alles wat we doen kan hun
beeld van de kerk positief of negatief beïnvloeden. Een onderzoek onder 38 jonge 
bekeerlingen, toont aan dat maar liefst 31 van hen belangstelling kregen door het goede
voorbeeld van vrienden die lid van de kerk waren (zie Ron Woods, ‘Young Converts Were
“Mormon Watchers”’, Church News, 27 oktober 1979, blz. 12).

• Ken jij misschien vrienden, familieleden, of andere mensen die door het voorbeeld van
andere kerkleden lid van de kerk zijn geworden?

Laat de jongemannen dergelijke bekeringsverhalen vertellen. Misschien kunt u zelf ook een
dergelijke ervaring vertellen.

Verhaal President N. Eldon Tanner van het Eerste Presidium heeft eens het volgende verhaal verteld:

‘Ik sprak onlangs met een jongeman die zich volgende maand, als enige van zijn familie,
zal laten dopen en ik vroeg hem: “Hoe kreeg jij eigenlijk interesse in de kerk?”

‘Zijn antwoord was: “De jongen waar ik op school mee omging, was lid van uw kerk en zijn
levenswijze interesseerde me. Hij was anders dan de andere jongens. Hij was gelukkig en
nodigde mij uit om bij hem thuis te komen; toen ik merkte welk een liefde er in dat gezin 
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heerste en hoe zij leefden, kreeg ik nog meer belangstelling. Hij nam mij mee naar de kerk
en ik mocht meespelen in hun sportploeg; in die kerk trof ik een heel andere sfeer aan 
dan ik ooit ergens anders had ervaren. De fijne jongens van die sportploeg leefden allemaal
het woord van wijsheid na en leidden een rein leven. Dat maakte een grote indruk op mij
en bracht me ertoe lid van de kerk te worden”’ (Conference Report, april 1972, blz. 114; 
of Ensign, juli 1972, blz. 100).

Verhaal De volgende brief werd door een andere jonge mormoon-verspieder naar de Ensign
gestuurd als dank voor een getrouw mormoons voorbeeld:

‘In de zomer van 1953 was ik als zestienjarige leerlingactrice verbonden aan het Barter
Theater in Abingdon (Virginia). Onze eerste actrice was een knap roodharig meisje dat (. . .)
in New York op een concours de hoofdrol had gewonnen. Ze heette June Moncur, 
maar dat kan ook best haar artiestennaam zijn geweest. Ik deelde met haar een flat, 
en iedere morgen bij het ontwaken zag ik June op haar bed zitten lezen. Vier maanden lang
werd ik, op welk uur dan ook, telkens wakker met datzelfde beeld voor mij.

‘Het nieuws dat June mormoonse was, verspreidde zich als een lopend vuurtje. In een
omgeving waarin goede zeden gewoonweg niet bestonden, was zij zo rein als sneeuw. 
Ze dronk niet, rookte niet, zelfs niet op het toneel, en er kwamen ook nooit mannen op haar
kamer. Ze was lief, zacht en vriendelijk voor iedereen, al was ze dan de “ster” van het
gezelschap. En elke ochtend zat zij daar te lezen, niet in haar rol, maar in andere boeken
en tijdschriften die ze had meegebracht.

‘Ze heeft nooit met mij over haar geloof gesproken, en ik heb haar er ook nooit naar
gevraagd, maar vergeten heb ik haar nooit.

‘Jaren later, toen ik getrouwd was en moeder was van twee kinderen, werden mijn man en
ik ons bewust dat wij niet tevreden waren met ons geestelijk leven. We volgden gods-
dienstlessen en bezochten allerlei kerken, maar nog steeds waren wij niet voldaan.

‘Toen dacht ik weer aan June. Ze hadden gezegd dat ze mormoonse was. Wij hadden
geen enkel idee wat dat inhield, en ik kon me niet herinneren dat er op school in de lessen
geschiedenis ooit over gesproken was. Ik ging dus in het stadje Opelika (Alabama) naar
de openbare bibliotheek en nam het enige wat ik kon vinden mee: “Het Boek van
Mormon”. Achter in dat boek stond een aantal zendingskantoren vermeld, en ik schreef
naar de dichtstbijzijnde op de lijst, dat was in Georgia, om te vragen of ze ook bekeerlingen
aannamen. De rest behoort tot onze familiegeschiedenis.

‘Ik heb die jongedame nooit kunnen vinden om haar te laten weten dat in onze wederzijdse
familie nu 37 mensen lid van de kerk zijn, omdat zij indertijd haar geloof zo beleefde dat ik
dat niet kon vergeten. Ontelbare mensen in de geestenwereld hebben ook de gelegenheid
gekregen om het geloof aan te nemen.

‘We weten eigenlijk nooit wie er op ons letten en wat zij van ons leren kunnen’ (Ann Fowler
Lehne, De Ster, januari 1979, blz. 10–11).

Tekstbespreking Wijs erop dat de Heiland van ons verwacht dat wij, net als dat meisje uit de brief, ons licht
op dezelfde heldere manier laten schijnen door de normen van de kerk te leven. 
In Matteüs 5:14–16 lezen wij hoe Hij zijn verlangen dat wij anderen door ons voorbeeld 
leiden en onderwijzen, onder woorden brengt. Laat een jongeman deze tekst voorlezen en
vraag de jongemannen deze te onderstrepen.

• Wat bedoelt de Heiland met de beschrijving van zijn volgelingen als ‘het licht der wereld’?
(Wij zijn degenen die anderen door ons voorbeeld naar Christus leiden.)

Citaat Lees de volgende uitspraak van president N. Eldon Tanner voor:

‘Het is daarom uitermate belangrijk dat we altijd op onze hoede zijn en daarbij onthouden
dat wij door voorbeelden doeltreffender onderwijzen dan door voorschrift. Laten we nooit
het oude gezegde vergeten: “Uw daden spreken zo luid dat ik niet kan horen wat u zegt”’
(‘Kinderen Gods onderwijzen’, De Ster, maart 1981, blz. 4).

Tot slot

Laat de jongemannen de volgende vragen voor zichzelf beantwoorden:

• Leef ik zodanig dat mijn licht of voorbeeld anderen ertoe kan brengen lid van de kerk te
willen worden?
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• Zou ik graag mijn eigen gedrag aan anderen prediken?

• Wat leren anderen van mijn voorbeeld?

• Hoe denkt een ander over mij?

• Wat voor voorbeeld ben ik:

1. Op school?

2. Bij het sporten?

3. Thuis?

4. Voor mijn vrienden?

5. Wanneer iemand iets onaardigs tegen mij zegt?

6. Wanneer ik mijn zin niet krijg?

7. In mijn vrije tijd?

8. Wanneer mij wordt gevraagd een extra priesterschapstaak uit te voeren?

Aansporing Laat elke jongeman iets uitzoeken waarin zijn voorbeeld nog te wensen overlaat en zich tot
doel stellen daar verbetering in te brengen. Laat de jongemannen deze doelen in hun 
dagboek optekenen.
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De wet gehoorzamen,
eerbiedigen en hooghouden

DOEL Elke jongeman gaat beseffen dat het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de
wet tot het naleven van het evangelie behoort en van invloed is op de buurt en 
maatschappij waarin hij woont.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Plaat 4, enkele internationale verkeersborden.
c. Potloden om teksten te onderstrepen.

2. Tracht zo mogelijk voor elke jongeman een kaart met de geloofsartikelen te verkrijgen.

OPMERKING Door deze les moeten de jongemannen begrip voor de landswetten gaan krijgen en een
verlangen gaan ontwikkelen om die te gehoorzamen. Belicht in het bijzonder het belang
om het gehoorzamen van de landswetten te gaan zien als het gehoorzamen van Gods
wetten; wijs op de mogelijke gevolgen van het negeren van de landswetten en op het
belang van wet en orde in de maatschappij.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Bespreking Kies een sporttak die de jongens goed kennen en stel daar de volgende vragen over:

• Waarom zijn spelregels in deze sporttak zo belangrijk?

• Wat zou er van deze sporttak terechtkomen als er geen spelregels waren?

• Wat zou er gemakkelijk kunnen gebeuren als niemand de regels kende?

• In hoeverre kun je de landswetten met spelregels vergelijken?

Laat de plaat met de verschillende internationale verkeersborden zien. Bespreek hun doel, 
wat zij ons vertellen, waarom zij nodig zijn en in hoeverre zij ons helpen.

• Wat zou er in een grote stad in het spitsuur kunnen gebeuren als verkeerslichten en 
verkeersagenten niet functioneerden?

• Wat voor wetten zijn er nog meer nodig om in een maatschappij of een land rust en orde
te bewaren?

• Wat zou er kunnen gebeuren als die wetten er niet waren?

Tekstbespreking Laat de Schriften zien.

• Wat is de overeenkomst tussen deze boeken en een wetboek? (De Schriften bevatten
Gods wetten, een wetboek bevat burgerlijke wetten.)

Wijs erop dat de Heer de kerkleden het één en ander over deze twee soorten wetten leert.
Laat een jongeman LV 58:21 voorlezen.

• In hoeverre helpt het gehoorzamen van Gods wetten ons om de landswetten te gehoor-
zamen?

• Waarom hebben we een georganiseerd bestuur nodig; waarom kunnen we het niet op
ons eentje af?

Een lid van de kerk dient de wet te gehoorzamen, te eerbiedigen en hoog te houden

Adviseur Laat de jongemannen de geloofsartikelen achter in de Parel van grote waarde opslaan of 

Bespreking 
en plaat
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geef ieder een kaartje met de geloofsartikelen. Laat een jongeman het twaalfde geloofsarti-
kel voorlezen.

• Welke drie woorden bepalen onze vereiste gedragingen ten aanzien van de wet?
(Gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden.)

Bordbespreking Zet de woorden gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden op het bord.

• Wat betekenen deze drie woorden?

Bespreek elk woord en geef er een goede definitie van. Laat de jongemannen beseffen dat
gehoorzamen wil zeggen: precies volgens de wetten van het land leven. De wet eerbiedi-
gen wil zeggen dat je beseft dat de wet belangrijker is dan je eigen persoonlijke belangen.
Daarmee laat je zien te begrijpen dat we zonder wetten in een chaos zouden leven. 
We houden de wet hoog wanneer we die ten volle steunen, beschermen en trachten te
voorkomen dat anderen zich oneerbiedig jegens de wet gedragen. Wij geloven in het
belang van de wet en sporen anderen aan die te gehoorzamen.

President David O. McKay heeft eens gezegd:

‘De wet hooghouden wil zeggen dat wij nalaten ook maar iets te zeggen of te doen dat de 
wet verzwakt of buiten werking stelt’ (Conference Report, april 1937, blz. 28).

• Welke wetten worden door jongens van jullie leeftijd het meeste genegeerd of gebroken?

Zet de meest genegeerde of gebroken wetten links op het bord. Bespreek met de jonge-
mannen hoe zij deze wetten het beste kunnen gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden.

Laat de jongemannen iets vertellen over gevallen waarin zij zagen hoe zulke wetten werden
gebroken of zij in verzoeking werden gebracht om dat te doen. Om de discussie op gang
te brengen kunt u de volgende vragen gebruiken:

• Wat zou jij kunnen doen als enkele van je vrienden je onder druk zouden zetten om één
van die wetten te breken?

Tekstbespreking Leg uit dat LV 134 het standpunt van de kerk uitlegt aangaande regeringen en wetten. 
Laat de jongemannen vers 1 lezen en onderstrepen.

• Wie heeft regeringen ingesteld?

• Waarom heeft Hij dat gedaan?

• Welke houding dienen wij te hebben ten aanzien van de wetten van het land en de
gemeenschap?

Lees en bespreek de verzen 3 en 6.

• Hoe moeten wij ons gedragen tegenover overheidsdienaren die tot taak hebben de wet
te handhaven?

• Hoe kunnen wij hen bij de uitvoering van die taak behulpzaam zijn?

• Hoe kunnen wij onze waardering tonen voor hun inspanningen om onze samenleving
veiliger en leefbaarder te maken?

Citaat President N. Eldon Tanner heeft eens met de volgende woorden het belang van het
gehoorzamen van de wet benadrukt:

‘Al Gods wetten, natuurwetten en landswetten zijn ten behoeve van de mens gemaakt, 
voor zijn gemak, vreugde, veiligheid en zijn welzijn; het is aan het individu om deze wetten
te leren en voor zichzelf te beslissen of hij al dan niet zijn voordeel met die wetten wil doen
door ze te gehoorzamen en de geboden te onderhouden. Ik wil niets anders dan (. . .) 
laten zien dat wetten er zijn voor ons welzijn en dat wij, om werkelijk gelukkig te zijn en succes
in het leven te hebben, de wetten en regels met betrekking tot onze activiteiten moeten
nakomen. Afhankelijk van onze activiteiten brengen deze wetten ons vreugde en welzijn, 
of schade en verdriet’ (Conference Report, april 1970, blz. 62; of Improvement Era,
juni 1970, blz. 31).

• Welke wetten zijn volgens jou speciaal op ons welzijn, ons gemak en onze veiligheid
gericht?

Citaat- en 
bordbespreking
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Praktijkgeval Vertel het volgende praktijkgeval:

Karel wilde heel graag een zakmes hebben, maar hij had niet genoeg geld om er één te
kopen. En volgende week zouden ze al een nachtje gaan kamperen met de Aäronische
priesterschap. Karel liep de winkel binnen en ging meteen naar de messen kijken. 
Hij vroeg zich af waarom hij er niet eentje zou wegnemen. Per slot van rekening was alles
zo duur en hij verdiende maar zo weinig met zijn deeltijdbaan. Niemand zou het te weten
komen. Zijn familie wist wel dat hij graag een mes wilde hebben en ook dat hij het geld
ervoor bijna bij elkaar had. Als hij nu met het mes thuiskwam zou niemand zich afvragen
hoe hij eraan was gekomen. Wanneer je als eerlijk bekend staat, stelt niemand je lastige
vragen. Karel pakte het mes en woog het in zijn hand. Toen legde hij het weer neer,
draaide zich om en liep de winkel uit.

Toen Karel die avond in bed lag dacht hij eens na over wat bijna gebeurd was. Hij was blij
dat hij zijn eerlijkheid niet voor de prijs van een mes had verspeeld. Hij besefte heel goed
dat Satan erop uit was hem de wet op kleine schaal te laten breken, en dat dit er 
waarschijnlijk toe zou leiden dat op den duur de wet ook op grotere schaal zou worden
gebroken.

Adviseur Wijs de jongemannen erop dat we allemaal, net als Karel, op een gegeven ogenblik 
beslissingen moeten nemen, en dat wij ons ons hele verdere leven opgelucht zullen voelen
als wij de juiste beslissing nemen.

• In welk opzicht helpt het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van burgerlijke
wetten ons met het gehoorzamen van de wetten van het evangelie?

Door de burgerlijke wetten te gehoorzamen versterken wij onze buurt en gemeenschap

Bespreking • Hoe kan het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet ertoe leiden dat
onze buurt en gemeenschap leefbaarder worden?

• Wat voor verantwoordelijkheid hebben wij nog meer tegenover onze gemeenschap?

Leg uit dat wij als lid van de kerk van Jezus Christus, een gevoel van broederschap en
liefde voor alle mensen van de gehele wereld moeten hebben, in het bijzonder voor hen in
onze buurt, in onze gemeenschap en in ons land. Wij dienen ons eigen land en volk trouw
te zijn en al het mogelijke te doen om onze regering in haar taak te steunen. Onze grootste
taak is natuurlijk het evangelie leven. Daarmee helpen wij niet alleen onszelf maar ook
anderen. Ons voorbeeld in ons leven heeft meer invloed op anderen dan wat we ook
mogen zeggen.

De Heer verwacht van ons dat wij onze naasten liefhebben en dienen. Daar zijn helemaal
geen grote opofferingen voor nodig; vriendschap stoelt meestal op kleine blijken van 
genegenheid. Een goede naaste zijn wil voor een belangrijk deel zeggen, erg te hebben in
de noden en behoeften van anderen, weduwen en wezen inbegrepen. De grootste dienst
die wij onze naaste kunnen bewijzen is hen kennis te laten maken met het evangelie. 
Maar we dienen ze altijd te blijven liefhebben en dienen, of zij het evangelie nu aannemen
of niet. Onze samenleving heeft grote behoefte aan betrouwbare en eerlijke burgers die
klaar staan om te helpen.

Bespreking • Hoe kan een Aäronisch-priesterschapsdrager in zijn dorp, stad of land dienstbaar zijn in
de volgende vlakken:

1. Verkeersregels

2. Liefdadigheidsactiviteiten

3. Politieke jongerenbewegingen

4. Jeugdforums

Tot slot

Aansporing Spoor de jongemannen aan zich ertoe te verbinden de wetten van het land te gehoorza-
men, hoog te houden en te eerbiedigen.
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Geef dank in alles

DOEL Elke jongeman gaat beseffen hoe belangrijk het is om dankbaar te zijn en dit ook te laten
blijken.

VOORBEREIDING Benodigdheden: voor elke jongeman de Schriften.

OPMERKING Wanneer wij dicht bij God leven, vervult ons dat met een geest van dankbaarheid. Het is
uitermate belangrijk dat de aan uw zorgen toevertrouwde jongemannen gaan beseffen hoe
belangrijk het is dat zij hun Hemelse Vader en diegenen met wie zij geregeld omgaan, 
in woord en daad dankbaarheid tonen. Zij moeten weten dat dankbaarheid voelen en uiten
een gebod is en een kenmerk van de edele ziel. Probeer zoveel mogelijk gelegenheden te
vinden om elke jongeman geregeld uw waardering te laten blijken en hem te laten weten
dat u zijn pogingen om deze karaktertrek te ontwikkelen op prijs stelt.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Bordbespreking Schrijf op het bord: ‘Dankbaarheid is ____________’. Laat de jongemannen om de beurt
trachten dit zinnetje tot een zo goed mogelijke definitie aan te vullen. Zet sleutelwoorden uit
hun antwoorden op het bord.

• Wanneer voelen we dankbaarheid? (Wanneer we beseffen wat een ander voor ons heeft
gedaan.)

• Waarom moeten wij dankbaar zijn?

• Waarom is het belangrijk uiting aan die dankbaarheid te geven?

Citaat President Howard W. Hunter heeft eens gezegd: ‘Uit zegeningen voortkomende gevoelens
van geluk en vreugde zijn nimmer volkomen tenzij zij gepaard gaan met een diep gevoel
van dankbaarheid dat ons stimuleert daar ook uiting aan te geven’ (Conference Report van
de gebiedsconferentie voor Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden, 1974, blz. 27).

Wij dienen dankbaar te zijn jegens anderen

Adviseur Vertel de jongemannen dat zij gedurende de les steeds moeten blijven zoeken naar ant-
woorden op de vraag: Hoe kan men zijn dankbaarheid tonen? Zet deze vraag op het bord.

Lees of vertel het volgende verhaal van ouderling Henry D. Taylor:

‘De politie in het district Columbia veilde die vrijdag ongeveer 100 niet-opgehaalde fietsen. 
“Eén dollar”, zei een elfjarig jongetje toen het bieden op de eerste fiets begon. Er werd 
echter aanzienlijk meer geboden. “Eén dollar”, zei het jongetje elke keer weer vol hoop 
wanneer een volgende fiets werd geveild.

‘De veilingmeester, die al ruim 43 jaar lang gestolen en gevonden fietsen veilde, merkte dat
telkens wanneer er een racefiets aan bod kwam, de verwachtingen van de jongen het
hoogst gespannen waren.

‘Tenslotte was er nog één racefiets over. Er werd tot 8 dollar geboden. “Verkocht aan die
jongen daar voor 9 dollar”, zei de veilingmeester. Hij haalde 8 dollar uit zijn eigen 
portemonnee en vroeg de jongen om zijn dollar. Die gaf hem zijn geld in allerlei kleingeld,
nam de fiets aan en keerde zich om naar de uitgang. Maar hij liep maar een paar passen.
Toen zette hij zijn nieuwe aanwinst voorzichtig tegen de muur, liep terug, sloeg zijn armen
dankbaar om de nek van de veilingmeester en begon te huilen’ (Conference Report, 
april 1959, blz. 56).

Verhaal en
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• Wat voor effect had deze uiting van dankbaarheid op de jongen en op de 
veilingmeester? (Het gaf hun vreugde. Zij voelden beide wat de ander voelde – en dat
bracht hen nader tot elkaar.)

• Wat denk je dat de veilingmeester gevoeld zou hebben als de jongen niet was terugge-
komen? (Waarschijnlijk zou hij teleurgesteld en bedroefd zijn geweest.)

• Hoe komt het dat sommige mensen wel en anderen geen dankbaarheid tonen? 
(Sommige mensen zijn wellicht trots, vinden dat de wereld hun dat schuldig is; 
anderen zijn zelfzuchtig, onattent of vergeetachtig; sommige mensen houden helemaal
geen rekening met anderen.)

Verhaal Vertel het volgende waar gebeurde verhaal:

Een bejaard echtpaar stond op het punt op zending te gaan. In de avondmaalsdienst voor
hun vertrek vroeg de bisschop hun enkele woorden te spreken. Zij dankten hun nu 
volwassen kinderen en de moeder vertelde daarbij iets over het jongste kind toen dit nog
bij hen thuis was. Zij vertelde dat één van de dingen die haar altijd erg veel goed hadden
gedaan was dat de jongen na elke maaltijd, of dat nu ontbijt, lunch of avondeten was, 
altijd zei: ‘Dank u, moeder. Dank u voor dit lekkere eten.’

• Wat had deze gewoonte om altijd ‘dank u, moeder’ te zeggen voor deze moeder 
betekend?

• Hoe heeft volgens jou de gewoonte om na elke maaltijd ‘dank u, moeder’ te zeggen de
jongen zelf geholpen?

• Kun je enkele dingen bedenken die anderen regelmatig voor ons doen en waar wij hen
voor behoren te bedanken?

Lees het volgende ware verhaal voor:

‘Wij woonden een ouderavond bij om een gesprekje met de leerkrachten van onze kinderen 
te hebben. Verscheidene leerkrachten hadden onze kinderen al meerdere jaren les 
gegeven zodat wij ze wel een beetje kenden. Eén van de leerkrachten kwam naar ons toe 
en zei, ons de hand schuddend: “Ik wou u toch eens vertellen hoezeer ik op uw zoon 
gesteld ben, en hoe hij me eens bij het nemen van een belangrijke beslissing heeft geholpen.
U moet weten dat ik twee jaar geleden pas begonnen ben met lesgeven. Uw zoon zat 
in mijn klas – het was een heel moeilijk jaar voor mij. Na enige maanden vond ik lesgeven 
toch te moeilijk en ik besloot er na afloop van het schooljaar mee te stoppen. Op de laatste 
schooldag kreeg ik een klein cadeautje met een bijzondere brief van uw zoon. 
In die brief schreef hij hoezeer hij op mij gesteld was en dat hij mij de beste leerkracht vond 
die hij ooit gehad had. Het doet me genoegen u te kunnen vertellen hoeveel die brief voor 
mij betekende. Ik besloot toen met lesgeven door te gaan.”’

• Waarom gaf deze jongen een cadeautje en een brief? (Hij was zijn leerkracht dankbaar
en besefte waarschijnlijk dat hij, als hij in de schoenen van die leerkracht stond, zo’n
cadeautje en brief zeer zou waarderen.)

• Wat voor invloed had die uiting van dankbaarheid op iemands leven? (De leerkracht
besloot toch maar door te gaan met lesgeven.)

Vraag ter overweging

• Is er een leerkracht, leider, buurman, gezinslid of vriend die jij zou kunnen helpen door
hem je dankbaarheid te tonen?

Bespreking Wijs erop dat men in vasten- en getuigenisdiensten vaak, naast de getuigenissen zelf,
uitingen van dankbaarheid hoort.

• Kun jij enkele dingen noemen waar men vaak zijn dankbaarheid voor uit?

• Waar ben jij dankbaar voor?

Laat de jongemannen goed zien dat als iemand dankbaarheid voelt, het volkomen natuur-
lijk en ook goed is als hij deze gevoelens uit. Het zou ondankbaar zijn als hij dat niet deed.

Bordbespreking • Op welke manieren kunnen we nog meer dankbaarheid tonen?

Zet een samenvatting op het bord. Mogelijke goede antwoorden zijn: iemand even knuffelen,
blijk geven van ontroering, een gezinslid persoonlijk vertellen hoe dankbaar je voor hen bent, 
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‘dank u’ zeggen tegen iemand die ons geholpen heeft, een dankbrief schrijven, 
een cadeautje geven, in de getuigenisdienst van dankbaarheid getuigen, iets aardigs doen
voor iemand die je geholpen heeft, even opbellen, vriendelijk glimlachen.

Wij dienen de Heer te danken

Het volgende verhaal is aan een tijdschrift over bergbeklimming ontleend:

‘Door het touw boven stevig vast te zetten verzekert de klimmer die boven staat de veilige 
afdaling van de klimmer aan dat touw. Hij weet dat de afdalende klimmer, in geval er iets 
mis gaat met het klimgerei, volledig van hem afhankelijk is. Bij één van deze afdalingen 
raakte het klimgerei defect. De collega die boven stond, deed zijn uiterste best om het touw
vast te maken en zodoende de afdaling, die nu een val werd, te stoppen. Pas toen de 
vallende man, ondersteboven hangend, nog maar een enkele meter van de grond was, 
zag zijn collega boven kans de val, die de bewuste klimmer zeker het leven zou hebben 
gekost, te stoppen. De klimmer die op die manier was gered, zei later: “Wat zeg je nou 
tegen iemand die je leven gered heeft? Geef je hem een oud klimtouw voor Sinterklaas? 
Nee, je denkt aan hem terug. Je denkt altijd aan hem terug.”’ (Eric G. Anderson, ‘The Vertical
Wilderness’, Private Practice, november 1979, blz. 21; aangehaald in The Growing Edge, 
uitgave van ‘The Church Educational System’, februari 1982, blz. 1.)

• Waar denk je dat deze klimmer aan denkt als hij aan zijn vriend, die hem gered heeft,
terugdenkt? (Wat hij voelde toen hij merkte dat het touw boven hield; hoe moeilijk het
geweest moet zijn om dat touw te houden; hoe blij zij waren toen zij weer bij elkaar waren.)

• In hoeverre is het altijd aan iemand terugdenken een teken van dankbaarheid?

• Aan wie beloven wij elke week opnieuw te zullen denken?

Tekstbespreking Laat de jongemannen LV 20:77, 79 meelezen terwijl u deze verzen voorleest.

• Hoe vaak worden de woorden gedachtenis of indachtig in de avondmaalsgebeden
gebruikt? (Vier maal.)

• Hoe kunnen wij altijd de Heiland indachtig zijn? (Door er geregeld over na te denken wat
Hij voor ons betekent. Door Hem te dienen. Door aan zijn verwachtingen te voldoen.)

• Wat behoren onze gevoelens te zijn als het avondmaal wordt rondgediend? (Wij behoren
zeer dankbaar te zijn tegenover de Heer en onszelf te verplichten zijn geboden te onder-
houden.)

Laat de jongemannen LV 59:7 lezen en onderstrepen.

• Waarom moeten wij God in alles danken?

Citaat President Marion G. Romney van het Eerste Presidium heeft eens gezegd: ‘Dankbaarheid
is het juiste woord voor het gevoel van grote waardering dat wij hebben voor een dienst die
ons is bewezen, of voor iets dat wij hebben ontvangen. Dankbaarheid is het kenmerk van
een edele ziel. Er is weleens gezegd dat een ondankbaar mens vergeleken kan worden
met een varken dat onder een boom alle appels opeet zonder ooit naar boven te kijken om
te zien waar de appels vandaan komen’ (Conference Report, Bogotá Colombia Area
Conference 1977, blz. 28).

Een van de eerste voltijdzendelingen in Spanje heeft het volgende verhaal verteld:

‘Ik had een Spanjaard als collega toegewezen gekregen. Elke morgen verdween mijn 
collega, nadat wij opgestaan waren, naar een bepaald plekje in ons appartement om dan 
na een minuut of twintig, dertig, weer te voorschijn te komen. Daar wij gezamenlijk aten en 
baden en de Schriften bestudeerden, vroeg ik mijn collega op een dag waar hij elke morgen 
naartoe ging en waarom. Hij antwoordde: “Vanaf de dag dat ik de kerk heb gevonden en 
het voorrecht heb gekregen om een zending te vervullen is mijn leven helemaal ten 
goede veranderd. Ik ben zo blij en voel me zo bevoorrecht om tot de kerk te behoren en 
nu een zendeling van de Heer te zijn. Ik weet dat Hij van mij houdt en ik voel dat ik zeer 
ondankbaar zou zijn als ik niet elke dag tijd zou nemen om de Heer in gebed te laten weten 
hoe gezegend ik mij voel en Hem te danken voor alles wat Hij mij heeft geschonken.’

• Hoe denk je dat de Heer over deze zendeling dacht?

• Heb je ooit gebeden alleen maar om God te danken?Vraag ter 
overweging

Verhaal en
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Verhaal Vertel het volgende ware verhaal:

Een groepje scouts werd eens naar een kampeerplaats gebracht. De chauffeur kende de
omgeving niet zo goed en zette hen bij vergissing verscheidene kilometers van het 
kamp verwijderd af. De scouts probeerden een kortere route naar het kamp te vinden 
en verdwaalden. Het werd steeds donkerder, en zij werden steeds banger en verward. 
Een van de scouts stelde voor te knielen en te bidden. Zij knielden in een kring en de 
jongen die het voorstel had gedaan, werd gevraagd het gebed uit te spreken. Na het
gebed vonden zij al gauw het juiste spoor en weldra waren zij veilig in het kamp. Na dat een
paar minuten gevierd te hebben, zei de jongen die eerder het gebed had uitgesproken:
‘Wij zijn iets vergeten.’

• Wat waren zij volgens jou vergeten? (Zij waren vergeten om een dankgebed uit te spreken
nadat zij veilig in het kamp waren aangekomen.)

• Hoe komt het dat wij soms vergeten te danken nadat de Heer ons gebed om hulp heeft
verhoord?

Tekstbespreking Laat de jongemannen Lucas 17:11–19 meelezen terwijl u die verzen voorleest.

• Hoe komt het volgens jou dat negen van de tien melaatsen niet terugkwamen om de
Heiland te danken? (Misschien waren zij zo blij en zo gelukkig dat zij helemaal vergaten aan
de gevoelens van een ander te denken. Misschien waren zij te trots of ondankbaar, 
of misschien waren zij bang om terug te gaan.)

• Wat denk je dat de Heiland dacht van die ene melaatse die terugkwam om zijn dank-
baarheid te tonen?

• Hoe kunnen wij onze dankbaarheid jegens onze Hemelse Vader en de Heiland tonen?
(Door geregeld een dankgebed op te zenden, waarin we altijd de Heer en wat Hij voor ons
gedaan heeft te gedenken, door de Schriften te bestuderen, door anderen te dienen, 
door telkens als wij van het avondmaal gebruiken daar dankbaar voor te zijn, door onze
gevoelens van dankbaarheid in ons dagboek op te tekenen, door alleen of in onze 
vergaderingen lofzangen tot de Heer te zingen.)

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord.

Tot slot

Adviseur U zou de jongemannen voor hun vriendschap en inspiratie kunnen bedanken en kunnen
getuigen hoe belangrijk het is om dankbaar te zijn en dankbaarheid te tonen. Ook zou 
u de jongemannen kunnen voorstellen hun ouders of iemand anders eens een dankbriefje
te sturen.
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De positie van de 
vrouw begrijpen

DOEL Elke jongeman gaat een goed besef krijgen van de positie van de vrouw in de kerk, in de
maatschappij en thuis.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Voor elke jongeman een vel papier en een potlood.
c. Potloden voor het onderstrepen van de Schriften.

2. Vraag de toestemming van de bisschop of de gemeentepresident om drie zusters gedu-
rende drie tot vijf minuten te laten komen om te spreken over de volgende onderwerpen:
a. Hoe belangrijk en welk een zegen het is om een dochter van God te zijn.
b. Hoe belangrijk en welk een zegen het is om een echtgenote te zijn.
c. Hoe belangrijk en welk een zegen het is om een moeder te zijn.

3. Neem de boeken Ester en Ruth in het Oude Testament door en bereid u voor in het kort
iets te vertellen over deze twee prachtige voorbeelden van vrouw-zijn.

4. Zorg ervoor dat u plaat 5: Emma Smith, kunt tonen tijdens de les (zie tevens Evangelie-
platen 405 [34730 120]).

OPMERKING Elke jongeman wordt in zijn leven in belangrijke mate door vrouwen beïnvloed. De levens-
omstandigheden van een Aäronisch- priesterschapsdrager alsmede zijn lichamelijke 
en geestelijke gezondheid zijn voor een groot deel het gevolg van de inspanningen van zijn
moeder. Veel van zijn kennis en opvattingen over dit leven dankt hij aan de goddelijke
invloed van rechtschapen vrouwen zoals leraressen en vriendinnen. Door deze les kan
elke jongeman een goed besef krijgen van de zegeningen die hij heeft ontvangen doordat
bepaalde vrouwen hun van God ontvangen roeping in dit leven serieus hebben genomen.
Wees alert op de gevoelens van jongemannen die thuis geen moeder hebben.

U kunt eventueel twee weken voor deze les uittrekken. In de eerste les behandelt u dan het
lesmateriaal; in de tweede week laat u die drie toespraakjes houden en de onderwerpen
bespreken.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Wijs de jongemannen erop dat de Schriften vol voorbeelden van grote mannen en vrouwen
staan. Deze les gaat over de voorbeelden van grote vrouwen.

Vraag de jongemannen voorbeelden van getrouwe dochters van God uit de Schriften te
noemen. Zet hun antwoorden op het bord onder het hoofd Getrouwe dochters van God.
Laat de jongemannen bij elke naam die wordt genoemd vertellen waarom die persoon zo’n
bijzondere dochter van God was. Goede antwoorden zijn: Eva, Sara, Rebekka, Rachel,
Lea, Ruth, Noömi, Hanna, Ester, Maria, Sariah en Emma Smith.

Toon de plaat van Emma Smith. Leg uit dat LV 25 een openbaring voor Emma Smith, 
de vrouw van de profeet Joseph Smith, is. Laat de klas de verzen 1–3 lezen.

• Hoe weten we dat de Heer tevreden was over Emma Smith toen deze openbaring werd
gegeven? (Hij vergaf haar haar zonden en noemde haar een uitverkoren vrouw.)

Vrouwen spelen in Gods koninkrijk een belangrijke rol

Citaten en bord Wijs erop dat president Spencer W. Kimball in een toespraak tot de zusters van de kerk in
het bijzonder de nadruk gelegd heeft op drie belangrijke taken die de vrouwen in Gods 

Tekst- en 
bordbespreking
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koninkrijk hebben: ‘Er kan u geen grotere erkenning in deze wereld te beurt vallen dan
bekend te staan als een vrouw van God. Er kan u geen hogere status worden verleend dan
een dochter van God te zijn die ware zusterschap, de ware staat van het huwelijk en het
ware moederschap, of andere taken waardoor zij levens ten goede beïnvloedt, ervaart’
(’De rol van rechtschapen vrouwen’, De Ster, mei 1980, blz. 176).

Schrijf op het bord: Dochter van God, vrouw, en moeder

Leg uit dat er vele taken in de wereld zijn die door vrouwen net zo goed kunnen worden
verricht als door mannen, zoals in het onderwijs, de industrie, het zakenleven, bij de 
overheid en in andere beroepen, maar dat er bepaalde taken zijn die God speciaal door
vrouwen wil laten verrichten, en andere taken die Hij meer in het bijzonder door mannen wil
laten uitvoeren. Deze specifieke taken zijn uitermate belangrijk.

President Kimball heeft gezegd:

‘De vrouwen hebben in deze kerk een taak die, hoewel anders, even belangrijk is als de taak
die [de mannen] verrichten. Hun werk is in feite even fundamenteel als het werk dat van
ons gevraagd wordt – ook al spelen wij een andere rol en zijn onze opdrachten verschillend’
(Conference Report, oktober 1979, blz. 71–72; of Ensign, november 1979, blz. 49).

Ook de man heeft enkele fundamentele, door God gegeven, taken. Daartoe behoren onder
meer een rechtschapen zoon van God, echtgenoot en vader te zijn. Zet deze taken naast
die van de vrouw op het bord.

Wijs erop dat, als we deze taken, die God aan de man en de vrouw gegeven heeft, met
elkaar vergelijken, kunnen wij duidelijk zien dat de vrouw niet belangrijker is dan de man,
noch de man belangrijker dan de vrouw.

Laat de jongemannen 1 Korintiërs 11:11 onderstrepen en lezen.

• Wat leren we uit deze tekst? (Zowel de man als de vrouw zijn in Gods koninkrijk nodig. 
Voor wat God betreft moeten man en vrouw als partners samenwerken bij de vervulling van 
hun goddelijke taak op aarde.)

Laat de jongemannen uit de lijst van getrouwe vrouwen op het bord enkele concrete voor-
beelden aanhalen waarin die vrouwen handelden als 1) rechtschapen dochters van God,
2) goede, getrouwe echtgenotes en 3) liefhebbende moeders.

Vertel het volgende verhaal over Ester in uw eigen woorden.

Honderden jaren voor de geboorte van Jezus woonden er vele joden in en rond Babylon. 
Een daarvan was Ester. Omdat zij mooi en lief was, koos de koning haar tot zijn vrouw.

Enige tijd later voelde een van de hovelingen van de koning zich beledigd omdat een
zekere jood, Mordekai genaamd, niet voor hem wilde buigen. Deze hoveling overtuigde de
koning ervan dat de joden niet trouw aan de koning waren en de landswetten niet wilden
gehoorzamen. Hij wilde de joden laten doden. De koning stemde daarmee in.

Toen Ester hoorde wat de joden boven het hoofd hing, stond zij voor een moeilijke keuze:
ofwel hopen dat de koning niet zou ontdekken dat zij zelf jodin was, ofwel proberen haar
volk te redden, hoewel zij daarmee haar eigen leven op het spel zou zetten.

Zij besloot te proberen haar volk te helpen.

Lees Ester 4:16.

• Wat wilde Ester alle joden in het land laten doen? Waarom?

• Wat wilde zijzelf doen?

Ester was bang, omdat volgens de wet iedereen die de koning zonder toestemming 
aansprak, gedood kon worden. Maar Ester was bereid haar leven terwille van haar volk in
de waagschaal te stellen, en de koning gaf haar toestemming om te spreken. Door haar
dapperheid werden de joden tenslotte gered.

• Welke karaktertrekken van Ester hielpen haar een getrouwe dochter van God te zijn?

• Waarmee toonde Ester haar moed en rechtschapenheid?

Verhaal uit 
de Schriften

Tekst- en 
bordbespreking
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Laat nu de drie tevoren aangewezen zusters hun voordracht geven.

Tekstbespreking Laat de jongemannen Spreuken 31:10–13, 20, 26–28, 30 lezen.

• Welke bijzondere aspecten van de vrouw worden in deze teksten aangehaald?

• Waarom denk je dat de man en kinderen van zo’n vrouw haar zouden prijzen?

• Hoe denk je zelf de invloed van waardige vrouwen in jouw leven ervaren te hebben?

De vrouw verrijkt ons leven in haar goddelijke taak als moeder

Citaat Elk van ons is wel gezegend door vrouwen die gedaan hebben wat God van hen ver-
langde. President Kimball heeft over zulke vrouwen eens het volgende gezegd: ‘Wij zijn in
ons leven allemaal met bijzondere vrouwen gezegend – vrouwen die een diepgaande en
blijvende invloed op ons hebben. Hun bijdrage was en is uiterst belangrijk voor ons en is
iets dat een eeuwigdurende waarde voor ons heeft’ (Conference Report, oktober 1979, 
blz. 71; of Ensign, november 1979, blz. 48).

Activiteit Geef elke jongeman een vel papier en een potlood. Laat ieder de cijfers 1 t/m 4 onder
elkaar op het papier zetten en vervolgens achter elk cijfer de naam van een vrouw die hem
op de een of andere manier heeft geholpen of zijn leven heeft verrijkt. Het mag elke 
willekeurige vrouw zijn, zoals een familielid, buurvrouw, lerares of vriendin. Achter elke naam
moeten zij dan heel in het kort aangeven waar de hulp of bijzondere dienst van die vrouw
uit heeft bestaan. Geef de klas hiervoor ongeveer vier minuten en moedig hen aan om vier
namen op te schrijven.

Als de jongemannen hiermee klaar zijn, laat u hen elk één vrouw kiezen en in het kort
beschrijven wat die vrouw voor hem in zijn leven heeft gedaan. Het is beter dat de jonge-
mannen geen namen noemen, maar alleen iets vertellen over de steun die zij van deze per-
soon hebben ontvangen. U kunt als adviseur de jongemannen een eindje op weg helpen
door zelf enkele beschrijvingen uit uw eigen leven te vertellen. Laat hen, alnaargelang de
beschikbare tijd, zoveel mogelijk beschrijvingen geven van ontvangen vrouwelijke steun.

Aansporing Laat de jongemannen het lijstje dat zij gemaakt hebben nog eens voor zich nemen. 
Spoor hen aan vandaag iets te doen waaruit hun waardering en respect voor een of meer
van die vrouwen blijkt. Iedere jongeman kan bijvoorbeeld:

1. Zijn moeder in alle oprechtheid laten zien hoe dankbaar hij is.

2. Een praatje maken met een zuster in de kerk die hem les heeft gegeven en haar 
bedanken.

3. Een dankbriefje schrijven aan een vrouw die een bijzondere en positieve invloed op zijn
leven heeft gehad.

4. Zijn zus eens extra bedanken voor hulp die zij hem gegeven heeft.

Enkele 
voordrachten
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Een rechtschapen leven leiden
in een onrechtvaardige wereld

DOEL Elke jongeman zal het verlangen hebben om de geboden te gehoorzamen, ondanks alle
verleiding om dat niet te doen.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor elke jongeman de Schriften.

2. Plaat 6: Daniël weigert spijs en drank, en plaat 7: Daniël in de leeuwekuil (zie tevens
Evangelieplaten 114 en 117 [34730 112]).

3. Voor elke jongeman een zangboek.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij kunnen een rechtschapen leven leiden in een onrechtvaardige wereld

Verhaal Vertel het volgende verhaal:

Professor Evan Stephens, een van de vroegere dirigenten van het tabernakelkoor, had juist
het koor in een vergadering van de aprilconferentie geleid. Hij ging weer zitten en leunde
wat naar voren om goed naar de boodschap van president Joseph F. Smith te kunnen 
luisteren. Hij werd diep getroffen door de toespraak van de profeet over de jeugd, 
de verleidingen waaraan zij in deze wereld blootstaat en het belang om trouw te blijven
aan de leringen van het evangelie. Na afloop van de conferentie wandelde professor 
Stephens in zijn eentje in City Creek Canyon, net buiten Salt Lake City, en dacht diep na
over de geïnspireerde woorden van de president. Hij ging op een rotsblok zitten dat daar,
ondanks de enorme druk van het snelstromende water, onbewogen lag. Dat rotsblok leek
voor hem de symbolische voorstelling te zijn van wat hij die morgen gehoord had. Plotseling
stroomden hem de woorden en de muziek toe van wat eens een van de populairste 
liederen van de kerk zou worden. Zittend op dat rotsblok schreef hij eerst met potlood de
woorden en componeerde hij daarna de muziek van het lied ‘Trouw aan ’t geloof’ 
(Lofzang 170). Net als de profeet hield hij erg veel van de jeugd en, zoals hij het zelf 
uitdrukte, dit lied was zijn geestelijke raad voor hen. (Zie J. Spencer Cornwall, Stories of
Our Mormon Hymns [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1961], blz. 172–174.)

Deel de zangboeken uit en laat iedere jongeman lofzang 170, ‘Trouw aan ’t geloof’, 
opslaan. Laat de jongemannen om beurten een van de vier verzen en het koor voorlezen.

• Welke boodschap van de profeet trachtte broeder Stephens in dit lied weer te geven?

Wijs erop dat er, sedert mensenheugenis, velen zijn geweest die een enorme moed hebben 
betoond door niet te willen ‘dralen’ maar door rechtschapen temidden van een 
onrechtschapen wereld te willen leven. Een klassiek voorbeeld hiervan is Daniël in het 
Oude Testament.

Laat de jongemannen het boek van Daniël in het Oude Testament opslaan.

Leg uit dat Daniël als jongen reeds naar een vreemd land was gebracht – een land met
vreemde gewoonten, een vreemde taal, een vreemde omgeving en een vreemde 
godsdienst. De eerste proef die hij moest doorstaan deed zich al voor toen de koning
gebood dat allen die naar Babylon waren overgebracht zijn heerlijke wijn moesten drinken
en zijn vetrijk voedsel moesten eten. Daniël kende en begreep de geboden van de Heer.
Hij had geleerd dat het niet goed was om deze dingen te eten en dat hij Gods geboden
moest onderhouden. (Laat de plaat ‘Daniël weigert spijs en drank’ zien.) Daniël smeekte de
dienaar van de koning dat hij en zijn vrienden volgens hun eigen gezondheidsregels 
zouden mogen leven. De dienaar stemde erin toe om hen aan een proef van tien dagen te
onderwerpen om te zien wat er zou gebeuren.

Platen en verhaal
uit de Schriften

Bespreking van
de lofzang
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• Wat was het resultaat van Daniëls dieet? (Zie Daniël 1:15.)

• Hoe zegende God Daniël en zijn vrienden wegens hun gehoorzaamheid aan zijn
gezondheidswetten? (Zie Daniël 1:17.)

Een volgende uitdaging deed zich voor toen koning Nebukadnessar een droom had gehad
en die uitgelegd wilde hebben. Geen van de tovenaars en bezweerders in het koninkrijk
kon de koning vertellen wat zijn droom betekende. De koning was daar zo woedend over
dat hij gebood dat alle wijzen in Babylon, Daniël inbegrepen, gedood moesten worden.

• Wat deed Daniël nadat hij gehoord had wat de koning van plan was? (Zie Daniël 2:16.)

• Op welke wijze ontving Daniël het antwoord met betrekking tot de droom van de koning?
(Zie Daniël 2:17–20.)

• Hoe reageerde de koning op Daniëls uitleg van de droom en hoe werd Daniël beloond?
(Zie Daniël 2:46–48.)

Maar Daniël moest nog een proef doorstaan. Hij kreeg een zeer hoge positie in het koninklijk
bestuur. Hij werd tot rijksbestuurder over een aantal stadhouders benoemd die zeer 
jaloers op hem waren. Zij trachtten hem op iets verkeerds te betrappen zodat zij hem bij de
koning zouden kunnen aanklagen. Toen zij niets konden vinden, bedachten zij een list. 
De andere rijksbestuurders en stadhouders stelden een nieuwe wet in volgens welke dertig
dagen lang niemand in het koninkrijk zou mogen bidden. Alleen de koning mocht 
aanbeden worden. De koning scheen dat een goed idee te vinden en stelde een zware
straf op de overtreding van deze wet. Toen Daniël van deze nieuwe wet hoorde, was hij zeer 
ongerust want het gebed tot God was voor hem zeer belangrijk.

• Wat was de straf op overtreding van deze wet? (Zie Daniël 6:7.)

• Wat deed Daniël ondanks het feit dat hij van de wet en de straf op overtreding heel goed
op de hoogte was? (Zie Daniël 6:10.)

Daniëls jaloerse collega’s bespioneerden hem in zijn eigen huis en toen zij zagen dat hij
toch bad, vertelden zij dat aan de koning. De koning was echter zeer op Daniël gesteld en
het drong tot hem door welke lelijke streek de goddeloze stadhouders hadden uitgehaald.
Hij probeerde de wet te veranderen om Daniël van de leeuwen te redden, maar de stad-
houders herinnerden hem eraan dat een koninklijke wet niet meer veranderd kon worden.

• Wat zei de koning toen Daniël in de leeuwekuil werd geworpen? (Zie Daniël 6:16.)

Laat de plaat ‘Daniël in de leeuwekuil’ zien.

Daniël was een groot voorbeeld voor de koning geweest. De koning vertrouwde erop dat
Daniëls God hem uit de leeuwekuil zou bevrijden. De koning vastte de gehele nacht voor
Daniël en holde de volgende morgen naar de kuil en riep hem.

• Wat vroeg de koning aan Daniël? (Zie Daniël 6:20.) Wat was Daniëls antwoord? 
(Zie Daniël 6:22.)

• Welk besluit werd door de koning uitgevaardigd nadat hij dit wonder en Daniëls trouw
aan zijn God had gezien? (Zie Daniël 6:26–27.)

• Wat zou jij misschien gedaan hebben als je in Daniëls schoenen had gestaan?

• Wat kunnen wij uit Daniëls voorbeeld leren?

• Op welke manier kan een jongeman tegenwoordig in de verleiding worden gebracht om
ongehoorzaam te zijn aan een gebod van God?

Laat de jongemannen de verplichtingen die zij krachtens hun geloof op zich hebben 
genomen eens vergelijken met die van Daniël. Wijs op de enorme invloed die Daniël in zijn
eentje op een heel koninkrijk heeft gehad doordat hij verkoos rechtschapen te leven.

Adviseur Leg uit dat wij heden ten dage niet meer in een leeuwekuil worden geworpen wanneer we
voor ons geloof opkomen, maar wij kunnen wel op verschillende manieren voor net zulke
belangrijke beslissingen en consequenties komen te staan. Veel jongemannen hebben in
het verleden aan wereldse verleidingen het hoofd geboden en doen dit ook tegenwoordig
nog en leiden een rechtschapen leven.

Het volgende verhaal geeft goede voorbeelden van het overwinnen van wereldse 
verleidingen.

Verhaal en
bespreking
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‘Een ervaring die ik als uitermate bemoedigend en inspirerend ervaar, is om kennis te
maken met jonge mannen en vrouwen die zichzelf waarlijk gevonden hebben – die voor
zichzelf beslissen wat voor mens zij willen zijn en dan de moed opbrengen om boven de
sociale druk uit te stijgen en dat kind van God te zijn waarin Hij welbehagen toont. 
De kennismaking met zulke mensen versterkt mijn getuigenis en geeft mij meer vertrouwen
en geloof in de toekomst.

‘Ik ontmoette eens een jonge matroos die op een atoomonderzeeër voer. Zijn basis was
Schotland. Hij was daar aan boord het enige lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen. De onderzeeër was vaak weken achtereen op zee. 
Toen dit jong kerklid voor het eerst werd uitgezonden, ontdekte hij dat andere matrozen de
wand boven zijn kooi volgeplakt hadden met onzedelijke afbeeldingen van schaars
geklede vrouwen. Dat ergerde hem. Hij trok alles eraf en vernietigde het. Hij was zich
bewust van de mogelijke reacties van de andere manschappen, maar niettemin toonde hij
de moed om te doen wat hij juist achtte. Er werd geen enkele plaat meer opgehangen.
Integendeel, hij organiseerde op zijn eerste reis een zondagsschoolklas die door twee, 
drie man werd bijgewoond. Hij leerde een belangrijke les – over het algemeen tonen anderen
respect voor iemand die de moed heeft om voor zijn of haar overtuiging uit te komen en
niet bang is te doen wat volgens hem of haar juist is.

‘Bij een andere gelegenheid kwam ik in contact met een uitstekende veertienjarige 
tennisspeler. In een gebied dat verscheidene staten omvatte, had hij alle tenniswedstrijden
in zijn klasse gewonnen. Hij had de halve finale bereikt in een zeer belangrijk toernooi dat
in een verafgelegen stad plaats zou vinden. Toen hij daar aankwam, ontdekte hij dat hij
voor zondag op het programma stond. Hij ging naar de officials en vertelde hen dat hij niet
op zondag wenste te spelen. Die vertelden hem dat als hij aan dat toernooi wilde meedoen
hij op zondag moest spelen. Hij liet opnieuw weten dat hij niet op zondag wenste te spelen,
wel wetende dat dat zijn uitschakeling betekende. Toevallig werden de wedstrijden op 
zondag afgelast omdat het regende. Hij speelde op maandag en won die wedstrijd.

‘Daarna reisde hij met de andere finalisten per bus naar een andere stad om deel te nemen
aan de finale met deelnemers uit de hele Atlantische kuststrook van de Verenigde Staten.
Zij arriveerden op zondag. De trainer droeg de deelnemers op onmiddellijk naar de 
tennisbanen te gaan om te oefenen. De jongeman ging niet naar de tennisbaan. De trainer
vroeg hem waarom hij niet aan het oefenen was. Hij antwoordde: “Ik tennis niet op zondag.”
De trainer vroeg: “Waarom niet?” Zijn antwoord luidde: “Ik ben mormoon.”

‘Ik neem aan dat hij het allerliefst het kampioenschap voor zijn leeftijdscategorie wilde 
winnen; maar hij had zelf reeds het besluit genomen dat het heiligen van de sabbat
belangrijker was dan het tenniskampioenschap. Ziet u, hij had zichzelf gevonden en toonde
de moed en integriteit om te leven in overeenstemming met de beginselen waarin hij
onderwezen was. Ondanks druk van de omgeving had hij zijn beslissing genomen’ 
(Victor L. Brown, ‘Een licht op een berg,’ De Ster, juni 1981, blz. 31–32).

• Waarom denk je dat de zeeman en de tennisspeler zo sterk overtuigd waren van hun
godsdienst?

• Hoe moeilijk moet het volgens jou niet geweest zijn om te doen wat zij gedaan hebben?

• Welke zegeningen heb jij ontvangen omdat je voor je overtuiging bent uitgekomen?

Hulp zoeken om rechtschapen te kunnen leven

Wijs erop dat net zo min als Daniël en de twee jongelui uit voorgaande verhalen aan hun 
lot werden overgelaten toen zij iets wat rechtschapen was wilden doen, wij evenmin aan 
ons lot zullen worden overgelaten. De Heer houdt van ons allemaal; Hij wil graag dat wij 
slagen en laat ons niet aan ons lot over. Maar Hij wil ook dat wij lering uit onze ervaringen 
trekken zodat wij de nodige kennis zullen bezitten en de moed opbrengen om een 
rechtschapen leven te leiden.

• In welke bronnen heeft onze Hemelse Vader voorzien om ons te helpen rechtschapen te
leven?

Schrijf de antwoorden op het bord. Goede antwoorden zijn onder meer: het gebed, ouders
en andere familieleden, de Heilige Geest, de Schriften, priesterschaps- en kerkleiders,
goede vrienden.

Bespreking met
bord



149

Les 38

• Hoe kunnen we deze bronnen in verschillende situaties gebruiken om rechtschapener te
leven?

Laat de jongemannen iets vertellen over eventuele ervaringen die zij hebben gehad bij hun
pogingen om te midden van wereldse verleidingen rechtschapen te leven.

Tot slot

Getuigenis Getuig dat, ondanks de sombere aanblik van de wereld, er wel degelijk hedendaagse
Daniëls in ons midden zijn. Wij kunnen zelf ook als Daniël zijn en, te midden van de verlei-
dingen, een rechtschapen leven leiden in de wetenschap dat onze Hemelse Vader ons
altijd zal bijstaan en zegenen. Wij kunnen echt ‘trouw aan het geloof zijn’ en door het leven
gaan zonder ‘dralen’.

Lofzang Lees of zing lofzang 170 ‘Trouw aan ’t geloof’ nog eens door.
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Morele moed

DOEL Elke jongeman zal morele moed ontwikkelen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

2. Bestudeer de verhalen en praktijkgevallen zorgvuldig. Zij zullen meer invloed hebben op
de jongemannen als u ze vertelt in plaats van ze voor te lezen.

3. Naast de in deze les voorkomende stof kunt u nog een of meer van de volgende 
schriftuurlijke verhalen over morele moed gebruiken: David (1 Samuël 17); Sadrak, Mesak
en Abednego (Daniël 3); Joseph Smith (De geschiedenis van Joseph Smith 1:1–25). 

4. Eventueel kunt u gebruik maken van plaat 8: David doodt Goliat (Evangelieplaten 112).

OPMERKING Laat in deze les goed tot uiting komen wat het verschil tussen fysieke en morele moed is.
Het is de bedoeling dat de jongemannen door deze les gesterkt worden om persoonlijke
normen te zetten die overeenstemmen met evangelienormen, en volgens die normen te
handelen.

AANBEVOLEN 
ESSCHEMA Door morele moed te ontwikkelen kunnen we beter het hoofd bieden aan de 

uitdagingen van het leven 

Verhaal ‘Een jonge soldaat stond eens op wacht. Zijn sergeant, die altijd erg grove taal gebruikte
en die hij meestal trachtte te ontwijken, kwam naar hem toe. De rekruut bereidde zich voor
op de gebruikelijke stroom godslasterlijke taal die hij later weer uit zijn brein zou moeten
wegwassen. Zijn sergeant zei daarentegen: “Jij bent mormoon, is het niet?” Verrast knikte
de rekruut ja, maar de volgende opmerking verbaasde hem nog meer: (. . .) “Weet je wat ik
van jullie nou nog het merkwaardigste vind? Jullie zijn goed, ook als het helemaal niet
hoeft”’ (Douglas D. Alder, ‘Swimming Upstream’, New Era, juli 1977, blz. 19).

• Wat denk je dat de sergeant bedoelde?

Zet het woord moed op het bord.

• Wat is moed? (De geestelijke en emotionele kracht om vrijwillig te handelen wanneer 
men geconfronteerd wordt met gevaar.)

Zet nu het woord morele voor het woord moed op het bord.

• Wat is morele moed?

Laat de jongemannen beseffen dat morele moed een speciaal soort moed is, namelijk de
moed om altijd het goede te willen doen.

Tekstbespreking Laat de jongemannen Mosiah 18:9 lezen en onderstrepen.

• Wat betekent ‘te allen tijde als een getuige van God te staan, in alle dingen en in alle
plaatsen’?

• Waarom is daar soms morele moed voor nodig?

Leg uit dat men voor daden van fysieke moed vaak geroemd wordt. Voor daden van grote
morele moed wordt men vaak ook niet geroemd of toegejuichd.

• Onder welke omstandigheden zou iemand om morele moed belachelijk gemaakt of zelfs
vervolgd kunnen worden?

Bespreking met
bord

39
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Citaat Vertel het volgende:

‘Een jongen kan op het schoolplein een enorme invloed ten goede uitoefenen. Een jongen
kan in zijn voetbalelftal, op de universiteit of onder zijn collega’s onnoemelijk veel goed
doen door volgens het evangelie te leven, zijn priesterschap te eren, ongevraagd goede
daden te verrichten en op te komen voor alles wat goed en juist is. Het zal heus wel 
vaker gebeuren dat je door anderen, zelfs door hen die hetzelfde geloven als jij, bekritiseerd
en belachelijk gemaakt wordt, ook al respecteren ze je misschien wel omdat je het juiste
doet. Maar bedenk wel dat de Heiland zelf gemarteld, belachelijk gemaakt, bespuwd en
tenslotte gekruisigd werd omdat Hij weigerde zijn overtuiging geweld aan te doen. Heb je er
ooit weleens over nagedacht wat er gebeurd zou zijn als de Heer zwak was geweest en
had gezegd: “Ach, wat maakt het ook eigenlijk uit?” en zijn zending had opgegeven? 
Wat willen we zijn: weglopers? Of willen we, ondanks alle tegenstand en kwaad in de
wereld, dappere dienstknechten zijn? Laten we de moed hebben om tot de ware en toe
gewijde volgelingen van Christus gerekend te kunnen worden’ (N. Eldon Tanner, 
Conference Report, oktober 1975, blz. 113; of Ensign, november 1975, blz. 74–75).

Praktijkgevallen Lees en bespreek de volgende praktijkgevallen:

Geval 1

Een groepje jongens stond in de gang te kletsen in afwachting van de bel voor het einde
van de lunchpauze. Er kwam een jongen bij hen staan, die om zich heen kijkend, grijnsde:
‘Ik weet een schuine mop. Zijn er dames in de buurt?’

• Hoe zou jij die situatie aanpakken?

Geval 2

Kees had al enige tijd in de schoolbibliotheek zitten studeren. Hij was moe en maakte zich
zorgen. Hij begreep de lesstof niet zo goed als hij zou willen en morgen hadden ze het
proefwerk al.

Enkele jongens kwamen binnen en gingen aan zijn tafel zitten. Rik lachte eens naar Kees
en zei: ‘Hé Kees, ik heb goed nieuws. Ik heb hier drie van de vijf vragen van het proefwerk
van morgen. Ik heb ze net van de opgaven overgeschreven. Toen de leraar even naar het
kantoor was, zag ik ze op zijn tafel liggen. Hier heb je ook een kopie.’

• Waarom is dit een situatie die morele moed vereist?

• Wat zou Kees nu moeten doen?

Geval 3

Bob stond met twee vrienden in de rij voor de bioscoop. Omdat die bioscoop altijd goede
familiefilms draaide, had Bob er niet erg op gelet wat er nu vertoond werd. Eenmaal bij het
loket gekomen merkte Bob dat het een film was die niet gepast was voor een priester-
schapsdrager.

• Bob stond voor een belangrijke keuze. Wat zou hij nu moeten doen?

Citaat Lees het volgende citaat voor:

‘Het is niet zo moeilijk om een ware strijder voor het priesterschap te herkennen weet u.
Men komt ze overal tegen. Hij is degene die op zondag altijd nee zegt tegen films, 
en tegen om het even welke [onzedelijke] film op ieder ogenblik (omdat hij weet dat dat
een verleiding is waar hij beslist niet aan toe moet geven). Hij is degene die altijd nee zegt
tegen boeken, tijdschriften, plaatjes of verhalen die onzedelijk zijn. Hij is degene die nee
zegt tegen sporten op zondag. Hij is degene die nee zegt tegen een biertje of een sigaret,
ook wanneer anderen zouden zeggen: “Probeer het eens; gewoon een keer.” Deze 
moedige strijder is ook degene die ja zegt tegen de priesterschapsvergadering op zondag-
morgen, tegen de avondmaalsdienst, tegen het betalen van tiende, tegen dagelijks bidden,
tegen instituut- en seminariecursussen wanneer anderen daar nee tegen zeggen. 
Deze standvastige jongeman is iemand die ja zegt tegen een zending wanneer anderen
daar nee tegen zeggen’ (H. Burke Peterson, Conference Report, oktober 1974, blz. 97; 
of Ensign, november 1974, blz. 68–69).

Wijs de jongemannen erop dat als zij een juiste beslissing nemen in gevallen waar voor die
beslissing morele moed vereist is, zij gelukkiger in hun leven zullen zijn en meer succes
zullen hebben.
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Zij die morele moed ontwikkelen zullen volgens het evangelie van Jezus Christus
leven en het verdedigen

Adviseur Vertel het volgende verhaal:

In het Engelse toneelstuk A Man For All Seasons (Een mens voor alle tijden) wordt de grote
morele moed van Sir Thomas More bijzonder sterk belicht. Koning Hendrik VIII van 
Engeland wilde dat More een eed aflegde waarin hij alle handelingen van de koning goed-
keurde. Maar More was ervan overtuigd dat de koning verkeerde dingen deed. De koning
zette More echter steeds meer onder druk om die eed af te leggen. Zijn landgoederen 
werden hem afgenomen. Vervolgens werd hij voor het gerecht gedaagd en gevangen gezet.
Uiteindelijk werd hij ter dood veroordeeld, en dat alles omdat hij niet tegen zijn geweten
wilde ingaan.

De koning wist heel goed dat More als persoon en vanwege zijn houding door velen werd
bewonderd. Zelfs de koning wilde hem eigenlijk niet ter dood laten brengen. In een laatste
poging om More van gedachten te doen veranderen, liet koning Hendrik More’s vrouw en
hun dochter Meg hem in de gevangenis opzoeken.

Zij drongen er bij hem op aan om die eed af te leggen en zijn leven te redden. In deze
scene in het toneelstuk herinnert More’s dochter hem eraan dat hij haar altijd had geleerd
dat God alleen maar kijkt naar wat er in het hart omgaat en niet naar de woorden die de
lippen spreken. Zij smeekt hem dan: ‘Spreekt u dan de woorden van de eed maar denkt
anders in uw hart.’

More’s antwoord was: ‘Is een eed niet iets wat wij tot God zelf zeggen?’ Toen vouwde hij
zijn handen tot een kom en zei vervolgens: ‘Meg, als een man een eed aflegt, neemt hij zijn
leven in zijn eigen handen, zo, net als water. Als hij dan zijn vingers spreidt – hoeft hij er
niet op te rekenen zichzelf ooit nog terug te kunnen vinden’ (Robert Bolt, A Man For All
Seasons [New York: Random House, 1960], blz. 140).

More werd uiteindelijk ter dood gebracht omdat hij niet tegen zijn geweten in wilde gaan.

Citaat Vertel nu dat op een keer de profeet Joseph Smith met enkele broeders in de gevangenis
in Richmond (Missouri) zat opgesloten. Zij zaten daar al een hele tijd. Op een avond
hoorde Joseph Smith de bewakers brallen en sterke verhalen vertellen over de wrede en
onmenselijke manier waarop zij de kerkleden behandeld hadden.

Laat een jongeman die goed kan voorlezen de volgende door Parley P. Pratt neergeschreven
ervaring voorlezen:

‘Plotseling sprong hij op en met donderende stem, als een brullende leeuw riep hij als ik mij
goed herinner, het volgende:

‘“STILTE, jullie duivels uit de afschuwelijke hel. In de naam van Jezus Christus bestraf ik u
en gebied ik u te zwijgen; deze taal wil ik geen minuut langer aanhoren. Houdt ogenblikke-
lijk op of anders sterft u of ik NU, OP DIT OGENBLIK!”

‘Hij zweeg. Daar stond hij, fier rechtop, in angstaanjagende majesteit. Geketend, zonder
wapen; kalm en met de waardigheid van een engel keek hij neer op de bang geworden
bewakers die hun wapens hadden laten zakken of op de grond hadden laten vallen; 
zij stonden daar met knikkende knieën en krompen in een hoek ineen of kropen naar zijn
voeten en vroegen hem vergiffenis; zij hielden zich verder stil totdat zij werden afgelost’
(Autobiography of Parley P. Pratt, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], blz. 211).

Citaat Lees de volgende woorden van ouderling Dean L. Larsen van de Zeventig voor en laat de
jongemannen goed letten op wat zij hieruit kunnen leren ten aanzien van het gedrag dat
van een priesterschapsdrager verwacht wordt:

‘Het is niet genoeg dat we weten wat juist is en geloven dat het goed is. We moeten bereid
zijn ons standpunt uiteen te zetten en eraan vast te houden. We moeten bereid zijn onder
alle omstandigheden te handelen overeenkomstig wat we geloven. Het is voor ons van
weinig nut iets te geloven als onze handel en wandel in ons persoonlijk leven en in het
openbaar tegengesteld aan dat geloof blijkt te zijn’ (Conference Report, oktober 1978, blz.
49; of Ensign, november 1978, blz. 34–35).

Leg er de nadruk op dat het bij waarachtige morele moed in het bijzonder om de woorden
‘onder alle omstandigheden’ gaat.
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Les 39

Lees nu verder:

‘Tegenwoordig vereist het grote moed om een getrouwe heilige der laatste dagen te zijn.
Voor velen is het niet gemakkelijk en zal het waarschijnlijk niet gemakkelijker worden. 
De beproevingen van onze tijd zijn zwaar. Dat geldt in het bijzonder voor u, jonge mannen
van de Aäronische priesterschap. Getrouw zijn aan de manier van leven die de Heer ons
heeft gegeven, maakt ons niet altijd tot openbare helden. De moed van onze overtuigingen
houdt echter zijn eigen beloning in. Armin Suckow jr., een dertienjarige jongen uit Duitsland
heeft dat ontdekt. Hij heeft een brief aan het tijdschrift The New Era geschreven over een
interessante ervaring die hij gehad heeft. Hij schreef: “Op een keer in de kersttijd spraken
we met een leerkracht van onze school over Jezus. Hij zei dat, nadat Jezus gestorven was,
Hij van de aarde was heengegaan en nu dood was. Terwijl de docent sprak, dacht ik aan
onze kerk en ik wist dat Jezus na drie dagen werd opgewekt en door vele mensen gezien.
Later is Hij ten hemel gevaren. Ik had het gevoel dat ik de leerkracht en de leerlingen
moest vertellen dat de waarheid volkomen anders was dan de leraar zojuist verteld had.
De leerkracht wilde mijn mening helemaal niet horen, maar desondanks (. . .) vertelde ik hun
dat Jezus was opgestaan. Het zinde de leraar helemaal niet dat ik hem verbeterde, maar ik
ging verder. Toen zei hij dat het gewoon een kwestie van opvatting was. Ik antwoordde
hem dat iedereen in de Schriften over deze gebeurtenis kan lezen en dat het zo duidelijk
beschreven is, dat niemand een andere mening over het verhaal kon hebben dan die
welke ik verteld had. Na de les wilde de leerkracht weten tot welke kerk ik behoorde. 
Ik vertelde hem dat ik tot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
behoorde. Die dag had ik echt een goed gevoel binnen in me.’ (‘The Savior Lives!’, 
New Era, december 1977, blz. 18; zie De Ster, april 1979, blz. 66–67.)

Tot slot

Aansporing Spoor de jongemannen aan om een voorbeeld van morele moed uit de praktijkgevallen of
verhalen van deze les te kiezen en die morele moed in hun eigen leven toe te passen.
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Verleidingen vermijden 
en overwinnen

DOEL Elke jongeman gaat beseffen hoe hij verleidingen kan vermijden en overwinnen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Potloden om in de Schriften te onderstrepen.

OPMERKING Een jongeman die voor grote verleidingen komt te staan, heeft misschien het gevoel dat hij
geen weerstand kan bieden. Maar met de hulp van de Heer kan hij de juiste keuze maken.
Hij kan Satan verslaan. Hij kan verleidingen overwinnen. Het beste moment om een besluit
te nemen is natuurlijk nu, voordat hij een verleiding tegenkomt. Het is uw taak de jonge-
mannen te helpen verleidingen te leren vermijden en weerstaan.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Ouderling Boyd K. Packer heeft eens het volgende over een belevenis in een Afrikaans
natuurreservaat verteld:

‘We stopten bij een kleine waterplaats om naar de dieren te kijken die daar kwamen drinken.
Het was een erg droog jaargetijde geweest en er was niet veel water; het waren eigenlijk
alleen maar modderpoelen. Als de olifanten door de zachte modder liepen, sijpelde het
water in de diepe sporen die zij achterlieten en daar konden de andere dieren dan uit 
drinken.

‘Vooral de antilopen waren erg zenuwachtig. Zij kwamen heel voorzichtig naar zo’n 
modderpoel toe om dan meteen weer heel angstig weg te rennen. Ik merkte dat er geen
leeuwen in de buurt waren en vroeg de gids waarom zij niet dronken. Zijn antwoord (. . .) was:
“Krokodillen.”

‘Ik was ervan overtuigd dat hij een grapje maakte en vroeg hem heel ernstig: “Wat is er aan
de hand?” Maar hij antwoordde weer: “Krokodillen.”

‘“Dat is toch je reinste nonsens,” zei ik. “Er zijn hier geen krokodillen, dat kan iedereen toch
zien.” (. . .)

‘“Iedereen begrijpt toch dat je geen krokodil in een olifantspoor kan verstoppen.”

‘De gids merkte wel dat ik hem niet geloofde en wilde mij, denk ik, een lesje leren. 
We reden naar de volgende waterplaats waar de wagen op een wat hogere oever aan de
rand van het modderige water werd geparkeerd zodat we op de poel konden kijken.
“Daar,” zei hij, “nu kunt u het zelf zien.”

‘Ik zag echter alleen maar modder en een beetje water en de zenuwachtige dieren een
stukje verderop. En toen ineens zag ik het! – in de modder lag een geweldige krokodil te
wachten op een niets vermoedend dier dat zijn dorst zou komen lessen.

‘Op slag was ik bekeerd! Toen de gids merkte dat ik nu wel naar hem wilde luisteren, 
zette hij zijn lesje voort door te zeggen: “Het hele park zit vol krokodillen; ze zitten niet alleen
in de rivieren. Er is hier nergens water zonder een krokodil in de buurt en u doet er goed
aan daar echt rekening mee te houden”’ (Conference Report, april 1976, blz. 45; ook
Ensign, mei 1976, blz. 30–31).

• In welk opzicht zijn verleidingen te vergelijken met krokodillen? (Zij zien er vaak zo
onschuldig en aantrekkelijk uit, alsof ze er helemaal niet zijn. Toch kunnen ze ons beide
vernietigen.)

Verhaal en
bespreking

40
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• Hoe reageerde ouderling Packer aanvankelijk toen de gids hem over de krokodillen ver-
telde? (Ongelovig. Hij dacht dat hij het beter wist, dat er helemaal geen gevaar was.)

• Heb je zelf ook ooit zo’n houding tegenover verleiding aangenomen?

• Waarom is zo’n houding gevaarlijk? (Daardoor kunnen we zelfgenoegzaam worden en
doof voor waarschuwingen.)

• Hoe kunnen we voorkomen dat we door ‘geestelijke krokodillen’ – ofwel verleidingen – 
te pakken genomen worden? (Wij kunnen acht slaan op plaatsen waar we verleidingen 
ontmoeten en die plaatsen vermijden. Ook kunnen we luisteren naar de gidsen die de Heer
ons gegeven heeft.)

• Wie heeft de Heer ons als gids gegeven om ons tegen geestelijke krokodillen te 
waarschuwen? (Onze ouders, leerkrachten en priesterschapsleiders, onze profeet daarbij
inbegrepen.)

De beste manier om verleidingen te weerstaan is ze te vermijden

Citatenbespreking Wijs erop dat wij ons wellicht afvragen hoe wij de verzoekingen van Satan, ondanks de
middelen en de vaardigheid die hij aanwendt, toch kunnen weerstaan. Wij zijn niet 
machteloos. Lees de volgende woorden van de profeet Joseph Smith voor: ‘Alle wezens
die een lichaam bezitten, hebben macht over hen die geen lichaam hebben. De duivel
heeft alleen macht over ons als wij dat toelaten’ (Leringen van de profeet Joseph Smith,
blz. 162; eigen cursivering).

• Hoe staan wij toe dat Satan macht over ons verkrijgt? (Door aan zijn verleidingen gehoor
te geven en onszelf in situaties te begeven waarin wij in verleiding kunnen worden
gebracht.)

Ouderling Hartman Rector jr. van de Zeventig heeft ons een belangrijk beginsel geleerd om
verleidingen te overwinnen:

‘Ik heb ervaren dat het bijzonder gevaarlijk is om net over de boomtoppen te vliegen. 
Ik ben 26 jaar lang marinepiloot geweest. Het was echt spannend om uit te testen hoe laag
ik over de bomen kon scheren, (. . .) en het is ontzettend gevaarlijk. Als je nog maar net de
boomtoppen mist en je motor sputtert eventjes, lig je in de bomen.

‘Laten we eens aannemen dat de marine een gebod had: “Gij zult uw vliegtuig niet in de
bomen terecht laten komen.” Ze hadden inderdaad een dergelijk gebod. Ten einde dat
gebod helemaal goed te kunnen naleven moet ik aan dat gebod van de marine een eigen
gebod toevoegen, zoals bijvoorbeeld: “Gij zult niet lager dan 1500 meter boven de bomen
vliegen.” Door dat te doen wordt het marinegebod om niet de bomen in te vliegen heel
gemakkelijk na te leven en heb je de veiligheidsfactor aanzienlijk vergroot’ (Conference
Report, oktober 1972, blz. 172; of Ensign, januari 1973, blz. 131).

• Welke regel zou jij voor jezelf, met ouderling Rectors raad voor ogen, kunnen stellen om
het woord van wijsheid beter te kunnen houden? (Mogelijke antwoorden zijn onder meer:
het kiezen van goede vrienden, niet naar feestjes gaan wanneer je weet dat daar alcohol
gedronken wordt of drugs genomen; liever zelf een feestje organiseren waar je de sfeer en
consumpties zelf in de hand hebt.)

• Welke regel zou jij voor jezelf kunnen stellen om het je gemakkelijker te maken altijd rein
te blijven? (Mogelijke antwoorden zijn onder meer: niet naar onzedelijke films gaan kijken,
nooit pornografische lectuur lezen en nooit alleen met iemand van het andere geslacht een
huis binnengaan.)

Door van te voren belangrijke beslissingen te nemen, kunnen wij verleidingen vermij-
den

Adviseur Leg uit dat het heel belangrijk is om niet alleen situaties te vermijden waarin we aan verlei-
ding bloot kunnen staan, maar om al tevoren besloten te hebben wat te doen als we ooit in
een moeilijke situatie terecht zouden komen. Die beslissing moeten wij van tevoren nemen,
op een moment dat we daar nog de tijd en de vrijheid toe hebben, en niet pas op het
moment dat wij voor de verleiding komen te staan.
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Citaatbespreking Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball voor:

‘Toen ik nog een kleine jongen was, (. . .) hoorde ik mijn leerkrachten steeds weer zeggen:
“Wij drinken niet; wij roken niet; wij drinken geen thee of koffie; dat heeft de Heer ons 
voorgeschreven.” (. . .)

‘Als ik dan alleen de koeien aan het melken was of aan het hooien, kon ik over die woorden
nadenken. Ik liet ze steeds maar weer door mijn gedachten gaan en nam toen een besluit:
“Ik, Spencer Kimball, zal nooit enige vorm van alcohol zelfs maar proeven. Ik, Spencer
Kimball, zal nooit tabak aanraken. Ik zal nooit koffie drinken, ook zal ik nooit thee aanraken
– niet omdat ik zo goed kan uitleggen waarom ik dat niet behoor te doen, maar omdat de
Heer het verboden heeft.” (. . .) Mijn besluit was genomen.

‘Dat is het punt waar het me nu om gaat. Dat besluit had ik toen al, als kleine jongen, 
genomen: “Ik zal die dingen nooit aanraken.” Toen ik dat besluit eenmaal genomen had,
was het gemakkelijk om me daar aan te houden en ik ben er nooit van afgeweken. 
Ik heb voor velerlei verleidingen gestaan, maar ik analyseerde ze niet eens. Ik ging er niet
eens voor zitten om me af te vragen: “Zal ik het doen, of toch maar niet?” Ik kon altijd tegen
mezelf zeggen: “Ik heb al lang besloten om dat niet te doen – en daarom doe ik het niet”’ 
(Conference Report, Stockholm Sweden Area Conference 1974, blz. 86).

• Wat doe je als vrienden je een sigaret aanbieden? Moet je dan op dat moment een
beslissing nemen of heb je, net als president Kimball, al lang geleden besloten om, wat er
ook gebeurt, het woord van wijsheid te houden?

• Welke geboden heb je nog meer besloten te gehoorzamen, ongeacht de verleiding waar
je voor zou kunnen komen te staan?

• Welke beslissingen heb je tevens genomen als je je eenmaal voorgenomen hebt om je
waardig te maken om op zending te gaan? (Dat je het woord van wijsheid niet zult breken,
niet onrein zult zijn enzovoort.)

God kan ons van verleiding bevrijden

Wijs erop dat wij, ondanks onze uiterste inspanningen om verleidingen te vermijden, 
toch nog bij tijd en wijle op de proef worden gesteld.

Laat de jongemannen 1 Korintiërs 10:13 lezen en onderstrepen.

• Wat wordt ons in dit vers beloofd? (Dat God ons altijd het middel zal verschaffen om aan
verzoekingen het hoofd te kunnen bieden. Deze ‘uitkomst’ kan betekenen dat wij ons niet
bewust aan verzoekingen moeten blootstellen. Wij moeten niet opzettelijk de verleiding
opzoeken en dan verwachten dat God ons daartegen zal beschermen.)

Benadruk dat God ons altijd bij verzoekingen uitkomst zal bieden, maar wij moeten de
geboden mogelijkheid dan ook gebruiken. Wij moeten een uitkomst verlangen.

Lees en onderstreep LV 31:12.

• Welke raad geeft deze tekst ons om aan verzoekingen het hoofd te kunnen bieden? 
(Altijd te bidden. Zet het woord gebed op het bord.)

• Wat kunnen we nog meer doen om verzoekingen het hoofd te bieden? (Wij kunnen onze
slechte gedachten vervangen door goede, de woorden van een lofzang in gedachte
nemen of voor onszelf een lievelingstekst opzeggen. Wanneer onze omgeving een bron van
verzoeking is, kunnen we die veranderen. Wij kunnen bijvoorbeeld de televisie afzetten of
een bioscoop uitlopen. Het helpt soms om een vriend op te bellen of met een ouder te 
praten zodat we niet de verzoeking niet alleen hoeven te overwinnen.)

• Wat heeft jou geholpen om aan verleidingen te weerstaan?

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord.

Praktijkgeval Vertel het volgende voorval in uw eigen woorden.

Robs vrienden hadden hem uitgenodigd om mee te gaan naar een nieuwe film. Rob wist
dat daar enige aanstootgevende scènes in voorkwamen en had het gevoel dat hij niet
moest meegaan. Maar toen hij dat zijn vrienden vertelde, lachten en scholden die hem uit.
‘Iedereen heeft die film toch gezien,’ zeiden ze, ‘het zal je heus geen kwaad doen.’

Tekst- en 
bordbespreking
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• Wat moet Rob in zo’n situatie doen?

Tenslotte gaf Rob toe en besloot hij mee te gaan. De volgende week kwamen hem in de
kerk, en vele keren daarna ook nog, allerlei ruwe woorden en onfrisse beelden uit die film in
gedachten, en dat vaak op momenten dat hij daar helemaal niet op bedacht was. 
Hij probeerde niet meer aan die dingen te denken – hij wilde er ook helemaal niet meer aan
denken – maar het kostte hem heel wat moeite om ze uit zijn gedachten weg te werken.

• Op welke manier gaf Rob de duivel een kans om hem in zijn macht te krijgen? 
(Door zichzelf in een compromitterende situatie te brengen, door naar de argumenten van
zijn vrienden te luisteren.)

• Wat was het gevolg daarvan?

• Hoe kon hij, toen hij die film eenmaal gezien had, de daarin voorkomende aanstootge-
vende scènes uit zijn gedachten weren?

• Hoe zou hij het hele probleem hebben kunnen vermijden?

Tot slot

Citaat Wij behoeven helemaal niet aan verzoekingen toe te geven. President David O. McKay
heeft eens gezegd:

‘Ik wil aan de mannen van het priesterschap de volgende waarschuwing geven. Satan zal
trachten u op uw zwakste punt aan te pakken en voor zich te winnen, en als u zich op dat
punt zelf verzwakt heeft voordat u zich in dienst van de Heer heeft begeven, zal hij die
zwakheid nog verergeren. Weersta hem en u zult sterker worden. Hij zal trachten u op een
ander punt te verzoeken. Weersta opnieuw en hij zal zwakker worden en u sterker, 
totdat u, ongeacht uw omgeving, kunt zeggen: “Ga achter mij Satan; want er staat 
geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen” (Lucas 4:8)’ 
(Conference Report, april 1969, blz. 94; of Improvement Era, juni 1969, blz. 28).

Aansporing Spoor de jongemannen aan verleidingen te vermijden, belangrijke beslissingen op voor-
hand te nemen en te trachten voortdurend te bidden om Satan en zijn verzoekingen te kun-
nen overwinnen en het eeuwige leven te kunnen beërven.
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Het avondmaal:
tot zijn gedachtenis

DOEL Elke jongeman is het waardig om aan de verordening van het avondmaal deel te nemen.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor elke jongeman de Schriften.

2. Potloden om de Schriften te onderstrepen.

OPMERKING Doordat wij elke week het avondmaal gebruiken, verliezen we de heiligheid ervan weleens
uit het oog. Het is de bedoeling dat u de jongemannen door deze les de betekenis van die
heilige verordening duidelijk maakt.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Tekstbespreking Laat de jongemannen Johannes 1:29 lezen. Leg uit dat in de dagen van het Oude
Testament het eerstgeboren lam aan de Heer werd geofferd. Leg uit dat, evenals het lam
geofferd werd als symbool van het offer dat de Heiland eenmaal zou brengen, het 
avondmaal ons herinnert aan het offer dat Hij voor ons gebracht heeft.

Laat de jongemannen de betekenis van het brood en het water uitleggen.

Het avondmaal herinnert ons aan het offer van Jezus en aan onze verbonden

Lees Lucas 22:19–20.

• Bij welke gelegenheid stelde Jezus het avondmaal in? (Na hun laatste avondmaaltijd, 
vlak voor zijn lijden in Getsemane.)

• Waarom heeft Jezus het avondmaal ingesteld? (Om een tastbare herinnering aan Hem
bij ons achter te laten.)

Vat deze bespreking samen door de volgende woorden op het bord te schrijven: Het
avondmaal herinnert ons aan Jezus en aan zijn offer voor ons.

Adviseur Leg uit dat het doel van het avondmaal tweeledig is: het is niet alleen een herinnering aan
het offer van Jezus, het geeft ons ook de gelegenheid om een verbond met Hem te sluiten
dat we alles willen doen wat Hij van ons gevraagd heeft. In de avondmaalsgebeden staan
drie specifieke beloften.

• Waar staan de avondmaalsgebeden? (In Leer en Verbonden 20:77, 79 en Moroni 4:3, 5:2.)

Lees en onderstreep LV 20:77 (of Moroni 4:3).

• Welke drie dingen ‘betuigen’ of beloven we te doen wanneer wij van het avondmaal
nemen?

Zet de drie beloften op het bord.

Wij beloven om:

1. De naam van Christus op ons te nemen.

2. Hem altijd indachtig te zijn.

3. Zijn geboden te onderhouden.

• Trachten wij werkelijk deze beloften oprecht na te komen?Vraag ter 
overweging
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Bespreking • Wanneer heb je deze beloften voor het eerst gedaan? (Bij de doop.)

Bespreek de drie beloften in het kort, gebruik daarbij vragen en verhalen zoals de volgende:

• Wat wil de naam van Christus ‘op ons nemen’ zeggen? (Bereid te zijn om altijd en overal
volgens de leringen van Christus te leven. Zie Mosiah 5:5–7; 18:8–9.)

• Wat mag men van ons verwachten als wij Christus’ naam op ons nemen? (Dat wij ons
best doen om volgens Christus’ leringen te leven en Hem eer aandoen.)

• Wat zouden anderen van Christus denken als zij Hem beoordeelden naar de manier
waarop wij als zijn volgelingen ons gedragen?

Praktijkgeval Je bent pas in een nieuwe buurt komen wonen. Een groepje jongens komt voor schooltijd
een praatje met je maken. Zij stellen zich aan je voor en vragen je van alles – over je familie,
je vorige school, je hobby’s, je godsdienst.

• Wat zou je dan doen? Zou je hun met trots vertellen dat je tot De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen behoort, of zou je het stilletjes voor je houden
uit angst dat zij misschien je vrienden niet meer willen zijn als ze dat horen?

• Als je je belofte om Jezus’ naam op je te nemen gestand wilt doen, wat zou je dan 
moeten doen?

• Wat wil Jezus ‘altijd indachtig’ zijn zeggen? (Vaak aan Hem denken en zijn leringen in
ons dagelijks leven toepassen.)

• Op welke manier helpt Jezus ‘altijd indachtig zijn’ ons om Satans verzoekingen te over-
winnen?

• Waar en wanneer was je in de afgelopen week Jezus indachtig?

Bespreking • Waardoor worden wij soms tijdens het avondmaal van het denken aan Jezus afgeleid?

• Wat kunnen wij tijdens de ronddiening van het avondmaal doen om ons beter op Jezus
Christus te concentreren? (Zet de antwoorden eventueel op het bord. Mogelijke antwoorden
zijn onder meer: Aan het leven, de zending en de grote liefde van Jezus voor ons denken;
nadenken over de symboliek van het avondmaal; nadenken over de woorden en de 
boodschap van de avondmaalslofzang.)

• Wat kunnen we gedurende de week doen om onze belofte om Jezus indachtig te zijn na
te komen? (De Schriften bestuderen, bidden, de seminarieklas en andere kerkvergaderin-
gen bijwonen, ons gedragen alsof Jezus bij ons was, zijn geboden onderhouden en onze
familie en anderen laten zien dat wij van ze houden.)

Tekstbespreking Lees Johannes 14:15 voor. Bespreek met de jongemannen waarom onze liefde voor
Christus blijkt wanneer we zijn geboden onderhouden.

• In welk opzicht maakt het Jezus altijd indachtig zijn het ons gemakkelijker om zijn gebo-
den te onderhouden?

Lees de zegen over het water voor (LV 20:79 of Moroni 5:2). Leg uit dat oorspronkelijk wijn
voor deze verordening werd gebruikt. (Zie LV 27, de opmerkingen aan het hoofd van de
afdeling en de verzen 1 en 2.)

• Welke beloften komt in beide gebeden voor? (Om Jezus altijd indachtig te zijn.)

• Als wij ons werkelijk gedragen naar de geest en letter van deze belofte, hoe zouden wij
dan leven? Zouden wij dan nog een herinnering aan die andere twee beloften nodig hebben?

De Geest van de Heer zal met hen zijn die het waardig zijn van het avondmaal 
gebruiken

Bordbespreking • Wat belooft de Heer ons als wij trouw blijven aan de verbonden die wij sluiten als we van
het avondmaal nemen? (Dat wij zijn Geest altijd met ons zullen hebben.)

Zet het volgende op het bord: God belooft ons zijn Geest.

• Wat maakt het uit in ons leven om de Geest van de Heer met ons te hebben? 
(Wij plukken de vruchten van die Geest, zoals kennis, troost en leiding.)

Vraag ter 
overweging
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• Hoe kan je met behulp van de Geest het evangelie naleven?

Tekstbespreking Leg uit dat om de Heilige Geest voortdurend bij ons te hebben, het niet voldoende is om
alleen maar van het avondmaal te nemen. Wij zullen dat waardig moeten zijn.

Lees 1 Korintiërs 11:27–30.

• Wat zegt Paulus hier over hen die het niet waardig zijn om van het avondmaal te nemen
en dat toch doen? (Hij zegt dat zij ‘zich aan het lichaam en het bloed des Heren
bezondigen’ en dat zij dat tot hun eigen oordeel doen.)

• Wil dat zeggen dat we volmaakt moeten zijn om van het avondmaal te kunnen nemen?
(Nee, maar we moeten het evangelie zo goed mogelijk naleven en ons van onze overtre-
dingen bekeren.)

• Hoe kunnen wij ons erop voorbereiden om het waardig te zijn om van het avondmaal te
nemen? (Door ons dagelijks te bekeren, door iemand die wij gekwetst hebben vergeving te
vragen en door veel aan Christus en zijn offer te denken. Wij kunnen tijdens het ronddienen
van het avondmaal de avondmaalsgebeden door onze gedachten laten gaan en om
kracht voor het nakomen van onze verbonden bidden.)

• In de schrift staat ‘Maar een ieder beproeve zichzelf’. In hoeverre wordt het gemakkelijker
om in de juiste geest het avondmaal te gebruiken wanneer wij ons leven geregeld onder
de loep nemen (’onszelf geregeld beproeven’)?

• Waarom is het tijdens het ronddienen van het avondmaal een goed moment om ons
leven te onderzoeken?

Citaat Een van de zegeningen van deelname aan het avondmaal is dat wij ons geestelijk kunnen
vernieuwen en ons zodoende kunnen sterken om het evangelie meer in zijn volheid te
leven. Ouderling Melvin J. Ballard heeft eens gezegd:

‘Ik heb dat zegenrijke voorrecht altijd gezien als een middel om geestelijk te groeien, en er
is geen andere verordening die dat doel zo effectief verwezenlijkt als het waardig te zijn
om deel te nemen aan het avondmaal van de Heer. Wij gebruiken voedsel om ons lichaam
in stand te houden. Zonder voedsel zouden we zwak en ziekelijk worden en lichamelijk
achteruit gaan. Zo is het voor ons geestelijk lichaam net zo nodig om het avondmaal te
gebruiken en zodoende geestelijk voedsel voor onze ziel te verkrijgen. (. . .)

‘Wie van ons schaadt, tussen twee sabbatdagen, nooit eens zijn geest door een woord,
gedachte of handeling? Wij doen dingen waar wij later spijt van hebben en hopen op 
vergeving, of wij hebben ten onrechte iemand kwalijk bejegend. (. . .) Wij verkrijgen dan geen
vergeving door herdoopt te worden; (. . .) maar door ons van onze zonden te bekeren, 
door naar diegene toe te gaan, die wij gekwetst hebben of jegens wie wij gezondigd hebben,
en hem of haar om vergeving te vragen. Als we dat gedaan hebben, kunnen we van het
avondmaal gebruiken en als we ons oprecht bekeerd hebben en ons in de juiste geest
hebben gebracht, kunnen we vergeving ontvangen en zal onze ziel geestelijk worden
genezen.’ (Sermons and Missionary Services of Melvin J. Ballard, bez. dr. Bryant S. Hinckley
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1949], blz. 148–149.)

Tot slot

Aansporing Lees de jongemannen de volgende aansporing voor:

‘Jullie, jongemannen van de Aäronische priesterschap, die de verantwoording voor het
avondmaal dragen, bestudeer de betekenis, de heiligheid en de heilige verantwoordelijk-
heid die jullie met dat voorrecht hebben verkregen.’ (John H. Vandenberg, ‘The Presiding
Bishopric Speaks about the Sacrament’, Improvement Era, november 1967, blz. 16.)

Getuigenis Getuig van de heiligheid van het avondmaal, van het belang van de nodige voorbereiding
zodat men het waardig is om van het avondmaal te nemen en de zegeningen die daaraan
verbonden zijn, kan ontvangen.

Spoor de jongemannen aan uit het hoofd te leren waar de avondmaalsgebeden in de
Schriften te vinden zijn, daar zij als priester die later vaak zullen moeten uitspreken.
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Gehoorzaam 
de algemene autoriteiten

DOEL Elke jongeman gaat zich ten doel stellen de aanwijzingen van Gods geordende leiders op
te volgen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.

2. Vraag aan de mediathecaris of aan de leden in uw wijk exemplaren van De Ster met
conferentietoespraken van de kerkleiders (voor elke jongeman één).

3. Zet citaten uit recente conferentietoespraken op kaartjes of papier.

4. Bereid het verhaal van ouderling Groberg (zie les) goed voor door aan een jongeman te
vragen het tijdens de les voor te lezen.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De wil en zin des Heren worden ons via zijn geordende leiders bekendgemaakt

In een toespraak tijdens een algemene conferentie heeft ouderling John Groberg van de 
Zeventig verteld over een ervaring die hij als zendeling gehad heeft op de eilanden in het 
zendingsgebied van het zuidelijke deel van de Stille Oceaan.

‘Als districtspresident had ik tot taak de belangen van de kerk te behartigen en het evangelie
te prediken in een groep van vijftien verspreid liggende eilandjes. Wij reisden bijna uitslui-
tend per zeilboot. (. . .)

‘Op een keer ontvingen we bericht dat één van de zendelingen op een van de afgelegen
eilandjes ernstig ziek was. Het weer was dreigend. (.. .) Door de zware zeegang schoten we
niet erg op en we kwamen pas laat in de middag aan. De zendeling bleek inderdaad ern-
stig ziek te zijn. Na ernstig gebed werd hij gezalfd en daarbij kreeg ik heel sterk het gevoel
hem naar het ziekenhuis op het hoofdeiland te brengen, en ook om dat meteen te doen. (.. .)

‘Er werd veel (. . .) gepraat over de duisternis, de storm, het geweldige rif met zijn uiterst
nauwe doorgang naar de haven, (. . .) maar het duurde toch niet lang voor acht man, 
waaronder de zieke zendeling, een zeer ervaren kapitein en een nogal ongeruste districts-
president aan boord gingen. (. . .)

‘Zodra we in open zee waren leek het wel of de storm nog zevenmaal erger werd. (. . .) 
De zware wolken en striemende regen maakten de toch al donkere lucht nog zwarter.
Geen sterren, geen maan, geen rust; alleen maar een heksenketel. (. . .)

‘Toen we slingerend en stampend dichter bij het rif kwamen, zocht iedereen naar het licht
dat de opening aanduidde, de enige ingang van onze haven. Waar was het? (. . .) De regen
striemde ons in gezicht en ogen – ogen die tevergeefs naar dat levensreddende licht 
zochten.

‘Toen hoorde ik het angstaanjagende geluid van de golven die tegen het rif beukten! 
Het was heel dichtbij, te dichtbij! Waar was dat licht? Tenzij wij precies die opening zouden
binnenlopen, zouden we op het rif lopen en door dat monster met zijn duizenden tanden
aan stukken worden gescheurd. (. . .)

‘Sommigen begonnen te jammeren, anderen te kermen en te huilen en één of twee zelfs
hysterisch te gillen. Toen de paniek tot een climax kwam en velen smeekten naar bakboord
of stuurboord te gaan, (. . .) keek ik naar de kapitein: op diens gezicht zag ik alleen maar
kalmte, het gezicht van iemand met eeuwenoude wijsheid en ervaring, met ogen turend in
de duisternis voor ons. Hij opende rustig zijn door weer en wind verweerde mond en, 
zonder zijn ogen ook maar even van zijn doel af te wenden en met een nauwelijks 
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merkbare beweging van het roer, kwamen de bevrijdende woorden over zijn lippen: (. . .) 

“Daar is het licht!” (. . .)

‘Ik kon het licht niet zien, maar de kapitein wel. En ik was er van overtuigd dat hij het kon
zien. (. . .) Met een laatste enorme golf werden we door de rifopening gestuwd en kwamen
we in rustiger water. (. . .)

‘Wij waren in de veilige haven, we waren thuis. (. . .)

‘De grote les die we hieruit kunnen leren. is de volgende: Er zijn er die, door jarenlange
ervaring, oefening en krachtens een bijzondere goddelijke roeping, verder, beter en 
helderder kunnen zien dan anderen, en die ons, voordat we het zelf in de gaten hebben, 
in situaties waarin we zowel geestelijk als lichamelijk ernstig gewond, of zelfs gedood 
kunnen raken, kunnen en willen redden’ (Conference Report, oktober 1976, blz. 61–63; 
of Ensign, november 1976, blz. 44–45).

• Op wie slaan die laatste regels van ouderling Grobergs verhaal? (Op de leiders van 
de kerk.)

Lees eventueel de laatste paragraaf van het verhaal nog eens.

• Hoe komt het dat Gods geroepen leiders verder, beter en helderder kunnen zien?

• Welke zekerheid hebben wij dat onze priesterschapsleiders de wegen des Heren kennen
en ons veilig over de stormachtige zeeën van deze tijd kunnen loodsen?

Laat de jongemannen LV 1:38 en 68:2–4 lezen en onderstrepen.

• Wie zijn de dienstknechten van de Heer waarover in deze teksten wordt gesproken?

Laat de jongemannen enige kerkleiders noemen die leiding en raad ontvangen voor hen
en anderen.

Zet aan de hand van de antwoorden van de jongemannen het volgende schema op het
bord:

Laat de jongemannen aan de hand van dit schema de volgende vragen beantwoorden:

• Via welke geordende leider(s) geeft de Heer ons de volgende informatie:

1. Een nieuwe openbaring voor de kerk. (Het Eerste Presidium.)

2. Goedkeuring aan de roeping van een jongeman als quorumpresident. (De bisschop.)

3. Een roeping tot bisschop. (De ringpresident.)

4. Een beoordeling of een jongeman of jongevrouw klaar is om een zending te vervullen.
(De bisschop en ringpresident.)

5. De roeping van een zendeling naar een bepaald zendingsgebied. (Het Eerste Presidium.)

6. Instructies en inspiratie voor het voeren van een gesprek over de naleving van de
gedragsnormen door iemand. (De bisschop.)

7. Het kerkbeleid inzake de huidige kwalijke praktijken in de wereld zoals abortus, porno-
grafie en drugs. (Het Eerste Presidium.)

8. Raad die u in uw leven nodig heeft. (De bisschop.)
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Citaat Wijs erop dat de zin en wil van de Heer ons via zijn geordende leiders bekend worden
gemaakt: ‘De stem van het Eerste Presidium en de eensgezinde stem van alle anderen die
met hen de dragers van de sleutels van het koninkrijk zijn, zullen de heiligen en de wereld
altijd over de door de Heer gewenste paden leiden.’ (Joseph Fielding Smith, Conference
Report, april 1972, blz. 99; of Ensign, juli 1972, blz. 88.)

Wij kunnen ons voordeel doen met de leiding van kerkleiders

Vertel het volgende verhaal van president David O. McKay.

‘Onlangs las ik dat een jachtopziener een draad aan een boom gebonden zag die een dicht
bos inliep. Hij besloot de draad te volgen om te zien waar hij heen voerde. Hij baande 
zich een weg door kreupelhout en overhangende takken en stuitte tenslotte op een jager 
die de rest van de draad als een balletje in zijn hand hield. Toen de opziener de jager 
vroeg waar die draad voor diende, antwoordde de jager: “Ik heb gehoord dat er in dit 
oerwoud weleens mensen verdwaald zijn en bedacht dat als ik mijn richtingsgevoel zou 
kwijtraken, ik ten minste op deze manier nog terug kan”’ (Treasures of Life [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1962], blz. 404).

• Hoe kunnen wij voorkomen dat we in deze wereld verdwalen? (Door de raad van onze
priesterschapsleiders op te volgen.)

• Hoe hebben jouw priesterschapsleiders jou geholpen om op het rechte pad te blijven?

• Waar vinden wij recente uitspraken ten aanzien van het kerkbeleid inzake huidige 
problemen of strijdvragen? (In De Ster.)

Geef nu elke jongeman een exemplaar van De Ster met een verslag van een algemene
conferentie. Vraag elke jongeman de index met onderwerpen die tijdens die conferentie
zijn besproken door te nemen. Laat elke jongeman toespraken opzoeken die raad bevatten
die vooral voor hen bijzonder nuttig is.

• Wat hebben wij aan deze informatie? (Er wordt in verteld hoe we ons kunnen voorberei-
den, waarschuwingen gegeven voor zaken die we moeten vermijden, en het helpt ons
algemeen een beter begrip te krijgen.)

• Hoe ben jij gezegend doordat je de raad van de profeten hebt opgevolgd?

Citaat Lees het volgende citaat van ouderling Marion G. Romney voor:

‘Heden ten dage openbaart de Heer zijn wil over zaken van onze tijd aan alle inwoners der
aarde en in het bijzonder aan de leden van de kerk, via zijn levende profeten, met het
Eerste Presidium aan het hoofd. Wat zij zeggen als presidium is wat de Heer zelf zou zeggen
indien Hij hier was, (. . .) en het is Schriftuur’ (Conference Report, april 1945, blz. 90).

De kerkleiders dringen er bij ons op aan volgens andere normen te leven dan die van
de wereld

Citaat Leg uit dat wanneer wij de aanwijzingen van de algemene autoriteiten opvolgen, wij zullen
merken dat van ons wordt verwacht dat wij volgens normen leven die in de wereld niet veel
weerklank vinden. President George Q. Cannon stelde eens een proef voor aan getrouwe
heiligen der laatste dagen: ‘Als de kloof tussen onszelf en de wereld met de dag wijder wordt,
(. . .) kunnen wij er zeker van zijn dat wij, hoe langzaam ook, vooruitgang maken. Wanneer
daarentegen onze gevoelens en genegenheid, onze lusten en verlangens kennelijk parallel
met die van de wereld om ons heen lopen, (. . .) doen wij er goed aan onszelf eens goed
onder de loep te nemen (. . .)’ (Millennial Star, 5 oktober 1861, blz. 645).

Tekstbespreking Laat een jongeman 1 Johannes 2:15–17 voorlezen.

• Waarom dienen onze lusten en verlangens anders te zijn dan die van andere mensen in
de wereld om ons heen?

• In welk opzicht dient een heilige der laatste dagen anders te zijn dan de rest van de
wereld? (Hij dient reine, zuivere gedachten te koesteren, de waarheid lief te hebben,
bescheiden in kleding en voorkomen te zijn, op een rechtschapen wijze liefdesdiensten te
verrichten, het woord van wijsheid te houden, gehoorzaam te zijn en een christelijk voor-
beeld te geven.)

Activiteit en
bespreking

Verhaal en
bespreking
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Vraag de jongemannen 1 Petrus 2:9 te lezen. ’Een volk [Gode] ten eigendom’ slaat erop
dat wij door het lijden van de Heiland gekocht zijn, Gods eigendom geworden zijn. 
Daarom dienen wij het goede voorbeeld te geven van wat een rechtschapen levenswijze is.

Activiteit Verdeel het quorum in groepjes. Geef elke groep een papiertje met een citaat uit een
recente conferentietoespraak of gebruik de volgende citaten. Laat de jongemannen de
raad lezen en vertellen in hoeverre zij anders zullen zijn dan de wereld als zij de raad van
de profeten opvolgen.

1. ‘Vele vormen van oneerlijkheid, zoals bij voorbeeld winkeldiefstallen, worden door ons
goedgepraat. (. . .)

‘Oneerlijkheid uit zich in vele vormen: (. . .) door het bestelen van kassa’s of van 
eigendommen van de werkgevers; (. . .) door het buitenshuis maar ook binnenshuis stelen
van geld of andere waardevolle bezittingen; (. . .); door gebruik te maken van het openbaar
vervoer zonder ervoor te betalen; en door alle andere vormen van oneerlijkheid, in allerlei
omstandigheden. (. . .)

‘Over diefstallen en oneerlijke handelingen zegt de Heer: “Gij zult niet stelen”’ (Spencer W.
Kimball, De Ster, april 1977, blz. 5).

2. ‘Terwijl zij de vreugde der wereld zoeken, dwalen velen van onze jongeren af naar 
verboden paden, waar zij beginnen te experimenteren met alcohol, tabak en drugs, 
wat allemaal verslavend werkt. En tenslotte raken zij verzeild in veel ander kwaad, 
dat met deze dingen samengaat. De invloed van de televisie is vooral schadend daar
alcohol, tabak en seks worden voorgesteld als zijnde populair en “in”’ (N. Eldon Tanner,
De Ster, april 1977, blz. 34).

3. ‘Pornografie neemt hand over hand toe, en de kwalijke invloeden ervan zien we aan alle
kanten. U weet waar het om gaat. Ik wil alleen maar zeggen dat noch een volwassene,
noch een jongere kan kijken of luisteren naar pornografie of erin kan handelen zonder
een besmetting, een gevaar voor de maatschappij te worden’ (N. Eldon Tanner, De Ster,
april 1977, blz. 34).

4. ‘Onzedelijkheid en onkuisheid zijn vandaag de dag zo vanzelfsprekend, dat onze jongeren
die deze dingen op de televisie en films voorgeschoteld krijgen, denken dat het 
geaccepteerde vormen van leven zijn. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het
is onszelf schoon en rein en kuis te houden’ (N. Eldon Tanner, De Ster, april 1977, blz. 34).

Citaat Lees het volgende citaat voor:

‘Wij moeten ons altijd voor ogen houden dat hoewel wij in de wereld zijn, wij niet van de
wereld moeten zijn. Wij kunnen de wegen van de wereld niet volgen. Wij moeten anders
durven zijn. Wij moeten ons niet laten beïnvloeden door diegenen die ons raar vinden. 
De Heer heeft tot de kinderen Israëls gezegd:

‘“Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is, en u heeft de Here uitverkoren 
om Hem een eigen volk te zijn uit al de volken, die op de aardbodem wonen” 
(Deuteronomium 14:2)’ (N. Eldon Tanner, De Ster, april 1977, blz. 34).

Tot slot

Laat de jongemannen exemplaren en conferentie-uitgaven van De Ster zien en verwijs nog 
eens naar het bord. Leg er in het bijzonder de nadruk op dat zij de zin en de wil van de 
Heer te weten kunnen komen door de woorden van door God geroepen leiders, waaronder 
hun plaatselijke leiders die hun instructies van de algemene autoriteiten ontvangen, 
te lezen, te bestuderen en ernaar te luisteren. Geef uw getuigenis dat er, inzake 
hedendaagse problemen, raad en leiding voorhanden is. Geef daar eventueel enkele 
voorbeelden van.

AANBEVOLEN 
ACTIVITEIT Stel de jongemannen voor een of meer van de volgende activiteiten doen:

1. Naar een gebiedsconferentie of algemene conferentie gaan.

2. Hedendaagse richtlijnen van algemene autoriteiten gebruiken in toespraken die ze later
in de kerk zullen geven.

Getuigenis en
aansporing
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3. Eventuele vragen die ze hebben op te schrijven en dan naar de toespraken van de 
algemene autoriteiten op de conferentie te luisteren om een antwoord te vinden.

4. Een recent nummer van De Ster met conferentietoespraken te lezen zodat ze te weten
komen wat het beleid of de leer van de kerk is in zaken waar zij vragen over hebben.

5. Een samenvatting van de boodschap van het Eerste Presidium in een recent nummer
van De Ster te maken en daarover verslag aan de jongemannen uit te brengen.
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De geestelijke voorbereiding 
op een zending

DOEL Elke jongeman gaat beseffen dat hij geestelijk goed voorbereid moet zijn om met succes
een zending te vervullen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van de Schriften.

2. Maak voor elk jongeman een kopie van het uitreikblad ‘Manieren waarop men zich
geestelijk op een zending kan voorbereiden’.

OPMERKING In deze les kunnen de jongemannen leren hoe zij zich geestelijk op hun zending kunnen
voorbereiden. Zij moeten weten dat de geestelijke instelling die zij nu ontwikkelen hun later
als zendeling in de dienst van de Heer zeker van pas zal komen. Afhankelijk van de
beschikbare tijd kunt u eventueel twee weken voor deze les uittrekken.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding

Laat de jongemannen proberen zich voor te stellen dat de kerk, in de eeuw van computers,
rekenmachines, robots enzovoort, een robotzendeling heeft uitgevonden met de naam
ouderling Cal Q. Later.

• Wat zou ouderling Call Q. Later heel goed kunnen doen als zendeling?

• Wat zou het voordeel kunnen zijn om duizenden van die robotzendelingen over de
gehele wereld zendingswerk te laten doen? (Mogelijke antwoorden kunnen zijn: zij zouden
heel goed bestand zijn tegen alle lichamelijke moeilijkheden van een zending; zij zouden
uitstekend voor alle door de zendelingen te geven lessen geprogrammeerd kunnen worden;
zij zouden voor het vloeiend spreken in welke taal ook geprogrammeerd kunnen worden;
zij zouden heel goed op het beantwoorden van de meest voorkomende vragen die 
zendelingen gesteld worden, geprogrammeerd kunnen worden; zij zouden in hun manieren
en gedragingen helemaal op de beschaving van het land waar zij naartoe gezonden 
zouden worden, kunnen worden ingesteld; voor onderdak en voedsel zouden zij niets
behoeven te betalen; zij zouden zonder moe te worden de ene zending na de andere 
kunnen vervullen.)

• Denk je dat een dergelijk plan succes zou hebben? Waarom niet?

• Welke kenmerken van een effectieve zendeling kunnen alleen maar door een mens 
worden ontwikkeld? (Liefde, geestelijkheid, een getuigenis, enthousiasme, inspiratie door
de Heilige Geest.)

Leg uit dat dat allemaal geestelijke eigenschappen zijn die onmisbaar zijn in het zendings-
werk. Onderzoekers van de kerk hebben bijvoorbeeld behoefte aan een getuigenis dat
door de Heilige Geest wordt ingegeven. Een robot zou nooit een efficiënte zendeling kunnen
zijn omdat zendingswerk alleen maar succes heeft als de zendeling, naast zijn lichamelijke,
intellectuele en sociale bekwaamheden ook over geestelijke eigenschappen beschikt.

Hoe kan een Aäronisch-priesterschapsdrager zich op een zending voorbereiden?

Bespreking Wijs erop dat elke zendeling over geestelijke kracht dient te beschikken om succes te 
kunnen hebben. Vertel dat u vertrouwen hebt dat iedere jongeman de geestelijke kracht
kan ontwikkelen om een succesvolle zendeling te worden.

43
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• Wat betekent het om geestelijke ingesteld te zijn? (Dat de betrokkene geheel is 
afgestemd op, en toegang heeft tot de geestelijke hulp die God verschaft in de vorm van
liefde, vergevensgezindheid, inspiratie, getuigenis, openbaring en onderscheid.)

• Waarom zegent God een zendeling niet automatisch met geestelijke eigenschappen
zodra hij tot zendeling is aangesteld? (Geestelijkheid is een karaktertrek die, net als de
andere vermogens die we bezitten, ontwikkeld moet worden.)

• Waarom moet je niet wachten met je geestelijk voor te bereiden totdat je in het zendings-
gebied aankomt? (Het betekent enorm tijdverlies om verscheidene maanden op zending 
te zijn zonder te beschikken over de geestelijke eigenschappen die noodzakelijk zijn om
goed te dienen.)

• Wanneer is de beste tijd voor jou om je geestelijk op je zending voor te bereiden? 
(Nu je nog het Aäronisch priesterschap draagt.)

Citaat President Kimball heeft eens gezegd:

‘Wanneer ik om meer zendelingen vraag bedoel ik geen zendelingen zonder een getuigenis
of zendelingen die niet voldoen aan de gestelde normen. (. . .)

‘Er zijn nog veel te veel jongelui die de leeftijd voor een zending bereiken zonder daar op
voorbereid te zijn. Die moeten dan natuurlijk niet op zending worden gestuurd. Maar 
zij moeten zich allemaal wel voorbereiden’ (’When the World Will Be Converted,’ Ensign,
oktober 1974, blz. 7–8).

Wijs erop dat een zendeling door zijn geestelijke voorbereiding over een aantal 
eigenschappen beschikt die een robot nooit kan verkrijgen. Bespreek de volgende twee 
vragen nadat u de situaties hebt voorgelezen: Waarom zou een robot een dergelijke 
situatie nooit behoorlijk aankunnen? Wat zou jij, als een geestelijk goed voorbereide 
zendeling, in zo’n geval kunnen doen?

1. Een kind van het gezin dat door de zendelingen wordt onderwezen, is aangereden en
naar een ziekenhuis gebracht voor een spoedoperatie.

2. Een vader zegt dat hij nog nooit heeft gebeden en er helemaal niet zo zeker van is dat
God gebeden verhoort.

3. Een jongeman ziet het nut niet om te stoppen met roken en drinken.

4. De moeder in een onderzoekersgezin vertelt dat zij zich nog nooit, in welke kerk dan ook
die zij ooit heeft bezocht, welkom of thuis heeft gevoeld.

Laat de volgende gedachten tot hun recht komen: Een robot kan niet liefhebben, een
zegening geven, antwoord op een gebed krijgen, geloof oefenen, of een getuigenis ontwik-
kelen; een mens kan dat wel. Een jongeman in het Aäronisch priesterschap kan leren om
die dingen goed te doen en daarmee zich voor te bereiden om met de nodige geestelijke
kracht op zending te gaan.

Tekstbespreking Laat de jongemannen LV 42:14 lezen, onderstrepen en bespreken.

• Wat leren we uit deze tekst? (Om te kunnen onderwijzen moeten we de Geest van de
Heer bezitten.)

• Op welke manier kunnen wij ons erop voorbereiden om later anderen met de Geest te
kunnen onderwijzen?

Citaatbespreking President Spencer W. Kimball heeft aan toekomstige zendelingen eens het volgende
gezegd:

‘Om later anderen te kunnen onderwijzen moet je zelf studeren, overdenken, teksten leren
en een getuigenis opbouwen. De Heer heeft gezegd: “Wanneer gij zijt voorbereid, zult gij
niet vrezen.” (. . .) Iedereen die binnen afzienbare tijd op zending gaat, moet voor een
directe en behoorlijke deelname aan het zendingswerk goed onderwezen, geoefend en
onderlegd worden. (. . .)

‘Het moet zeker zo zijn dat wanneer een jongeman negentien jaar is geworden, hij zo van
de betrekkelijk makkelijke rol van thuis in de belangrijke rol van zendeling kan overstappen,
zonder dat hij daarvoor zijn leven, zijn normen of zijn vooropleiding helemaal moet
omgooien’ (’Advice to Young Men: Now Is the Time to Prepare’, New Era, juni 1973, blz. 9).

Bespreking van
enkele situaties
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• Waarom is het voor een zendeling zo belangrijk om een getuigenis te hebben?

• Wanneer moet de voorbereiding waar president Kimball over gesproken heeft beginnen?
(Op dit ogenblik, terwijl je het Aäronisch priesterschap draagt.)

Leg uit dat het Aäronisch priesterschap het voorbereidend priesterschap wordt genoemd.
Het bereidt een jongeman voor op het Melchizedeks priesterschap waarmee hij de 
geestelijke macht zal krijgen om anderen te zegenen en te onderwijzen.

Een geestelijk goed voorbereide zendeling wacht een grote beloning

Vertel de volgende ware verhalen over zendelingen die geestelijk goed voorbereid waren. 
Laat de jongemannen goed opletten in welk opzicht deze zendelingen geestelijk goed 
voorbereid waren en hoe zij voor deze voorbereiding werden beloond.

Verhaal 1

‘Dit was mijn eerste zondag op zending en ik was in een nieuwe gemeente in Noord-Wales
geplaatst. Mijn collega en ik woonden bij de enige leden in dat hele gebied. Hun huis 
was de kerk. Ons slaapkamertje was de lesruimte voor de kinderen. Dit zou de eerste 
zondag worden dat het gezin Wilkins, onderzoekers, naar de kerk zou komen. De ouders
hadden vier kinderen onder de acht jaar, twee jongens en twee meisjes. Mijn collega zei:
“Ik zal de ouderklas in de zondagsschool in de huiskamer les geven en jij geeft de 
kinderen in onze slaapkamer les.” Ik had nog nooit iemand les gegeven, maar ik kende
enige verhaaltjes die Jezus had verteld en die in de loop der jaren mijn lievelingsverhalen
waren geworden. Ik vond ze zonder moeite in de Schriften terug en las het verhaal van de
goede herder, die de negenennegentig schapen alleen liet om het verloren schaap te 
zoeken, nog eens goed door. Ik voelde door inspiratie dat dit verhaal die kinderen net zo
dierbaar zou kunnen worden als het mij was. Ik maakte wat figuurtjes voor een flanelbord.
Toen knielde ik in ons slaapkamertje neer en bad dat deze eerste les in de kerk voor de
jongens en meisjes goed zou mogen verlopen. De kerk begon zodra het gezin was 
aangekomen en spoedig gingen we naar ons geïmproviseerd klaslokaaltje voor de zondags-
schoolles. De kinderen vonden het leuk om op het bed van mijn collega te zitten; 
ik zat tijdens het lesgeven op mijn eigen bed. Wij voelden allemaal de Geest van de Heer.
Nu, achttien jaar later, dient één van de jongens, als teruggekeerde zendeling in een 
bisschap. De andere jongen is getrouwd; zijn vrouw is na hun huwelijk ook lid van de kerk
geworden. De beide meisjes zijn in de tempel getrouwd en voeden hun kinderen ook in de
kerk op.’

• Welke geestelijke taken moest deze zendeling in de eerste week van zijn zending 
vervullen? (De Schriften gebruiken, bidden en met de Geest onderwijzen.)

• Wat was het resultaat van de geestelijke voorbereiding van deze zendeling? 
(Hij was in staat om kinderen het evangelie te onderwijzen, hoewel hij dat nog nooit eerder
had gedaan.)

• Wat zou jij nu kunnen doen om geestelijk net zo voorbereid te zijn als die zendeling?

Verhaal 2

‘Ik was maar voor drieënhalve week in Noord-Wales. Vier dagen nadat ik broeder en zuster
Wilkins in de Atlantische Oceaan had gedoopt werd ik naar Chester (Engeland) 
overgeplaatst. Mijn nieuwe collega en ik togen snel aan het werk om een nieuw gebied te
openen. Wij kwamen met veel nieuwe mensen in contact en hadden het gevoel dat we
daar spoedig succes zouden hebben. Doordat het een nieuw gebied was, waren er geen
andere priesterschapsdragers en, binnen een straal van ongeveer twintig kilometer, 
ook geen andere zendelingen. Alles ging heel goed totdat mijn collega op een morgen
kronkelend van de pijn wakker werd. Hij had een acute blindedarmontsteking. Hij vroeg mij
hem te zalven. Ik voelde heel duidelijk dat de Heer wilde dat hij een zegen zou ontvangen
en dat ik die moest geven, hoewel ik nog nimmer tevoren iemand gezalfd had. Ik bad om
hulp en gaf hem toen, in de naam van Jezus Christus, een zegen. Daarna liep alles verder
op rolletjes voor mijn collega. Het lukte me hem veilig in het ziekenhuis te krijgen en daar
werd er heel goed voor hem gezorgd.’

• Wat was in dit geval de beloning voor een goede geestelijke voorbereiding? (De zende-
ling was bereid in de plaats van Jezus Christus op te treden, net zoals de Heer gehandeld
zou hebben als Hij daar geweest was.)

Verhalen en
bespreking
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• In hoeverre kan jij je nu voorbereiden op een soortgelijke ervaring als deze zendeling
had gehad? (Door alles te leren over het Melchizedeks priesterschap en hoe de verorde-
ningen daarvan uitgevoerd moeten worden; door ook te leren over welke geestelijke eigen-
schappen iemand moet beschikken om het heilige priesterschap te kunnen gebruiken.)

Vervolg verhaal 2

‘Als gevolg van de blindedarmoperatie van mijn collega werd ik overgeplaatst naar 
Mansfield, een plaats zo’n honderdzestig kilometer verderop. Mijn nieuwe collega was daar
al een paar maanden en had een aantal mensen les gegeven, maar zij hadden niet veel
belangstelling voor de kerk getoond. Hij stelde voor dat wij zouden vasten en bidden om
nieuwe gezinnen te vinden om les te geven. In die tijd kwamen er ongeveer vijfentwintig
leden regelmatig naar de kerk. Toen we onze vasten beëindigden, hadden we beiden sterk
het gevoel dat het de wil van de Heer was dat wij vele mensen zouden gaan onderwijzen.
Binnen drie weken kwamen er ongeveer vijfenveertig mensen naar de kerk, bijna de helft
daarvan waren nieuwe onderzoekers. Maandenlang hadden wij het druk met onderwijzen
en dopen.’

• Wat was in dit geval de beloning voor geestelijke voorbereiding? (De kerk ging in dat
gebied een tijdlang met grote sprongen vooruit.)

• Wat voor geestelijke voorbereiding zorgde ervoor dat deze twee zendelingen zo’n succes
hadden? (Zij konden voor een bepaald doel vasten en waren eensgezind.)

Tot slot

Leg uit dat de feitelijke vrucht van een zending het feit is dat mensen op hun weg naar het 
eeuwige leven vooruit worden geholpen. De geestelijke vermogens die de jongens nu 
ontwikkelen zullen hen helpen goede zendelingen te zijn.

Het uitreikblad ‘Manieren waarop men zich geestelijk op een zending kan voorbereiden’
kan in de klas of thuis ingevuld worden.

Vraag elke jongeman het volgende te doen:

1. De teksten lezen onder aan de bladzijde van het uitreikblad en de verwijzing invullen in
de juiste ruimte onder de genoemde vorm van geestelijke voorbereiding. De vraag te
beantwoorden die bij elke vorm van voorbereiding gesteld wordt. Leg het papier ergens
zodanig dat hij steeds herinnerd wordt aan de dingen die hij moet doen om zich 
geestelijk op zijn zending voor te bereiden.

2. Er vandaag mee te beginnen zijn Hemelse Vader dagelijks te vragen hem te willen helpen
bij de geestelijke voorbereiding voor zijn zending.

3. De komende week twee verhalen in de Schriften op te zoeken die hij als zendeling zou
kunnen gebruiken bij het onderricht.

Uitreikblad en
aansporing
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Manieren waarop men zich geestelijk op een
zending kan voorbereiden

Zoek de onderaan de bladzijde genoemde teksten op en lees ze door. Zet de betrokken 
verwijzing in het vakje van de passende vorm van voorbereiding en beantwoord de vraag die
over deze vorm van geestelijke voorbereiding is gesteld.

1. Door de gedragsnormen na te leven
Tekst ___________________________________
Wat is het verband tussen de gedragsnormen naleven en het vermogen om anderen in het
evangelie te onderwijzen?

2. Door vasten en gebed
Tekst ___________________________________
Op welke manier is vasten en bidden een hulpmiddel om een geestelijk nuttige zendeling te
worden?

3. Door gehoorzaamheid en toewijding
Tekst ___________________________________
Hoe komt het dat je geestelijk beter bent voorbereid dan een robot als je hebt geleerd
gehoorzaam en toegewijd te zijn?

4. Door in de Schriften te lezen
Tekst 1 __________________________________
Tekst 2 __________________________________
Hoe komt het dat je door het lezen en bestuderen van de Schriften geestelijk beter voorbereid
bent?

Teksten:

Alma 17:2

Alma 17:3

LV 4:2

LV 42:12

LV 105:35
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Zich nu voorbereiden 
op een tempelhuwelijk

DOEL Elke jongeman gaat beseffen dat hij zich al tijdens zijn jeugd moet voorbereiden om waar-
dig te zijn voor en voorbereid te zijn op de zegeningen van een tempelhuwelijk.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van de Schriften.

2. Vraag uw bisschop of gemeentepresident een lijstje met de vragen die in een aanbeve-
lingsgesprek worden gesteld.

3. Neem de raadgevingen over uitgaan door op blz. 4 van Voor de kracht van de jeugd
[34285 120].

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Het tempelhuwelijk is een grote zegening

Verhaal Laat elke jongeman, terwijl u het volgende verhaal van ouderling Bruce R. McConkie 
voorleest, voor zichzelf nagaan wat tot nu toe de grootste zegen in zijn leven is geweest:

‘Mijn vrouw en ik hadden eens een ernstig gesprek, (. . .) waarin wij al onze zegeningen 
telden. We noemden een massa dingen op die ons ten deel gevallen waren, dankzij de
kerk, dankzij ons gezin en dankzij de heerlijke herstelling van de eeuwige waarheid, die in
deze laatste dagen had plaatsgevonden. Toen voerde mijn vrouw onze bespreking naar
een climax door de volgende vraag te stellen: “Wat is de grootste zegening, die jij ooit in je
leven ontvangen hebt?”

‘Zonder een ogenblik te aarzelen, gaf ik het volgende antwoord: “De grootste zegening die
mij ooit te beurt is gevallen, was toen ik op 13 oktober 1937 om 11.20 uur ’s morgens (. . .)”

Onderbreek het verhaal en stel de volgende vraag:

• Wat denk je dat ouderling McConkies grootste zegen was?

Geef de jongens tijd om te antwoorden en maak het verhaal dan af:

‘“(. . .) het voorrecht had in de Salt Lake-tempel neer te knielen aan het altaar des Heren en
jou als mijn eeuwige levensgezellin te mogen ontvangen.”

‘Daarop zei mijn vrouw: “Je bent geslaagd!”

‘Ik geloof dat het allerbelangrijkste dat iedere heilige der laatste dagen ooit in deze wereld
kan doen is zich op de juiste plaats en krachtens het juiste gezag met de juiste partner in
de echt te laten verbinden; en verder is het voor alle heiligen der laatste dagen (. . .) van het
grootste belang zo te leven dat de bepalingen van dat verbond (. . .) voor tijd en eeuwig-
heid bindend kunnen zijn’ (Bruce R. McConkie, ‘Eigen intiatief of inspiratie’, De Ster,
mei 1978, blz. 17).

• Waarom wil onze Hemelse Vader dat zijn kinderen in de tempel trouwen?

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord.

Laat de jongemannen, om hen bij het beantwoorden van deze vraag op weg te helpen,
Leer en Verbonden 131:1–4 lezen en onderstrepen. Leg uit dat het tempelhuwelijk een 
vereiste is om in de hoogste hemel van de celestiale heerlijkheid te komen. Daarom is het
tempelhuwelijk een zeer bijzondere zegen van onze Hemelse Vader.

Citaat President Spencer W. Kimball heeft eens gezegd:

‘De Heer had Adam en Eva te zamen gebracht (.. .) en verbond hen tot man en vrouw in een
heilige huwelijksceremonie. (. . .)

Tekst- en 
bordbespreking
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‘Het is heel normaal om te trouwen en goed om kinderen te krijgen. (. . .)

‘Iedereen dient het verlangen te hebben om getrouwd te zijn en dient zich daar ook op
voor te bereiden. (. . .)

‘Van alle beslissingen waar wij in het leven voor komen te staan is die van het huwelijk 
misschien wel de allerbelangrijkste. Het heeft ook de meest verstrekkende gevolgen want
het bepaalt niet alleen ons huidige geluk, maar tevens onze eeuwige vreugde’ (toespraak
gehouden in het Salt Lake Institute of Religion, 22 oktober 1976).

Wij moeten de zegeningen van het tempelhuwelijk waardig zijn

Adviseur Leg uit dat om de zegeningen van ‘onmiddellijk geluk en eeuwige vreugde’ van het 
tempelhuwelijk te ontvangen wij waardig moeten zijn om de tempel binnen te gaan.

Wanneer kerkleden naar de tempel willen, moeten zij eerst een gesprek met hun bisschop
of gemeentepresident en daarna met een lid van het ring- of zendingspresidium hebben.
En elk jaar opnieuw moeten de leden, die naar de tempel willen blijven gaan, met deze
priesterschapsleiders een gesprek hebben om te bepalen of zij nog steeds waardig zijn
om de tempel te betreden. Wanneer dat zo is, ontvangen zij van die leiders weer een 
tempelaanbeveling.

• Welke vragen worden er tijdens een aanbevelingsgesprek gesteld?

Geef de jongemannen tijd om te antwoorden en vertel hun dan dat u nu deze vragen gaat
stellen. Elke jongeman dient elke vraag eerlijk voor zichzelf te beantwoorden. Maak hun
duidelijk dat zij dat niet hardop moeten doen. Na de laatste vraag dienen de jongemannen
een goed inzicht te hebben in de dingen waarmee zij op de goede weg zijn en die zaken
waarin bij hen nog genoeg ruimte voor verbetering is.

Lees de tempelaanbevelingsvragen aan de jongemannen voor.

Wijs de jongemannen erop dat deze vragen de normen aangeven waaraan voor het 
betreden van de tempel voldaan moet worden. Het voldoen aan deze normen zal ons veel
vreugde en geluk geven.

Citaat • Wanneer moet je beginnen je voor te bereiden op een tempelhuwelijk?

Lees de volgende woorden van ouderling Harold B. Lee voor om het beantwoorden van
deze vraag te vergemakkelijken:

‘Onze jonge mensen moeten nu beginnen een zodanig leven te lijden dat zij te zijner tijd
waardig bevonden zullen worden om het huis des Heren te betreden en door de tempel-
dienst verheven en geheiligd te worden’ (‘Enter a Holy Temple’, Improvement Era, juni 1967,
blz. 144).

Benadruk dat dit de tijd is om zich voor te bereiden waardig te worden bevonden om de
tempel te betreden. Wij weten wat de Heer van ons verlangt en moeten dan ook daaraan
voldoen.

Zich voorbereiden op een celestiaal huwelijk vergt persoonlijke inspanning

Bespreking Leg uit dat Satan alles in het werk stelt om ons te doen zondigen zodat we niet aan de
voorwaarden van de Heer voor het betreden van de tempel kunnen voldoen. Daarom vergt
het persoonlijke inspanning om zich op een celestiaal huwelijk voor te bereiden.

• Wat kun je nu doen om je op een celestiaal huwelijk voor te bereiden?

Mogelijke antwoorden zijn: God en onze naaste liefhebben zoals de Heer heeft geboden,
eerlijk en kuis zijn, geregeld bidden, het priesterschap respecteren en steunen, een 
volledige tiende betalen, de wet van vasten toepassen, het woord van wijsheid naleven,
een goed voorbeeld zijn, altijd reine en beschaafde taal gebruiken, zijn ouders eren.

Geef de jongens de verzekering dat de Heer hen zal helpen de verplichting die zij op zich
hebben genomen om in de tempel te kunnen trouwen, ten uitvoer te brengen, als zij zijn
geboden gehoorzamen.

Afhankelijk van de leeftijd en de omstandigheden van de jongemannen kunt u eventueel
de raad bespreken die over uitgaan gegeven wordt op blz. 6 van Voor de kracht van de
jeugd.
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Zet het volgende schema op het bord en vertel dat president Spencer W. Kimball het 
volgende advies geeft aan hen die zich op een tempelhuwelijk voorbereiden. Teken het 
schema als hieronder aangegeven en laat de jongemannen de cirkels invullen terwijl u het 
citaat voorleest.

‘Als ik de ringen van Zion bezoek, gebruik ik altijd het bord en teken daarop enkele zaken
die ik zeer, zeer belangrijk acht. (. . .) Ik zet dan een aantal cirkels op het bord en in de
bovenste zet ik: “Eeuwig leven of verhoging”. (. . .)

‘Als ik dan langs die lijn naar beneden ga – dat rechte en nauwe pad dat naar het eeuwige
leven leidt en dat maar door weinigen wordt gevonden – kom ik bij de tweede cirkel. 
Daarin schrijf ik dan: “Eeuwig huwelijk.” Dat is de poort tot verhoging. (. . .)

‘Dan zet ik meestal een derde cirkel op het bord en vraag (. . .) welk programma in de kerk
ons het best en meest direct helpt om ons op een eeuwig huwelijk of ons einddoel voor te
bereiden – en we dus het beste in de derde cirkel zetten. (. . .) Ik krijg allerlei antwoorden.
(. . .) Maar tenslotte komen we toch tot een antwoord waar we het allemaal roerend over
eens kunnen zijn, een programma dat de grootste invloed op een eeuwig huwelijk heeft.
Dat is natuurlijk het op zending gaan.

‘(. . .) Tussen de tachtig en negentig procent van alle jonge mannen en vrouwen die een
eervolle zending hebben vervuld, trouwen uiteindelijk in de tempel. (. . .)

‘Dan zetten we nog een cirkel op dat rechte en nauwe pad dat tot het eeuwige leven leidt
en uiteraard komen we dan tot de vraag: “Wat moet er nu in de volgende cirkel staan?”

‘(. . .) Daar kunnen we maar één ding in zetten (. . .) en dat is het seminarie en het instituut.’ 
(’Circles of Exaltation’, uit een toespraak gehouden aan het ‘Department of Seminaries and
Institutes of Religion’, Brigham Young University, 28 juni 1968.)

• Hoe kan het vervullen van een zending je helpen bij de voorbereiding op een huwelijk?

• Wat hoop je op een zending te leren dat je in je huwelijk kan helpen?

Citaat- en 
bordbespreking
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• Hoe kunnen het seminarie en instituut en een zending je helpen je voor te bereiden op
een tempelhuwelijk?

• Op welke manier heeft het bijwonen van het seminarie je al geholpen?

Wijs erop dat elke jongeman het rechte en nauwe pad kan bewandelen en dat hij liefheb-
bende ouders en kerkleiders heeft om hem daarbij te helpen.

Tot slot

Citaat Lees tot slot de volgende gedachte van president Spencer W. Kimball voor:

‘Ziedaar het thema van het mormonisme: (. . .) Het huwelijk, het gezin, een thuis, de kinderen,
de kleinkinderen, en alles wat schoon en heerlijk is. (. . .) Het is volkomen natuurlijk dat een
meisje naar een jongen kijkt en een jongen naar een meisje en dat hij haar te gepasten
tijde ten huwelijk vraagt – om voor eeuwig gehuwd en verzegeld te zijn. Dat is heel 
natuurlijk en volledig volgens het plan van de Heer’ (toespraak gehouden tijdens het banket
van het seminarieprogramma voor jongevrouwen op 28 april 1977 te Salt Lake City).

Getuigenis Herinner de jongemannen eraan dat zij zeer dankbaar behoren te zijn voor de geweldige
zegening van het tempelhuwelijk. De Heer heeft de normen voor het betreden van zijn huis
vastgelegd en het is nu de tijd om ijverig bezig te zijn met onze voorbereiding op het 
celestiale huwelijk en op de vreugde en het geluk dat het meebrengt.

Aansporing Laat de jongemannen één ding bedenken dat zij de komende week kunnen doen om zich
voor te bereiden op het tempelhuwelijk, en spoor hen aan tempelvoorbereiding een deel
van hun dagelijks leven te maken.
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Doelmatig huisonderwijs

DOEL Elke jongeman gaat een goed besef van de grondbeginselen en plichten van doelmatig
huisonderwijs verkrijgen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten.
c. Voor elke jongeman papier en potlood.

2. Maak voor elke jongeman een kopie van het uitreikblad ‘Tekstanalyse’.

3. Als de videoband ‘Onderwijzen – een hernieuwde toewijding’ [56007 120] in uw gebied
verkrijgbaar is, toon dan het derde deel ervan.

OPMERKING In deze les wordt behandeld wat het betekent om een goede huisonderwijzer te zijn en hoe
elke jongeman een betere huisonderwijzer kan worden.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wanneer ben je een goede huisonderwijzer?

Bordbespreking • Welke eigenschappen en gewoonten moet iemand hebben om een goede voetballer te
worden? Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord.

Als u met het lijstje klaar bent, leg dan uit dat er bepaalde eigenschappen en gewoonten
zijn waardoor iemand in elke activiteit die de moeite waard is, goed kan zijn of worden.

• Met welke eigenschappen en gewoonten word je een goede huisonderwijzer?

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. Goede antwoorden zijn: vriende-
lijkheid, voorbereid zijn, alertheid, regelmaat, geregeld gebed, stiptheid, bereidheid tot
samenwerking, belangstelling tonen, behulpzaamheid, en een goed voorbeeld zijn.

Bespreek de op het bord geschreven ideeën en voeg daar eventueel nog andere, door
uzelf belangrijk geachte gedachten aan toe. Bijvoorbeeld bij uw bespreking van het punt
geregeld gebed zou u de volgende vragen kunnen stellen:

• Waarvoor en wanneer zou een goede huisonderwijzer bidden? (In zijn persoonlijk gebed
gedenkt hij de gezinnen die hij bezoekt; voordat zij op huisonderwijs gaan, bidt hij met zijn
collega; aan het eind van hun bezoek bidt hij met het gezin dat zij bezoeken – hij vraagt
daarvoor wel toestemming aan het hoofd van het gezin.)

• Hoe kan gebed iemand helpen om een betere huisonderwijzer te worden?

Zet bij uw bespreking van het punt: een goede huisonderwijzer heeft belangstelling voor elk
lid van de gezinnen die hij bezoekt, een aantal punten op het bord waardoor hij kan tonen
dat hij om die gezinnen geeft. Dat kunnen punten zijn zoals: aan verjaardagen en andere
bijzondere gebeurtenissen denken zoals een doop, een toespraak in de kerk, een 
verordening, een zegen of een sterfgeval; denken aan bijzondere prestaties op school, 
het werk, in de kerk of in de buurt; en elke andere blijk van persoonlijke belangstelling voor
elk gezinslid afzonderlijk.

Bespreking • Wat behoor je te onderwijzen als huisonderwijzer?

Bespreek hoe belangrijk het is om voor elk gezin dat u gaat bezoeken een goede en 
zinvolle boodschap te hebben. Die boodschappen kunnen gehaald worden uit de Schriften,
de boodschappen van het Eerste Presidium in De Ster of andere toespraken van algemene
autoriteiten; zij kunnen afkomstig zijn van uw priesterschapsleider, uw bisschop of 
verzoeken zijn van het gezinshoofd van de gezinnen die u bezoekt.

45
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• Waarom is het belangrijk dat u bij de voorbereiding van uw boodschap het gezin dat u
gaat bezoeken in gedachte houdt? (Elk gezin dient een boodschap te krijgen dat op de 
bijzondere noden en behoeften van dat gezin is gericht.)

Huisonderwijs is een taak van de priesterschap

Tekstbespreking Leg uit dat huisonderwijs niet alleen betekent een gezellig bezoekje afleggen of de bis-
schop een handje helpen, maar dat het een door de Heer geopenbaarde verantwoordelijk-
heid voor de dragers van het priesterschap is. Laat de jongemannen Leer en Verbonden
20 opslaan en de inleiding van die afdeling doorlezen.

• Wanneer is deze openbaring gegeven? (In april 1830 toen de kerk werd georganiseerd
– helemaal in het begin dus!)

• Wie heeft deze openbaring aan Joseph Smith gegeven? (Jezus Christus.)

Herinner de jongemannen eraan dat Jezus Christus het hoofd van de kerk is.

Laat de jongemannen vers 38 lezen en de woorden ‘De plicht van de (. . .) priesters,
leraars, diakenen’ onderstrepen. Laat hen daarna de verzen 53 tot en met 59 lezen en de
sleutelwoorden met betrekking tot het huisonderwijs onderstrepen: waarschuwen, uitleggen,
vermanen, onderwijzen, uitnodigen.

Geef elke jongeman een kopie van het uitreikblad ‘Schriftuuranalyse’ en bespreek de
woorden die cursief staan.

Activiteit Schrijf deze vijf onderstreepte sleutelwoorden uit vers 59 op het bord. Laat dan elke 
jongeman één van die woorden kiezen om daar iets over te zeggen tegen de andere jon-
gemannen. Zij zouden ieder bijvoorbeeld het antwoord kunnen geven op een vraag zoals:
‘Hoe kan ik mij beter voorbereiden op het (uitgezochte woord)?’; een andere mogelijke
benadering is het vervolledigen van de volgende zin: ‘Het is voor mij als huisonderwijzer
belangrijk om te (uitgezochte woord), omdat (. . .).’

Geef de jongemannen twee minuten om hun eerste gedachten op papier te zetten. 
Laat hen dan om de beurt vertellen wat zij hebben opgeschreven. Als u minder dan vijf 
jongemannen in uw klas hebt, zult u zelf iets moeten zeggen over de woorden die zij niet
hebben gekozen. Zitten er meer dan vijf jongemannen in uw klas dan kunt u woorden door
meer dan één jongeman laten bespreken zodat iedereen in deze bespreking een beurt krijgt.

Verhaal U kunt uw les besluiten met het ware verhaal van een huisonderwijzer die zijn taken, zoals
in de verzen 53 tot 55 beschreven, zeer ernstig opvatte. Hij had het voorrecht de profeet
Joseph Smith en zijn gezin te bezoeken.

‘Ik voelde mij bijzonder onbekwaam als huisonderwijzer van de profeet [Joseph Smith] en
zijn gezin. Het liefst had ik mij onttrokken aan die taak. Tenslotte ging ik dan toch maar naar
zijn deur en klopte aan. De profeet deed zelf open. Met knikkende knieën stond ik voor
hem en zei:

‘“Broeder Joseph, als het u schikt, zou ik u als huisonderwijzer willen bezoeken.”

‘“Kom binnen, broeder William,” zei hij, “ik ben blij u te zien; gaat u zitten, dan roep ik mijn
gezin.”

‘Weldra was het gehele gezin binnen en had iedereen plaatsgenomen. Toen zei hij: 
“Broeder William, mijn gezin en ik staan te uwer beschikking,” en ging vervolgens zelf ook
zitten. “Broeder William,” zei hij, “vraagt u maar wat u wilt.”

‘Mijn angst en beven was ondertussen over en ik vroeg: “Broeder Joseph, doet u oprecht
uw best om volgens uw geloof te leven?”

‘Hij antwoordde: “Ja.”

‘Toen vroeg ik hem: “Bidt u met uw gezin?”

‘Waarop hij antwoordde: “Ja.”

‘“Onderwijst u uw gezin de beginselen van het evangelie?”

‘Hij zei: “Ja, dat probeer ik.”

‘“Vraagt u een zegen over uw maaltijd?”
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‘Hij antwoordde: “Ja.”

‘“Doet u uw best om in vrede en harmonie met uw gezin te leven?”

‘Hij antwoordde dat hij dat deed.

‘Toen wendde ik mij tot zijn vrouw, zuster Emma, en zei: “Zuster Emma, doet u uw best om
volgens uw geloof te leven? Leert u uw kinderen hun ouders te gehoorzamen? Leert u uw
kinderen bidden?”

‘Op al die vragen antwoordde zij met: “Ja, dat probeer ik te doen.”

‘Toen wendde ik mij weer tot Joseph en zei: “Ik ben nu klaar met mijn vragen als huisonder-
wijzer; als u nu misschien iets voor mij heeft, zal ik uw aanwijzingen graag ontvangen.”

‘Hij zei: “God zegene u, broeder William; en als u nederig en getrouw blijft, zult u in staat
zijn alle moeilijkheden waar u als huisonderwijzer mee te maken krijgt, op te lossen.”

‘Tenslotte gaf ik hem en zijn gezin, als hun huisonderwijzer, mijn zegen en ging weg.’

(William Farrington Cahoon, ‘Recollections of the Prophet Joseph Smith’, Juvenile Instructor,
15 augustus 1892, blz. 492–493.)

Tot slot

Aansporing Spoor de jongemannen aan naar manieren te zoeken waarop zij doeltreffender als huison-
derwijzer kunnen worden. Stel de jongemannen voor de ‘Tekstanalyse’ met hun ouders en
hun huisonderwijscollega te bespreken voor suggesties.

De Schriften en het uitreikblad hebben speciaal betrekking op de taken van leraars in de 
Aäronische priesterschap. Een priester in de Aäronische priesterschap heeft echter 
dezelfde taken als een leraar, plus nog enkele extra taken, en een diaken wordt geacht de 
leraar bij te staan wanneer er op hem een beroep wordt gedaan.

Opmerking voor
de adviseur
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Tekstanalyse

Leer en Verbonden 20

Vers 53: ‘De plicht van de leraar is om altijd over de [leden der] kerk te waken, en met hen te
zijn en hen te sterken;’

De plicht van de leraar: Bedenk dat deze woorden van de Heer zelf afkomstig zijn.

Waken: Huisonderwijs is één van de manieren waarop de leraar kan waken.

Altijd: Is één bezoek per maand altijd?

Vers 54: ‘En toe te zien, dat er geen ongerechtigheid onder de [leden der] kerk is, noch 
ongenoegen met elkander, noch liegen, lasteren of kwaadspreken;’

Vers 55: ‘En toe te zien, dat de [leden der] kerk dikwijls te zamen komen en ook, dat zij allen
hun plicht doen.’

Vers 56: ‘En hij dient de leiding te nemen in bijeenkomsten bij afwezigheid van ouderling of
priester –’

Vers 57: ‘En dient altijd in al zijn plichten in de kerk door de diakenen te worden bijgestaan,
indien de omstandigheden dit vereisen.’

Toe te zien: Dat is het ‘waken’ bij het huisonderwijs. Onderstreep de zeven dingen waarvan
de Heer heeft gezegd dat wij daarover moeten waken, en nummer ze.

Lasteren of kwaadspreken: Wat betekent lasteren of kwaadspreken?

Vers 58: ‘Maar leraars noch diakenen hebben gezag om te dopen, het avondmaal te 
zegenen, of handen op te leggen;’

Vers 59: ‘Zij dienen echter te waarschuwen, uit te leggen, te vermanen, te onderwijzen, en
allen uit te nodigen tot Christus te komen.’

Uitleggen: Wil hier zeggen ‘verdedigen’ of bijzonder goed duidelijk maken.

Vermanen: Wil zeggen ergens sterk op aandringen.

Onderstreep de vijf taken van de leraar en nummer ze verder.
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De verderfelijke invloeden 
van de media vermijden

DOEL Elke jongeman gaat de verderfelijke invloeden van de moderne media herkennen en pro-
beren te vermijden.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Potloden om teksten te onderstrepen.

2. (Naar keuze.) Zorg dat u het volgende bij de hand hebt: een gekookt ei (liefst wit); 
een bakje met genoeg water om het ei helemaal onder te laten gaan; een lepel; 
wat kleurstof. Een lepel azijn in het water doet het ei makkelijker de kleur opnemen.

3. Maak drie posters telkens een voor ieder van de drie onderdelen van de ‘Richtlijnen voor
het evalueren van de invloed van de media’ aan het eind van de les. U kunt ze ook op
het bord schrijven als u er maar voor zorgt dat u maar één onderdeel tegelijk aan de klas
laat zien.

4. Maak voor elke jongeman een kopie van het uitreikblad ‘Richtlijnen voor het beoordelen
van de invloed van de media’.

5. Neem de raadgevingen over de media nog eens door op blz. 9 en 10 in Voor de kracht
van de jeugd [34285 120].

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De verderfelijke invloeden van de media behoren tot Satans machtigste wapens

Bespreking Kun je een aantal huishoudelijke benodigdheden noemen die zowel nuttig als schadelijk
kunnen zijn? (Insecticiden, spuitbussen, chemicaliën, schoonmaakmiddelen, benzine,
medicijnen.)

• In welk opzicht zijn deze produkten nuttig?

• In welk opzicht kunnen ze schadelijk zijn?

De conclusie is dat zij zowel nuttig als schadelijk kunnen zijn, afhankelijk van hoe ze
gebruikt worden.

Bordbespreking Teken een doodshoofd met gekruiste beenderen op het bord.

• Waar denk je aan als je dit algemeen bekende symbool op een etiket ziet? (Het is een
waarschuwing dat misbruik van de giftige inhoud gevaarlijke gevolgen voor het lichaam kan
hebben.)

Leg uit dat er nog andere dingen in ons leven zijn die bruikbaar, verheffend en versterkend,
of schadelijk en zelfs dodelijk voor onze geest kunnen zijn. Wij weten door de voortdurende 
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waarschuwingen van de profeten dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn, ook al
staat er dan geen doodshoofd met gekruiste beenderen op.

• Heb je enig idee welke invloeden bedoeld worden?

Geef de jongemannen tijd om hierover na te denken en commentaar te geven. Richt hun
denken op de invloed van de massamedia zoals tijdschriften, muziek, televisie en 
bioscopen. Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord.

• Welke goede invloed kunnen zij hebben?

• In welk opzicht kunnen zij schadelijk zijn? (Wanneer zij voor onzedelijke en obscene 
doeleinden worden gebruikt.)

Citaatbespreking Lees de volgende verklaring van het Eerste Presidium voor:

‘Er zijn zoveel aanwijzingen dat obsceniteit schadelijke gevolgen heeft. (. . .)

‘Wij (. . .) maken ons ernstig zorgen over de onzedelijkheid in krant en tijdschrift, op geluids-
cassettes en platen, op de televisie en in bioscoopfilms, die blijft toenemen. (. . .)

‘Wij (. . .) dringen er bij alle heiligen der laatste dagen ten sterkste op aan zich verre te 
houden van alle smerigheid in zijn vele verraderlijke vormen’ (Verklaring van het Eerste 
Presidium, Church News, 7 oktober 1972, blz. 5).

• Welke schadelijke gevolgen denk je dat een dagelijkse portie van suggestieve muziek,
pornografische tijdschriften, onzedelijke vertoningen in de bioscoop of op de televisie en
tabak- en alcoholreclames, kan hebben?

Help de jongemannen begrijpen dat gedachten die in hun brein zijn gebracht, daar nooit
meer uit te verwijderen zijn. Slechte gedachten leiden meestal tot een zekere ongevoelig-
heid voor het onderscheid tussen goed en kwaad. Zij verdringen gezonde gedachten
zodat er geen plaats meer is voor de Heilige Geest.

Citaat President Spencer W. Kimball heeft ons gewaarschuwd tegen de gevaren van de 
verderfelijke invloeden van de media: ‘De tragedie (. . .) begint vaak met het bezoeken van
bioscopen [waar pornografische films worden gedraaid] of door het bladeren in aanstoot-
gevende blaadjes. De weg naar zonden zoals ontucht, overspel, en homoseksualiteit
begint vaak met het kijken naar televisieprogramma’s met seks en geweld erin’ 
(Conference Report, oktober 1976, blz. 6; of Ensign, november 1976, blz. 6).

Help de jongemannen begrijpen dat het effect van verderfelijke invloeden zich niet meteen
laat gelden. Wij kunnen onszelf geleidelijk aan, stukje bij beetje, dag na dag, en week na
week geestelijk laten uithollen totdat we totaal blind voor de werkelijkheid zijn geworden, 
en te afgestompt om de invloed van de Geest van de Heer nog te voelen en zo door
slechte invloeden te zijn omgeven dat wij geheel tot zonde vervallen.

Poster Laat de poster ‘De werktuigen van Satan’ zien of neem de bedekking voor die kolom op het
bord weg.

President Spencer W. Kimball beschreef die geestelijke uitholling op de volgende manier:
‘Lucifer bedriegt degenen die niet op hun hoede zijn met zijn duivelse plannen en gebruikt
elk middel dat hij ter beschikking heeft. (. . .)

‘Hij zal zijn [wijs naar de punten op de poster] [1] logica gebruiken om verwarring te
scheppen en zijn [2] goedpraterij om te vernietigen. Hij zal de [3] waarheid een beetje ver-
draaien, de [4] deur maar centimeter voor centimeter openen en [5] ons van het helderste
wit via alle schakeringen van grijs naar het diepste zwart leiden’ (De Ster, april 1981, blz.
194; nummers toegevoegd).

Bespreek de ‘werktuigen’ die hier genoemd worden.

Geef de volgende demonstratie om te laten zien hoe Satans werktuigen of methoden ons 
stukje bij beetje werkelijk kunnen beïnvloeden. Dompel een gekookt ei heel even in een 
bakje met kleurstof. (U kan dat vergelijken met één keer naar een pornografische film 
kijken.) Het ei is een klein beetje gekleurd. Dompel het ei er dan weer in en lepel het water 
met de kleurstof enige malen over het ei. (Dat kan u vergelijken met het tappen of 
aanhoren van een onfatsoenlijke grap, het kijken naar een pornografische film, of een 
onbehoorlijk liedje zingen of horen.) Laat de jongemannen zien dat telkens wanneer er weer
wat van die kleurstof over het ei komt, dat telkens iets donkerder wordt.

Demonstratie 
en bespreking 
(naar keuze)
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• Waar zou een dergelijk voortdurende blootstelling toe kunnen leiden?

Wijs erop dat de jongemannen nu misschien denken: ‘Wat gaat mij dat allemaal aan? Ik laat
me niet door dergelijke rommel beïnvloeden. Ik ben sterk genoeg om daar weerstand aan
te bieden.’

• Wat mankeert er aan zo’n redenering?

Leg uit dat de jongemannen wellicht denken dat dergelijke dingen hen niet zo beïnvloeden
als anderen. Maar, zoals president Kimball al opmerkte, is het slechts een kwestie van 
gradatie. De negatieve invloed van deze dingen kunnen een hele tijd onopgemerkt blijven,
totdat zij niet meer uitgewist kunnen worden.

Tekstbespreking Laat de jongemannen 2 Nephi 28:20–22 en Moroni 9:20 lezen en onderstrepen.

• Wat wordt er bedoeld met de woorden ‘dat het zonder beginsel is en gevoelloos
geworden’?

• Hoe komt het dat wij zo aan de invloeden om ons heen gewend kunnen raken dat wij
helemaal uit het oog verliezen wat ons omlaag haalt en wat niet?

• Hoe kunnen rechtschapen normen ons helpen die kuil te vermijden?

Wij dienen de invloed van de media te beoordelen en datgene te vermijden wat ons
verlaagt

Posterbespreking • Welke normen kunnen we gebruiken om te beoordelen of iets goed dan wel slecht is?

President Ezra Taft Benson heeft eens een aantal richtlijnen gegeven om de invloed van de
media te beoordelen. Hoewel hij het daarbij hoofdzakelijk had over de boeken die we
lezen, zijn die normen even goed geldig voor andere media.

Laat nu de poster ‘Criteria voor het beoordelen van de invloed van de media’ zien of haal
de bedekking weg voor de volgende kolom normen op het bord:

‘In deze tijd waarin ons zoveel lectuur wordt aangeboden, is het kenmerkend voor een 
werkelijk ontwikkeld mens dat hij weet wat hij niet moet lezen. (. . .) John Wesley’s moeder
heeft hem de volgende raad gegeven: “Vermijd [1] alles wat je denkvermogen verzwakt,
[2] je geweten minder gevoelig maakt, [3] je vermogen om God te voelen verduistert, 
[4] je verlangen naar geestelijke dingen wegneemt, (. . .) (5) de macht van je lichaam over
je geest versterkt.” [John Wesley (1703–1791) is de stichter van de methodistenkerk.]

‘Dat een boek oud is, betekent niet noodzakelijk dat het waardevol is. Wanneer een schrijver
een goed boek heeft geschreven, wil dat niet zeggen dat al zijn boeken het waard zijn 
om door u gelezen te worden. Laat uw brein geen vuilnisbelt worden voor de rommel van
een ander. Het is moeilijker om onze gedachten te reinigen van slechte dingen die we 
hebben gelezen, dan ons lichaam van slecht voedsel te reinigen. Bovendien is het eerste
heel wat schadelijker voor de ziel.’ (’In His Steps’, 1979 Devotional Speeches of the Year
[Provo, Utah: Brigham Young University Press, 1980], blz. 61.)

Bespreek deze vijf manieren waarop je denken, je geweten en je geestelijke instelling 
beïnvloed kunnen worden. Laat de jongemannen begrijpen dat een verlagende invloed van
de media tot gevolg kan hebben dat de Heilige Geest zich onttrekt, zodat we die 
bescherming niet meer hebben.

• Hoe kun je deze vijf normen gebruiken om te bepalen wat je gaat lezen of zien?

Laat de jongemannen Moroni 7:15–17 lezen en onderstrepen.

• Welke richtlijnen geeft deze schrifttekst ons voor het beoordelen van films of tv-uitzen-
dingen?

• Waarmee kunnen we beginnen om dergelijke invloeden te vermijden?

• Wat kunnen wij doen wanneer wij in een situatie komen waarin we worden blootgesteld
aan slechte en verderfelijke invloeden?

Poster en citaat Laat nu de poster ‘Hoe we verderfelijke invloeden kunnen vermijden’ zien.

Bisschop H. Burke Peterson heeft eens de volgende raad gegeven:
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‘Wij behoren niet (. . .) naar [onzedelijke] films te kijken noch erover te praten. Er mogen
geen pornografische tijdschriften, foto’s of verhalen zijn. (. . .) Heeft u de moed om tijdens
de vertoning van een onzedelijke filmvoorstelling de zaal te verlaten, (. . .) of blijft u 
kijken en luisteren, en zegt u tegen uzelf: “Dit is gauw voorbij”, of: “Iedereen doet het. 
Het zal wel een aanvaardbaar soort vermaak zijn”? Heeft u de moed om bepaalde
televisieprogramma’s waar suggestieve seksuele conversatie of zelfs handelingen in voor-
komen, buitenshuis te houden? Heeft u er weleens over nagedacht hoe effectief deze
programma’s zijn en zelfs doordringen in de sterkste geesten? (. . .) Wij moeten ons niet
voeden met afval!’ (H. Burke Peterson, De Ster, april 1981, blz. 79.)

Laat de jongemannen bovenstaande gedachten als richtsnoer of mogelijke oplossingen 
overwegen voor de problemen van de volgende praktijkgevallen.

David was op een feestje uitgenodigd waarop een videofilm zou worden vertoond. 
Nog voordat het feestje begon, kwam hij erachter dat het een onzedelijke film was, en het
lukte hem zijn vrienden te overreden een andere film te kiezen. Maar bij een tweede, 
soortgelijke gelegenheid wist David niet van tevoren wat er vertoond zou worden. Het was
een film die in de kranten een heel goede kritiek had ontvangen en de meeste van zijn
vrienden hadden de film al gezien. Toen de film was begonnen, hoorde David al gauw een
taal en zag hij taferelen waarbij hij zich helemaal niet op zijn gemak voelde.

• Wat zou David op zo’n ogenblik moeten doen?

Een van de beste vrienden van Kees had steeds maar zijn nieuwe koptelefoon op; 
daarmee luisterde hij voortdurend naar zijn lievelingsradiostation. Op een dag raakten zij in
gesprek over de muziek die constant door dat station werd uitgezonden. Kees vroeg 
Daan waarom hij daar steeds naar luisterde; de tekst van vele nummers was op 
verschillende manieren bepaald onzedelijk. Daans antwoord was dat hij het ritme en de
klank van de muziek zo leuk vond en dat hij toch niet erg op de tekst lette.

• Wat voor invloed zouden die liedjes op Daan kunnen hebben, ook al luistert hij niet
bewust naar de woorden? Wat zou Kees tegen Daan hebben kunnen zeggen?

Leid de discussie zodanig dat anderen geen aanstoot aan de gegeven antwoorden
nemen. Het is de bedoeling dat zij leren hun eigen normen te bepalen zonder daarbij
anderen te veroordelen.

De vader van een gezin belde een bioscoop op waar een film werd vertoond die het hele
gezin graag wilde zien. De directeur vertelde hem dat het een ‘volkomen aanvaardbare
familiefilm’ was. Toen ze éénmaal in de bioscoop zaten, bleek de eerste scène al een
onvervalste bedscène te zijn. Het hele gezin liep de bioscoop uit.

• Welke les leerde deze vader zijn kinderen?

• Welk werktuig gebruikte Satan?

Rob zocht met een enkele vrienden Paul op; Paul was pas in de buurt komen wonen. 
Paul trok een la open en haalde daar een hele stapel pornografische tijdschriften uit. Hij zei:
‘Hé jongens, moeten jullie dit eens zien!’

• Wat zou Rob op zo’n moment moeten zeggen en doen?

• Waarom zou dat weleens moeilijk kunnen zijn?

Citaatbespreking President Benson heeft eens gezegd: ‘Wees gewaarschuwd dat u sommige van uw zwaarste
gevechten in de stille binnenkamer van uw eigen ziel zult moeten leveren’ (‘In His Steps’,
blz. 60).

Soms zijn wij thuis de enige die naar een televisie-uitzending zit te kijken of zijn wij de enige
die in een winkel voor een rek met tijdschriften staan. Laat de jongemannen in stilte denken
aan het soort tv-programma’s dat zij hebben gekeken toen zij alleen thuis waren.

• Welk werktuig zou Satan gebruiken om je onder dergelijke omstandigheden naar een
onzedelijke vertoning te laten kijken?

Als u daar nog de tijd voor heeft, kunt u de raadgevingen bespreken over de media op blz.
9 en 10 van Voor de kracht van de jeugd.

Praktijkgevallen
en bespreking
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Tot slot

Adviseur De invloed van de massamedia is zeer verreikend in het leven van miljoenen mensen. 
Die invloed kan een grote macht ten goede of ten kwade zijn. Het is aan ons om het goede
in de media te zoeken en te steunen en datgene wat verlagend is te vermijden. We moeten
misschien naar goede boeken of voorstellingen zoeken of erop wachten. Wij zullen 
selectief moeten zijn in wat we lezen, zien en waar we naar luisteren, en ons, bij onze 
dagelijkse keuzen, moeten bedwingen en een zekere discipline opleggen.

Aansporing Geef elke jongeman een kopie van het uitreikblad ‘Richtlijnen voor het beoordelen van de
invloed van de media’. Spoor hen aan die richtlijnen te gebruiken om de verderfelijke
invloed van de media in hun leven te vermijden. Stel hun voor die richtlijnen in hun dagboek
te bewaren. Spoor de jongemannen aan de raadgevingen over de media in Voor de kracht
van de jeugd door te nemen. Het zal hen helpen om goede keuzen te doen.
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Richtlijnen voor het beoordelen van de 
invloed van de media

SATANS WERKTUIGEN

Hij gebruikt logica om verwarring te scheppen.

Hij gebruikt goedpraterij om te vernietigen.

Hij verdraait de waarheid een ietsje.

Hij opent de deur centimeter voor centimeter.

Hij leidt van het zuiverste wit, via alle schakeringen van grijs, naar het diepste zwart.

(Zie Spencer W. Kimball, ‘President Kimball spreekt vrijuit over zedelijkheid’, De Ster, april 1981,
blz. 194.)

CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE INVLOED VAN DE MEDIA

Vermijd:

1. Alles wat je verstand verzwakt.

2. Wat je geweten minder gevoelig maakt.

3. Wat je vermogen om God te voelen verduistert.

4. Wat je verlangen naar geestelijke dingen wegneemt.

5. Wat de macht van je lichaam over je geest versterkt.

(Zie Ezra Taft Benson, ‘In His Steps’, 1979 Devotional Speeches of the Year [Provo, Utah:
Brigham Young University Press, 1980], blz. 61.)

HOE WE VERDERFELIJKE INVLOEDEN KUNNEN VERMIJDEN

Wij behoren:

Niet aanstootgevende films te gaan zien of daarover te praten.

Pornografische tijdschriften, platen en verhalen te vermijden.

Niet naar liedjes met onzedelijke teksten te luisteren.

De moed op te brengen om uit een niet-gepaste filmvoorstelling weg te gaan. 

Televisieprogramma’s met onzedelijke dialogen en handelingen uit ons huis te weren.
(Zie H. Burke Peterson, De Ster van april 1981, blz. 79.)
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Fatsoenlijke taal

DOEL Elke jongeman wil voortaan alleen nog fatsoenlijke taal gebruiken.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden: Voor elke jongeman de Schriften.

2. Maak een kopie van elk van de vier verhalen die aan het begin van deze les staan.
Vraag voor ieder verhaal een andere jongeman om het in de priesterschapsles voor te
lezen.

3. Schrijf de volgende teksten op stukjes papier. Nummer de papiertjes.

(1) Exodus 20:7.

(2) Leer en Verbonden 63:61–62.

(3) Leer en Verbonden 63:64.

(4) Jakobus 3:8–11.

(5) Matteüs 12:36–37.

(6) Matteüs 15:17–18.

4. Neem de raadgevingen over taalgebruik op blz. 9 van Voor de kracht van de jeugd door
[34285 120].

OPMERKING De Heiland heeft ons geleerd dat de mens niet onrein wordt door wat hij eet, maar door 
de slechte gedachten, woorden en handelingen die uit zijn hart voortkomen 
(zie Matteüs 15:17–18).

Het is de bedoeling dat elke jongeman door deze les gaat zien hoe belangrijk het is om zijn
tong in bedwang te houden, en dat vloeken, grove en ordinaire taal alsmede schunnige
verhaaltjes of grappen, niet in de woordenschat van een priesterschapsdrager thuishoren.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Vloeken is een ziekte

Verhaal ‘In de zomer van 1939 waren twee van mijn vrienden en ikzelf – we waren toen alledrie
leraars in het Aäronisch priesterschap, ingehuurd voor wat vakantiewerk in een pakhuis in
Mesa (Arizona). Onder het werk werd er veel gepraat en gelachen; maar het spijt me te
moeten zeggen dat onze taal meestal ruw en onze grappen heel vaak onbehoorlijk waren.
In onze groep werkte een vierde jongen die echter helemaal niet meedeed aan onze grapjes
en ons gevloek en op een keer, toen de lopende band defect was, vroeg ik hem waarom.
Zijn antwoord kwam aan als een echte klap. Hij zei: “Ik behoor tot de Pinkstergemeente. 
Wij geloven dat je aan zulke dingen niet mee moet doen.”

‘De rest van die ochtend waren we nogal stil en tijdens de lunchpauze zochten drie heel
beschaamde mormoonse jongens een afgezonderd plekje op. Wij hadden allen hetzelfde
gevoel: “Daar staan we nou, dragers van het priesterschap van God en iemand anders
moet ons het goede voorbeeld geven. Wat doen we daaraan?” Samen maakten we daar
een afspraak dat als een van ons een lelijk woord gebruikte, de andere twee hem meteen
tegen de arm zouden stoten.

‘Drie jonge jongemannen liepen enige tijd met armen vol blauwe plekken rond, maar het
lukte ons uiteindelijk elkaar van die slechte gewoonte af te helpen. Daar ben ik altijd heel
dankbaar voor geweest’ (Richard T. Harris, brief aan de redactie, Ensign, juli 1981, blz. 73).

Verhalen Laat de tevoren aangewezen jongemannen voorlezen wat president Kimball eens heeft
verteld over een aantal onplezierige ervaringen. Laat hen onder het luisteren terugdenken
aan eventueel soortgelijke ervaringen die zijzelf gehad hebben.

47
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Verhaal 1 ‘Onlangs nam ik een boek ter hand met een grote oplage, dat alom geprezen werd en 
uitstekend verkocht. Mijn haren rezen te berge door de godslasterlijke en vulgaire taal die
gebezigd werd en ik kromp ineen toen ik las hoe de personages in dat boek de heilige
namen van de Godheid misbruikten’ (’President Kimball spreekt zich uit tegen godslaster-
lijke taal’, De Ster, september 1981, blz. 2).

Verhaal 2 ‘Een groep jonge basketballers stapte in de bus waarin ik zat. Zij leken een wedstrijd te
houden om erachter te komen wie het hardst kon vloeken. Misschien hadden ze dat wel
van de oudere mannen geleerd. Ik weet dat zij zich niet helemaal bewust waren van de
ernst van wat ze zeiden’ (President Kimball, blz. 3).

Verhaal 3 ‘Op een dag aan het strand had een groepje jongelui hun auto te ver het zand ingereden.
Hij zat tot aan de assen vast. Zelfs met vereende krachten slaagden ze er niet in het 
voertuig los te krijgen. Ik bood mijn hulp aan, maar de liederlijke taal die zij gebruikten was
weerzinwekkend voor me’ (President Kimball, blz. 3).

Verhaal 4 ‘Enige tijd geleden bezocht ik in een theater in San Francisco een toneelvoorstelling. 
Het stuk had al heel lang in New York gelopen. Het had alom goede kritieken gekregen.
Maar de acteurs, onwaardig des Heren schoenriemen los te maken, lasterden zijn heilige
naam door hun liederlijke en vulgaire taal. Eigenlijk herhaalden zij de woorden van een
toneelschrijver, woorden die de heilige naam van hun Schepper lasterden. De mensen in
de zaal lachten en applaudisseerden. Terwijl ik nadacht over de schrijvers, de spelers en
de toeschouwers, kreeg ik het gevoel dat ze allemaal bij die misdaad betrokken waren’
(President Kimball, blz. 3).

Bespreking Geef de jongemannen nu de gelegenheid om zelf eventuele soortgelijke ervaringen te 
vertellen.

• Hoe voel je je in zo’n situatie?

Sommige jongemannen zeggen misschien dat het zoiets gewoons geworden is dat zij niets
voelen. Een dergelijke antwoord accentueert echter het volgende argument.

Verhaal Vertel de klas dat het volgende verhaal afkomstig is van ouderling Boyd K. Packer.

‘Enige jaren geleden ging ik met een broer een verongelukte auto terugslepen. De wagen
was als enige bij het ongeluk betrokken geweest en was vernield; de bestuurder was, 
weliswaar ongedeerd, naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek en behandeling voor
een shock.

‘De volgende morgen kwam hij zijn wagen ophalen omdat hij snel verder wilde. Toen hij het
wrak zag, gaf hij in een geweldige stroom van vloeken uiting aan zijn opgekropte 
gevoelens van teleurstelling en pech. Zijn woorden waren dermate schunnig en gemeen
dat het niet anders kon of hij had dergelijke taal al jaren gebruikt. Ook andere klanten,
waaronder enkele vrouwen, hadden zijn taal gehoord; ze moet hen als een bijtend zuur in
de oren geklonken hebben.

‘Een van mijn broers kroop onder de wagen vandaan waar hij met een grote Engelse 
sleutel aan had liggen werken. Hij was helemaal ontdaan en, dreigend met de sleutel 
(en monteurs zullen wel weten wat een geweldig wapen een sleutel van een halve meter
kan zijn) joeg hij de man de garage uit. “Naar zulke taal willen wij hier niet luisteren,” zei hij.
De klant verdween, nog smeriger vloekend dan voorheen.

‘Een hele tijd later die dag kwam hij terug, gekalmeerd, boetvaardig, en iedereen zo veel
mogelijk vermijdend, zocht hij mijn broer op.

‘“Ik heb de hele dag gekweld in mijn hotelkamer op bed gelegen,” zei hij. “Ik kan u niet
zeggen hoe erg ik mij schaam om wat er vanmorgen gebeurd is. Er is geen enkel excuus
voor mijn gedrag. Ik heb proberen te bedenken hoe ik zoiets nog een beetje zou kunnen
uitleggen, en eigenlijk kan ik er maar één verklaring voor geven. Mijn hele leven lang heeft
niemand mij ooit verteld dat mijn taalgebruik onaanvaardbaar was. Zo praat ik altijd. 
U was de allereerste die mij gezegd heeft dat mijn taal onbehoorlijk was.”

‘Is het niet merkwaardig dat een man die het slachtoffer is van zo’n smerige gewoonte, 
volwassen kan worden zonder ooit een woord van protest te horen? Wat toegeeflijk zijn we
toch geworden, en hoe snel is dat gegaan. Slechts een generatie geleden weerden 
journalisten van kranten, redacties van tijdschriften en in het bijzonder producenten van
films heel zorgvuldig alle grove en obscene taal.
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‘Heel geleidelijk (zoiets gebeurt altijd heel geleidelijk) zijn vulgariteit, vloeken en schunnig-
heid de film en het tijdschrift binnengeslopen, en nu drukken kranten zelfs verslagen af die
een generatie geleden nog volkomen onaanvaardbaar zouden zijn geweest.

‘Misschien hebben velen van ons, net als die man in de garage, nooit gehoord wat een
ernstige misdaad en belediging vloeken kan zijn. Voordat we er erg in hebben zijn we het
slachtoffer van een smerige gewoonte – en de slaaf van onze eigen tong’ (Conference
Report, oktober 1967, blz. 126–127; of Improvement Era, december 1967, blz. 96).

Bespreking • Hoe komt het, denk je, dat mensen vulgaire en aanstootgevende taal kunnen gebruiken
zonder dat zij er erg in hebben dat dit anderen kwetst of verkeerd is?

• Hoe komt het dat velen die wel door vloeken of onbehoorlijke taal worden gekwetst daar
niets van tegen de dader zeggen?

Wijs de jongemannen erop dat, hoewel iemand kan vloeken of andere onbehoorlijke taal
gebruiken zonder daar ook maar een ogenblik bij stil te staan, anderen in zijn omgeving hem
beoordelen naar wat zij zien en horen. De taal die hij gebruikt is waarschijnlijk het enige 
wat zij over hem en zijn denken weten. Iemand die onbehoorlijk spreekt of schrijft, maakt nu
éénmaal geen erg beste indruk op anderen.

Eventueel kunt u op dit ogenblik de raadgevingen over taalgebruik op blz. 9 van Voor de
kracht van de jeugd voorlezen en bespreken.

Onze manier van praten weerspiegelt wat er in ons omgaat

Vertel de jongemannen dat zij nu gaan ontdekken wat de Heer over godslasterlijke taal 
heeft gezegd.

Geef elke jongeman een papiertje met een tekst. Laat hen die tekst opzoeken en wachten
totdat zij aan de beurt zijn om die voor te lezen.

Laat eerst de teksten 1 en 2 voorlezen.

Zet het woord ijdel op het bord.

• Wat wil Gods naam ‘ijdel’ gebruiken zeggen?

IJdel wil zeggen zonder enige waarde of werkelijk belang, hol, leeg, waardeloos, nutteloos,
zonder enig behoorlijk resultaat. Zet deze definities op het bord.

• Slaat één van deze woorden op God, onze Vader, of op Jezus Christus, onze Heiland?

Herinner de jongemannen eraan dat we onze gevoelens voor God tonen door de manier
waarop we zijn naam gebruiken. Als we Hem werkelijk liefhebben en respecteren, zullen wij
het nooit in ons hoofd halen om zijn naam op een goddeloze manier te misbruiken.

• Wanneer is het wel passend om Gods naam te gebruiken?

Laat tekst 3 voorlezen.

Bespreek deze tekst met de jongemannen en wijs erop dat het volkomen passend is Gods
naam omzichtig te gebruiken wanneer we het gezag bezitten om in zijn naam te spreken,
zoals in een eerbiedig gebed en wanneer de Geest ons daartoe aanspoort.

Citaat Lees de volgende woorden van president Spencer W. Kimball voor: ‘Als leden van de kerk
moet het voor ons een vanzelfsprekende zaak zijn dat wij de naam van de Heer met de
nodige eerbied uitspreken. Zo onthouden wij ons, als goede heiligen der laatste dagen,
van roken. We drinken geen alcoholhoudende dranken. We gebruiken geen koffie en thee.
Om dezelfde reden bezigen we geen ordinaire taal. We vloeken en lasteren niet. We
gebruiken de naam des Heren niet ijdel’ (De Ster, september 1981, blz. 4).

Tekstbespreking • Is het voor een heilige der laatste dagen mogelijk steeds maar onreine taal te gebruiken
en toch een rein hart te hebben? Waarom niet?

Laat de jongemannen nu de teksten 4, 5 en 6 voorlezen en bespreken om tot een antwoord
op deze vraag te komen.

Laat de jongemannen goed begrijpen dat ons hart in feite op onze tong ligt. Een rein hart
spreekt geen onreine woorden.

Bord- en 
tekstbespreking
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Citaat Vertel de jongemannen dat ouderling Bruce R. McConkie heeft geschreven dat ‘godslas-
terlijke taal het symptoom is van een zieke ziel’ (Mormon Doctrine [Salt Lake City: Bookcraft,
1966], blz. 602.)

Onze manier van spreken verraadt onze zwakheden

Citatenbespreking • Welke persoonlijke zwakheden worden door vulgariteit getoond?

Lees de volgende uitspraak voor van bisschop H. Burke Peterson:

‘Sommigen tonen of geven uitdrukking aan persoonlijke zwakheid wanneer zij grappen of
verhaaltjes vertellen over het lichaam en de functies ervan, wanneer zij grappen vertellen of
dubbelzinnige commentaar geven met betrekking tot vrouwen en meisjes, wanneer zij 
achteloos spreken over heilige dingen. (. . .)

‘Sommigen geven aan deze persoonlijke zwakheid toe wanneer zij smerige tijdschriften
lezen, vulgaire films of televisieprogramma’s zien of in gezelschap verblijven waarin
onkuise gesprekken worden gevoerd. Iedere dergelijke ervaring zal de geest verzwakken
en zijn weerstand verminderen tegen de ‘brandende pijlen van de boze’ (De Ster, april 1981,
blz. 79).

• Wat toont iemand nog meer over zichzelf als hij onreine taal gebruikt?

Wijs erop dat vloeken duidt op een gebrek aan zelfbeheersing, een gebrek aan vermogen
om ons behoorlijk uit te drukken en een gebrek aan achting voor anderen.

Herinner de jongemannen eraan dat waar wij een slecht voorbeeld geven in ogenschijnlijk
kleine overtredingen, dat voor anderen een aanmoediging kan zijn om hun normen in 
ernstiger zaken te verlagen. Als heiligen der laatste dagen dienen wij onze broeders op
alle mogelijke manieren op te bouwen en te verheffen, altijd te trachten zo te leven dat 
niemand een aanmerking op ons leven kan maken.

Ouderling Charles Didier heeft eens gezegd: ‘Woorden zijn een vorm van persoonlijke 
uitdrukking. Zij onderscheiden ons, net als vingerafdrukken dat doen. Zij geven weer wat
voor iemand wij zijn, delen iets mee over onze achtergrond en schilderen onze levenswijze.
Zij beschrijven zowel ons denken als onze innerlijke gevoelens’ (De Ster, mei 1980, blz. 42).

Wij kunnen invloed uitoefenen op de taal die om ons heen gebruikt wordt

Bordbespreking • Waarom gebruiken sommige jonge mensen onbehoorlijke taal?

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. (Goede antwoorden zijn onder
meer: gewoonte, denken dat iets niet verkeerd is, gebrek aan zelfbeheersing, aandacht
proberen te trekken, proberen geaccepteerd te worden, niet weten hoe zich beter uit te
drukken.)

Laat de jongemannen de drie hoofdredenen waarom jonge mannen onbehoorlijke taal
gebruiken op volgorde zetten.

Trek tijd uit om de door de jongemannen gegeven redenen te bespreken en vraag voor
elke reden: ‘Waarom is dit geen goede reden om onfatsoenlijke taal te gebruiken?’ 
De jongemannen kunnen daar zelf op antwoorden. Schrijf hun antwoorden op het bord.

• Op welke manieren kan dit probleem (onbehoorlijke taal) overwonnen worden? 
(Zich verplichten die taal niet te gebruiken, door gebed, teksten en lofzangen uit het hoofd
te leren, schriftstudie, zich op positieve en verheffende gedachten te concentreren, 
zelfbeheersing, opbouwender manieren te vinden om de aandacht te trekken.)

Wijs erop dat ouderling Packer eens een voorstel heeft gedaan voor die gevallen waar het
alleen om een slechte gewoonte gaat die de jongens willen overwinnen – namelijk dat zij
overeenkomen elkaar, telkens wanneer zij onbehoorlijke taal gebruiken, een zeker geldbe-
drag te betalen. (Zie Conference Report, oktober 1980, blz. 57; of Ensign, november 1980,
blz. 39.)

Spoor de jongemannen aan allen een goed voorbeeld te geven door behoorlijke en 
passende taal te gebruiken en dat ook van anderen te verwachten. Lees het volgende 
verhaal van ouderling Dallin H. Oaks voor:

Verhaal en 
aansporing
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‘Het Boek van Mormon leert ons dat wanneer wij voor de rechterstoel van God worden
gebracht, onze woorden en onze gedachten ons zullen veroordelen (zie Alma 12:14). Laten
wij onderkennen wat godslastering en vulgaire taal in werkelijkheid zijn. Het zijn zonden die
ons van God scheiden en onze geestelijke verdediging afbreken omdat de Heilige Geest
zich van ons terugtrekt.

‘Wij behoren dergelijke uitdrukkingen niet te gebruiken (. . .).

‘Wij kunnen hen met wie wij omgaan, ook aanmoedigen dat niet te doen. Wanneer wij de
moed hebben een vriendelijk verzoek te doen, (. . .) zullen wij dikwijls een beleefde en
gewillige reactie krijgen. Onze getrouwde dochter, die in Illinois woont, heeft dat eens 
meegemaakt. Toen het haar beurt was om de twaalfjarige jongens thuis te brengen van hun
voetbalwedstrijd, doorspekte het luidruchtige stel hun woorden met godslasteringen. 
Vastbesloten, maar vriendelijk zei ze tegen de jongens: “In ons gezin gebruiken wij die
naam alleen als wij bidden of ons geloof bespreken, wij vragen jullie dus die naam niet
oneerbiedig te gebruiken in onze auto.” De jongens voldeden direct aan haar verzoek, 
en wat nog verbazingwekkender is, de meesten van hen herinnerden het zich nog toen het
weer haar beurt was om te rijden’ (De Ster, 1986, nr. 6, blz. 50).

• Hoe kunnen we onze leeftijdgenoten een lesje geven zonder hen te kwetsen?

Leg uit dat wanneer we eenmaal hebben bepaald wat we toelaten en wat niet, anderen
aangemoedigd worden ons voorbeeld te volgen. Wij kunnen op een plezierige en 
vriendschappelijke manier laten weten hoe wij ergens over denken, zonder dat we daarbij
de boosdoener op enigerlei wijze behoeven te kleineren of in verlegenheid te brengen.

Activiteit Een groepje jongelui van de Ring Heber Utah East besloot iets tegen het vloeken in hun
omgeving te gaan doen. Zij bedachten een aantal activiteiten waarmee zij hun actie onder
de aandacht van de bewoners van dat stadje konden brengen. Zij droegen buttons en t-
shirts met de letters ‘K.S.H.’, wat ‘Kick the Swearing Habit’ (Stop het vloeken) betekende. 
Zij spraken in jeugdwerkklassen, hielden wedstrijden in het maken van posters, organiseer-
den een feestje voor degenen die gedurende die actie niet vloekten. De gehele actie 
eindigde met een getuigenisdienst. Bij vele mensen sloeg dit aan en het vloeken werd 
aanzienlijk minder. (Zie ‘Concerned Youth Launch Campaign to Stop Profanity’, 
Church News, 21 oktober 1978, blz. 11.)

Verdeel de jongemannen in groepjes van drie of vier en geef hun een paar minuten om
ideeën te spuien. Het is aan hen om, aan de hand van de bovenbeschreven ideeën en de
raadgevingen in Voor de kracht van de jeugd, zelf het antwoord te vinden op de vraag:
‘Wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat jij en anderen alleen maar behoorlijke taal 
gebruiken?’

Tot slot

Aansporing Laat de jongemannen hun ideeën uitwisselen als daar nog genoeg tijd voor is. Spoor hen
aan in de komende week één of twee van die ideeën toe te passen.
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Vier verhalen

Verhaal 1

‘Onlangs nam ik een boek ter hand dat een grote oplage heeft, alom wordt geprezen en dat
uitstekend verkoopt. Mijn haren rezen te berge door de godslasterlijke en vulgaire taal die
gebezigd werd en ik kromp ineen als de personages in dat boek de heilige namen van de
Godheid misbruikten’ (’President Kimball spreekt zich uit tegen godslasterlijke taal,’ De Ster,
september 1981, blz. 2).

Verhaal 2

‘Een groep jonge basketballers stapte in de bus waarin ik zat. Zij leken een wedstrijd te houden
om erachter te komen wie het hardst kon vloeken. Misschien hadden ze dat wel van de
oudere mannen geleerd. (. . .) Ik weet dat zij zich niet helemaal bewust waren van de ernst van
wat ze zeiden’ (De Ster, september 1981, blz. 3).

Verhaal 3

‘Op een dag aan het strand had een groepje jongelui hun auto te ver het zand in gereden. 
Hij zat tot aan de assen vast. Zelfs met vereende krachten slaagden ze er niet in het voertuig
los te krijgen. Ik bood mijn hulp aan, maar de liederlijke taal die zij bezigden, was weerzinwek-
kend voor me.’ (De Ster, september 1981, blz. 3).

Verhaal 4

‘Enige tijd geleden bezocht ik in een theater in San Francisco een 
toneelvoorstelling. Het stuk had al heel lang in New York gelopen. Het had alom goede kritieken
gekregen. Maar de acteurs, onwaardig des Heren schoenriemen los te maken, lasterden 
zijn heilige naam door hun liederlijke en vulgaire taal. Eigenlijk herhaalden ze de woorden van
een toneelschrijver, woorden die de heilige naam van hun Schepper lasterden. De mensen in
de zaal lachten en applaudisseerden. Terwijl ik nadacht over de schrijvers, de spelers en de
toeschouwers, kreeg ik het gevoel dat ze allemaal bij die misdaad betrokken waren (. . .)’ 
(De Ster, september 1981, blz. 3).
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Zich houden 
aan goede normen

DOEL Elke jongeman gaat beseffen dat hij de wereld om hem heen moet leren kennen en eraan
deelnemen, maar dat hij geen deel kan hebben aan het wereldse, de goddeloosheid en de
zonde.

VOORBEREIDING Benodigdheden:

1. Voor elke jongeman de Schriften.

2. Potloden om te onderstrepen.

OPMERKING Een van de grootste uitdagingen voor een heilige der laatste dagen is naar de evangelie-
normen te leven in een steeds goddelozer wordende wereld. De oplossing is niet om zich
van de wereld af te zonderen. Ons is geleerd een licht in de wereld te zijn, steeds voor een
goede zaak werkzaam te zijn, en te trachten mee te helpen aan het scheppen van een
rechtschapen gemeenschap. Deze les is bedoeld om de jongemannen te laten zien hoe zij
in de wereld kunnen leven zonder deel te hebben aan de daarin heersende goddeloosheid.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij dienen in de wereld, maar niet van de wereld te zijn

Bordbespreking Teken de volgende tekening op het bord.

• Wat is de boodschap van dit schema? (De normen van de wereld wijken steeds verder
af van die van de kerk. De normen van de kerk blijven constant, maar de wereld wordt
steeds goddelozer.)

Schrijf op het bord: Wees in de wereld, maar niet van de wereld

• Wat wil dat zeggen: In de wereld, maar niet van de wereld zijn?

Tekstbespreking Laat de jongemannen antwoorden en laat hen daarna Matteüs 5:14–16 lezen en 
onderstrepen.

• Op welke manier kunnen wij een licht voor de wereld zijn?

Adviseur Leg uit dat eeuwen geleden een groepje mensen ergens hier in Europa hun eigen 
godsdienstige gemeenschap stichtten. Daar werkten zij, studeerden zij en sloten zij zich
geheel van de rest van de wereld af. Zij wilden niets met de buitenwereld te maken hebben.
Zij waren van mening dat zij God het beste konden dienen door zich geheel van de rest
van de maatschappij af te sluiten en door de oude Schrift die zij bij zich hadden te 
bestuderen. Zij bouwden hechte schuilplaatsen om in te wonen, kweekten boomgaarden
en tuinen en brachten al hun dagen door met het lezen en overschrijven van oude teksten.
Zo leefden, werkten en stierven zij daar in volkomen afzondering.

48

10 jaar geleden
De kerk

Nu
De wereld
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Tekstbespreking • Zonderde Jezus zich van de goddelozen af toen Hij op aarde was?

• Wat leerde Jezus zijn apostelen over in de wereld zijn?

Lees, voor het juiste antwoord op deze vraag, het gebed van Jezus voor de apostelen in
Johannes 17:15–18.

Laat de jongemannen goed begrijpen dat zij voorzichtig moeten zijn in hun keuzen met wie
zij omgaan. Zij moeten zich niet gaan gedragen alsof zij ‘heiliger’ en beter zijn dan ieder
ander, maar er ook voor zorgen dat zij niet in slechte zaken betrokken raken. Zij dienen een
voorbeeld te zijn voor iedereen met wie zij te maken krijgen.

Lees het volgende verhaal voor of vertel het; het is een verhaal waarin een vader vertelt 
hoe zijn zoon erin slaagde wel in de wereld, maar niet van de wereld te zijn. Toen de zoon 
nog op de middelbare school zat, verhuisde hij met zijn familie van Salt Lake City, 
waar zijn meeste vrienden en kennissen heiligen der laatste dagen waren, naar Kentucky, 
waar maar weinig leden van de kerk woonden. Zijn vader schreef later het volgende over 
deze ervaring:

‘Wij kwamen juist op tijd in Kentucky aan voor het nieuwe schooljaar; hij ging daar naar de
grootste school van de staat. Zijn enige bekenden waren drie of vier andere mormoonse
jongelui die hij een week of wat tevoren in de kerk ontmoet had. De eerste weken verdiepte
hij zich helemaal in zijn studie en hij haalde uitstekende cijfers. Maar hij ging niet veel om
met anderen. Hij voelde zich daar niet helemaal thuis. Hij had geen echte vrienden. (. . .)
Lange tijd wilde hij eigenlijk alleen maar weer bij zijn oude vrienden terug zijn.

‘Hij werd neerslachtig. Maar er was toch iets waar hij wel naar uitkeek, met name de 
basketbalploeg die binnenkort gekozen zou worden. Hij was ervan overtuigd dat hij dan wel
gelukkiger zou zijn. Hij werd wel voor het juniorenteam gekozen, maar zat erg veel op de
reservebank. (. . .) Nee, dit was geen gelukkig schooljaar voor hem.

‘Een nieuw schooljaar ving aan. Hij was behoorlijk gegroeid en had de hele zomer flink in
basketbal getraind. Velen op school hadden, door zijn hoge cijfers, een zeker respect voor
hem gekregen. Dergelijke cijfers waren, in het basketbalteam tenminste wel uitzonderlijk.
Dat gaf hem wel een zekere voldoening, maar hij wilde ook in andere gebieden van het
leven voldoening verkrijgen. Hij wilde meer voldoening verkrijgen over zijn omgang met
anderen en over zijn sportprestaties. Hij had het gevoel dat hij moest tonen werkelijk wat
waard te zijn. En dat kon hij, naar zijn gevoel, alleen maar op het basketbalveld.

‘Zo brak het ogenblik aan dat het team voor de jaarlijkse schoolwedstrijden moest worden
samengesteld. Hij had de laatste tijd goed gespeeld en hoopte bij de eerste vijf te zijn.
Enthousiast liep hij de gymzaal binnen om gauw op het belangrijke lijstje van de trainer te
kijken. Met de anderen keek hij op het lijstje met namen. Hij las van boven naar beneden.
Zijn naam stond er helemaal niet op. Hij was uit het team gezet. (. . .)

‘Die dag kwam hij al voor het einde van de schooltijd thuis, ging meteen naar zijn kamer en
bleef daar. Ik begreep hoezeer hij eronder gebukt ging, maar had er geen idee van hoe ik
hem kon helpen. De tweede dag van die voor hem zo verdrietige periode ging ik ’s avonds
laat naar zijn kamer. Zijn licht brandde nog en hij lag op zijn bed naar het plafond te staren.
Wij hadden een gesprek met elkaar, een heel lang gesprek. Hij vertelde mij over zijn
enorme verdriet en vroeg zich af of hij ooit weer naar school terug kon gaan. Hij vertelde
me dat hij de Heer zo gebeden had hem te helpen om voor het team gekozen te worden.
En toen zei hij: “Ik heb om kracht gebeden.” Maar het leek wel of er helemaal geen hulp en
geen hoop meer was. (. . .)

‘Na een poosje zei hij: “Vader, ik moet gewoonweg opnieuw beginnen. Ik zal op iets anders
moeten gaan bouwen. Ik weet dat niemand anders dat voor me kan doen. Ik zal het zelf
moeten doen. (. . .)” Hij had het even over een van de zendelingen gehad. Toen zei hij: 
“Ik wil zoals hij worden. Ik ga leren glimlachen, van anderen houden en om hen leren geven
zoals hij dat doet. (. . .) Ik ga weer naar school en begin van voren af aan.” We knielden
samen neer en baden, daarna vertelde ik hem hoeveel ik van hem hield en hoe trots ik op
hem was.

‘De volgende dag ging hij weer naar school. Dat jaar speelde en schitterde hij in het 
basketbalteam van de kerk. Hij begon op school veel vrienden te krijgen. Hij scheen veel
meer ontspannen te zijn en zijn gevoel voor humor kwam terug en werd nog aangescherpt.

Verhaal en
bespreking
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In de tijd die daarop volgde hoorde ik hem nogal eens opmerkingen maken als: 
“Paps, het zijn werkelijk fijne jongens! Ik houd van deze school. Ik houd van deze stad en ik
houd van Kentucky . . . .”

‘Toen brak zijn laatste schooljaar aan. (. . .) Er was voor dat jaar nog geen president voor het
studentencorps gekozen. Hij besloot zich kandidaat te stellen. Hij had nu veel vrienden. 
Hij begon een grote verkiezingscampagne waarin hij allerlei positieve en plezierige ideeën
lanceerde over hoe hij de school een nog prettiger plaats zou kunnen maken. Hij werd met
een overweldigende meerderheid gekozen. Daar was hij natuurlijk enorm blij mee.

‘Toch was er nog één onvervulde droom. (. . .) Hij wilde zo graag in het basketbalteam
komen. De trainer had bekendgemaakt dat er geen enkele senior in het team zou komen
die niet als junior had meegespeeld. Hij wilde daarentegen veelbelovende junioren in 
het team. Dat zag er dus niet erg hoopvol uit voor Matt, die senior was. Toch oefende hij
veel en intensief en de sterren van het team gingen hem meer en meer respecteren en van
hem houden.

‘Toen de lijst uitkwam, bleek zijn naam er weer niet op te staan. Ondanks zijn enorme 
ontwikkeling op ander gebied was hij weer bitter teleurgesteld. Toen hij die dag thuis kwam,
vertelde hij me wat hem zo dwars zat. Ik moest die dag echter juist op reis en zou vijf
dagen wegblijven. Het enige wat ik tijdens mijn afwezigheid kon doen was bidden.

‘Toen ik thuiskwam, bleek Matt niet thuis te zijn. Hij was bij een basketbaltraining. Ik vroeg
of hij soms met het kerkteam aan het oefenen was, maar kreeg te horen dat hij met het
schoolteam aan het trainen was. Net op dat ogenblik kwam hij thuis. “Hoe komt het dat je
met het schoolteam traint?” vroeg ik hem. “Je vertelde me toch dat je niet gekozen was?”

‘“Paps,” was zijn antwoord, “de jongens van het team zijn naar de trainer gegaan en 
hebben hem verteld dat ze mij absoluut in het team wilden hebben. De trainer heeft iets
gedaan wat hij nog nooit eerder heeft gedaan; hij heeft mij in het team gezet omdat de 
jongens zeiden: “Wij hebben Matt nodig.” Zij wisten de trainer te overtuigen en dus zit ik nu
in het team. (. . .)

‘Toch was Matt nog steeds niet erg gelukkig met zijn basketbalteam want meestal zat hij
weer aan de kant. Op een avond raakte tijdens een vergadering van het team de projector
defect en konden de geprogrammeerde wedstrijdfilms niet vertoond worden. Trainer en
team zaten dus maar wat met elkaar te praten. Matt hield het hele groepje min of meer
bezig. De trainer merkte nu eigenlijk pas voor het eerst wat voor een jongen Matt werkelijk
was. Tijdens de volgende wedstrijd stond hij voor meer dan de helft van de tijd in het veld.
Vanaf dat moment was hij in vele wedstrijden een van de belangrijkste spelers en begon hij
werkelijk erkend te worden als een uitmuntende sportman.

’De dag van de diploma-uitreiking brak aan. Hij werd uitgekozen om een toespraak te 
houden. Er werd veel om de humor in zijn toespraak gelachen. Maar het was ook een
serieuze toespraak. Tot slot sprak hij over de vreugde die hij ervaren had – de warmte van
de mensen, de liefde die hij voelde voor zijn medeleerlingen. Hij besloot met de volgende
woorden: “Beste vrienden, over enkele dagen ga ik met mijn ouders terug naar Utah. 
Zoals u weet ben ik mormoon. Ik wil eindigen met de onvergetelijke woorden van een groot
mormoons profeet, Brigham Young, zijn woorden geven precies weer wat ik voel. 
Ik houd van u allen door de manier waarop u met mij omgegaan bent en het geluk en de
vreugde die ik hier ondervonden heb. Daarom zeg ik u nu, zoals hij eenmaal heeft gezegd:
“Dit is dé plaats.” De leerlingen en de overige aanwezigen stonden als een man op en
gaven hem een staande ovatie.’ (George D. Durrant, Someone Special, Starring YOUth,
[Salt Lake City: Bookcraft, 1976], blz. 49–53.)

• Hoe leefde deze jongeman nu de raad na: ‘Wees in de wereld, maar niet van de
wereld’?

• Wat voor uitwerking denk je dat zijn gedrag had op zijn medeleerlingen?

• Hoe zou die uitwerking zijn geweest als hij was gaan zitten kniezen en hij zich van de
anderen had afgezonderd?

• Moest hij zijn normen omlaag brengen om succes te hebben?

• Hoe kun je zelf een goede invloed gaan uitoefenen op school of in je omgeving? 
Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord.

• Welke wereldse dingen dienen wij te vermijden? Schrijf hun antwoorden op het bord.
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Doe de wapenrusting Gods aan

• Waarom droegen krijgslieden vroeger een wapenrusting?

• Wat voor strijd voeren wij in deze tijd? (De strijd tegen het kwaad.)

• Wat voor soort wapenrusting hebben wij daarbij nodig?

Laat de jongemannen LV 27:15–18 lezen om tot een antwoord op deze vraag te komen.

Bespreek de verschillende onderdelen van Gods wapenrusting en wat voor nut het voor
ons heeft om die wapenrusting aan te doen. Geef de jongens, telkens wanneer een nieuw
onderdeel van de wapenrusting genoemd wordt, gelegenheid om hun gedachten over 
de betekenis en het belang van dat onderdeel te uiten. Laat daarna horen wat hierover in de
les wordt gezegd. Zet bij de bespreking van de delen van die tekst telkens de kerngedachte
op het bord. Als u daarmee klaar bent, dient het bord er ongeveer als volgt uit te zien:

Citaat Om de wapenrusting Gods duidelijk te maken kunt u de volgende gedachten gebruiken:

‘Wat zijn de lendenen? In de Schriften stellen de lendenen de macht voor die de Heer 
zijn kinderen gegeven heeft om nieuw leven te scheppen. De lendenen liggen tussen de
onderste ribben en het heupbeen. De Heer zegt ons om de macht om nieuw leven te
scheppen met waarheid te omgorden. “En waarheid is kennis der dingen, zoals ze zijn, 
en zoals ze waren, en zoals ze zullen worden” (LV 93:24).

‘Als je jezelf omgordt, wat doe je dan? Als ik mijn middel wil omgorden dan wikkel ik er iets
omheen om het te verstevigen. Ik omgord mijn pols bijvoorbeeld met deze zakdoek. 
Als ik die stijf om mijn pols bind, dan versterkt dat mijn pols. De Heer zegt je lendenen met
waarheid te omgorden. Voor mij wil dat zeggen dat ik moet gaan begrijpen hoe heilig 
deze macht is en wanneer en onder welke omstandigheden deze macht gebruikt kan 
worden. (. . .)

‘De Heer noemt dan het volgende deel van de wapenrusting dat aangedaan moet worden:
“het borstschild der gerechtigheid dragende” (LV 27:16). Het borstschild was het 
onderdeel dat de borst bedekte ter bescherming van hart en longen. Zonder hart zou je
niet erg lang meer leven. Als je een pijl door je hart zou krijgen, zou de strijd voor jou 
snel afgelopen zijn. (. . .)

‘De Heer heeft ons geboden deze vitale delen van ons lichaam te bedekken zodat ze niet
gewond kunnen worden. Hoe doet men de borstschild der gerechtigheid aan? Voor mij 
wil dat deel van de wapenrusting zeggen dat wij de geboden moeten houden. Het gehoor-
zamen van Gods geboden geeft ons grote zegeningen. (. . .)

‘De Heer zegt: “uw voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes”
(LV 27:16). Hoe doe je dat? Ons lichaam is iets wonderbaarlijks. Het is zodanig geconstru-
eerd dat, als wij een bepaalde handeling enige malen herhalen, dat een gewoonte wordt;
en vrijwel zonder dat wij het ons bewust zijn, neemt een gewoonte automatisch het werk
van ons over. Wij vormen zelf onze gewoonten.

‘Als wij bijvoorbeeld het ons tot gewoonte hebben gemaakt om te bidden, zal het ons
gemakkelijker vallen om wel dan om niet te bidden. Wij kunnen een gewoonte automatisch
iets vóór ons laten doen in plaats van dat die ons tegenwerkt. Een gewoonte kan ook een
krachtige bescherming vormen. Als onze voeten geschoeid zijn met de bereidheid van het 

Uw lendenen met waarheid omgord (gewikkeld in,
beschermd door)
Borstschild der gerechtigheid
Voeten geschoeid met de bereidheid van het
evangelie des vredes
Schild des geloofs
Helm der zaligheid
Zwaard van de Geest

Tekst- en 
bordbespreking



195

Les 48

evangelie des vredes wil dat zeggen dat wij de geboden onderhouden hebben en dat
onze gewoonten ons vooruit helpen.

‘Laten we het volgende onderdeel van onze wapenrusting bekijken: “Neemt het schild des
geloofs, waarmede gij alle vurige pijlen van de goddelozen zult kunnen uitblussen” 
(LV 27:17). Een schild is iets dat gewoonlijk aan de linkeronderarm werd gedragen en 
waarmee men zich tegen de slagen of projectielen van de vijand kon beschermen. In de
oude riddertijd was dat een bescherming tegen stenen, pijlen, zwaard en speer.

‘Dat doel van de geestelijke wapenrusting is het geloof in de Heer. Het is een zekerheid die
uit je kennis en begrip van het woord des Heren voortkomt. Je hoort het woord des Heren
wanneer je in de Schriften leest. Je hoort het woord des Heren wanneer je zijn profeten
hoort. Je kunt het woord des Heren voelen wanneer je bidt. Je kunt geloof opbouwen. (. . .)

‘Dan zegt de Heer: “En neemt de helm der zaligheid” (LV 27:18). De helm dient om het
hoofd te beschermen. (. . .)

‘De helm der zaligheid betekent voor mij weten wie wij zijn en waarom wij hier zijn; waar wij
heen kunnen gaan en wat wij kunnen doen en zijn. (. . .)

‘En als laatste onderdeel van onze wapenrusting noemt de Heer “het zwaard van mijn Geest”,
en gebiedt ons dat te nemen. (. . .)

‘Kun je nu zien hoe geweldig het is als wij voorbereid zijn, als wij de Geest bij ons hebben,
als wij gehoorzaam zijn, als wij ons deel doen? Wij kunnen de last die de Heer oplegt, 
dragen. Het is niet gemakkelijk. Als het gemakkelijk was had Hij jullie, bijzondere jonge-
mannen, (. . .) niet hierheen gezonden om het te doen. Hij heeft je voorbereid en daar achter
gehouden, je geoefend en het mogelijk gemaakt om in deze tijd hier te komen. Ik hoop dat
geen van jullie de Heer ooit in de steek zal laten. Ik hoop dat jullie je dat grote vertrouwen
waardig zult tonen, dat jullie die hele wapenrusting aan zult doen en in deze uitdagende
tijd je mannetje zult staan.’ (Rex C. Reeve sr., ‘The Whole Armor of God’, Brigham Young
University 1981–1982 Fireside and Devotional Adresses [Provo: Brigham Young University
Press, 1983), blz. 189–197.)

• Waarom is het zo belangrijk om Gods gehele wapenrusting aan te doen en niet alleen
maar een paar onderdelen ervan?

• Op welke manier is die wapenrusting een steun voor ons om wel in de wereld maar niet
van de wereld te zijn?

Tot slot

Aansporing Laat elke jongeman zijn eigen wapenrusting nog eens goed inspecteren en dan een van
de volgende onderwerpen nemen om de komende week nader te bestuderen: de waar-
heid, de gerechtigheid, het geloof, het heil, de Geest.
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Eerlijkheid en integriteit

DOEL Elke jongeman gaat beseffen hoeveel zelfrespect en kracht hij uit eerlijkheid kan putten en
gaat zijn uiterste best doen die te verwerven.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor elke jongeman de Schriften.
b. Voor elke jongeman een potlood voor het onderstrepen van teksten.

2. Maak vijf kaartjes met op elke kaart een van de volgende voorbeelden:
a. De telefoon gaat. John zegt: ‘Als dat Bob is ben ik niet thuis!’
b. Vader heeft zich verslapen. Hij kwam vijftien minuten te laat op zijn werk. Als verklaring

geeft hij aan zijn chef: ‘Ik zat vast in het verkeer.’
c. Ted is klein voor zijn leeftijd en gaat voor half geld naar de bioscoop. ‘Wat maakt dat 

nou uit,’ zegt hij, ‘die bioscopen verdienen toch genoeg geld.’
d. Het is belangrijk dat Rob deze keer een goed cijfer voor zijn proefwerk haalt, 

maar hij heeft er niets aan gedaan. Hij kan het werk van Jan, die naast hem zit, 
overschrijven. ‘Het geeft toch niets om eens een keertje te spieken,’ zegt Rob.

e. ‘Ik wil niet dat iemand anders daar iets van hoort,’ vertrouwt Piet Steven toe. ‘Maak je 
geen zorgen, niemand zal het van mij horen,’ zegt Steven, ondertussen bedenkend 
hoe snel hij dit aan Frans kan doorvertellen.

3. Lees de raadgevingen over eerlijkheid nog eens door op blz. 8 van Voor de kracht van
de jeugd [34285 120].

OPMERKING De meeste jongelui begrijpen heel goed dat zij eerlijk behoren te zijn, maar het is nodig om
hen te confronteren met verschillende situaties waarin hun eerlijkheid op de proef kan 
worden gesteld en hen te wijzen op de grote zegeningen die door een eerlijk leven 
verkregen kunnen worden. Uw eigen opvatting over eerlijkheid komt duidelijk tot uiting door
de manier waarop u deze les geeft en door uw manier van leven. Laat de jongens goed
voelen hoe belangrijk u het zelf vindt om eerlijk te zijn en welke waarde de Heer hecht aan
die belangrijke eigenschap.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij dienen altijd eerlijk te zijn

Deel de kaartjes uit en laat de voorbeelden voorlezen.

• In welk opzicht komen de situaties met elkaar overeen?

Bespreek iedere situatie en de daaraan verbonden gevolgen.

Leg er de nadruk op dat geen van die oneerlijkheden iemand in de gevangenis doet
belanden, iemand lichamelijk verwondt of hem een boete oplevert. De handelingen zijn
echter verkeerd en kunnen een gewoonte worden of aanleiding geven tot andere oneerlijk-
heden. Zij moedigen anderen aan oneerlijk te zijn.

Tekstbespreking Laat twee jongemannen Exodus 20:15–16 en LV 136:25–26 lezen en uitleggen wat de Heer
daarin over eerlijkheid gezegd heeft.

Citaat President Kimball heeft eens het volgende gezegd over de verschillende manieren waarop
men oneerlijkheid tracht goed te praten:

‘Vrijwel alle oneerlijkheid dankt haar bestaan en groei aan de innerlijke kronkel die we 
zelfrechtvaardiging noemen. Dat is de eerste, ergste, verraderlijkste en schadelijkste vorm
van bedriegen – zichzelf bedriegen.

Activiteit en
bespreking
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‘Neem bijvoorbeeld de man die geen kop koffie zal drinken maar wel iedere avond kolen
steelt van de onbewaakt staande spoorwagons. Of het meisje dat wel plichtsgetrouw al
haar kerktaken vervult, maar tegelijkertijd duizend gulden van haar werkgever steelt. Of die
jongeman die op zondag het avondmaal inzegent, maar de avond daarvoor op een 
hoogst oneerbare manier aan het vrijen was. Velen lenen wel, maar betalen niet terug’ 
(Conference Report, Mexico and Central America Area Conference, 1972, blz. 27).

Bespreking Laat de jongemannen andere voorbeelden geven van manieren waarop en redenen
waarom we verleid worden oneerlijk te zijn. U kunt bijvoorbeeld bespreken: het overtreden
van de verkeersregels, dingen van een ander gebruiken zonder daar eerst toestemming
voor te vragen, niet de waarheid vertellen, een ander bepaalde informatie onthouden om
onszelf of anderen te beschermen, en spieken.

• Hoe kun je verleidingen om oneerlijk te zijn overwinnen?

Leg uit dat we moeten bidden om de leiding van de Heilige Geest, dat we vastberaden
maar niet eigengerechtig moeten zijn in onze verklaringen tegenover anderen, en dat we
respect moeten tonen voor anderen.

Geloofsartikel • In welk geloofsartikel wordt ons geloof met betrekking tot eerlijkheid uiteengezet?

Laat de jongemannen het dertiende geloofsartikel lezen. Laat hen de zin Wij geloven eerlijk
te moeten zijn onderstrepen.

Laat de jongemannen voor zichzelf de volgende redenen overdenken waarom ze eerlijk zijn:

Ben jij eerlijk omdat –

1. Je gedoopt bent?

2. Je vader en moeder dat van je verwachten?

3. Het in de geloofsartikelen staat?

4. Je vrienden en kennissen eerlijk zijn?

5. Het in jouw familie de gewoonte is dat men eerlijk en integer is?

6. Je bang bent op oneerlijkheid te worden betrapt?

7. Je gestraft wordt als je oneerlijk bent?

8. Het een gebod van God is?

9. De mensen om je heen geloven dat je eerlijk bent en je hen niet wilt teleurstellen?

10. Je het priesterschap draagt?

Neem de lijst nog eens door en bespreek met de jongemannen elke reden om eerlijk te zijn.

• Wat zijn geen goede redenen om eerlijk te zijn?

• Wat zijn goede redenen om eerlijk te zijn?

• Welke genoemde reden(en) vind jij het belangrijkst?

Verhaal Vertel het volgende verhaal en laat de jongemannen luisteren naar hoe een onderwijzer de
eerlijkheid van zijn klas eens op de proef stelde.

‘Ik had uitgelegd waarom eerlijkheid zo noodzakelijk is en mijn leerlingen voorgehouden
dat we dikwijls niet weten wanneer onze onkreukbaarheid op de proef wordt gesteld. (. . .)

‘Mijn klas had dus voorbereid moeten zijn op de test waar ik hen die donderdagmiddag mee
verraste. Hij bestond uit twintig ‘waar of niet waar’-vragen over stof die we de afgelopen
week hadden behandeld. We waren net klaar toen de bel voor het eind van de les ging.

‘“Geef jullie blaadjes door naar het middenpad,” zei ik. Die avond corrigeerde ik ieder
werkje heel zorgvuldig zonder enig teken op de blaadjes achter te laten. Ik schreef de cijfers
in mijn cijferboekje.

‘Toen iedereen de volgende ochtend weer op zijn plaats zat, gaf ik hun de blaadjes terug
en vroeg hun, zoals gewoonlijk, hun eigen werk te corrigeren.

‘Ik las iedere vraag voor en gaf, vergezeld van een korte uitleg, het juiste antwoord. 
Zoals altijd werd ieder antwoord begroet door het gekreun of een zucht van opluchting van 
leerlingen die een verkeerd of een goed antwoord hadden gegeven.
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‘“Reken nu vijf punten voor ieder verkeerd antwoord en trek het totaal af van honderd,”
vroeg ik hen. “Wat zijn jullie cijfers?”

‘“John?”

‘“85.”

‘“Susan?”

‘“95.”

‘“Harold?”

‘“80.”

‘“Arnold?”

‘“90.”

‘“Mary?”

‘Haar antwoord was nauwelijks hoorbaar: “45”.

‘Ik ging verder en schreef de cijfers die mij nu werden gegeven heel nauwkeurig naast de
cijfers die ik die avond tevoren had opgeschreven. De vergelijking was onthullend.

‘Het werd opmerkelijk stil in de klas toen ik uitlegde wat ik had gedaan. Velen keken
omlaag; anderen wisselden steelse blikken of een glimlach.

‘Ik sprak mijn leerlingen heel rustig toe.

‘“Sommigen van jullie willen mij misschien onder vier ogen spreken na wat we hier vandaag
ervaren hebben. Dat zou ik op prijs stellen.”

‘Dit was een heel ander soort proefwerk. Een proefwerk ten aanzien van jullie eerlijkheid.
Waren jullie eerlijk of oneerlijk? Ik zag hoe velen van jullie naar Mary keken toen zij haar 
cijfer noemde. Mary, wil je alsjeblieft even gaan staan? Ik wil dat jullie allemaal weten dat
Mary aan de hand van mijn cijfers zojuist het hoogste cijfer van de hele klas heeft gehaald.
Ik ben trots op je Mary.”

‘Mary keek aanvankelijk wat schuchter naar me op, maar toen kwam er een glinstering in
haar ogen en een lachje verscheen op haar gezicht terwijl zij opstond. Ik had Mary nog
nooit zo fier zien staan’ (Wayne B. Lynn, ‘Waar (. . .) of (. . .) niet waar’, De Ster, september
1979, blz. 25–27).

• Zou jij dit proefwerk goed gemaakt hebben?

Bespreking Wijs erop dat voor velen oneerlijkheid niet zo erg is zolang anderen het niet in de gaten
hebben.

• Wie weet altijd wat waar is? (Wijzelf en onze Hemelse Vader.)

Tekstbespreking • Is het mogelijk in alles helemaal eerlijk te zijn?

Laat de jongemannen, om een goed antwoord op deze vraag te kunnen geven, 
Alma 27:27 waarin het volk van Anti-Nephi-Lehi wordt beschreven, en Alma 53:20 dat over
de tweeduizend jonge krijgers gaat, lezen en onderstrepen.

De zegeningen van eerlijkheid

Bespreking • Kun je nog meer zegeningen van eerlijkheid noemen?

Geef de jongemannen tijd om te antwoorden en benadruk de volgende gedachten:

1. Wij hebben een prettig en positief gevoel over onszelf en anderen.

2. Anderen zullen ons vertrouwen en wij kunnen anderen vertrouwen.

3. Wij zijn het waardig om door de Heilige Geest geleid te worden.

4. Wij hebben een beter contact met onze Hemelse Vader.

• Hoe ben jij gezegend geworden door eerlijkheid?

Vraag ter 
overweging
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Misschien kunt u op dit ogenblik de raadgevingen over eerlijkheid op blz. 8 van Voor de
kracht van de jeugd lezen en bespreken.

Citaat Lees de volgende uitspraak voor van David M. Kennedy, voormalig ambassadeur van de
kerk en gewezen minister van financiën van de Verenigde Staten: ‘Uiteindelijk is iemands
eerlijkheid en integriteit de maatstaf waarmee een ander zijn karakter en gedragingen
beoordeelt.’

Verhaal Vertel het volgende verhaal om de uitwerking van ware eerlijkheid te laten zien:

‘Toen ik ongeveer twaalf jaar was woonde onze familie in Kanab (Utah). Een paar kilometer
van ons vandaan lag een kamp van Paiute-Indianen. Mijn vader, Jacob Hamblin, 
zendeling voor de Indianen, zei me op een keer: “Mijn zoon, ga vanmiddag naar het 
Indianenkamp en ruil dat veulentje tegen wat dekens, want die zullen we komende winter
hard nodig hebben. (. . .)”

‘Na het middagmaal klom ik op ons oude paard, Billy, voerde het veulentje aan de teugel
mee en reed zonder zadel over de vlakte naar het Indianenkamp.

‘Toen ik het kamp binnenreed, hielp het opperhoofd mij van het paard af en vroeg: 
“Jij – zoon van Jacob. Waarvoor jij komen?”

‘Ik vertelde hem waarvoor ik kwam, hij bekeek het veulentje eens goed en liet een 
goedkeurend gebrom horen. Hij nam me mee naar zijn wigwam waar een hele stapel hand-
geweven Indiaanse dekens lag. Hij haalde een paar dekens van de stapel af. 
Vastbesloten mijn vader te laten zien dat ik een goed zakenman was, vroeg ik om nog een
deken. Het opperhoofd keek eens steels naar me en legde nog een deken op mijn 
stapeltje. Toen vroeg ik om nog een deken, en nog een en daarna nog een. Het opperhoofd
begon steeds luider te grinniken, maar legde zo veel dekens op mijn stapel als ik maar wilde.

‘Ik sloot de koop toen ik ervan overtuigd was dat ik werkelijk goed zaken had gedaan. 
Het opperhoofd legde de stapel dekens op Billy’s rug en hielp mij bij het opstijgen.

‘Vader kwam me op ons land tegemoet en keek eens naar de stapel dekens. Toen maakte
hij daar twee ongeveer even grote stapels van. Een stapel legde hij weer op de rug van het
paard en zette mij er weer op en zei: “Ga terug en geef deze aan het opperhoofd. Je hebt
dekens voor twee paarden meegekregen.”

‘Toen ik in de buurt van het kamp was, kon ik het opperhoofd al zien. Eenmaal bij hem,
begon hij luid te lachen en zei: “Ik wist wel Jacob jou terugsturen. Hij – eerlijk man. 
Hij – even goed mijn vader als jouw vader.”

‘Jaren later, toen Jacob eens alleen tegenover een groep boze en vijandig gezinde Indianen
stond, redde het feit dat hij hen altijd eerlijk bejegend had, zijn leven.’ (Jacob Hamblin jr.,
verteld door Louise Lee Udall, ‘A Horse Trade Story’, A Story to Tell, [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1946], blz. 359–360.)

Bespreking Laat de jongemannen de vijf voorbeelden uit het begin van de les nog eens opslaan. 
Laat iemand elk van die voorbeelden nog eens voorlezen, en laat de jongemannen dan
elke situatie veranderen tot een voorbeeld van eerlijkheid.

Geef uw getuigenis dat de jongemannen grote zegeningen zullen ontvangen wanneer zij in 
alles volkomen eerlijk zijn. Hierdoor zullen zij vooruitgang maken in alle aspecten van het 
leven. Spoor hen aan de komende week alles te doen aan het verbeteren van hun 
eerlijkheid en dit een gewoonte voor hun verdere leven te maken. Spoor hen aan de 
raadgevingen over eerlijkheid in Voor de kracht van de jeugd door te lezen.

Getuigenis en
aansporing
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Mindervaliden waarderen 
en bemoedigen

DOEL Iedere jongeman zal zijn verantwoordelijkheid op zich nemen te helpen ervoor te zorgen
dat gehandicapten zich aanvaard voelen, het evangelie leren, volledig kunnen meedoen in
de les en bij activiteiten anderen kunnen dienen.

VOORBEREIDING 1. Benodigdheden:
a. Voor iedere jongeman de Schriften.
b. Voor iedere jongeman een potlood.

2. Maak voor iedere jongeman een kopie van het woord HANDICAPS in hoofdletters.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA We kunnen gehandicapten begrijpen

Deel de potloden uit, en de kopieën van het woord HANDICAPS.

Daag de jongemannen uit om over de letters van het woord te gaan met de andere hand 
dan diegene waarmee ze schrijven. Zeg dat ze het nauwkeurig moeten doen, maar 
bovendien zo snel als ze kunnen. Dat zullen ze waarschijnlijk moeilijk vinden en slechts 
langzaam kunnen uitvoeren. Geef ze een tijdslimiet en moedig ze aan om zich te haasten. 
Geef hen die het goed doen een complimentje. Zet de achterlopers onder druk. Laat ze 
stoppen wanneer de tijd voorbij is.

• Hoe voel je je wanneer je onder druk werkt aan een taak die vaardigheden vereist die je
niet hebt?

Leg uit dat iemand met leermoeilijkheden zich precies zo voelt op school en in de kerk.

Leg uit dat er overal om ons heen mensen met handicaps en andere beperkingen zijn.
Sommige beperkingen zijn lichamelijk, andere geestelijk, en weer andere emotioneel. 
Sommige handicaps en beperkingen zijn makkelijk te zien; andere zijn onzichtbaar totdat
je de desbetreffende persoon goed leert kennen. Ons gedrag en onze houding zijn
belangrijk voor mensen met een handicap of beperking. We behoren hen te laten zien dat
we om ze geven, en we moeten niets doen dat hen in verlegenheid brengt of kwetst.

Christelijk medeleven tonen

Tekstbespreking Laat een jongeman 3 Nephi 17:7–10 lezen.

• Welke houding nam Jezus aan ten aanzien van gehandicapten?

• Hoe kunnen wij eenzelfde houding ontwikkelen?

Leerkracht Wij dienen mee te voelen met gehandicapten. De meesten onder ons zullen weleens ziek
zijn, en een ongeval of een langdurige handicap of beperking hebben. Waarschijnlijk zullen
we ons dan voelen zoals Ken, de biologiestudent die zijn gezichtsvermogen verloor. 
Zelf heeft hij daarover het volgende gezegd: ’Het meeste wat anderen doen, kan ik ook.
Alleen heb ik andere hulpmiddelen nodig en moet op een andere manier te werk gaan.
Help me om de hulpmiddelen en methoden te vinden. Doe niets voor me, maar help me om
mijn vaardigheden te gebruiken.’

Tekstbespreking Laat een jongeman Johannes 13:34–35 lezen.

• Hoe dienen wij te handelen als ware discipelen van Christus? (Elkaar liefhebben.)

• Hoe kunnen we die liefde tonen in onze omgang met mensen met een handicap? 
(We kunnen mensen die van ons verschillen leren begrijpen en aanvaarden en kijken wat hun
vaardigheden zijn.)

Activiteit en
bespreking
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• Wat kunnen we doen om gehandicapten te tonen dat we hen aanvaarden en om hen
geven? (Hen met een glimlach aankijken en met hen praten als met met ieder ander.)

Voorbeelden Een meisje dat met beugels aan haar benen loopt, heeft het volgende gezegd: ‘Wanneer ik
door de gangen loop, lopen de mensen me voorbij zonder oogcontact te maken. Het lijkt 
of ze zeggen: “Ik kan niets doen aan wat er mis met jou is, dus ik doe net alsof jij en je 
probleem er niet zijn.”’

• Wat kunnen we doen in plaats van mensen met een zichtbare handicap te mijden?

Een jongen met een intellectueel gebrek heeft eens gezegd: ‘Iedereen praat om mij heen,
aan mijn ouders of vrienden vragend wat ik ergens van vind. Waarom praten ze niet
gewoon met mij wanneer ik daar sta, in plaats van te vragen: “Zou Jerry dit willen?”’

• Hoe kunnen we zo iemand beter behandelen?

Een jongeman met een gehoorstoornis heeft eens gezegd: ‘De mensen begroeten me,
maar haasten zich dan verder. Ik zou het echt fijn vinden als iemand een gesprek met me
zou beginnen. Als iemand me aankijkt en duidelijk spreekt, en zijn mond niet bedekt, 
kan ik heel goed liplezen. Ik kan ook een antwoord geven dat je kunt begrijpen. Met elkaar
praten – zo beginnen vriendschappen.’

• Hoe zou je beter met zo iemand kunnen communiceren?

Zorg ervoor dat jouw conversatie persoonlijk en positief is en zich richt op de persoon zelf
en niet op zijn handicap of op datgene wat hij niet kan.

Bordbespreking Leg uit dat sommige mensen negatieve, kwetsende termen gebruiken wanneer ze het over
handicaps hebben. Schrijf de volgende zinnetjes op het bord en bespreek hoe daarin 
vermeden wordt gehandicapten te kwetsen of in verlegenheid te brengen.

• Iemand in een rolstoel.

• Iemand die met krukken, beugels of een looprek loopt.

• Iemand met een geestesziekte of emotionele stoornis.

• Iemand met een intellectueel gebrek.

• Iemand die doof is of gehoorgestoord.

• Iemand met een spraakgebrek.

We moeten geen omschrijvingen gebruiken die aangeven dat mensen die geen handicap
hebben ‘normaal’ zijn. We moeten hen gewoon mensen zonder handicaps noemen.

Wanneer we echt rekening beginnen te houden met de gevoelens van gehandicapten,
beginnen we hen te zien als kinderen van onze Hemelse Vader met dezelfde noden als wij.

Gehandicapten helpen

Wanneer we gehandicapten helpen, tonen we onze liefde voor de Heiland en ons 
verlangen om als Hem te worden. Ouderling J. Richard Clarke heeft het volgende verhaal 
verteld over enkele Aäronisch-priesterschapsdragers die het voorbeeld van de Heiland 
nagevolgd hebben en een gehandicapte jongeman hebben leren liefhebben en helpen:

‘John [Anderson] was een opmerkelijke jongeman die moedig gevochten heeft tegen 
spierdystrofie (. . .). Gedurende zijn Aäronische-priesterschapsjaren [moest hij zich behelpen]
met een rolstoel. (. . .)

‘Johns invloed op zijn [priesters]quorum was opmerkelijk, en toch heeft hij nooit een 
voetbalwedstrijd gespeeld, noch ging hij mee kamperen, naar een dansavond of welke van
de andere tieneractviteiten dan ook. Het was zijn geloof en toewijding tot de kerk waardoor
zijn quorumleden getroffen werden. En nog iets – John verschafte zijn quorum de 
gelegenheid om in liefde te dienen.

‘Toen John diaken was, wilde hij het avondmaal ronddienen. Een jongen werd aangewezen
om zijn rolstoel te duwen terwijl John de schaal op zijn schoot had. Aanvankelijk leek het
vreemd, maar al gauw wilden anderen hem bijstaan in zijn priesterschapstaak.

‘Tegen de tijd dat John tot priester was geordend, was hij zo zwak geworden dat hij niet in
staat was te knielen om het avondmaal te zegenen. Zijn quorum vond een oplossing. 

Verhaal en
bespreking
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Zij reden zijn rolstoel naast de avondmaalstafel. Iemand brak het brood, knielde daarna neer
bij de rolstoel en hield John een microfoon voor, zodat die de gewijde woorden kon 
uitspreken. Dat voor hun broeder te kunnen doen werd spoedig een erezaak voor ieder in
het quorum.

‘Zij gaven enthousiast gehoor aan zijn leiderschap als eerste assistent in het priesters-
quorum. Omdat John niet in staat was zijn droom om kroonverkenner te worden, 
te verwezenlijken, zamelden de priesters geld in om een onderscheiding voor bijzondere
prestaties te kunnen aanschaffen, die John in de avondmaalsdienst werd aangeboden. 
De tekst op de onderscheiding luidde: “Uitgereikt aan John voor uitmuntend dienstbetoon
aan het quorum, en omdat hij voor ons allen een groot voorbeeld is.”

‘Door de jaren heen hebben de jongemannen in Johns quorum vele leuke activiteiten
gehad, maar geen daarvan heeft groter invloed gehad of heeft hun meer geleerd over het
grootmaken van hun priesterschapsroeping en het liefhebben van elkaar dan deze 
ervaringen met hun vriend John’ (De Ster, juli 1991, blz. 42).

• Op welke manier hebben de quorumleden van deze jongeman hem geholpen?

• Wat kunnen wij als Aäronisch-priesterschapsdragers doen om mensen te helpen die
gehandicapt zijn?

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. Leg de nadruk op het volgende:

1. Wees hun vriend. Verwelkom gehandicapten als gelijken, ga bij hen zitten, luister naar
hen en behandel hen met respect.

2. Wees een goed voorbeeld tijdens de priesterschapsvergadering om jongemannen met
gedragsproblemen te helpen op de juiste manier aan de vergadering deel te nemen.

3. Ga niet in op ongepast gedrag. Luister aandachtig naar de adviseur en naar de les in
plaats van te letten op het storend gedrag.

4. Complimenteer hen wanneer zij een postieve bijdrage leveren.

Het is de taak van de adviseur om de jongemannen te leren hoe zij ieder gehandicapt lid
van het quorum kunnen helpen. Om dat te bereiken dienen de jongemannen goed te 
plannen en bereid te zijn om mee te delen.

Gehandicapten helpen anderen van dienst te zijn

Een belangrijk onderdeel van het evangelie van Jezus Christus is dat we leren anderen te
dienen. Daarom moeten we ook gehandicapten helpen om overeenkomstig hun 
bekwaamheden andere mensen te dienen.

Verhaal Lees het volgende verhaal voor over ouderling Jo Folkett, die ondanks zijn lichamelijke
handicaps getrouw diende als zendeling:

‘[Toen Jo Folkett veertien was,] kwam er een bloedprop in zijn wervelkolom. Dat gebeurt
maar bij één op de miljoen mensen, en dan alleen nog maar bij oudere mensen, die dan
hersenbeschadiging oplopen of sterven.

‘Jo overleefde het en genas, behalve zijn benen. (. . .)

‘Toen er later (. . .) in een klas over zendingswerk werd gesproken, werd zijn verlangen om
te dienen steeds sterker. De leerkracht die niet wilde dat hij zich schuldig of buitengesloten
zou voelen door de les over zendingswerk, zei: “Jo hoeft uiteraard niet op zending te gaan.
Dat kan niet in een rolstoel.”

‘“Dat motiveerde me enorm”, zegt ouderling Folkett. “Mijn eerste reactie was: ‘Maar ik ga
wel!’” Kort daarna ontving Jo zijn patriarchale zegen waarin zijn beslissing werd bevestigd.
Er werd gezegd dat hij zou werken en het evangelie verkondigen.

‘[Op zijn negentiende jaar vertrok] Jo naar het Zendingsgebied Manchester (. . .).

‘Hij heeft zelfs een aantal voordelen ontdekt van het dienen in een rolstoel. “Ik ben 
waarschijnlijk de enige zendeling die twee jaar met één paar schoenen doet”, zegt hij 
gekscherend. “Deze schoenen zijn nog zo goed als nieuw!” (. . .)

‘Vaak heeft Jo [zegeningen] op zijn zending meegemaakt – zoals de dag dat hij Kevin Smith
ontmoette.
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‘Kevin had interesse in de kerk gekregen door het voorbeeld van een HLD-jongevrouw (. . .)
en hij had (. . .) om een exemplaar van het Boek van Mormon gevraagd. Jo en zijn collega
zouden het boek persoonlijk aan hem overhandigen.

‘“Ik was toen nog niet voldoende in de kerk geïnteresseerd om zendelingen thuis te 
ontvangen,” aldus Kevin, die al zestien jaar aan een rolstoel gekluisterd zat. “Ik had een
standaard beeld van de mormoonse zendelingen – lange, gezonde, Amerikaanse jonge-
mannen die zo van de universiteit kwamen, met een keurig kostuum en een tandpastag
limlach. Als ze er inderdaad zo hadden uitgezien, had ik ze waarschijnlijk niet binnengelaten.
Maar hier stonden twee ongekunstelde mensen, van wie er een net zo verbaasd was als ik
om de ander in een rolstoel te zien zitten.”

‘“Kevin is een geweldige kerel”, zegt ouderling Folkett die verbaasd was dat zijn 
onderzoeker ook in een rolstoel zat. “Toen we de eerste keer naar zijn huis gingen, had ik al
het gevoel dat er iets bijzonders zou gebeuren.”

‘Ouderling Folkett en Kevin konden het van het begin af goed met elkaar vinden. Jo heeft
Kevin ook vrij snel na dat eerste gesprek gedoopt. (. . .)

‘Het getuigenis van [ouderling Folkett] heeft een bijzondere uitstraling, zonder handicap,
die alle grenzen overschrijdt en obstakels verandert in zegeningen.’ (Anne C. Bradshaw,
‘Jo Folkett – Het licht van het evangelie in Engeland verspreiden’, De Ster, oktober 1992,
blz. 43–46.)

• Op welke manier was ouderling Folkett in staat om als zendeling andere mensen tot
zegen te zijn? (Hij vervulde een eervolle zending en verkondigde het evangelie net als
iedere andere zendeling dat zou doen.)

• Welk gevoel geeft het andere mensen en de Heer met succes te kunnen dienen?

• Hoe kunnen we gehandicapten helpen om anderen te dienen en diezelfde voldoening te
laten ervaren? (We dienen hen te helpen zich dienstbaar te stellen zoals ieder ander mens.)

Tot slot

Aansporing Spoor de jongemannen aan om gehandicapten te leren begrijpen, hen te helpen het 
evangelie te begrijpen, hen te helpen meedoen aan quorumlessen en -activiteiten, hen aan
te moedigen en te helpen om dienstbaar te zijn voor anderen. Getuig van de zegeningen
die de jongemannen zullen ontvangen als zij die inspanning leveren.
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Aan de adviseur:
Lessen samenstellen uit 

conferentietoespraken
DOEL Iedere jongeman zal ernaar verlangen te weten welke richtlijnen de Heer via de door Hem

gekozen leiders gegeven heeft voor ons leven.

VOORBEREIDING Houd bij het voorbereiden en geven van deze lessen dezelfde werkwijze aan als bij de 
lessen uit het lesboek. Daarnaast kunt u het volgende doen:

1. Stel vast welk evangeliebeginsel of thema in de gekozen toespraak behandeld wordt.
Zoek ook naar twee of drie punten die ter aanvulling op het thema gebruikt kunnen 
worden.

2. Stel vast wat u met de les wilt bereiken. Bijvoorbeeld, wilt u dat de broeders een bepaald
beginsel begrijpen, een sterker geloof krijgen, een bepaalde houding aankweken, of
gemotiveerd worden om hun gedrag te veranderen?

3. Organiseer het lesmateriaal. Zoek naar andere teksten die het materiaal verduidelijken.
Vraag de mediathecaris om geschikte visuele hulpmiddelen.

4. Schrijf vragen op over passages en teksten uit de toespraak. Wat wordt daar in feite
gezegd? Pas ze op de broeders toe (zie 1 Nephi 19:23).

5. Kies een lesmethode waardoor de broeders actief bij de les betrokken worden; deel ook
opdrachten uit. In Onderwijzen – geen grotere roeping (33043 120) worden er verschil-
lende lesmethoden toegelicht.

OPMERKING De woorden van de hedendaagse profeten vormen uitstekend materiaal voor een les. Kies
toespraken uit recente conferentieverslagen van De Ster. Het voorbereiden en geven 
van dergelijke lessen zal u in staat stellen leiding van de Geest te ontvangen, zodat u in de
specifieke behoeften van de jongemannen kunt voorzien. De jongemannen moet vooraf
verteld worden welke toespraken behandeld zullen worden, zodat zij zich op de 
bespreking kunnen voorbereiden. Maak bij de voorbereiding van de lessen gebruik van de
leringen van de algemene autoriteiten, conferentietoespraken en de Schriften.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Bij de voorbereiding van een les uit een toespraak kan het volgende schema nuttig zijn:

Titel van de toespraak: ____________________________________________________________

Evangeliebeginsel of thema: ________________________________________________________

Aanvullende punten: ______________________________________________________________
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1. Leid het evangeliebeginsel en de 
aanvullende punten in.

2. Presenteer de kern van de les:

• Wat heeft de Heer over het evangeliebeginsel 
gezegd?

• Wat hebben de hedendaagse profeten erover 
gezegd?

• Hoe kunnen we dit beginsel in ons leven 
toepassen? Hoe kan het naleven van dit beginsel 
ons geloof vergroten en ons helpen goede 
beslissingen te nemen en onze problemen op 
te lossen?

3. Besluit met een samenvatting van de les.

• Schrijf het evangeliebeginsel en de aanvullende 
punten op het bord. Gebruik een voorwerp, verhaal, 
plaat of denkvraag om de les in te leiden.

• Bespreek de teksten in de toespraak en 
aanvullende teksten die het evangeliebeginsel 
toelichten.

• Stel vragen over passages uit de toespraak. 
Vertel verhalen en geef voorbeelden uit de toespraak 
ter verduidelijking van het evangeliebeginsel.

• Stel vragen en stuur de discussie zodanig dat de 
jongemannen gaan inzien hoe ze het evangeliebe-
ginsel in hun leven kunnen toepassen.

• Nodig de jongemannen uit elkaar te vertellen over
ervaringen, gevoelens en getuigenissen die verband
houden met het onderwerp dat besproken wordt. 
Vertel ook hoe u erover denkt.

• Getuig van de waarheid van het evangeliebegin-
sel dat u heeft onderwezen en van het belang ervan
in uw leven. 
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