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Voor de adviseur 

Deze lessen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het onderwijzen van het evangelie aan de jonge-
mannen en om bij te dragen tot prettige en zinvolle vergaderingen van de Aaronisch-priester-
schapsdragers. U kunt dit lesboek gebruiken bij het onderwijs aan priesters-, leraren- of 
diakenenquorums apart, of aan een groep bestaande uit al die quorums. Als u iedere les met 
een gebed in uw hart voorbereidt, kunt u de jongemannen laten inzien hoe ze hun roeping 
in het Aaronisch priesterschap kunnen grootmaken en werkelijk een zoon van God kunnen 
worden (zie Leer en Verbonden 84:26-42 en Johannes 1:12-13). 

Dit handboek bevat vijftig lessen. Dat zijn er meer dan u in een jaar kunt geven. Bid om leiding en 
kies lessen uit die zullen beantwoorden aan de behoeften van de jongemannen die u onderwijst. 
Sommige lessen zullen meer geschikt zijn voor priesters, terwijl andere lessen wellicht meer voor 
leraren en diakenen geschikt zullen zijn. U zult misschien niet alle lessen gebruiken en ze niet 
geven in de volgorde van dit lesboek, maar zorgt u er wel voor dat alle onderwerpen in de loop 
van het jaar aan de orde komen. Dan weet u zeker dat er evenwicht is in uw onderwijs. 

Pas de volgende sleutels toe, zodat u zo goed mogelijk gebruik kunt maken van de lessen in 
dit boek: 

1. Richt alle aandacht op de Heiland. U vormt jongemannen tot discipelen van Christus. Het is 
niet genoeg ze alleen maar een bepaalde verplichting van het priesterschap of een 
waar beginsel bij te brengen: het is nodig dat ze begrijpen wat de Meester verlangt dat zij 
als zijn discipelen doen, uit hun geloof in Christus en hun liefde voor Hem. 

2. Streef ernaar de Geest met u te hebben. Vraag bij de voorbereiding en het geven van de 
lessen om de hulp van onze hemelse Vader. 'De Geest zal u door het gebed des geloofs 
worden gegeven; en indien gij de Geest niet ontvangt, moet gij niet onderwijzen' (LV 42:14). 
De geest zal het sterkst voelbaar zijn als u van Christus getuigt, als u overbrengt hoe je 
een discipel kunt zijn en als u getuigt van uw eigen ervaring als zijn discipel. 

3. Betrek de quorumpresidenten bij uw lessen. Een quorumpresident van het Aaronisch pries-
terschap heeft tot taak de leden van zijn quorum te leren wat de plichten van het priester-
schap zijn (LV 107:85-87). Een quorumpresident moet, met uw hulp, beslissen welke lessen 
gegeven moeten worden en in welke volgorde. De secretaris van een quorum hoort een 
verslag of schema bij te houden om te voorkomen dat er lessen dubbel gegeven worden. 

4. Houd van de jongemannen. Ontwikkel oprechte genegenheid voor elke jongeman aan wie 
u lesgeeft. Toon die liefde in alles wat u doet, zowel in als buiten het klaslokaal. Zorg dat 
u elke jongeman, zijn interesses en zijn omstandigheden leert kennen. 

5. Zorg dat u voorbereid bent. Bestudeer iedere les twee of drie weken voordat u hem geeft. Als u 
de voorbereiding uitstelt tot de zaterdag voordat u de les moet geven, zal uw les veel minder 
vrucht afwerpen. Let vooral op het onderdeel 'Voorbereiding' aan het begin van iedere les. 

Lees de lessen waarin verhalen zijn verwerkt tijdens de voorbereiding een aantal malen door 
zodat u ze begrijpt en ze goed kunt overdragen. Er worden verhalen en voorbeelden in de les-
sen gegeven om de jongemannen te laten begrijpen op welke manier de onderwezen evangelie-
beginselen op hun dagelijks leven van toepassing zijn. Als u zich met een gebed in uw hart 
voorbereidt en de les geeft, kan het zijn dat u het gevoel krijgt dat het beter is een verhaal te 
vervangen door een voorbeeld uit uw eigen leven of uit een andere betrouwbare bron. Als 
u daartoe besluit, is het van belang dat u wel het doel van de les in gedachten houdt. Elk aan-
vullend verhaal moet het beginsel dat in het lesdoel omschreven staat, ondersteunen. 

Als het bij de les te pas komt, kunt u ter ondersteuning de brochure Voor de kracht van de jeugd 
(34285 120 en 34287 120) gebruiken. Probeer de jongemannen vertrouwd te maken met de 
normen die in de brochure worden aangegeven. Moedig de jongemannen aan hem vaak te 
lezen en zich aan de normen te houden die erin worden uitgelegd. 

SLEUTELS TO 
DOELTREFFEND 
ONDERWIJS 
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AANVULLENDE De volgende suggesties kunnen ertoe bijdragen dat uw les interessanter en doelmatiger wordt. 
Qi If^^CQTlEC 

1. Gebruik de Schriften. Spoor de jongemannen aan om iedere week hun standaardwerken bij 
zich te hebben. Zorg elke les voor potloden zodat ze teksten kunnen onderstrepen. 

2. Moedig de jongemannen aan met vragen en opmerkingen te komen. Vraag ze om hun 
reacties. Laat waardering blijken voor hun inbreng, zodat ze die ook in de komende lessen 
zullen geven. 

3. Pas de lessen aan uw omstandigheden aan. Gebruik onderwijsmethoden waardoor u de 
aandacht van de jongemannen vangt. Wees alert ten aanzien van gebeurtenissen en erva-
ringen in het leven van de jongemannen of dat van de mensen die ze kennen, waardoor 
u de lessen aan hun omstandigheden kunt aanpassen. Het kan soms nodig zijn de verhalen 
en voorbeelden aan te passen aan uw culturele omstandigheden. 

Om de jongemannen kennis te laten nemen van de woorden van de levende profeten, is het 
wenselijk bij uw les uit te gaan van een toespraak die tijdens een algemene conferentie is 
gegeven. Als u de aanwijzingen uit les 50 gebruikt, kunt u lessen samenstellen die 
tegemoetkomen aan de behoeften van de jongemannen in uw quorum. 

Het zou kunnen dat sommige lessen teveel stof bevatten om in één lesperiode te behande-
len. Kies in dat geval de stof die voor de jongemannen het belangrijkste is, of gebruik meer 
dan één lesperiode om de stof te behandelen. 

4. Gebruik de platen van het lesboek. Laat de platen in het boek zitten, scheur ze er niet uit. 
Gebruik ze bij de bijbehorende lessen. De meeste platen zitten ook in de doos Evangelie-
platen (34730 120). U kunt de doos bij het distributiecentrum in Friedrichsdorf bestellen 
of de platen uit uw mediatheek gebruiken. In de mediatheek kunnen nog andere platen te 
leen zijn, waarmee u verhalen uit de Schriften kunt verlevendigen. 

5. Gebruik het bord. Overweeg voordat u de les geeft, op welke manier u het bord het beste 
kunt gebruiken. Schrijf bij bordgebruik alleen kernwoorden op. 

6. Stel doelen en ga regelmatig na of er aan de gestelde doelen gewerkt wordt. Sluit iedere les 
af met het stellen van een bepaald doel. Peil of de jongemannen aan dat doel werken en sti-
muleer ze om het gestelde doel te bereiken. Vraag ze om verslag uit te brengen als ze een 
doel bereikt hebben. 

7. Gebruik tijdschriften van de kerk. In De Ster, de New Era en de Ensign staan veel prachtige 
verhalen en artikelen waarmee u bepaalde lessen uit dit lesboek kunt verlevendigen. Vooral 
heel bruikbaar zijn de tijdschriften met toespraken van algemene autoriteiten van de kerk, 
gegeven tijdens algemene conferenties. 

8. Gebruik uitreikbladen en andere voorwerpen die u maakt om tijdens een les uit te delen, 
waardoor de klas een bepaald beginsel beter zal onthouden. Kopieer ze als dat voor een 
les nodig mocht zijn. 

Het presidium van het diakenenquorum heeft de verantwoordelijkheid andere jongeman nen 
voor te bereiden op het ontvangen van het priesterschap. Moedig het presidium aan een paar 
korte presentaties te geven in de jeugdwerkklas van deze jongemannen. Die presentaties 
behoren een drievoudig doel te dienen: 

1. Het presidium van het diakenenquorum de mogelijkheid bieden jongere kinderen les te geven. 

2. De jongens die worden voorbereid op het ontvangen van het priesterschap laten beseffen 
welke plichten en zegeningen er aan het Aaronisch priesterschap vastzitten. Het zou goed 
zijn als het quorumpresidium daarbij beklemtoont welke vreugde en voldoening het geeft 
om te dienen, en hoe belangrijk het is een goed voorbeeld te zijn. 

3. De jongens laten voelen dat ze welkom zullen zijn in het quorum.hebben op de algemene 
conferenties van de kerk. 

Het presidium kan presentaties geven naar het model van de twee die hieronder worden 
gegeven: 

Een diaken is dienstbaar 

Het presidium van het diakenenquorum zou een presentatie van twintig minuten kunnen voor-
bereiden waarin wordt uitgelegd hoe diakenen dienstbaar zijn als ze hun priesterschapstaken 
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DIAKENENQUORUM 
AAN EEN 
JEUGDWERKKLAS 
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vervullen. De leden van het presidium kunnen vertellen dat ze vreugde en voldoening onder-
vinden door dat dienstbetoon. Ze kunnen uitleggen dat ze door het ronddienen van het avond-
maal en het inzamelen van vastengaven de leden van de wijk tot zegen zijn. Ze kunnen ook 
vertellen over dienstbetoonprojecten. 

Wees een voorbeeld 

Het presidium van het diakenenquorum zou een presentatie van twintig minuten kunnen voor-
bereiden over hoe belangrijk het is dat een priesterschapsdrager, die Jezus Christus verte-
genwoordigt, een goed voorbeeld geeft. Er zou kunnen worden uitgelegd dat het belangrijk 
is een goed voorbeeld te zijn in kleding en gedrag, vooral als je het avondmaal ronddient en 
vastengaven inzamelt. 

De adviseur en het presidium van het diakenenquorum moeten van tevoren met de leerkracht 
van het jeugdwerk overleg plegen. Een bezoek aan een jeugdwerkklas gaat in overleg met de 
presidente van het jeugdwerk. 

De Heiland is voor ons een voorbeeld geweest wat betreft het tonen van medegevoel voor 
mensen met een handicap. Toen Hij na zijn opstanding de Nephieten bezocht, zei Hij: 

'Hebt gij ook zieken onder u? Brengt hen hier. Hebt gij ook lammen, of blinden, of kreupelen, of 
verminkten, of melaatsen, of die verschrompelde ledematen hebben, of die doof zijn, of die 
enigerwijze lijdend zijn? Brengt hen hier, en Ik zal hen genezen, want Ik heb erbarmen 
met u' (3 Nephi 17:7). 

Juist omdat u lesgeeft in de kerk, bent u in de gelegenheid medeleven te tonen. Hoewel 
u waarschijnlijk geen professionele hulpverlener bent, kunt u als leerkracht toch begrip 
hebben voor een gehandicapte en een goede invloed hebben op zijn leven. Het is nodig 
dat u zorg en begrip uitstraalt en dat u het verlangen hebt om elke jongeman zoveel 
mogelijk bij de leeractiviteiten te betrekken. 

Problemen van gehandicapte leden van de klas kunnen bestaan uit leerproblemen, achter-
standen op intellectueel gebied, taal- of spraakproblemen, blind- of doofheid, gedrags- of 
sociale problemen, psychische afwijkingen of chronische ziekten. Ongeacht zijn persoonlijke 
omstandigheden heeft elke jongeman behoefte aan liefde en acceptatie, aan kennis van het 
evangelie, betrokkenheid bij de lessen en dienstbetoon aan anderen. Hieronder volgen een 
aantal dingen die we in gedachten moeten houden als we gehandicapte kinderen lesgeven. 

• Let niet zozeer op de handicap, maar zorg dat u iets over de gehandicapte jongeman te 
weten komt. Gedraag u op een natuurlijke manier, wees vriendelijk en sluit vriendschap met hem. 

• Probeer erachter te komen wat zijn sterke kanten zijn, en met welke moeilijkheden hij nog 
meer te kampen heeft. 

• Doe er alle moeite voor om ieder lid van de klas erop te wijzen en eraan te herinneren dat 
we allemaal de verantwoordelijkheid hebben anderen te respecteren. Hulp bieden aan een 
gehandicapt lid van de klas kan voor de hele klas een leerervaring zijn op het gebied van 
christelijk dienstbetoon. 

• Door gesprekken met de ouders of andere familieleden, en, als dat mogelijk is, met de des-
betreffende jongeman zelf, kunt u bepalen welke lesmethodes u voor deze jongeman het 
beste kunt toepassen. 

• Voordat u een gehandicapte jongeman vraagt om iets voor te lezen, een gebed uit te spre-
ken of iets anders te doen, vraagt u hem eerst hoe hij dat zou vinden. Geef vooral aandacht 
aan de talenten en vaardigheden en zoek manieren waarop iedereen een positief aandeel in 
de les kan hebben. 

• Pas het lesmateriaal en de inrichting van het lokaal aan de behoeften van de gehandicapte 
jongeman(nen) aan. 

BIJZONDERE 
RICHTLIJNEN TEN 
AANZIEN VAN 
JONGEMANNEN 
MET EEN HANDICAP 
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De Godheid 1 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat onze hemelse Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest 

afzonderlijke personen zijn, maar toch één in gedachten, macht, wijsheid en doel. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Matteüs 3:16-17; Johannes 14:16-17; 17:1-26; Mosiah 15:1-4; 
Ether 3:6-17; Leer en Verbonden 130:22; 131:7-8; Mozes 1:39 en Joseph Smith-
Geschiedenis 1:11-20. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman hoort zijn eigen standaardwerken mee te brengen). 
b. Potloden om de teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De Godheid bestaat uit drie afzonderlijke personen 

Praktijkgeval Vertel: twee zendelingen vertelden een dominee van een ander geloof over de kerk en over de 
fundamentele leerstellingen. Toen ze hem vertelden dat de Godheid bestond uit afzonderlijke 
personen, de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest, vroeg de dominee om een Boek van 
Mormon. Hij vroeg hen Mosiah 15:1-4 voor te lezen. 

Laat deze tekst door de jongemannen lezen. 

De dominee zei toen dat het leek alsof daar stond dat Jezus Christus en onze hemelse Vader 
één en dezelfde persoon waren. 

• Welk antwoord zou jij die dominee geven? 

Laat dit in het kort door de jongemannen bespreken. Wijs er dan op dat er tijdens de afval in 
de vroegchristelijke kerk over deze kwestie verwarring bestond. Een raad van kerkleiders was 
tot de conclusie gekomen dat de Vader en Jezus Christus verschillende manifestaties van 
hetzelfde wezen waren. In de meeste christelijke kerken in deze tijd heerst er verwarring over 
de aard van de Godheid. Leg uit dat ze door deze les een beter inzicht zullen krijgen in de 
werkelijke aard van de Godheid. 

Texten en bespreking Lees en bespreek het visioen van de profeet Joseph Smith, zoals dat beschreven staat in 
JS-G 1:11-20. 

Leg uit: onze hemelse Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn drie afzonderlijke perso-
nen, maar ze zijn één in hun doel. Ze proberen ieder van ons te redden en te verheerlijken. 
Laat de jongemannen lezen en onderstrepen: Johannes 17:20-23. 

• Wat staat er in deze verzen over de eenheid van de Vader en Jezus Christus? 

Laat dit door de jongemannen bespreken. Breng ze tot het inzicht dat onze hemelse Vader, 
Jezus Christus en de Heilige Geest hetzelfde doei hebben, en dat ze één zijn in hun handelen. 
Leg uit dat de wil van onze hemelse Vader ook de wil is van Jezus Christus en van de Heilige 
Geest. Omdat andere kerken hedendaagse openbaring over de eenheid van de Godheid niet 
accepteren, heerst er verwarring in die kerken en geloven zij dat onze hemelse Vader, Jezus 
Christus en de Heilige Geest één geest vormen. 

Texten en bespreking Leg uit dat Leer en Verbonden 130:22 een beschrijving geeft van de fysieke aard van de leden 
van de Godheid. Laat dit vers door een van de jongemannen voorlezen en laat het door de 
anderen onderstrepen. 

• Wat zijn de fysieke verschillen tussen de leden van de Godheid? (Onze hemelse Vader en 
Jezus Christus hebben allebei een lichaam van vlees en beenderen. Het kan zijn dat de jonge-
mannen opmerken dat er in de tekst geen sprake is van bloed, en misschien willen ze dit 
bespreken. U kunt dan uitleggen dat bloed uitsluitend hoort bij ons sterfelijk bestaan. Het is 
ook van belang dat ze weten dat de Heilige Geest een persoon van geest is, waardoor hij in 
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ons kan wonen. Dit is een essentieel onderdeel van zijn taak: de mogelijkheid hebben om van 
geest tot geest met ons te communiceren.) 

Laat lezen: Leer en Verbonden 131:7-8. 

Leg uit dat de Heilige Geest een persoon van geest is en geen lichaam van vlees en beende-
ren heeft. Wijs de jongemannen er nogmaals op dat een geest vorm heeft en bestaat uit 
materie. 

Lees Ether 3:6-7. 

Leg uit: voordat Jezus Christus op aarde geboren werd, had Hij alleen een lichaam van geest. 
Vóór zijn geboorte verscheen Hij aan de broeder van Jared. Die was verbaasd dat hij de 
Heiland kon zien. Jezus Christus toonde hem zijn geest, die eruit zag als het lichaam dat Hij 
op aarde zou krijgen. 

Teksten en bespreking Leg uit dat er, door wat er in de standaardwerken staat over de doop van Jezus Christus, dui-
delijk wordt aangetoond dat de Godheid bestaat uit afzonderlijke personen. Laat door een van 
de jongemannen lezen: Matteüs 3:16-17. 

• Hoe openbaarden de leden van de Godheid zich bij deze gelegenheid? (Jezus Christus 
zelf, staande in de rivier, onze hemelse Vader door zijn stem en de Heilige Geest die in de 
gedaante van een duif op Jezus Christus neerdaalde.) 

Leg uit dat Jezus Christus zijn discipelen opdroeg te dopen 'in de naam van de Vader, van de 
Zoon en van de Heilige Geest.' Laat de jongemannen lezen: Matteüs 28:19. 

Bordbespreking • Wat hebben we uit de gelezen teksten over de Godheid geleerd? 

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. Antwoorden zouden kunnen zijn: 

1. De Godheid bestaat uit drie afzonderlijke personen. 

2. Ze zijn één in doel. 

3. Onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben een lichaam van vlees en beenderen. 

4. De Heilige Geest is een geestpersoon. 

5. De Heilige Geest kan in ons wonen. 

De taken en de eenheid van de Godheid 
Teksten en Laat de jongemannen voor zichzelf lezen: Mozes 1:39. 

bordbespreking # ^ ^ ^ voornaamste doel van elk lid van de Godheid? 

Wijs erop dat de leden van de Godheid alle drie samenwerken om ons te helpen het eeuwige 
leven te bereiken. Hoewel ze samenwerken, hebben ze toch afzonderlijke taken. 

Schrijf op het bord: God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Laat wat ruimte open 
om onder ieder van deze woorden opmerkingen te kunnen schrijven. 

• In welk opzicht verschilt de taak van onze hemelse Vader van die van de andere leden van 
de Godheid? 

Laat de volgende punten naar voren komen en vat ze samen onder God de Vader: 

1. Hij is de Eeuwige Vader van onze geest. 

2. Wij richten onze gebeden tot Hem. 

Leg uit dat Jezus Christus ons tot voorbeeld was en vaak tot onze hemelse Vader bad. Als 
onze hemelse Vader en Jezus Christus één en dezelfde persoon waren, zou Jezus Christus 
toch niet tot zichzelf gebeden hebben? 

Laat door een van de jongemannen het gebed van Jezus Christus in de hof van Getsemane 
voorlezen. Het staat in Matteüs 26:39. Bespreek dat uit dit vers blijkt dat onze hemelse 
Vader en Jezus Christus afzonderlijke personen zijn. 
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3. Zijn naam is Elohim. 

Laat door een andere jongeman lezen wat Jezus Christus aan het kruis bad. Het staat in 
Marcus 15:34. Ook hier bad Jezus Christus tot zijn hemelse Vader, die Elohim heet. 

4. Hij is 'God boven alle goden.' 

Lees het volgende citaat voor: 

'Elohim (...) wordt ook gebruikt als de naam van God de Eeuwige Vader. Daarmee wordt 
aangegeven dat Hij boven alles verheven en almachtig is, dat Hij de God boven alle goden 
is' (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, blz. 224). 

• Wat moet er op het bord onder de naam Jezus Christus komen te staan? 

Zorg dat de volgende eigenschappen van Jezus Christus genoemd worden: 

1. De Eerstgeboren Zoon van onze hemelse Vader in de geest. 

2. De Eniggeboren Zoon van onze hemelse Vader in het vlees. 

3. De Schepper van hemel en aarde onder leiding van onze hemelse Vader. 

4. De Heiland en Verlosser van de mensheid. 

• Hoe beschouwde Jezus zichzelf in verhouding tot de Vader? 

Laat een van de jongemannen voor het antwoord op deze vraag Johannes 14:28 lezen. 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat deze tekst aantoont dat er een nauwe relatie 
bestond tussen onze hemelse Vader en Jezus Christus en dat Jezus Christus begreep dat 
onze hemelse Vader groter was dan Hij. Jezus Christus was bereid om onze hemelse Vader 
alle eer te geven. 

Laat de jongemannen Johannes 14:16-17 en Johannes 15:26 lezen en aanstrepen. 

• Wat zijn de taken van de Heilige Geest? 

Breng de volgende punten naar voren schrijf ze op het bord. De Heilige Geest is 

1. Trooster. 

2. Getuige. 

3. Leraar. 

4. Iemand die ons dingen in herinnering brengt. 

Breng de jongemannen tot het besef dat de andere leden van de Godheid deze taken ook wel 
kunnen vervullen, maar dat de eerste verantwoordelijkheid bij de Heilige Geest ligt. 

Lees en bespreek het machtige gebed dat Jezus Christus tot onze hemelse Vader richtte. 
He staat in Johannes 17. Breng de jongemannen tot het inzicht dat Jezus Christus hier bidt 
dat wij allemaal in liefde één zullen worden zoals Hij dat met onze hemelse Vader is. 

Tot slot 
Getuigenis Vertel dat u een getuigenis hebt van het feit dat de Godheid uit drie personen bestaat. Vertel 

over hun liefde voor elke jongeman en dat Zij ernaar verlangen dat elke jongeman het eeuwig 
leven krijgt. Vertel hoe fantastisch het zou zijn als wij allemaal net zoveel van elkaar zouden 
houden als onze hemelse Vader en Jezus Christus van elkaar houden. 

Aansporing Vraag de jongemannen erop te letten of ze, als ze bidden in de naam van Jezus Christus, de 
aanwezigheid van onze hemelse Vader voelen. Vraag ze ernaar te streven het voortdurende 
gezelschap van de Heilige Geest waardig te zijn. 
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2 Het plan van zaligheid 

DOEL Elke jongeman zal het plan van zaligheid, dat onze hemelse Vader voor de heerlijkheid en 
de verhoging van de mens heeft ingesteld, beter begrijpen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Job 38:7; Leer en Verbonden 14:7; 27:15-18; 138:12-14, 20-21, 27, 
30; Mozes 1:39 en Abraham 3:24-28. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn standaardwerken mee te brengen). 
b. Voor elke jongeman een potlood. 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Maak voor elke jongeman een kopie van het overzicht 'Het plan van zaligheid' dat u vindt 
aan het eind van deze les. 

4. Laat de videofilm Het plan van onze hemelse Vader (56196 120) zien. 

OPMERKING Deze les kan meer dan een lesperiode in beslag nemen. 

AANBEVOLEN LES-
SCHEMA Voor een goed resultaat is planning noodzakelijk. 
Bespreking • Stel dat je een huis wilt bouwen. Wat heb je, voordat je aan de bouw kunt beginnen, het 

eerst nodig? (Een blauwdruk, of een bouwtekening.) 

• Wat zou er hoogstwaarschijnlijk gebeuren als je geen blauwdruk of bouwtekening had? 

Leg uit: zoals we een plan moeten maken voordat we een huis gaan bouwen, zo moeten we 
ook voor ons eigen leven een plan maken. Planning is zo belangrijk, dat onze hemelse Vader 
vóór de schepping van de aarde een specifiek plan voor ons leven aan ons voorlegde. 

• Hoe heette het plan dat onze hemelse Vader aan ons voorlegde? (Het plan van zaligheid, of 
het heilsplan.) 

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

'Voordat deze aarde geschapen werd, maakte de Heer een blauwdruk, zoals iedere goede 
aannemer zou doen voordat hij aan een bouwwerk begon. De Heer maakte een ontwerp, 
hij maakte een bestek en legde dat voor. Hij schetste het plan en wij gingen ermee akkoord 
(...). Wij waren allemaal bij die bespreking aanwezig.' (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
blz. 29.) 

Onderdelen van het heilsplan 

Uitreikblad Geef elke jongeman een kopie van het overzicht van het plan van zaligheid en een potlood. 
Leg uit dat het ontwerp van het plan van onze hemelse Vader er waarschijnlijk ongeveer zo 
uitzag. Laat de jongemannen tijdens deze bespreking de juiste namen van de onderdelen van 
het plan opnoemen en de antwoorden bij de goede nummers zetten: 

1. Voorsterfelijk bestaan 

2. Geboorte (sluier) 

3. Leven op aarde 

4. Dood 

5. Paradijs 

6. Gevangenis 
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7. Opstanding en oordeel 

8. Celestiale heerlijkheid 

9. Terrestriale heerlijkheid 

10. Telestiale heerlijkheid 

11. Zonen des verderfs 

Text, bespreking Verwijs tijdens de nu volgende bespreking steeds naar het desbetreffende onderdeel van het 
en citaat schema. 

Laat de jongemannen Job 38:7 lezen en onderstrepen. Wijs erop dat ons hier verteld wordt 
dat we in het voorsterfelijk bestaan gejuicht hebben van vreugde toen onze Vader ons dit plan 
voorlegde. 

• Waarom denk je dat we zo blij waren? 

• Wat was onze volgende stap? (Geboren worden, wat met zich mee bracht dat we onze 
herinnering aan het voorsterfelijk bestaan kwijtraakten.) 

Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball en laat de jongemannen 
daarbij letten op de doelen van ons aardse bestaan: 

'Voordat we naar dit tranendal kwamen, hadden we goed begrepen dat er ons verdriet, teleur-
stellingen, hard werken, bloed, zweet en tranen te wachten stonden, maar desondanks keken 
we toe hoe de aarde voor ons werd klaargemaakt en we zeiden eigenlijk: "Ja, Vader, ondanks 
dat alles begrijp ik dat ik kans maak op grote zegeningen; (...) ik begrijp dat ik, doordat ik een 
lichaam krijg, later net als U onsterfelijk kan worden, de gevolgen van de zonde kan overwin-
nen en volmaakt kan worden. Daarom sta ik te trappelen om bij de eerste de beste gelegen-
heid naar de aarde te gaan." En zo kwamen we hier. De schepping van de aarde en van de 
mens heeft tot doel dat de mens een plek heeft om te leven, om zichzelf te vervolmaken, om 
volmaakt te worden en (...) om zichzelf, met de hulp van zijn Vader, op goddelijk niveau te 
brengen.' (The Teachings of Spencer W. Kimbali, blz. 31.) 

Teksten en Lees en bespreek Abraham 3:24-28. 

bespreking # Waarom zijn we naar de aarde gekomen? (Om een stoffelijk lichaam te krijgen, de nood-
zakelijke verordeningen te ontvangen, naar volmaaktheid te streven, de geboden te onderhou-
den en om te worden beproefd en een test te ondergaan.) 

• Wat gebeurt er als iemand sterft? (Het stoffelijk lichaam wordt in de aarde begraven en de 
geest gaat naar de geestenwereld.) 

Laat een jongeman Leer en Verbonden 138:12-14 lezen. 

• Welke geesten gaan na de dood naar het paradijs? 

Laat een jongeman Leer en Verbonden 138:20-22 lezen. 

• Welke geesten gaan naar de gevangenis? 

• Hebben de geesten in de gevangenis de mogelijkheid om het evangelie te ontvangen? 

Lees Leer en Verbonden 138:20, 27 en 30 voor het antwoord op deze vraag. 

• Wat gebeurt er als iedereen de gelegenheid heeft gehad om het evangelie te aanvaarden 
en te gehoorzamen? (Wij zullen uit het graf opstaan en worden geoordeeld.) 

Citaat Lees de volgende verklaring van president Spencer W. Kimball voor en laat de jongemannen 
luisteren en een omschrijving geven van de termen opstanding en oordeel. 

'Na een bepaalde periode zal er een letterlijke opstanding plaatsvinden, waarbij de levende 
geesten naar de aarde terug zullen keren om hun herstelde, herrezen lichaam op zich te 
nemen. De ziel, die bestaat uit het herrezen lichaam en de eeuwige geest, zal dan klaar zijn 
voor zijn volgende ervaring en iedere ziel zal voor de grote rechter verschijnen om zijn laatste 
opdracht voor de eeuwigheid te ontvangen. Iedere ziel die geboren is zal ook in het vlees 
worden vrijgekocht en tijdens de opstanding voor zijn maker verschijnen om te worden 
geoordeeld 'om te worden geoordeeld naar zijn werken' in dit leven.' (Teachings of Spencer 
W. Kimball, blz. 46.) 

• Wat zal er tijdens de opstanding gebeuren? (De geest en het lichaam zullen worden ver-
enigd en nooit meer worden gescheiden.) 
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• Wat wordt er met oordeel bedoeld? (Wij ontvangen onze laatste opdracht voor de eeuwig-
heid, in overeenstemming met onze werken.) 

Tekstbespreking in Voor een bespreking van de aspecten van het leven nadat we geoordeeld zijn, verdeelt u de 
groepen jongemannen in vier groepen. Wijs ze op de teksten die onder het schema van het plan van 

zaligheid staan vermeld. Wijs iedere groep een van de vier tekstgroepen toe. Geef genoeg tijd 
om de teksten te lezen en een kort mondeling verslag te geven over de kenmerken van de 
verschillende heerlijkheden. Laat de groepen in de klas in de hieronder genoemde volgorde 
verslag uitbrengen: (1) de zonen des verderfs, (2) telestiale heerlijkheid, (3) terrestriale heer-
lijkheid en (4) celestiale heerlijkheid. Moedig de jongemannen aan om de belangrijke teksten 
te onderstrepen. 

Het plan van zaligheid is er voor onze heerlijkheid en verhoging 

Tekst, citaat en • Wat is het doel van het plan van zaligheid? 

bespreking L a a t e e n v a n d e jongemannen Mozes 1:39 lezen. 

• Wat betekenen de termen onsterfelijkheid en eeuwig leven? (Onsterfelijkheid betekent dat je 
altijd in leven blijft en eeuwig leven betekent dat je wordt als je hemelse Vader en altijd bij Hem 
bent.) 

Lees het volgende citaat van president Spencer W. Kimball voor. Geef de jongemannen de 
opdracht om ondertussen te denken aan hun eigen mogelijkheden. 

'Jullie hebben denkvermogen en het vermogen om dingen te plannen, organisatievermogen 
en het vermogen om lief te hebben. Al die mogelijkheden zijn je gegeven om eens te kunnen 
worden als je Vader in de hemel. Dat is de mogelijkheid die je gekregen hebt en als het je niet 
lukt, ligt dat helemaal aan jou. 

'Al ben je koningin van Holland, of tsaar van Rusland, of keizer van Japan. Al ben je een heel 
belangrijk persoon op deze wereld, dan ben je toch nog een dwerg in vergelijking met wat je 
in deze kerk kunt bereiken, leder van jullie (...) kan een koning worden die zijn scepter niet 
verliest op het moment dat hij sterft, leder van jullie! Niet alleen de knapsten, maar ieder van 
jullie kan koning of koningin worden en zelf prinsen of prinsessen voortbrengen. Het hangt er 
helemaal van af wat je doet. 

'Denk eens aan de grootste vreugde die je ooit in dit leven gevoeld hebt. Het leven hierna zou 
je kunnen beschouwen als een projectie van die vreugde, maar dan veel betekenisvoller, 
veel groter en zelfs nog veel begeerlijker. Welnu, als dit leven tot een einde komt, zullen we 
terugkeren naar een situatie die gevormd is naar ons leven hier; het zal alleen minder 
begrensd, en heerlijker zijn, en we zullen er veel meer vreugde ervaren.' (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, blz. 52.) 

Teksten en Lees en bespreek Leer en Verbonden 14:7. 
bespreking # Wat moeten we doen om het eeuwig leven te verkrijgen? 

• Noem een aantal geboden. 

Lees en bespreek Leer en Verbonden 27:15-18. 

• Wat kunnen we doen om de geboden te gehoorzamen en verleidingen te weerstaan? 

• Welke zegeningen ontvangen we hier en nu, als we de geboden gehoorzamen? (Leg er de 
nadruk op dat de Heer ons zowel nu als in de eeuwigheid wil zegenen.) 

Tot slot 
Getuigenis en Vertel over uw getuigenis van het doel van het plan van zaligheid en de zegeningen van ver-
opdracht hoging. Vraag elke jongeman dusdanig te leven dat hij deelgenoot kan worden van alles 

wat onze hemelse Vader heeft en op Hem kan gaan lijken. 
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3 Zonen van de levende God 

DOEL Elke jongeman zal een beter inzicht krijgen in de aard en de eigenschappen van onze 
hemelse Vader en het verlangen krijgen meer op Hem te gaan lijken. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Deuteronomium 32:4; Psalm 103:6-8; Johannes 17:3; Handelin-
gen 10:34-35; 17:24, 26, 28-30; Romeinen 8:16-17; Hebreeën 1:10-12; 12:9; 1 Johannes 
4:8,16; 2 Nephi 9:20; Alma 26:35; 3 Nephi 12:48; Ether 3:11-12; Leer en Verbonden 35:1. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 1: een vaderlijke man. 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

OPMERKING Ga niet te snel door de lesstof heen. Het is beter de teksten uit te diepen dan er snel doorheen 
te gaan. Besteed er zo nodig twee lesperioden aan. 

AANBEVOLEN LES-
SCHEMA 
Bespreking 
met plaat 

Tekst, citaat en 
bespreking 

Bord en 
tekstbespreking 

Je hemelse Vader eren 
Laat plaat 1 zien. Bespreek onze natuurlijke behoefte om onze vader te eren en lief te hebben. 

• Waarom is het belangrijk dat je je vader eert? 

Laat een jongeman Hebreeën 12:9 lezen terwijl de anderen de tekst onderstrepen. Wijs erop 
dat het belangrijk is dat we onze vader eren, maar dat het nog belangrijker is dat we onze 
hemelse Vader eren. Om Hem op de juiste manier te aanbidden en geloof in Hem te hebben, 
moeten we begrijpen Wie en hoe Hij is. 

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith: 

'Als de mens geen inzicht heeft in het bestaan of de eigenschappen van God, kan hij niet 
genoeg geloof ontwikkelen om zich het eeuwige leven te verwerven.' (Lectures on Faith 4:2.) 

• Waarom is het zo belangrijk dat je weet wie onze hemelse Vader is? 

Leg er de nadruk op dat we zonder die kennis geen vertrouwen in onze hemelse Vader zou-
den kunnen hebben. Lees en bespreek Johannes 17:3 met de jongemannen en breng ze 
tot het inzicht hoe belangrijk het is dat we onze hemelse Vader en Jezus Christus echt leren 
kennen. Stel voor dat ze dit vers onderstrepen. 

De aard van onze hemelse Vader en zijn eigenschappen 

Geef een toelichting bij de eigenschappen van onze hemelse Vader die hieronder genoemd 
worden. Laat een aantal jongemannen de teksten lezen die bij iedere eigenschap aangege-
ven worden. Let erop dat een aantal van de teksten wel op Jezus Christus slaan, maar dat de 
eigenschappen die erin genoemd worden ook eigenschappen van onze hemelse Vader zijn. 
Schrijf de cursieve delen van elke zin op het bord. 

Vraag de jongemannen tijdens de bespreking van de eigenschappen, hoe hun geloof sterker 
kan worden als ze hun hemelse Vader en Jezus Christus beter leren kennen. Als er genoeg 
ruimte is, geef dan op het bord een samenvatting van de opmerkingen van de jongemannen. 
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De aard van onze hemelse Vader 
1. Hij was God vóór en nadat de wereld geschapen werd(z\e Hebreeën 1:10-12). 

Schrijf het woord alwetend op het bord en leg uit dat onze hemelse Vader alles weet. 

Laat een van de jongemannen 2 Nephi 9:20 lezen. 

Leg uit dat onze hemelse Vader alles weet. Dit inzicht kan het ons gemakkelijker maken Hem 
volledig te vertrouwen. 

2. Hij is barmhartig, genadig, lankmoedig en vol goedertierenheid (zie Psalm 103:6-8). 

Hij is vriendelijk, vol begrip en Hij heeft geduld met onze zonden en onvolmaaktheden. Hij 
geeft ons de hoop dat wij ons kunnen bekeren, vergeving kunnen ontvangen en op Hem 
kunnen gaan lijken. 

3. Hij verandert niet, en zijn loopbaan is een eeuwige cirkelgang (zie Leer en Verbonden 35:1). 

Wij kunnen volledig op Hem vertrouwen. Hij zal nooit veranderen. Hij is altijd dezelfde. 

4. Hij is een God van waarheiden kan niet liegen (zie Ether 3:11-12). 

Wat Hij zegt, gebeurt ook. Wij kunnen ons volkomen op zijn woord verlaten. 

5. Hij maakt geen onderscheid tussen mensen (zie Handelingen 10:34-35). Hij houdt van ons 
en acht de een niet hoger dan de ander. 

6. God is liefde (zie 1 Johannes 4:8,16). 

Hij houdt van ons en wil wat het beste voor ons is. Alles wat Hij doet is voor onze bestwil. 

7. Hij heeft alle macht (zie Alma 26:35). 

Schrijf het woord almachtig op het bord en leg uit dat dit betekent dat Hij alle macht bezit en 
dat Hij in staat is al zijn beloften na te komen. Hij heeft meer macht dan Satan of welke andere 
macht ook. 

8. Hij is volkomen rechtvaardig (zie Deuteronomium 32:4). 

Hij is volmaakt eerlijk en wij zullen rechtvaardig beloond worden voor onze gehoorzaamheid 
en gestraft voor onze ongehoorzaamheid. 

Onze relatie met onze hemelse Vader 

Tekst en bespreking Laat de jongemannen lezen: Handelingen 17:24, 26, 28-30. 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat we letterlijk nakomelingen van God zijn. Leg uit dat 
nakomelingen als ze ouder worden op hun ouders gaan lijken. Zo lijken wij op God en lijkt Hij 
op ons. Wij zijn kinderen van Hem en we hebben de mogelijkheden in ons om te worden zoals 
Hij. 

Citaat Lees de volgende uitspraak van ouderling George Q. Cannon voor: 

'Wij zijn afstammelingen van deze Vader. We hebben dezelfde eigenschappen als Hij. We 
hebben ze nog niet ontwikkeld, maar we hebben ze wel, en Hij wil ons helpen vooruitgang te 
maken, totdat we net zo zijn als Hij. Dat is het doel van het evangelie.' (Gospel Truth, deel 1, 
blz. 131.) 

Tekst, citaat en De apostel Paulus heeft ook gezegd dat we kinderen van God zijn. Laat een jongeman 
bespreking Romeinen 8:16-17 lezen. 

• Wat is een erfgenaam? (Iemand die erft of aanspraak kan maken op het erven van bezit, 
een rang, titel of ambt.) 

Leg er de nadruk op dat we, omdat we erfgenamen van God en mede-erfgenamen van 
Christus kunnen worden, de mogelijkheid hebben om te worden zoals Zij. leder van ons heeft 
goddelijke trekken van onze hemelse Vader geërfd. Als drager van het priesterschap ben 
je overeengekomen dat je die eigenschappen verder zult ontwikkelen. 

Lees de volgende uitspraak van president Brigham Young voor: 

9 



'Ik wil u zeggen (...) dat u God, onze hemelse Vader, goed kent. (...) U kent Hem goed, want 
ieder van u heeft jarenlang in zijn huis gewoond.' 

'Wij zijn zonen en dochters van celestiale Personen en we hebben een goddelijk potentieel.' 
(Discourses of Brigham Young, blz. 50.) 

Laat door een van de jongemannen 3 Nephi 12:48 lezen. 

• Wat zegt dit vers over ons goddelijk potentieel? 

Bordbespreking • Wat zou jij nu kunnen doen om je goddelijke mogelijkheden tot ontwikkeling te brengen en 
op je hemelse Vader te gaan lijken? Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. 

Tot slot 
Citaat en getuigenis Lees de volgende uitspraak van ouderling Robert L. Simpson: 

'"Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?" (Psalm 8:4) Een liefhebbende Vader in de hemel, 
begaan met het welzijn van zijn kind, zou kunnen zeggen: "Je bent toch zeker mijn zoon, (...) 
Ik houd veel van je. Ik luister elke dag zorgvuldig, in de hoop iets van je te horen. Ik wil je zo 
graag eenmaal terughebben waar je hoort.'" (Conference Report van april 1970, blz. 89.) 

Getuig dat wij, omdat onze hemelse Vader van ons houdt en onze Vader is, zijn eigenschap-
pen hebben geërfd en dat Hij wil dat we die, door de macht van de heilige Geest, volledig tot 
ontwikkeling brengen. 

Aansporing Spoor de jongemannen aan om eraan te denken dat ze bij het bidden letterlijk met hun Vader 
in de hemel spreken. Spoor ze aan de komende week iedere ochtend en avond in afzondering 
neer te knielen en te bidden. Vraag ze om komende zondag te vertellen hoe ze dat gevonden 
hebben. 
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Ik heb de mogelijkheid en 
de vrijheid om te kiezen 4 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat hij een geestzoon van God is, dat hij in het voorsterfelijk 

bestaan zijn vrije wil op een verstandige manier heeft gebruikt, dat hij akkoord gegaan 
is met de verantwoordelijkheid die hij gekregen heeft en dat hij daar tot het priesterschap 
geordend is. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Genesis 1:26-27; Maleachi 2:10; Matteüs 11:28-30; Handelingen 
17:28-29; Openbaring 12:7-9; 2 Nephi 2:25-30; Alma 13:3; 30; 41:10; Helaman 14:30-31; 
Leer en Verbonden 29:36-38; 93:2, 30-31; Mozes 4:1-3 en Abraham 3:22-23. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Draai de videofilm 'De mens op zoek naar het geluk', Multivideo 1 (56100 120). 

Keuzevrijheid is een wezenlijk onderdeel van het plan van zaligheid 
Tekstbespreking Laat een jongeman Mozes 4:1-3 voorlezen. Stel voor dat de jongemannen deze tekst onder-

strepen, als dat nog niet gebeurd is. Breng ze tot het inzicht dat (1) Satan in werkelijkheid 
voorstelde het plan van de Vader te verwerpen en dat (2) keuzevrijheid een onmisbaar 
onderdeel van Gods plan is. 
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AANBEVOLEN LES-
SCHEMA Keuzevrijheid - de vrijheid om te kiezen 
Bord en Schrijf op het bord : 'Keuzevr i jhe id is'. Vraag de jongemannen woorden te bedenken waarmee 
citaatbespreking je deze zin kunt aanvullen. 

Vertel de jongemannen na een korte bespreking dat ouderling Bruce R. McConkie keuzevrij-
heid heeft omschreven door het noemen van twee belangrijke aspecten van dit beginsel. 
Maak de zin op het bord af met: het vermogen en de vrijheid om te kiezen tussen goed en 
kwaad (zie Mormon Doctrine blz. 26). 

• Welke twee aspecten van keuzevrijheid heeft ouderling McConkie genoemd? (Het 
vermogen om te kiezen en de vrijheid om te kiezen.) 

Onderstreep op het bord de woorden vermogen en vrijheid op het bord. 

• Wat betekent het woord vermogen? (Vermogen betekent: in staat zijn tot. Om tot iets in staat 
te zijn, moeten we voldoende macht en kennis hebben.) 

Teksten en bespreking Vraag een van de jongemannen om LV 93:2 voor te lezen. Leg uit: om te kunnen kiezen, moet 
je enige kennis hebben van de alternatieven: goed en kwaad, of juist en verkeerd, ledereen 
die op de wereld komt heeft het Licht van Christus gekregen, waardoor hij in staat is goed van 
kwaad te onderscheiden. Leg uit: het vermogen om te kiezen tussen goed en kwaad kan 
toenemen door een toename van kennis omtrent de wetten van onze hemelse Vader. 

• Wat betekent het woord vrijheid in de definitie die ouderling McConkie gegeven heeft? 
(Vrijheid betekent dat je niet tot een bepaalde keuze gedwongen wordt.) 

Schrijf op het bord: Helaman 14:30-31. Laat deze verzen door de jongemannen opzoeken, 
ze onderstrepen en meelezen terwijl u de tekst voorleest. Leg er de nadruk op dat je, om te 
kunnen kiezen, kennis nodig hebt en dat God ons de vrijheid heeft gegeven om te kiezen. 



• Waarom ontstond er volgens jou een conflict over keuzevrijheid? (Satan wilde over de men-
sen heersen en daarvoor erkenning krijgen en geëerd worden. Onze hemelse Vader en Jezus 
Christus wilden ons zelf laten kiezen, omdat echte rechtvaardigheid en werkelijk geluk niet 
bestaan als we geen keuzemogelijkheid hebben.) 

Leg uit: Satan wil nog steeds macht krijgen over zoveel mogelijk kinderen van onze hemelse 
Vader. Daarom is de strijd die in het voorsterfelijk bestaan begon, nog steeds aan de gang. 
Het strijdtoneel is naar de aarde verplaatst. 

Tekst Laat LV 93:30-31 lezen en onderstrepen. Leg er de nadruk op dat de keuzevrijheid die ons in 
het voorsterfelijk bestaan gegeven is, een wezenlijk onderdeel van het plan van zaligheid is en 
dat er anders geen bestaan mogelijk is. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van onze daden 

Tekst en Schrijf op het bord: 2 Nephi 2:25-30. Laat deze tekst door de jongemannen in stilte lezen en 
bordbespreking de belangrijkste woorden onderstrepen. 

• Wat zegt Nephi over de uiteindelijke gevolgen van onze keuzes? ( Afhankelijk van de 
keuzes die we doen, zullen we vreugde, vrijheid en leven, of ellende, gevangenschap en dood 
oogsten.) 

Schrijf op het bord: Vrijheid en eeuwig leven en Gevangenschap en dood. Vraag de jonge-
mannen wat ze zouden willen. Terwijl zij over de vraag nadenken, tekent u een vraagteken en 
pijlen op het bord zoals hieronder staat aangegeven: 

Vrijheid en eeuwig leven Gevangenschap en dood 

Leg uit dat veel mensen tegenwoordig geloven dat het kwaad geen gevolgen heeft, omdat 
kwaad niet bestaat. Als Satan de mensen ervan kan overtuigen dat er geen kwaad bestaat of 
dat onze hemelse Vader niet bestaat, zullen ze denken dat er geen reden is om rechtschapen 
te leven. 

Tekst en bespreking Vraag of er iemand is die weet wie Korihor was. Geef ze tijd om te vertellen wat ze van hem 
weten. Help ze als dat nodig mocht zijn. (Zie Alma 30.) Als ze zich niet herinneren hoe zijn 
activiteiten als antikrist tot een einde kwamen, laat ze dan Alma 30:59-60 lezen. 

Vergeet niet erop te wijzen dat Korihor de mensen leerde dat er geen kwaad bestond en dat 
verkeerde daden dus geen gevolgen hadden. 

• Wat zullen de gevolgen zijn voor degenen die zichzelf misleiden en het bestaan van goed 
en kwaad ontkennen? (Ze zullen uiteindelijk door Satan in de steek gelaten worden en in een 
ellendige toestand terechtkomen.) 

Leg uit: een andere, veel voorkomende opvatting in de wereld is, dat de mens het slachtoffer 
is van omstandigheden waar hij geen invloed op heeft en dat hij daarom niet verantwoordelijk 
is voor wat hij in dit leven doet. Benadruk dat er omstandigheden kunnen zijn waarop we geen 
invloed kunnen uitoefenen, maar dat we toch kunnen kiezen hoe we ermee omgaan. Het is 
soms gemakkelijk de schuld voor onze fouten te leggen bij vrienden, de maatschappij of zelfs 
bij Satan. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal: 

Ron wachtte zenuwachtig op de uitspraak van de kinderrechter. Ron had al verschillende 
keren in de problemen gezeten. Hij was al eerder voor dezelfde rechter verschenen, maar hij 
had altijd een lichte straf gekregen. Maar deze keer nam de rechter alle tijd en had hij een 
strenge blik. Ron besefte dat hij deze keer op een strengere straf moest rekenen. 
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Les 10 

Na een tijdje las de rechter Ron de les over de verkeerde beslissingen die hem in de proble-
men hadden gebracht en naar Rons idee kreeg hij toen een heel zware straf. 

Het is niet eerlijk, dacht Ron. Ik heb in mijn leven zoveel meegemaakt. Thuis ben ik niet geluk-
kig. Mijn leraren begrijpen me niet. Mijn vrienden zijn niet meer zo aardig als anders. Het leven 
is hard voor me geweest. Het zijn moeilijke tijden. Waarom begrijpt de rechter dat niet? 

Bespreking Het is wel moeilijk om iemand anders te beoordelen, maar overweeg toch de volgende vragen 
om de bespreking op gang te brengen. 

• Zijn Rons problemen te wijten aan zijn omstandigheden? 

• Heeft Ron ooit zijn keuzevrijheid verloren? 

• Hoe moeten wij met tegenslag omgaan? 

• Hoe kunnen wij van onze keuzevrijheid gebruik maken, zodat we, ondanks bepaalde 
problemen, toch gelukkig kunnen zijn? 

Citaat en bespreking Leg er de nadruk op, dat we, ongeacht de omstandigheden, de vrijheid hebben om te doen 
wat we zouden moeten doen. Misschien denken we weieens dat de omstandigheden een 
excuus zijn voor een verkeerde beslissing. Misschien zouden we soms onze hemelse Vader, 
Satan of anderen de schuld van onze fouten willen geven. 

Vertel dat Joseph Smith heeft gezegd dat we geen vrije wil zouden hebben als onze hemelse 
Vader of Satan ons zou dwingen goed of kwaad te doen. Lees dan het volgende verslag voor 
van een toespraak die Joseph Smith gegeven heeft op 16 mei 1841: 

'Hij begon zijn beschouwingen met de opmerking dat wij onze hemelse Vader voor zijn goed-
heid innige dank verschuldigd waren. Daarna zei hij dat Satan over het algemeen de schuld 
krijgt van het kwaad dat wij bedrijven, maar als hij de oorzaak van al onze verkeerde daden is, 
kan de mens niet veroordeeld worden. De duivel kan de mens niet tot het kwade dwingen, we 
doen alles vrijwillig. Wie de Geest van God weerstaat, kan in verzoeking gebracht worden. 
De hemelse gemeenschap onttrekt zich aan iedereen die weigert deelgenoot te zijn van zo'n 
grote heerlijkheid. God wil geen dwangmiddelen gebruiken en de duivel kan het niet' (History 
of the Church, deel 4, blz. 358). 

• Waarom kan Satan ons niet dwingen tot iets wat wij niet willen? 

• Waarom wil onze hemelse Vader ons niet dwingen tot iets wat wij niet willen? 

Leg er de nadruk op dat Satan ons niet kan en dat God ons niet wil dwingen. Herinner de jon-
gemannen eraan dat we er altijd aan moeten denken dat onze test in dit leven gaat om de 
keuze tussen goed en kwaad, ongeacht onze omstandigheden. In feite moeten we voortdu-
rend op zoek zijn naar het goede. 

De getrouwen zijn in het voorsterfeiijk bestaan geordend om het priesterschap te 
ontvangen 

Tekst en bespreking Abraham heeft in een visioen vele zielen gezien die nog in hun eerste staat waren. Laat een 
jongeman Abraham 3:22-23 lezen. 

• Wat betekent het dat Abraham vóór zijn geboorte al was gekozen? (Hij werd in het voor-
sterfelijk bestaan geordend of aangewezen om een zending op aarde te vervullen. De Heer 
wist dat Abraham daartoe de mogelijkheden bezat.) 

• Wat valt er uit deze tekst nog meer te leren? (Er werden nog veel meer andere geesten in 
het voorsterfeiijk bestaan geordend tot profeten en geestelijke leiders.) 

• Wat is het verband tussen keuzevrijheid en ordening in het voorsterfeiijk bestaan? 

Breng de jongemannen tot het volgende inzicht: als iemand in het voorsterfeiijk bestaan voor 
een bepaalde taak geordend is, krijgt hij de gelegenheid God te dienen door te leven volgens 
normen waarvan de Heer weet dat hij die na kan leven. Die persoon heeft nog steeds zijn 
vrije wil en hij kan kiezen of hij al dan niet getrouw wil zijn en de taak, waartoe hij in het voor-
sterfelijk bestaan geordend is, wil vervullen. 

Tekst en bespreking Laat een jongeman Alma 13:3 lezen, 

• Wie ontvangt het priesterschap op aarde? 

Leer de jongemannen inzien dat het priesterschap op aarde wordt verleend aan degenen die 
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daartoe al in het voorsterfelijk bestaan zijn geroepen en voorbereid (in het voorsterfelijk 
bestaan geordend volgens Gods voorkennis). Als je op aarde het priesterschap ontvangt is 
dat het resultaat van het feit dat je getrouw en waardig bent. 

Getuigenis Getuig dat onze hemelse Vader iedere drager van het Aaronisch priesterschap al heel lang 
kent. Elke jongeman is door onze hemelse Vader gekozen om Hem bij zijn werk behulpzaam 
te zijn. Dat houdt ook in dat je een voltijdzending en nog veel andere roepingen in het priester-
schap gaat vervullen. De belangrijkste van die roepingen is die van vader en patriarch in het 
gezin. 

Citaat Lees en bespreek de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith: 

'Een ieder, die geroepen is om het evangelie aan de inwoners der wereld te verkondigen, was 
reeds voor dat doel in de grote raadsvergadering aangesteld, voordat deze wereld bestond. 
Ik veronderstel, dat ik in die raadsvergadering werd geroepen voor het ambt dat ik nu 
bekleed.' (Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 333.) 

Tot slot 

Aansporing en Spoor de jongemannen aan hun ordening in het voorsterfelijk bestaan waar te maken 
getuigenis door trouw te blijven aan hun roeping in het priesterschap en zich voor te bereiden op het 

Melchizedekse priesterschap en andere taken. 

Getuig dat de jongemannen geen doodgewone jongemensen zijn, maar zonen van God die in 
het voorsterfelijk bestaan geordend zijn tot priesterschapsdrager op deze aarde. Leg uit dat 
dit niet betekent dat onze hemelse Vader vindt dat zij beter zijn dan zijn andere kinderen, maar 
dat Hij erop rekent dat zij leiders zullen worden en Hem zullen helpen bij het redden van zijn 
andere kinderen. Zij zijn gekozen om een voorbeeld in rechtschapenheid te zijn en om het 
evangelie te verspreiden. Wat zou het tragisch zijn als zij zich van die taken zouden laten 
afhouden. 

Citaat Ouderling Vaughn J. Featherstone heeft ons leven met een wedstrijd vergeleken. Lees het 
volgende voor: 

'De gemiddelde hardloper rent tot hij buiten adem is, maar de overwinnaar heeft de sterke wil, 
waardoor hij doorzet. De gemiddelde hardloper smeekt om rust als zijn spieren verslappen, 
maar de overwinnaar rent onvermoeibaar door. Zijn moed geeft hem kracht. De gemiddelde 
man is al tevreden als hij zijn best heeft gedaan, maar de overwinnaar doet zijn best en doet 
er dan nog een schepje bovenop.' ( Naar 'The Champion', uit A Generation of Excellence 
[Salt Lake City; Bookcraft, 1975], blz. 52.) 

Aansporing Geef uiting aan uw vertrouwen in de jongemannen en zeg ze dat u weet dat zij kloekmoedig 
en uitverkoren waren voordat ze naar de aarde kwamen. Spoor ze aan ook hier kloekmoedig 
te zijn en zich voor te nemen te streven naar het gezelschap van de Geest en zich door niets 
af te laten houden van hun goddelijke bestemming. 
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'Hoe zijt gij uit de hemel 
gevallen, o Lucifer!' 5 
DOEL De jongemannen zullen begrijpen dat Satan bestaat en op welke manier hij mensen misleidt. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Jesaja 14:12-16; Matteüs 4:1-11 (zie ook de Joseph Smith-
vertaling, Matteüs 4:1, 5 -6 , 8-9) ; 1 Korintiërs 10:13; Jakobus 4:7; Openbaring 12:4, 7-9; 
2 Nephi 28:15-16, 20-22; Helaman 14:30; 3 Nephi 18:15; Moroni 7:16-17 en Leer en 
Verbonden 76:25-27. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN LES-
SCHEMA Wie is Satan? 
Citaten en • Wat weet je over Satan? 
bespreking . ,, . A , . . . . 

Leg uit dat er een aantal dingen zijn die we over Satan moeten weten en dat er waarschijnlijk 
veel dingen zijn die we niet hoeven te weten. Hoewel het nuttig is dat je weet wie Satan is 
en waarom hij onze tegenstander is, schuilt er gevaar in als we teveel over hem denken en 
praten. 

Lees het volgende advies dat ouderling Francis M. Gibbons gegeven heeft en ga dan verder 
met de les: 

'Het zou toch zoveel beter zijn de raad van de Heiland te volgen om met medeleven en liefde-
vol te spreken en om van ons gezin een vesting te maken tegen de beroering van de wereld, 
die steeds weer door de intriges van onze gemeenschappelijke vijand aangewakkerd wordt. 
Het zou toch zoveel beter zijn u te richten op het positieve in plaats van op het negatieve, 
elkaar op te bouwen en te beschermen en Satan zo min mogelijk de gelegenheid te geven in 
ons leven binnen te dringen.' (De Ster, januari 1992, blz. 75.) 

President Spencer W. Kimball heeft de volgende beschrijving van Satan gegeven: 

'Satan is zeer zeker een zelfstandig, persoonlijk, geestelijk wezen, maar zonder sterfelijk 
lichaam. Zijn verlangen om ieder van ons als de zijne te verzegelen is in zijn boosaardigheid 
niet minder vurig dan het rechtvaardige verlangen van de Vader om ons naar zijn eigen 
eeuwige koninkrijk te voeren. (...) 

'Hij is ook handig en bekwaam. Met de ervaring van duizenden jaren is hij uitermate bedreven 
en steeds vastberadener geworden.' (Het wonder der vergeving, blz. 33.) 

Teksten en Laat de jongemannen Jesaja 14:12-16 en LV 76:25-27 lezen. Laat eventueel delen van deze 
bespreking teksten onderstrepen. 

• Wie was Satan voordat hij viel? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat Satan een geestzoon van onze hemelse Vader is, 
geboren in de morgen van het voorsterfeiijk bestaan. Vanaf het begin heeft hij het kwade geko-
zen (zie LV 93:25) en grote macht en invloed verkregen. In de Schriften wordt hij beschreven 
als 'een engel van God, die met gezag bekleed in de tegenwoordigheid van God was' 
(LV 76:25). Zijn uiteindelijke rebellie en val waren zo tragisch en volledig, dat hij alle hoop op 
enige graad van zaligheid verloor. Dat is de reden waarom de hemelen over hem weenden. 
(Zie LV 76:26.) 

• Wat was de oorzaak van de val van Lucifer? 

Zorg ervoor dat de jongemannen inzien dat Satan alleen oog had voor zijn eigen doel en dat 
hij zich aan valse trots schuldig maakte. Hij wilde zijn 'troon oprichten boven de sterren Gods' 
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en 'opstijgen boven de hoogten der wolken' (Jesaja 14:13-14). Hij werd gedreven door zelf-
zucht en een verlangen naar macht en hij wilde zijn als de Allerhoogste. Toen hem dit alles 
werd ontzegd, omdat hij er in ongerechtigheid naar streefde, rebelleerde hij bewust en werd 
de vader van alle leugens. 

• Waarom is Satan een vijand van elke Aaronisch-priesterschapsdrager en waarom wil hij ons 
tot slaaf van de zonde maken? 

Adviseur Leg er de nadruk op dat Satan gerechtigheid haat. Hij en zijn engelen, die allemaal hun eigen 
zaligheid verloren hebben laten gaan, willen iedereen even ellendig maken als zij zelf zijn 
(zie 2 Nephi 2:18, 27). Zij zijn niet in staat rechtschapen gevoelens, zoals liefde, naastenliefde, 
reinheid, eerlijkheid, nederigheid, moed en hoop, te ondergaan. In plaats daarvan wil Satan 
dat wij haat, woede, wanhoop, jaloezie en trots ervaren. Hij wil dat wij onze zaligheid verloren 
laten gaan. Zijn doel is de gelegenheid teniet te doen die wij hebben om te worden als onze 
hemelse Vader en zelf een eeuwig koninkrijk te vestigen. 

Wijs erop dat sommige mensen het goede in anderen niet kunnen verdragen, maar op allerlei 
manieren proberen hun goede reputatie te vernietigen en hen even ongelukkig te maken als 
ze zelf zijn. Zulke mensen zou je duivels kunnen noemen. 

Tekst Laat de jongemannen, om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop Lucifer gevallen is, 
Openbaring 12:7-9 en 12:4 lezen. Wijs erop dat Satan een derde deel van onze broeders en 
zusters heeft overgehaald om hem te volgen en onze Vader in de hemel te verwerpen. 

Satans werkwijze 
Tekst en Lees 2 Nephi 28:15-16 samen met de jongemannen, waarbij u wijst op manieren waarop 
bordbespreking Satan probeert ons te misleiden. Terwijl de jongemannen die manieren opnoemen, schrijft u ze 

op het bord. Vervolgens laat u de jongemannen van iedere categorie specifieke voorbeelden 
geven van de manier waarop Satan die methodes in onze tijd toepast. Hieronder volgen 
enkele voorbeelden: 

1. Hooghartigheid (arrogantie, egoïsme, opschepperij). 

2. Verkeerde leerstellingen (leerkrachten die valse leerstellingen verkondigen, valse 
godsdiensten). 

3. Hoererij (onzedelijkheid, onbescheidenheid, begeerte, drift). 

4. Het goede beschimpen (spotten met God, godsdienst, kuisheid, of het huwelijk). 

5. Boos zijn op het goede (vervolgen van rechtschapen mensen). 

6. Wereldse zekerheden najagen (buitensporig verlangen naar geld of andere wereldse bezit-
tingen). 

7. Vleierij (onoprechte complimentjes). 

8. Bedrog en leugens (beweren dat er geen God, duivel, zonde of hel bestaat). 

Tekst en citaten Laat de jongemannen voor zichzelf Matteüs 4:1-11 of de Joseph Smith-vertaling, 
Matteüs 4:1-11 lezen en de sleutelwoorden in deze verzen onderstrepen. 

Wijs erop dat president David O. McKay heeft uitgelegd dat Satan ons probeert te verleiden 
op dezelfde drie manieren als waarop hij Christus probeerde te verleiden: 

'Zet ze maar eens op een rij en u zult merken dat bijna iedere verleiding waaraan u en ik wor-
den blootgesteld, hoe klein ook, onder één van deze drie categorieën valt: 1) een verleiding 
tot begeerte of passie, 2) zich aangetrokken voelen tot de luister en de manieren van degenen 
die vervreemd zijn van de dingen van God, of 3) een verlangen naar de rijkdommen van de 
wereld of naar macht.' (Gospel Ideals, blz. 154.) 

Ouderling Howard W. Hunter heeft uitgelegd hoe Satan deze dingen gebruikt om ons in 
verleiding te brengen: 

'Toen Jezus veertig dagen gevast had en met God in nauw contact had gestaan, werd Hij, zo 
hongerig en zwak als hij was, overgelaten aan de verzoeking van de duivel. (...) De verleider 
zoekt altijd een dergelijk moment uit: als we geestelijk of emotioneel op zijn, als we vermoeid, 
kwetsbaar en slecht voorbereid zijn om de verraderlijke voorstellen die hij ons doet, te weer-
staan. Dat was een gevaarlijk moment, een situatie waarin veel mensen vallen en bezwijken 
voor de subtiele verlokkingen van de duivel.' (Conference Report, oktober 1976, blz. 21.) 
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Les 10 

Wij kunnen de verleidingen van Satan weerstaan 

Teksten, citaten en Lees en bespreek de volgende teksten en citaten waarin wordt uitgelegd hoe we onszelf kun-
bespreking nen beschermen tegen de macht van Satan, en dat we niet gedwongen kunnen worden toe 

te geven aan de verlokkingen van Satan. Als u een tekst leest, schrijft u de tekstverwijzing op 
het bord: 

1. Moroni 7:16-17 

2. 2 Korintiërs 10:13 

3. Helaman 14:30 

4. 3 Nephi 18:15 

5. Jakobus 4:7 

De profeet Joseph Smith heeft over de macht van Satan dit commentaar gegeven: 'ledereen 
die een lichaam bezit heeft macht over hen die geen lichaam hebben. De duivel heeft alleen 
macht over ons als wij dat toelaten. Zodra wij weerstand bieden tegen iets wat van God komt, 
neemt de duivel de macht over.' (Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 162.) 

Ouderling Spencer W. Kimball heeft verklaard hoe onze hemelse Vader ons kan helpen Satan 
te weerstaan: 

'Hij die sterker is dan Lucifer, hij die onze vesting en onze kracht is, kan ons in tijden van zware 
verzoeking ondersteunen en schragen. Hoewel de Heer nooit met geweld iemand zal 
dwingen de zonde te verzaken of hem uit de armen van zijn verleiders zal wegrukken, oefent 
hij wel door middel van zijn Geest invloed op de zondaar uit, om hem ertoe te bewegen dit 
met goddelijke hulp en bijstand zelf te doen. Wie zich gewonnen geeft en zwicht voor de lief-
lijke invloed en zachte aandrang van die Geest en alles doet wat in zijn vermogen ligt om 
steeds in een boetvaardige houding te blijven, wordt dan ook bescherming, kracht, vrijheid en 
vreugde gegarandeerd.' {Het wonder der vergeving, blz. 176.) 

President Harold B. Lee heeft dit gezegd: 

'Ontsteek een vuur in de open lucht en kijk naar de prachtige vliegen en insekten die aan 
komen vliegen vanwege de verlokking van het heldere licht. Zij vliegen rondjes, steeds dich-
terbij, totdat hun durf hen tot een fatale vergissing verlokt en ze met verschroeide vleugeltjes in 
het zo verleidelijke vuur vallen en verloren gaan. Ik heb prachtige menselijke vlinders gezien 
die spelen met het verleidelijke vuur van de zonde. Ver van huis gaan zij af op het heldere licht 
van een grote, zondige stad. (...) Onbetamelijk gekleed en door minderwaardige conversatie 
stellen zij zich open voor het onheilige. Ze luisteren naar vuile en obscene verhalen en vertel-
len die door. Zij maken zichzelf wijs dat ervaring met ondeugd en zonde nodig is om zich erte-
gen te kunnen beschermen. Ze maken onderscheid tussen "zware zonden" en "plezierige 
zonden", die naar hun mening minder ernstig zijn. Zij vergeten de waarschuwing van de wijze 
man, die zei: "Kennis van zonde brengt ons in de verleiding eraan toe te geven", en ze 
vergeten dat je niet met enigerlei zonde in contact kunt komen zonder verlies van een zekere 
zuiverheid van geest. Zij realiseren zich onvoldoende dat: 

'"Ondeugd, het monster met dat vreselijke gelaat, 
alleen het zien ervan maakt dat men haar haat. 
Maar als je het te vaak ziet, raak je eraan gewend. 
Eerst verdragen we, dan beklagen we en tenslotte gaan we er een relatie mee aan." 
(Naar Alexander Pope, Essay on Man, regel 217-220.) 

'Veel van die prachtige menselijke vlinders, uitgerust met vleugels om naar de hemel te 
vliegen, zijn, door hun nieuwsgierigheid naar het verbodene, met geschroeide en bezeerde 
vleugels gevallen.' (Decisions for Successful Living, blz. 87-88.) 

Boordbespreking • Wat hoopt Satan jou aan te doen? 

• Wat zijn de meest doeltreffende methodes die Satan gebruikt om jonge mensen te 
verleiden? 

Vat de antwoorden van de jongemannen samen en schrijf ze op het bord. 

Tekst en bespreking Lees samen Mozes 1:12-22. 

• Hoe probeerde Satan Mozes te misleiden? Hoe bood Mozes weerstand aan die misleiding? 
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• Waarom liet Satan Mozes uiteindelijk met rust? Wat was het verschil tussen de vierde keer 
en de eerste drie keren dat Mozes Satan gebood te vertrekken? 

Leg er bij de jongemannen de nadruk op dat Jezus Christus veel meer macht heeft dan Satan. 
Met zijn hulp kunnen we Satan altijd aan. 

Tot slot 

Getuigenis Vertel dat u weet dat Satan echt bestaat en dat we moeten begrijpen welke tactieken hij 
gebruikt, om te voorkomen dat we door hem op een dwaalspoor gebracht worden. Hij is geen 
grappige figuur, zoals hij door sommigen wordt afgeschilderd, maar hij is de grote antikrist. 
Satan is een sluwe tegenstander. Wij kunnen sterker zijn dan hij, als we verstandig zijn en 
gebruik maken van de geestelijke kracht die we ontvangen als we Christus volgen, luisteren 
naar de aanwijzingen van de Heilige Geest en het priesterschap eren. 

Aansporing Spoor de jongemannen aan ernaar te streven leiding van de Heilige Geest te kunnen ontvan-
gen en die ook te volgen, en te bidden om kracht, om aan alle verleidingen weerstand te 
kunnen bieden. Vraag de jongemannen alle kwaad uit de weg te gaan, of dat nu is in de vorm 
van onfatsoenlijke taal, houding, gedragingen of situaties. 
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De val van Adam 6 
DOEL Elke jongeman zal beter bekend raken met het schriftuurlijke verslag van de val van Adam en 

beter begrijpen welke consequenties daaruit voortvloeien. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: 2 Nephi 2:15-18, 22-25; 9; Leer en Verbonden 29:39-41; 
93:38-39; Mozes 2:28; 3:15-17; 4:5-12; 5:10-12 en Abraham 3:25. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 
c. Plaat 2, Adam en Eva (62461; doos evangelieplaten 101). 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Vraag de jongemannen wat hun antwoord zou zijn als iemand zei: 'We kunnen Adam en Eva 
de schuld geven van alle moeilijkheden in dit leven. Als zij niet gezondigd hadden zouden 
we veel gelukkiger en veel beter af zijn. Er zou geen onkruid, geen ziekte en dood bestaan. 
We zouden niet uit Gods tegenwoordigheid geworpen zijn. Het is gewoon niet eerlijk dat wij 
moeten lijden voor wat zij gedaan hebben.' 

Geef de jongemannen een paar minuten tijd om de vraag te beantwoorden. 

Plaat, teksten en Laat plaat 2, Adam en Eva, zien. 

bespreking # ^ ^ z o u ^ gebeurd zijn als Adam en Eva niet van de verboden vrucht in de hof van Eden 
hadden genomen? 

Laat voor het beantwoorden van deze vraag een aantal jongemannen 2 Nephi 2:22-25 en 
Mozes 5:10-12 lezen. 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat als Adam en Eva niet van de verboden vrucht 
hadden genomen -

1. Ze geen kinderen hadden kunnen krijgen. Het gevolg zou zijn geweest dat wij dan niet in 
een sterfelijke wereld hadden kunnen komen om een fysiek lichaam te krijgen. 

2. Ze geen kennis van goed en kwaad zouden hebben gehad. Het gevolg zou zijn geweest 
dat niemand iets goed of verkeerd had kunnen doen, geen vreugde en verdriet had kunnen 
ervaren, niet had kunnen leren om bij tegenslag te gehoorzamen. 

3. Zij niet de vreugde van hun verlossing zouden hebben gekend. Als er geen val geweest 
zou zijn, zou er geen verzoening nodig zijn geweest en wij zouden geen vooruitgang 
kunnen maken. 

Omdat de val van Adam een noodzakelijk onderdeel was van het heilsplan, staat er in de 
Schriften dat 'de dood over alle mensen is gekomen (...) ter vervulling van des Groten Schep-
pers barmhartig plan' (2 Nephi 9:6). 

De val van Adam 
Tekst en Leg uit: toen Adam en Eva in de hof van Eden waren geplaatst, gaf de Heer ze twee geboden, 
bespreking Laat de jongemannen, terwijl ze de hieronder genoemde verzen lezen, de sleutelwoorden van 

ieder gebod onderstrepen. 

Laat lezen: Mozes 2:28. 

• Wat betekent dit gebod? (Kinderen krijgen.) 
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Laat lezen: Mozes 3:15-17. 

• Wat is de betekenis van dit gebod dat aan Adam en Eva werd gegeven? (Als zij van de ver-
boden vrucht zouden eten, zouden ze sterven of onderhevig zijn aan zowel de tijdelijke als de 
geestelijke dood.) 

Leg uit dat Satan, die wegens opstand uit de tegenwoordigheid van God was geworpen, toe-
stemming kreeg om naar de aarde te komen. Hij probeert 'de mensen te misleiden en te ver-
blinden, en om hen gevankelijk weg te voeren naar zijn wil, allen, die naar [de stem van God] 
zouden luisteren' (Mozes 4:4). Nadat deze twee geboden aan Adam en Eva waren gegeven, 
verleidde Satan Adam en Eva tot het eten van de verboden vrucht. 

Laat de jongemannen 2 Nephi 2:15-18 en Mozes 4:5-12 lezen en onderstrepen. 

• In Mozes 4:6 staat dat Satan 'zocht ook Eva te bedriegen.' Wat betekent het woord 'bedrie-
gen'? (Misleiden, bij de neus nemen, verleiden door middel van een leugen.) 

• Hoe heeft Satan Eva bedrogen? (Hij zei tegen haar dat ze, als ze van de verboden vrucht at, 
kennis zou krijgen van goed en kwaad, maar niet zou sterven.) 

• Hoe bedriegt Satan ons, in onze tijd? 

Gevolgen van de val 

Bespreking • Wat waren de gevolgen van de val? 

Leid het gesprek dusdanig dat de jongemannen tot de slotsom komen dat: 

1. Adam en Eva door de val de macht kregen om zich voort te planten. 

2. Adam en Eva door eigen ervaring kennis kregen van goed en kwaad. 

3. door de val hun lichaam onderhevig werd aan verval, wat op den duur zou uitlopen op hun 
lichamelijke dood. 

4. zij uit de tegenwoordigheid van God werden verdreven. Dat noemen wij de geestelijke 
dood. 

Bordbespreking en Zet ieder punt van het volgende overzicht op het juiste moment van de bespreking op het 
presentatie door bord. Gebruik zo nodig de gegevens hieronder om ieder punt toe te lichten, 
de adviseur  

Toestand vóór de val Toestand na de val 

1. Geen mogelijkheid tot voortplanting 1. Macht tot voortplanting 

2. Geen kennis van goed en kwaad 2. Kennis van goed en kwaad 
in een wereld met tegen-
stellingen 

3. Geen fysieke dood (onsterfelijk) 3. Fysieke dood 

4. Geen geestelijke dood 4. Geestelijke dood 
(in de tegenwoordigheid van God) 

De macht tot voortplanting 
Vóór de val konden Adam en Eva geen kinderen krijgen. Daarom heeft Adam van de verbo-
den vrucht gegeten: 'Adam viel, opdat de mensen mochten zijn' (2 Nephi 2:25). De profeet 
Joseph Smith heeft gezegd dat 'Adam geschapen werd om de weg naar de wereld te openen' 
(History of the Church, deel 1, blz. 283). Doordat Adam en Eva van de verboden vrucht heb-
ben genomen, hebben zij voor ons de weg naar het sterfelijk leven geopend. 

Adviseur 

Teksten en 
bespreking 

20 



Les 10 

Na de val hebben Adam en Eva Gods gebod om zich te vermenigvuldigen en de aarde te 
vervullen, opgevolgd en 'zij hebben kinderen voortgebracht; ja, de ganse aardse familie' 
(2 Nephi 2:20). 

Kennis van goed en kwaad 
Voor de kinderen van God is een heel belangrijk doel van het leven op aarde: aantonen dat 'zij 
alles zullen doen wat de Here, hun God, hun ook zal gebieden' (Abraham 3:25). Om te bewij-
zen dat ze alles wilden doen wat God hen zou opdragen, was het nodig dat het Satan werd 
toegestaan dat hij de mensen zou verleiden, om voor de nodige tegenstand tegen God te zor-
gen, zodat er een keuzemogelijkheid was. Kennis van goed en kwaad kan je alleen verkrijgen 
in een wereld met tegenstellingen, waar onrechtvaardigheid staat tegenover rechtvaardigheid, 
goed tegenover slecht, verdorvenheid tegenover onkreukbaarheid, geluk tegenover ellende, 
bitter tegenover zoet (zie 2 Nephi 2:11-12). 

Leg uit: omdat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden genomen, werden hun ogen 
geopend voor de tegenstellingen om zich heen. De Heer heeft zelf gezegd: 'Zie, de mens is 
geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad!' (Mozes 4:28.) 

Leg uit: de boom waarvan de verboden vrucht geplukt werd, wordt de boom van kennis van 
goed en kwaad genoemd, omdat door het eten van de vrucht ervan de weg naar een wereld 
van tegenstellingen werd geopend, waarin mannen en vrouwen door eigen ervaring goed van 
kwaad konden leren onderscheiden. 

Lichamelijke dood 
Leg uit: de lichamelijke dood, ook wel tijdelijke dood genoemd, kwam in de wereld als gevolg 
van de val. Als gevolg van de val moeten alle mensen en alle vormen van leven op de aarde 
een fysieke dood, de scheiding van lichaam en geest ondergaan. 

Geestelijke dood 

Tekst en In de hof van Eden bevonden Adam en Eva zich in de tegenwoordigheid van God. Zij wandel-
bespreking den en spraken met Hem. 

Laat de jongemannen LV 29:39-41 lezen en onderstrepen. 

• Waaraan onderwierpen Adam en Eva zich toen zij toegaven aan de verleiding van Satan? 
(Zij werden ondergeschikt aan Satan en werden uit de tegenwoordigheid van God verdreven.) 

Leg uit, dat dit de 'geestelijke dood' wordt genoemd, omdat niemand die in een staat van 
overtreding verkeert in de tegenwoordigheid van God kan zijn. President Joseph F. Smith heeft 
het begrip geestelijke dood als volgt uitgelegd: 

'Toen Adam, onze eerste voorvader, van de verboden vrucht at, overtrad hij het gebod van de 
Heer en werd hij onderworpen aan Satan. Hij werd verbannen uit de tegenwoordigheid van 
God en in de uiterste geestelijke duisternis gedreven. Dat was de eerste dood. Ondanks het 
feit dat hij leefde, was hij dood, dood voor God, dood voor licht en waarheid, geestelijk dood, 
verbannen uit de tegenwoordigheid van God; de verbinding met de Vader en de Zoon was 
verbroken. Hij was volkomen uitgeworpen uit de tegenwoordigheid van God, evenals Satan 
en vele anderen die hem gevolgd zijn. Dat was de geestelijke dood' (Evangel ieleer , blz. 435). 

De val en bekering 
Tekst en Laat de jongemannen LV 93:38-39 lezen en onderstrepen. 

bespreking # Wat betekent onschuldig zijn? (Vrij van zonde of kwaad, onder geen enkele veroordeling 
staan.) 

Leg uit dat Adam en Eva in de hof van Eden onschuldig waren voordat ze overtraden. Van-
wege hun overtreding vervielen ze van hun onschuldige toestand in een staat van ongerech-
tigheid. Het was nodig dat ze door de verzoening uit hun gevallen staat verlost werden, 
op voorwaarde dat ze zich zouden bekeren. Zo kunnen ook wij, als we een zonde begaan, 
alleen door bekering en de verzoening van Jezus Christus verlost worden. 

• Wat zijn volgens LV 93:38-39 manieren waarop ook wij aan Satan onderworpen worden en 
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onze reine en onschuldige staat kwijtraken? (Door ongehoorzaamheid en vanwege de overle-
vering en onjuist onderwijs van degenen die ons onderwijzen.) 

• Door welk proces wordt het voor ons mogelijk de gevolgen van onze persoonlijke val te 
boven te komen? (Bekering, die mogelijk is gemaakt door de verzoening van Jezus Christus.) 

De val was een grote zegen 
Bespreking • Moeten we blij zijn met de val van Adam, of moeten we die betreuren? Waarom? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat de val van Adam voor het heilsplan net zo noodza-
kelijk was als de verzoening van Jezus Christus. Zonder de val zouden wij niet bestaan en 
zouden we geen Heiland nodig hebben gehad. Zonder de val zouden we niet sterfelijk zijn 
geworden en zouden we nooit de volheid van vreugde ervaren die voortkomt uit het hebben 
van een sterfelijk lichaam en uit het kiezen van het goede. 

Citaat en President Brigham Young heeft gezegd wat onze houding ten aanzien van de val zou moeten 
espreking zijn: 

'Sommigen betreuren de overtreding van onze eerste voorouders. Dat is onzin. Als wij daar 
geweest waren, en zij niet hadden gezondigd, dan hadden wij dat wel gedaan. Ik zal Adam en 
Eva niets verwijten. Waarom niet? Omdat de zonde noodzakelijkerwijs in de wereld moest 
komen; niemand zou ooit in staat zijn het beginsel van verhoging te begrijpen zonder het tegen-
overgestelde ervan. Op welke manier hebben Adam en Eva gezondigd? Zijn ze rechtstreeks 
tegen God en zijn regering in opstand gekomen? Nee. Maar zij hebben een gebod van de 
Heer overtreden en door die overtreding is de zonde in de wereld gekomen. De Heer wist dat 
ze dat zouden doen en Hij had bepaald dat ze het zouden doen.' (Discourses of Brigham 
Young, blz. 103.) 

• Wat is het verschil tussen het overtreden van een gebod van God, zoals Adam en Eva 
gedaan hebben, en rechtstreeks tegen God in opstand komen, zoals Satan gedaan heeft? 
(Instelling of motief. Satan kwam tegen God in opstand en probeerde de doeleinden van God 
te ondermijnen, terwijl Adam en Eva een van Gods geboden overtraden om een ander gebod 
te vervullen.) 

• Veel godsdiensten beschuldigen Adam en Eva ervan dat ze zondige en slechte mensen 
zijn. Wij kunnen hun overtreding in het juiste licht zien, dus hoe moet onze houding zijn? 
(Wij zouden heel dankbaar moeten zijn voor hun bereidheid om de sterfelijkheid mogelijk te 
maken. Wij zien ze als twee van de grootste en rechtvaardigste mensen die ooit op aarde 
geleefd hebben.) 

Tot slot 
Leg uit dat Adam en Eva hun val beschouwden als een grote zegen. Laat Mozes 5:10-12 door 
een jongeman lezen. 

President Joseph Fielding Smith heeft ook zijn getuigenis gegeven over de zegeningen van de 
val: 

'Toen Adam uit de hof van Eden werd verdreven, velde de Heer een vonnis over hem. 
Sommige mensen hebben dat vonnis als iets vreselijks gezien. Dat was het niet: het was een 
zegen. Ik weet niet eens of het wel gezien kan worden als een indirecte straf (...) 

'De val van de mens was een indirecte zegening en vormde het middel om het plan van de 
Heer voor de vooruitgang van de mens dichter bij de verwezenlijking te brengen. Het was niet 
bedoeld om de mens tegen te werken.' (De leer tot zaligmaking, deel 1, blz. 108, 109.) 

Spoor de jongemannen aan om van 2 Nephi zowel het hele tweede als het negende hoofdstuk 
te lezen, om de val van Adam nog eens te overdenken en ondertussen te bedenken hoe 
barmhartig en rechtvaardig het heilsplan van de Heer is. 

Tekst en citaat 

Aansporing 
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De verzoening overwint 
dood en hel 7 
DOEL Elke jongeman zal een beter inzicht krijgen in de oneindige verzoening van Jezus Christus. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Lucas 22:39-44; 2 Nephi 9:4-10; Mosiah 3:7; 14:3-6; 
Alma 12:12-18; 34:8-14; Helaman 14:15-19 en Leer en Verbonden 19:16-19. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te bren-

gen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 
c. Plaat 3, Jezus de Christus (62572 of plaat 240 uit de doos met evangelieplaten'). 

3. Bereid u voor om op een toepasselijk moment tijdens de les samen te zingen: 'Hoe groot de 
wijsheid' (Lofzang 131) of 'Gij zijt groot' (Lofzang 54). 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Citaat, plaat en 
bespreking 

Teksten en 
bespreking 

De noodzaak van een eindeloze verzoening 
• Wat is volgens jou de belangrijkste leerstelling van het evangelie? 

Vertel de jongemannen dat er vaak aan Joseph Smith gevraagd werd wat de fundamentele 
beginselen van onze godsdienst waren. Bij een bepaalde gelegenheid heeft hij het volgende 
uitgelegd: 'De fundamentele beginselen van onze godsdienst zijn het getuigenis van de apos-
telen en profeten aangaande Jezus Christus, namelijk dat hij gestorven is, begraven en ten 
derde dage verrezen, en dat hij ten hemel is gevaren. En al het andere dat tot onze godsdienst 
behoort is hier slechts een aanhangsel van.' (Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 128.) 

Laat plaat 3, Jezus de Christus zien. 

• Waarom vormen de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus Christus het middel-
punt van onze godsdienst? (Zonder de verzoening en de opstanding zouden wij geen gods-
dienst hebben. Door de val van Adam zouden we voor eeuwig gevallen en verloren zijn.) 

• In welke situatie zou de mensheid verkeren als er geen opstanding had plaats gevonden? 

Na een korte bespreking van deze vragen, laat u de jongemannen 2 Nephi 9:4-10 lezen. 

• Welke twee soorten dood ontstonden er door de val van Adam? (De lichamelijke dood en de 
geestelijke dood (ook wel hel genoemd), wat betekent dat men uit de tegenwoordigheid van 
God verbannen wordt. 

• Wat zou er met ons allemaal gebeurd zijn als er geen verzoening was geweest? (De dood 
zou dan blijvend geweest zijn. Ons stoffelijk lichaam zou dan 'in de schoot der aarde moeten 
liggen om uiteen te vallen en te vergaan, zonder ooit te herrijzen' [2 Nephi 9:7]. Onze geest 
zou dan aan de duivel onderworpen zijn en we zouden voor altijd van de tegenwoordigheid 
van God afgesneden zijn.) 

• Wat is volgens vers 7 nodig om deze twee soorten dood te overwinnen? (Er moest 
'noodzakelijkerwijze een eindeloze verzoening zijn.') 

• Wat is een eindeloze verzoening? (Een eindeloze verzoening is zonder einde of 
allesomvattend.) 

Betrek een aantal jongemannen bij het lezen van Alma 34:8-14. 

• Van wie profeteerde Alma toen hij vertelde dat de mensheid uit zijn verloren en gevallen 
staat verlost zou worden? (Jezus Christus, de Zoon van God.) 

• Wat wordt bedoeld met de woorden 'grote en laatste offerande'? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat er in de tijd van Adam een begin werd gemaakt met 
de wet van offerande en dat die werd voortgezet door de wet van Mozes. Op een speciaal 
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daarvoor gebouwd altaar werden er dierlijke bloedoffers gebracht. Een engel van de Heer zei 
tegen Adam dat hij en zijn kinderen bloedoffers moesten brengen als 'een gelijkenis van de 
offerande van den Eniggeborene des Vaders' (Mozes 5:7). De wet van Mozes bleef van kracht 
tot de tijd van Jezus Christus, toen de wet werd vervuld en voltooid. Jezus Christus was de 
grote en laatste offerande, waardoor er een eind kwam aan het offeren door het vergieten van 
bloed. 

Gebruik zonodig de volgende vragen om de jongemannen te laten begrijpen wat het verband 
is tussen een offerande en de verzoening. 

• Zou het offeren van een lam of een ander dier een eindeloze verzoening tot stand hebben 
kunnen brengen? (Nee.) 

• Zou het offer van iemand anders dan Jezus Christus een eindeloze verzoening tot stand 
hebben kunnen brengen? (Nee.) 

• Wat voor een offer was er nodig om een eindeloze verzoening tot stand te brengen? 
('Een grote en laatste offerande' [Alma 34:10].) 

• Wat is er nodig voor een grote en laatste offerande? (De offerande van een god, van Jezus 
Christus, de Zoon van God, die 'eindeloos en eeuwig' is [Alma 34:14].) 

Adviseur Leg uit dat Eindeloos en Eeuwig andere namen zijn voor Jezus Christus. Jezus is het Lam 
Gods, wier bloed werd vergoten als het grote en laatste offer. Alleen een God kon verzoening 
voor de zonden van de hele mensheid teweeg brengen en voldoen aan de wet van gerechtig-
heid. Alleen een God kon zonder zonden blijven en het lijden verdragen dat vanwege de 
gerechtigheid vereist was, om de prijs van de zonden van de wereld te betalen. 

De foltering van Christus' verzoening 
Leg het volgende aan de jongemannen uit: de verzoening, ofwel de grote en laatste offerande, 
werd dan wel door een God tot stand gebracht, maar het offer was niet gemakkelijk of pijnloos. 
Integendeel, voor de eindeloze verzoening werd er van Christus een groter lichamelijk en 
geestelijk lijden gevergd dan er ooit door iemand anders ondervonden of verdragen kon 
worden. 

Het verslag van het lijden van de Heer in de hof van Getsemane maakt dat we beseffen 
hoeveel de Heiland van zijn Vader en van ons houdt. 

Laat de jongemannen in stilte Lucas 22:39-44 lezen en onderstrepen. Laat die verzen daarna 
door een van de jongemannen hardop voorlezen. 

Leg de nadruk op het lijden van Jezus, zoals dat wordt beschreven door de zin: 'En zijn zweet 
werd als bloeddruppels' (Lucas 22:44). Zijn lijden was zo groot dat Hij bad of de beker (zijn 
lijden) van hem weggenomen kon worden als er een andere manier was om de verzoening tot 
stand te brengen. Toch was Hij bereid om de wil van zijn Vader te doen. 

Om de jongemannen een beter inzicht te geven in het lijden van Jezus kunt u LV 19:16-19 lezen. 

Vraag de jongemannen terug te denken aan de hevigste pijn die zij, lichamelijk of geestelijk, 
ooit ondergaan hebben. Leg uit dat hun hevigste pijn niets is vergeleken met de pijn die de 
Heiland heeft geleden, waardoor er bloed kwam uit al zijn poriën. 

Laat de jongemannen Mosiah 3:7 lezen. 

• Kan een mens dezelfde mate van pijn en zielestrijd verdragen als de Heiland ondergaan 
heeft? (Nee. Zulk lijden zou een mens niet overleven.) 

• Wat was er de oorzaak van dat de Heiland zo zwaar leed dat Hij uit iedere porie bloedde? 
('Zijn smart (...) voor de goddeloosheid en gruwelen van Zijn volk' [Mosiah 3:7]. Met andere 
woorden: de mentale en geestelijke kwelling die Hij heeft onderging, omdat Hij de zonden 
van alle mannen en vrouwen op Zich nam.) 

Christus heeft voor ons geleden 

Adviseur Leg uit dat Jezus Christus een geestelijke straf onderging voor de zonden van de hele mens-
heid. Op de een of andere manier werd Hem de straf voor de zonden van de hele mensheid 
opgelegd, waardoor degenen die zich bekeren en tot Hem komen niet voor hun zonden 
hoeven te lijden. Dat grote en laatste offer van Jezus laat zien dat Hij van ons allemaal houdt. 

Adviseur 

Teksten en 
bespreking 
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Les 10 

De profeet Jesaja heeft het plaatsvervangend lijden van Jezus voor ons allemaal heel mooi 
beschreven. De woorden van Jesaja worden in het Boek van Mormon herhaald. Lees 
Mosiah 14:3-6 voor. 

• Wat voel je als je weet dat Jezus voor jouw zonden heeft geleden? 

Teksten en Laat de jongemannen Helaman 14:15-19 lezen. 
bespreking # W a t v Q Q r Q n s d e y ^ ^ g v a n ^ ^ o d en de opstanding van de Heiland? (Daardoor is 

de lichamelijke dood overwonnen, waardoor wij uit het graf zullen opstaan.) 

• Op welke manier brengt de verzoening onze verlossing tot stand? (Wij kunnen allemaal in 
de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader terugkeren, door het overwinnen van de gees-
telijke dood. Door de val van Adam zijn wij allemaal van de tegenwoordigheid van God afge-
sneden, maar zo zal iedereen die zich van zijn zonden bekeert door de verzoening van Christus 
weer in Gods tegenwoordigheid terugkeren.) 

Laat door een aantal jongemannen Alma 12:12-18 voorlezen. 

• Wat gebeurt er als we in de tegenwoordigheid van God terugkeren? (Wij worden geoordeeld.) 

• Op welke manier zal dat gebeuren? (Volgens ons hart, onze woorden, werken en gedachten.) 

• Hoe zal het zijn met degenen die sterven terwijl hun hart verhard is en ze zich niet bekeerd 
hebben? (Zij zullen door hun woorden, werken en gedachten worden veroordeeld en ze zullen 
zich voor God willen, maar niet kunnen, verbergen. 

• Zullen de slechte mensen de Heer van oneerlijkheid beschuldigen? (Nee. ledereen zal 
erkennen dat het oordeel van God rechtvaardig en barmhartig is.) 

• Wanneer ben je rechtvaardig? 

Leg de jongemannen uit dat er in het Boek van Mormon wordt uitgelegd dat je rechtvaardig bent 
als je Jezus Christus aanvaardt, in Hem gelooft, je bekeert, de verordeningen ontvangt, volhardt 
tot het einde en erfgenaam wordt van het celestiale koninkrijk (zie Mosiah 4:5-11). De onrecht-
vaardigen weigeren Christus en zijn rechtschapenheid te aanvaarden door niet in Hem te geloven, 
zich niet te bekeren, de verordeningen niet te ontvangen en niet tot het einde te volharden. 

• Zullen de goddeloze mensen in de tegenwoordigheid van God verblijven? (Nee. Zij zullen 
uit zijn tegenwoordigheid worden geworpen, niet vanwege Adams overtreding, maar voor die 
van henzelf.) 

• Hoe zal het zijn met de goddelozen nadat zij uit Gods tegenwoordigheid zijn geworpen? Zij 
zullen net zulke kwellingen en net zo'n lijden ondergaan als Jezus heeft ondergaan. Voor hen 
zal het zijn alsof er geen verlossing en verzoening had plaatsgevonden, behalve dan dat ze 
niet kunnen sterven.) 

Leg uit dat de goddeloze mensen lijden moeten ondergaan totdat zij de prijs voor hun zonden 
hebben betaald. 

• Wie zullen zich mogen verheugen in alle zegeningen van de verzoening? 

Leg de jongemannen uit dat degenen die zich in de volledige zegeningen van de verzoening 
zullen verheugen, diegenen zullen zijn die 

1. zich niet afsluiten voor de Heer en zijn waarheid, 

2. door hun geloof en hun bekering het zoenbloed van Jezus Christus aanvaarden, 

3. hun gedachten, woorden en werken toewijden aan de dienst en de heerlijkheid van de 
Heer, die voor hen geleden heeft. 

Tot slot 

Activiteit Om deze les doeltreffender te geven, vindt u het misschien wenselijk nog een lesperiode te 
gebruiken om de jongemannen de teksten uit deze les naar elkaar te laten verwijzen. 

Daarvoor moeten ze beginnen met de eerste tekst (2 Nephi 9:4-10), en, aan het eind van die 
eerste tekst, de verwijzing naar de volgende tekst (Alma 34:8-14) noteren, waardoor steeds 
wordt aangegeven waar de volgende tekst van de 'keten' te vinden is. Bijvoorbeeld: na vers 14 
van Alma 34, zouden de jongemannen de verwijzing voor de derde tekst, Lucas 22:39-44, 
kunnen noteren. Zo kunnen ze verder gaan met alle teksten, in de volgorde waarin ze in deze 
les voorkomen. 
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Deze 'tekstketen' zou er dan als volgt uitzien: 

1. 2 Nephi 9:4-10 

2. Alma 34:8-14 

3. Lucas 22:39-44 

4. LV 19:16-19 

5. Mosiah 3:7 

6. Mosiah 14:3-6 

7. Helaman 14:15-19 

8. Alma 12:12-18 

Aansporing Spoor de jongemannen aan om meer geloof in Jezus Christus te hebben en aan de Heiland 
door bekering te laten zien van hoeveel waarde de verzoening voor hen is, door zich van hun 
zonden te bekeren. 

26 



De opstanding en het oordeel 8 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat wij allemaal uit het graf zullen opstaan en voor de rechter-

stoel van Christus zullen worden geleid om te worden geoordeeld op grond van onze werken. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed Lucas 24: Johannes 11:19-27, 37-46; Openbaring 21:4; 
Alma 11:40-44; 34:32; 3 Nephi 11:14-15; 18:39; Leer en Verbonden 20:23-24; 45:51-52; 
63:49; 88:104; 129:1-8 en Mozes 1:36-39. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 4, De herrezen Jezus Christus (62187, of plaat 239 uit de doos met evangelie-

platen), en plaat 5, Jezus wekt Lazarus op uit de dood (62148, of plaat 222 uit de doos 
met evangelieplaten). 

c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Vraag een van de jongemannen een week van tevoren om het verhaal van de opstanding 
van Jezus Christus te vertellen. Het staat in Lucas 24. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Plaat, teksten en 
bespreking 

Plaat en verslag 

Lezing en 
bespreking 

De belofte van de opstanding geldt voor iedereen 
Laat plaat 5, Jezus wekt Lazarus op uit de dood, zien. 

Leg uit dat Jezus veel van Lazarus en zijn zusters, Maria en Marta, hield. Toen Lazarus stierf, 
wist Jezus dat zijn tijd gekomen was om te laten zien dat Hij macht had over leven en dood. 

Vraag een of meer jongemannen Johannes 11:19-27 voor te lezen. Leg uit dat er in de verzen 
25 en 26 staat dat Jezus getuigde dat Hij de opstanding tot stand zou brengen en het eeuwige 
leven mogelijk zou maken. 

Laat een van de jongemannen Johannes 11:37-46 voorlezen. 

Vraag de jongemannen zich voor te stellen hoe het zou zijn als ze er getuige van waren dat er 
iemand uit de dood werd opgewekt. 

• Was dit de opstanding van Lazarus? (Nee. Hij werd teruggebracht tot de sterfelijkheid, hij 
werd niet in een onsterfelijke toestand gebracht. Lazarus is later weer gestorven.) 

• Wie zou als eerste de opstanding meemaken? 

Laat door een van de jongemannen Johannes 11:25-26 lezen. 

• Welke betekenis heeft deze tekst voor ieder van ons? 

• Wat zijn je gevoelens over deze tekst? 

Laat plaat 4, De herrezen Jezus Christus zien. Laat door de jongeman aan wie u van tevoren 
de opdracht heeft gegeven, vertellen wat er in Lucas 24 staat over de opstanding van Jezus 
Christus. 

• Wat houdt de opstanding in? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, raadpleegt u bijvoorbeeld het boek Artikelen des 
geloofs van ouderling James E. Talmage, blz. 375-388. 

• Waarom was de opstanding noodzakelijk? 

Geef de jongemannen tijd om te antwoorden. Als het nodig is, kunt u het verslag van de val 
van Adam en Eva met ze herhalen (zie Mozes 4). Leg er de nadruk op dat wij, vanwege het 
feit dat Adam en Eva de oorzaak zijn van onze de lichamelijk dood, een Heiland nodig hebben 
die onze opstanding tot stand brengt. 
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Tekst en bespreking Laat de jongemannen Mozes 1:36-39 lezen en onderstrepen. 

• In welk opzicht is de opstanding een vervulling van deze tekst? (De opstanding brengt de 
onsterfelijkheid van de hele mensheid teweeg.) 

• Wanneer zal de opstanding plaats vinden? (De opstanding begon met die van Jezus 
Christus en gaat door totdat alle zonen en dochters van God die op de aarde zijn gekomen, 
opgestaan zijn.) 

Activiteit Leg uit dat er in de Schriften een paar dingen over de opstanding staan, die door veel mensen 
niet begrepen worden. 

Om de jongemannen een beter begrip van de opstanding bij te brengen, verdeelt u de klas in 
groepen. Geef iedere groep de opdracht om een groepje van de hieronder genoemde teksten 
te lezen. Geef iedere groep de opdracht om in die teksten te zoeken naar een beginsel over 
de opstanding: 

1. 3 Nephi 11:14-15; LV 45:51-52 

2. Lucas 24:39; LV 129:1-8 

3. LV 20:23-24; 3 Nephi 18:39 

4. Openbaring 21:4; LV 63:49 

5. Lucas 24:41-43 

Geef de jongemannen voldoende tijd om de teksten te lezen en een opstandingsbeginsel te 
vinden. 

Schrijf hun antwoorden op het bord, terwijl de groepen vertellen wat ze over de opstanding 
geleerd hebben. Dat kan zijn: 

1. Het fysieke lichaam maakt een opstanding door. 

2. Het herrezen lichaam is tastbaar en onsterfelijk. 

3. Het herrezen lichaam is niet gebonden aan de aarde. 

4. Het herrezen lichaam ondergaat geen pijn of dood. 

5. Een herrezen persoon kan voedsel tot zich nemen. 

Citaat Vertel dat de profeet Joseph Smith heeft gezegd: 

'Het Lam Gods heeft de opstanding teweeg gebracht, zodat allen uit de doden zullen verrijzen 
(...) 

'Wanneer ons vlees door de Geest verlevendigd zal worden, zal er in deze tabernakel geen 
bloed zijn' (Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 390). 

Schrijf op het bord erbij, dat herrezen lichamen geen bloed bevatten. 

Adviseur Wijs erop, dat er in de Schriften van twee soorten opstanding sprake is: (1) de eerste opstan-
ding, ofwel de opstanding van de rechtvaardigen, en (2) de laatste opstanding, ofwel de 
opstanding van de onrechtvaardigen. 

Herinner de jongemannen eraan dat ook zij in de toekomst een opstanding zullen meemaken 
en dat zij deel zullen hebben aan de eerste opstanding als zij zorgen dat ze leven volgens de 
normen van het evangelie. 

Wij zullen allemaal geoordeeld worden 
Teksten en • Welke grote gebeurtenis volgt er op de laatste opstanding? (Het laatste oordeel.) 

bespreking # Waarom hoeven wij niet bang te zijn voor het laatste oordeel? (We kunnen er zelfs naar uit-
kijken als we zorgen dat we goed voorbereid zijn.) 

Wijs erop dat de Heiland het laatste oordeel zal leiden en dat het volkomen eerlijk en recht-
vaardig zal verlopen. Als wij de geboden onderhouden en leven in harmonie met de Geest, 
kunnen we het laatste oordeel met vertrouwen tegemoet zien. 

Laat een van de jongemannen Alma 34:32 voorlezen. 
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Om de jongemannen een beter inzicht te geven in het oordeel en het aandeel van de Heiland 
daarin, kunt u ze Alma 11:40-44 hardop laten lezen. Ondertussen kunt u de betekenis van de 
verzen met ze bespreken. 

• Wat wordt er bedoeld met 'een heldere herinnering van onze schuld'? (Wij zullen ons duide-
lijk herinneren wat we verkeerd hebben gedaan.) 

Leg de nadruk op het volgende: wij zullen allemaal deelhebben aan de opstanding, maar 
alleen degenen wier geloof en werken ze geschikt hebben gemaakt om in de tegenwoordig-
heid van God te verblijven, zullen verhoogd worden. Leg uit: wij zullen worden geoordeeld 
door wat we hebben gedaan, of dat nu goed of verkeerd is geweest, en het oordeel kan een 
heel positieve en opwindende gebeurtenis zijn, als we zodanig leven, dat we dat verdienen. 

Tekst en bespreking Leg uit: in het elfde hoofdstuk van Alma staat wat Amulek tegen de goddeloze man Zeezrom 
heeft gezegd. Door de woorden van Amulek is Zeezrom zich gaan bekeren. Alma heeft er 
daarna zijn getuigenis van het heilsplan aan toegevoegd. 

Spoor de jongemannen aan om tijdens hun persoonlijke schriftstudie Alma 12 te bestuderen. 

Tot slot 
Tekst en bespreking Leg uit dat we door middel van de Schriften veel kunnen leren over de beginselen van de 

opstanding en het oordeel. Het zou goed zijn als wij dagelijks het woord van de Heer lezen 
en bestuderen, en dagelijks om leiding bidden, om op het oordeel voorbereid te zijn. 

Voor een samenvatting van dit alles kunt u de jongemannen LV 88:104 laten lezen en bespre-
ken. Leg er de nadruk op, dat iedereen geoordeeld zal worden. 

Aansporing Leg uit dat we elke dag een oordeel over onszelf geven door wat we wel of niet doen. Het 
laatste oordeel zal de optelsom zijn van ons dagelijks leven. Spoor de jongemannen aan om 
zich tot doel te stellen er dagelijks aan te werken dat hun persoonlijke oordeel ertoe zal 
leiden dat ze in het celestiale koninkrijk zullen worden toegelaten. 
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9 Gerechtigheid en genade 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken welk verband er bestaat tussen Gods gerechtigheid en zijn 
genade. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: 2 Nephi 2:6-8, 2 6 - 2 en Alma 42. 
2. Benodigd materiaal: 

a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Citaat 

Een gelijkenis over gerechtigheid en genade 
Lees de volgende gelijkenis van ouderling Boyd K. Packer voor: 
'Ik zal jullie een verhaal vertellen. Het is een gelijkenis. 
'Er was eens een man die iets heel graag wilde hebben. Het leek hem belangrijker dan wat 
dan ook. Om zijn wens te verwezenlijken, stak hij zich in grote schulden. 
'Hij was gewaarschuwd dat hij niet zo'n grote schuld moest maken, en hij was vooral gewaar-
schuwd voor degene die hem het geld zou lenen. Maar het leek hem ontzettend belangrijk om 
meteen te doen wat hij wilde en te hebben waar hij zo naar verlangde. Hij was er zeker van dat 
hij het later wel kon betalen. 
'Hij ondertekende daarom een contract. Hij zou later wel afbetalen. Hij maakte zich er niet al 
teveel zorgen over, want de vervaldatum leek nog zo ver weg. Nu had hij wat hij wilde hebben, 
en daar ging het om. 
'De gedachte aan zijn schuldeiser zat altijd ergens in zijn achterhoofd, en nu en dan deed hij 
een symbolische betaling. Op de een of andere manier dacht hij dat de dag van de afrekening 
nooit zou aanbreken. 
'Maar dat gebeurt nu eenmaal wel. De dag brak aan waarop het contract verliep. Hij had 
zijn schuld nog niet volledig afgelost. Zijn schuldeiser kwam aan de deur en eiste volledige 
betaling. 
'Pas toen realiseerde hij zich dat zijn schuldeiser niet alleen de bevoegdheid had om al zijn 
bezittingen in beslag te nemen, maar hem ook nog in de gevangenis kon laten zetten. 
"'Ik kan u niet betalen, ik heb het geld niet", bekende hij. 
'De schuldeiser zei: "Dan zullen we doen wat er in het contract staat. Ik neem alles wat je bezit 
in beslag en jij gaat de gevangenis in. Daarmee ben je akkoord gegaan. Het was jouw keuze. 
Je hebt het contract ondertekend en dat moet nu van kracht worden." 
'"Kunt u me geen uitstel van betaling geven, of me de schuld kwijtschelden?" smeekte de 
schuldenaar. "Kunt u niet iets regelen, zodat ik kan houden wat ik heb en niet naar de gevan-
genis hoef? U gelooft toch wel in genade? Kunt u mij geen genade schenken?" 
'De schuldeiser antwoordde: "Genade komt altijd maar van één kant. Alleen jij zou daar baat 
bij hebben. Als ik jou genade schenk, zie ik geen cent. Ik eis gerechtigheid. Geloof je in 
gerechtigheid?" 
"'Toen ik het contract ondertekende, geloofde ik in gerechtigheid", zei de schuldenaar. "Dat 
was toen in mijn voordeel, want ik dacht dat het mij bescherming zou bieden. Toen had ik 
geen behoefte aan genade en ik dacht ook dat ik die nooit nodig zou hebben. Ik dacht dat 
wij allebei evenveel baat zouden hebben bij gerechtigheid." 
'"De gerechtigheid eist dat jij je schuld betaalt of anders de straf ondergaat", zei de schuldei-
ser. "Dat is de wet. Je bent er zelf mee akkoord gegaan en zo hoort het. Genade mag de 
gerechtigheid niet teniet doen." 
'Daar stonden ze dan: de een paste de gerechtigheid toe, de ander smeekte om genade. 
Als de een zijn zin kreeg, ging dat ten koste van de ander. 

30 



'"Als u de schuld niet kwijtscheldt, is er geen genade", pleitte de schuldenaar. 
'"Als ik dat zou doen, zou er geen gerechtigheid zijn", was het antwoord. 
'Het zag ernaar uit dat ze zich niet aan beide wetten konden houden. Het lijkt wel of die twee 
eeuwige wetten elkaar tegenspreken. Is er een mogelijkheid dat er zowel aan de wet van de 
gerechtigheid als aan die van de genade wordt voldaan? 
'Jawel, dat kan wel! Er kan zowel aan de wet van gerechtigheid als aan de wet van genade 
volledig worden voldaan, maar daar is een derde persoon voor nodig. En dat gebeurde toen. 
'De schuldenaar had een vriend. Die kwam hem te hulp. Hij kende de schuldenaar goed. Hij 
wist dat het een korte termijn-denker was. Hij vond het dom dat hij zich zo in de nesten had 
gewerkt, maar toch wilde hij hem helpen omdat hij van hem hield. Hij kwam tussenbeide, 
keek de schuldeiser aan en kwam met een voorstel. 
'"Ik zal de schuld voldoen als u het contract nietig verklaart, zodat hij zijn bezittingen kan hou-
den en niet naar de gevangenis hoeft." 

Terwijl de schuldeiser over dat voorstel nadacht, voegde de bemiddelaar eraan toe: "U wilt 
dat het recht zijn loop heeft. Hij kan u niet betalen, maar dat doe ik. U krijgt waar u recht op 
heeft en meer kunt u niet vragen. Dat zou niet rechtvaardig zijn." 
'De schuldeiser ging ermee akkoord. 
'Toen zei de bemiddelaar tegen de schuldenaar: "Als ik jouw schuld betaal, accepteer je mij 
dan als je schuldeiser?" 

'"O, zeker, natuurlijk!" riep de schuldenaar uit. "Jij hebt me uit de gevangenis gered en mij 
genade betoond." 
'De weldoener zei: "In dat geval betaal je mij de schuld terug en stel ik de voorwaarden vast. 
Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het is wel te doen. Daarvoor zal ik zorgen. Je hoeft niet naar 
de gevangenis." 
'En zo kreeg de schuldeiser al zijn geld. Hij was rechtvaardig behandeld. Het contract was niet 
verbroken. 

'Aan de schuldenaar was genade verleend. Er was aan beide wetten voldaan. Omdat er een 
middelaar aan te pas was gekomen, was er aan beide wetten voldaan.' (Conference Report, 
april 1977, blz. 79-80.) 

Bespreking • Wat was, voordat de middelaar op het toneel verscheen, de relatie tussen de schuldenaar 
en de schuldeiser? (De schuldenaar was de schuldeiser meer verschuldigd dan hij kon betalen.) 
• Op welke manier was, door het optreden van de middelaar, de relatie tussen schuldenaar 
en schuldeiser veranderd? (De middelaar stond tussen de schuldenaar en de schuldeiser in. 
De middelaar betaalde de schuldeiser en voldeed daarmee aan de eisen van gerechtigheid. 
De middelaar verleende genade aan de schuldenaar.) 

Bordbespreking Zet het volgende schema op het bord terwijl u bespreekt welke relatie er bestaat tussen de 
schuldeiser, de schuldenaar en de middelaar in de gelijkenis. 

GERECH-
TIGHEID 

schuld-
geleend 
bedrag 

schuldeiser 

schuldenaar 

terugbetaling schuld -
-100% van geleend 
het geleende bedrag 
bedrag of 
gevangenis-
straf 

GENADE 

31 

schuldeiser 
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beloven 
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doen wat de 
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• Komt er in de gelijkenis een persoon voor die de schuldenaar dwingt zich in schulden te 
steken? (Nee. De schuldenaar heeft zelf gekozen voor de aanschaf van iets wat voor hem heel 
waardevol en belangrijk was.) 

• Wat verwacht de schuldeiser in verband met het terugbetalen van de schuld? (Hij verwacht 
dat hem de volle 100% wordt terugbetaald.) 

• Wat belooft de schuldenaar aan de schuldeiser? (Dat hij al zijn geld zal terugkrijgen, de 
volle 100%.) 

• Wat zou rechtvaardig zijn? (Terugbetaling van niet minder dan 100%.) 

Wijs erop dat de gerechtigheid vaak wordt uitgebeeld als een geblinddoekte vrouw die een 
weegschaal in haar hand houdt. Ze is geblinddoekt om aan te geven dat zij geen onderscheid 
maakt, dat ze vrienden niet voortrekt. 

• Maakt het voor de gerechtigheid iets uit wie de schuld betaalt? (Nee. Van belang is alleen 
dat er betaald wordt.) 

• Eist de gerechtigheid dat iemand anders de schuld aflost? (Nee. Dat zou niet rechtvaardig 
of eerlijk zijn. De gerechtigheid accepteert betaling van wie dan ook, maar er zal niemand 
anders gedwongen worden de schuld van de schuldenaar te betalen.) 

• Welk gedeelte van de schuld wordt door de middelaar betaald? (Het hele bedrag.) 

• Wat belooft de schuldenaar aan de middelaar? (Hij zal alles doen wat de middelaar vraagt.) 

• Kan er genade worden geschonken aan de schuldenaar als hij zijn beloften aan de midde-
laar niet nakomt? (Blijkbaar niet. De middelaar kan alleen genade schenken op voorwaarde 
dat de schuldenaar zich onderwerpt aan de wil van de middelaar.) 

De gerechtigheid en de genade van onze hemelse Vader 
Citaat Leg uit dat in de gelijkenis van de schuldenaar en de schuldeiser in werkelijkheid de 

verzoening van Jezus Christus wordt uitgelegd. Ouderling Packer heeft gezegd: 

'leder van ons leeft op een soort geestelijk krediet. Op een dag zullen we rekenschap moeten 
afleggen en zal er gevraagd worden welke regeling we willen treffen. Hoe luchtig we er mis-
schien op dit moment over denken, als die dag aanbreekt en ons de afrekening te wachten 
staat, zullen we onrustig en angstig om ons heen kijken, zoekend naar iemand die ons kan 
helpen. 

'De eeuwige wet houdt in dat er alleen genade kan worden verleend als er iemand is die zowel 
in staat als bereid is om onze schuld op zich te nemen en de prijs te betalen, en een regeling 
treft om ons los te kopen. 

'Als we geen middelaar of vriend hebben, zal het volle gewicht van de gerechtigheid onver-
zacht, zonder mededogen over ons heen komen. De volledige vergoeding voor iedere 
overtreding, hoe groot of hoe klein ook, zal tot op de laatste cent van ons worden opgeëist. 

'Maar dit moet u weten: de waarheid, de heerlijke waarheid zegt dat er zo'n middelaar bestaat. 

'"Want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus 
Christus." (1 Timoteüs 2:5.) 

'Door Hem kan aan ieder van ons volledige genade worden geschonken, zonder de eeuwige 
wet van gerechtigheid geweld aan te doen. 

'Deze waarheid is de wortel van de christelijke leer. U kunt heel veel over het evangelie weten 
en over wat er uit voortspruit, maar als u niet tot de wortel doordringt, als uw kennis niet 
geworteld is in die waarheid, dan mist u het wezenlijke ervan. 

'Genade wordt ons niet automatisch geschonken. Dat gebeurt doordat we een verbond met 
Hem sluiten. Dat zal op zijn voorwaarden, zijn edelmoedige voorwaarden gebeuren. Absoluut 
noodzakelijk is daarvoor dat we worden gedoopt door onderdompeling, tot vergeving van 
onze zonden. 

'De hele mensheid kan bescherming genieten door de wet van gerechtigheid en tegelijkertijd 
kan aan ieder van ons verlossende en genezende genade geschonken worden. 

'Het is van grote praktische waarde om kennis te hebben van de dingen waarover ik spreek. 
Het is heel nuttig voor ieder van ons. 
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'Misschien bent u wel een van die mensen die zich zorgen maken. Als u op een moment van 
rustige meditatie met uzelf geconfronteerd wordt - iets wat velen van ons proberen te 
vermijden - zijn er dan dingen die niet in orde zijn en die u dwars zitten? 

'Heeft u iets op uw geweten? Is er nog iets waaraan u in meerdere of mindere mate schuldig bent? 

'Vaak proberen we schuldkwesties op te lossen door elkaar te vertellen dat het allemaal 
niet belangrijk is. Maar ergens, heel diep van binnen, geloven we elkaar niet. We geloven ook 
onszelf niet als we zoiets zeggen. We weten wel beter. Het doet er wel degelijk iets toe! 

'Al onze overtredingen worden op onze rekening bijgeschreven en eens, als het niet goed 
geregeld is, zullen we allemaal, net als Belsassar uit Babyion, gewogen worden en te licht 
bevonden. 

'Er is een Verlosser, een Middelaar, die zowel bereid als in staat is om te voldoen aan de eisen 
van gerechtigheid en genade te schenken aan de boetvaardigen, want "Hij geeft Zichzelf als 
een offer voor de zonde, om te voldoen aan de vereisten der wet voor allen, die een gebroken 
hart en een verslagen geest hebben; voor niemand anders kan worden voldaan aan de verei-
sten der wet." (2 Nephi 2:7.) 

'Hij heeft de verlossing van de lichamelijke dood al voor de hele mensheid tot stand gebracht; 
de opstanding is voor iedereen, zonder uitzondering. 

'Hij maakt ook de verlossing van de tweede, de geestelijke dood mogelijk, waardoor we wor-
den afgesneden van de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader. Die verlossing komt 
alleen toe aan degenen die rein zijn, want niets onreins kan in de tegenwoordigheid van God 
verblijven. 

'Als de gerechtigheid beslist dat we er vanwege onze overtredingen niet voor in aanmerking 
komen, voorziet de genade in een voorwaardelijk oordeel, in een boete, waardoor we toch 
geschikt worden gemaakt om binnen te komen' (Ensign, mei 1977, blz. 55-56). 

Teksten en Leg uit: met behulp van de gelijkenis van ouderling Packer krijgen we een beter inzicht in de 
bespreking schriftuurlijke teksten, waarin wordt gesproken over het verband tussen gerechtigheid en genade. 

Lees en bespreek Alma 42. 

• Waar maakte Corianton zich zorgen over? (Over 'het bestraffen van de zondaar' [vers 1].) 

Leg uit: onze hemelse Vader heeft in de hof van Eden de boom der kennis van goed en kwaad 
en de boom des levens geplant. Hij instrueerde Adam en Eva dat zij van alle vruchten van 
elke boom mochten eten, behalve van de vruchten van de boom der kennis van goed en 
kwaad. Als zij daarvan zouden eten, zouden ze zeker sterven. Onze hemelse Vader heeft de 
wet gegeven en uitgelegd wat de gevolgen zouden zijn als ze de wet zouden overtreden. 

• Is er iemand geweest die Adam en Eva gedwongen heeft om van de verboden vrucht te 
eten? (Nee. Dat zou een aantasting zijn van hun vrije wil. Zij hebben zelf gekozen om ervan te 
eten.) 

• Wat was het gevolg van het eten van de verboden vrucht? (Volgens vers 7 werden zij 'zowel 
in stoffelijk als in geestelijk opzicht van de tegenwoordigheid des Heren uitgesloten.') 

• Was het eerlijk dat Adam en Eva een stoffelijke en geestelijke dood ondergingen? (Ja. 
Onze hemelse Vader had ze de wet gegeven, het was ze toegestaan hun keuzevrijheid te 
gebruiken, en de gevolgen waren helemaal uitgelegd.) 

Herinner de jongemannen eraan dat Adam en Eva, doordat ze van de vrucht der kennis van 
goed en kwaad hebben gegeten, het ons mogelijk hebben gemaakt om geboren te worden. 

Leg uit: onze hemelse Vader heeft cherubs, hemelse wezens, en een vlammend zwaard 
geplaatst, om te voorkomen dat er iemand van de vrucht van de boom des levens zou eten. 

• Waarom heeft onze hemelse Vader dat gedaan? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat Adam en Eva, als zij na hun overtreding van de 
boom des levens hadden gegeten, voor altijd in hun zonden zouden blijven leven. Ze zouden 
geen tijd hebben gehad om zich te bekeren en zich erop voor te bereiden weer bij onze 
hemelse Vader te wonen. Dat zou het heilsplan hebben verijdeld en het plan van gelukzalig-
heid teniet hebben gedaan. Onze hemelse Vader heeft in zijn genade een tijd toegestaan 
waarin we ons kunnen bekeren en Hem dienen, voordat we van de tijdelijke dood verlost 
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worden. Er is ons tijd gegeven om ons 'voor te bereiden God te ontmoeten' (Alma 34:32), een 
tijd om onze gevallen natuur te overwinnen. 

• Wat hadden wij kunnen doen om niet in die gevallen staat te raken? (Niets. We ondergaan 
de gevolgen van onze eigen ongehoorzaamheid en we kunnen onszelf niet redden. [Zie 
Alma 42:12,14].) 

• Wat houdt Gods wet van gerechtigheid in? (Dat er niets onreins in zijn tegenwoordigheid 
kan verblijven, ledereen die zijn geboden overtreedt, wordt van zijn tegenwoordigheid 
afgesneden. (Zie Alma 42:14.) 

• Hoeveel mensen verkeren er in de greep van de gerechtigheid - hoeveel verkeren er in 
gevallen staat, zijn er afgesneden van de tegenwoordigheid van God? (ledereen. Zie 
Alma 42:14.) 

• Hoe heeft God voor ons in een mogelijkheid voorzien om aan de greep van de gerechtig-
heid te ontsnappen? (Door het plan van genade, waarbij Jezus Christus voor de zonden van 
de wereld betaalt, waardoor Hij voldoet aan de eisen van de gerechtigheid. Wij moeten ons 
bekeren om voor vergeving in aanmerking te komen [zie Alma 42:15].) 

• Waarom is er een straf bepaald, en waarom is er een wet gegeven? (Om ons gewetens-
wroeging te geven en ons tot bekering te brengen, wat beter is dan de gevolgen van onze 
zonden te moeten ondergaan [zie Alma 42:18].) 

• Op welke manier wordt door het plan van genade aan de gerechtigheid voldaan? 

Leg uit dat er door het plan van genade volledig aan de eisen van gerechtigheid wordt 
voldaan. 

De gerechtigheid zorgt voor het uitvoeren van de wet en dient de straf voor de gebroken wet 
toe. Maar door de genade wordt de straf voor hen die zich bekeren op de Heiland overge-
bracht. Degenen die zich niet bekeren kunnen geen aanspraak maken op genade en moeten 
zelf de straf ondergaan. Degenen die zich bekeren, vallen onder de verzoening van Christus. 
De wet van gerechtigheid verleent alleen genade aan degenen die werkelijk boetvaardig zijn. 

Laat door een van de jongemannen 2 Nephi 2:6-8, 26-29 voorlezen. 

• Welke keuzemogelijkheden hebben wij in onze proeftijd? (Er zijn maar twee keuzemogelijk-
heden. We kunnen kiezen voor gevangenschap en dood of voor vrijheid en eeuwig leven. 
Het plan van gerechtigheid stelt ons bloot aan ellende, gevangenschap en dood. Het plan 
van genade verlost ons door de verzoening uit de greep van de gerechtigheid en brengt ons 
geluk, vrijheid en eeuwig leven.) 

Adviseur Leg uit wat er nodig is om het plan van genade te aanvaarden. 

1. We moeten nederig zijn. We moeten beseffen dat we niet op grond van onze eigen 
verdienste kunnen ontkomen aan de greep van de gerechtigheid. 

2. We moeten ons van al onze zonden bekeren door tot Christus te komen, geloof oefenen in 
de verzoening en ons onderwerpen aan de doop en de bevestiging. 

3. We moeten met een gebroken hart en een verslagen geest volharden tot het einde van 
onze proeftijd. 

Tot slot 
Getuigenis Getuig dat we genade, geen gerechtigheid moeten zoeken. Genade zoeken is mogelijk door 

het volgen van het plan van genade, dat ook het plan van zaligheid of het heilsplan genoemd 
wordt. 
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Een grote verandering 10 
DOEL Elke jongeman een beter inzicht geven in de verzoening en hem duidelijk maken hoe belang-

rijk het is dat we anderen vergeven. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Ezechiël 18:21-22, 31-32; Matteüs 18:32-35; Marcus 14:32-34; 
2 Nephi 2:6-9; 9:21-23; Mosiah 4:2-8; Alma 5:11-16; 11:40-42; 34:14-32; 36:5-21; 
3 Nephi 9:20-22; Moroni 6:2 en Leer en Verbonden 19:16-19; 59:8; 76:40-42; 132:23-24. 
Deze teksten zullen niet allemaal in de les worden gebruikt, maar het bestuderen ervan 
zal u bij het lesgeven tot steun zijn. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Adviseur 

Citaat 

Teksten en 
bespreking 

Een grote verandering van hart 

Jongemannen horen vaak uitspraken als: 'Jezus Christus is gestorven opdat wij mogen leven', 
'Hij heeft de prijs voor de zonde betaald', 'Hij heeft de deur naar het eeuwige leven geopend' 
en 'Hij heeft geboet voor onze zonden.' Vraag de jongemannen wat deze uitspraken volgens 
hen betekenen. 

Joseph Smith heeft gezegd: 'De verzoening is het belangrijkste wat ooit in de geschiedenis 
van de schepping is voorgevallen; het is het stevige fundament waarop het evangelie en al het 
andere rust. Het is werkelijk waar, dat "alle andere zaken van onze godsdienst slechts aan-
hangsels daarvan [zijn]." (Leringen, blz. 121; zie ook: Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
blz 60.) 

Lees en bespreek LV 76:40-42. 

• Wat betekent deze tekst voor jou? 

• Wat wordt er van ons gevraagd als we profijt willen hebben van de verzoening? 

Lees 2 Nephi 2:7-9. 

• Wat houdt een gebroken hart en een verslagen geest in? 

Lees en bespreek Mosiah 5:2 en Alma 5:14-16. 

• Wat houdt het in een 'grote verandering van hart' te ondergaan? 

Lees 2 Korintiërs 7:4-16. 

• Wat is het verschil tussen iemand wiens zonde gezien wordt en iemand die vrijwillig zijn 
zonde opbiecht, bedroefd is naar Gods wil en oprecht probeert zich te bekeren? 

Lees samen 2 Nephi 2:7-9. 

Wat zijn de noodzakelijke elementen van 'bedroefdheid naar Gods wil'? 

Lees samen Ezechiël 18:21-22. 

• Wat betekent het je van je zonden te bekeren? 

• Hoe kan de zonde ons doden? (Het kan je lichamelijk doden door ziektes die je kunt oplo-
pen als je verkeerd met je lichaam omgaat en het kan je geestelijk doden doordat je jezelf 
geestelijk ongeschikt maakt om in de tegenwoordigheid van God en Jezus Christus te zijn.) 
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Tekst en bespreking Vertel het verhaal van de jonge Alma en de zonen van Mosiah (Alma 36:5-21) in je eigen 
woorden. 

Bespreek de verzen 17-19. Leg er de nadruk op hoe Alma zich voelde toen hij besefte wat het 
betekent 'een gebroken hart en een verslagen geest' te hebben (zie ook 3 Nephi 20:22, 
Moroni 6:2 en LV 59:8). 

De eerste beginselen zijn van groot belang 

Geloofsartikel Laat de jongemannen gezamenlijk het vierde geloofsartikel opzeggen. 

Bespreking Bespreek deze beginselen en verordeningen met de jongemannen en leg daarbij de nadruk 
op de volgorde waarin ze gegeven worden. 

1. Geloof moet gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Je moet geloven dat Hij de macht heeft 
om onze zielen weer rein te maken. 

2. Als je je bekeert moet je je echt van de zonde afkeren, en dat moet gepaard gaan met 
'bedroefdheid naar Gods wil'. 

3. Je moet gedoopt worden door onderdompeling, door degenen die daarvoor het juiste 
gezag bezitten en het moet een teken zijn van je bereidheid om van Jezus Christus te 
getuigen. 

4. De gave van de Heilige Geest moet worden verleend door oplegging van de handen van 
degenen die daarvoor het gezag bezitten en je moet daarbij het oprechte verlangen 
hebben de invloed van de Heilige Geest te ondergaan. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over Jane Snyder Richards, die geloof getoond heeft doordat ze 
zich heeft laten dopen. 

Jane werd in 1823 in de Verenigde Staten geboren. Haar broer, Robert, die op het randje van 
de dood had gezweefd, had in het Nieuwe Testament over doop door onderdompeling gele-
zen en hij bad dat hij mocht weten wie deze verordening op de juiste manier kon verrichten. 
Hij hoorde duidelijk de naam 'John E. Page'. Pas later ontdekte hij dat John E. Page een zen-
deling van de kerk was. Nadat hij kenbaar had gemaakt dat hij zich wilde laten dopen en van 
ouderling Page een priesterschapszegen had ontvangen, werd Robert beter en hij heeft 
daarna nog honderden mensen gedoopt. 

Rond 1839 waren alle gezinsleden gedoopt, behalve Jane. 

Toen ze zestien was, werd Jane heel ernstig ziek, en geen enkele dokter wist er raad mee. 
Robert keerde terug van zijn zendingswerk om zijn jongere zusje te bezoeken. Jane schreef: 

'Toen hij (...) zag hoe ziek ik was, (...) heeft hij voor mij gevast en gebeden. (...) Drie of vier 
dagen lang heeft hij niet gegeten en gedronken. (...) Hij kwam mijn kamer in, legde zijn hoofd 
naast het mijne op het kussen en zei: "O, zus, ik zou willen dat je je liet dopen." 

'De volgende morgen (...) was ik verlamd en het was duidelijk dat ik stervende was. Ik kon niet 
praten en me niet bewegen. (...) Mijn broer huilde (...) en vroeg (...) of hij me mocht zalven en 
voor me bidden. (...) Terwijl hij bad, werd mijn geest verlicht en duidelijk, alsof er een boek 
voor mijn ogen werd opengeslagen, zag ik dat ik me moest laten dopen. Als Christus, die zon-
der zonde was, gedoopt moest worden, zou ik dan kunnen denken dat ik beter was dan Hij? 

'Op dat moment was alle pijn verdwenen. Ik was niet meer verlamd. Ik was alleen nog zwak. 
Toen mijn broer uit zijn geknielde houding opstond, (...) smeekte ik of ik me mocht laten 
dopen. Hij [aarzelde], want het was toen hartje winter. Er zou een gat in het ijs gehakt moeten 
worden en de buitenlucht zou fataal voor me kunnen zijn. Maar ik was niet bang voor de dood 
- ik wist alleen dat ik me moest laten dopen.' 

Op de dag dat Jane door Robert gedoopt zou worden, was een menigte van driehonderd 
mensen naar het meer gekomen waar hij een gat had gehakt in het decimeters dikke ijs. Ze 
dreigden dat ze Robert zouden grijpen omdat hij zijn dodelijk zieke zus blootstelde aan de 
ijzige kou. De mensen waren stomverbaasd toen Jane uit het water kwam en de mensen ver-
telde: 'Dit alles is gebeurd omdat ik dat zelf wilde, ik ben er niet toe gedwongen, (...) en jullie 
moeten mijn broer geen kwaad doen, want hij heeft Gods werk gedaan en God zal jullie straf-
fen als jullie je ermee bemoeien.' Robert werd niet gearresteerd, en Jane, die er geen nadelige 
gevolgen van ondervonden had, werd op wonderbaarlijke wijze genezen. (Uit: Jane Snyder 
Richards, Reminiscenses of Mrs. F. D. Richards, blz. 1-7.) 
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• Waarom werd er van Jane geloof gevraagd om zich te laten dopen? 

• Hoe heeft ze laten zien dat ze getuige van Jezus Christus wilde zijn? 

Adviseur Leg uit: als we de stappen volgen die in de eerste beginselen en verordeningen van het evan-
gelie beschreven staan, zullen we eens bij onze hemelse Vader en Jezus Christus kunnen 
terugkeren. 

Tot slot 

Getuigenis Getuig dat we door de verzoening van Jezus Christus vergeving kunnen ontvangen als we 
ons vernederen, Jezus Christus in ons leven aanvaarden en eraan denken dat Hij voor onze 
zonden in Getsemane heeft geleden en aan het kruis is gestorven. 
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11 Geloof dat het eeuwige leven 
mogelijk maakt 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat zijn geloof in Jezus Christus hem ertoe moet brengen in 
alle omstandigheden op de Heer te vertrouwen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Matteüs 11:28-30; Hebreeën 11:32-40; 1 Nephi 3:31-4:1; 
2 Nephi 9:18; 31:19-20; Alma 5:12-14; Moroni 6:4 en Leer en Verbonden 75:5; 98:11-13. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij moeten op de Heer vertrouwen 
Bordbespreking Zet, voordat de les begint, het volgende schema op het bord: 

G e l o o f G e l o o f in Christus — • Vertrouwen • Moed • Hoop 

Vraag de jongemannen of zij het schema voor u willen toelichten. Leid het gesprek zo, dat ze 
naar voren brengen dat het een begin van geloof is als je aanvaardt dat de leringen van de 
Heer waar zijn. Door geloof in Christus zal ons geloof dat Christus de enige is Die ons kan red-
den, zich ontwikkelen. Breng de jongemannen tot het inzicht dat geloof in Christus betekent 
dat we op Hem en op zijn beloften aan ons vertrouwen. Dat geloof geeft ons de moed om aan 
elke moeilijkheid en situatie in het leven het hoofd te bieden. Als wij Hem trouw zijn, mogen we 
hopen op een heerlijke toekomst. 

Teksten en Laat de jongemannen 2 Nephi 31:19-20 en Moroni 6:4 lezen, onderstrepen en van verwijzin-
bespreking gen naar elkaar voorzien. Zet beide tekstverwijzingen op het bord. Stel de volgende vragen, 

zodat ze 2 Nephi 31:19-20 beter zullen gaan begrijpen: 

• Wat betekent: een onverwrikt geloof in Christus hebben? 

Leg uit: wij moeten allemaal een onwankelbaar vertrouwen in Christus ontwikkelen en ons er 
goed van bewust worden dat we het in ons eentje niet zullen redden. Om het eeuwig leven te 
verkrijgen, hebben we zijn hulp nodig. Die hulp kunnen we ontvangen als we ons bekeren, 
altijd bidden en onze gedachten zuiver en rein houden. 

• Wat moeten we, als we eenmaal op het smalle en enge pad gekomen zijn, doen om het 
eeuwige leven te verkrijgen? 

Maak duidelijk dat 'standvastig in Christus voorwaarts streven' betekent dat we nooit weifelen 
of veranderen. We moeten Hem in ons denken centraal stellen. Dat bereiken we door iedere 
dag in de Schriften te lezen, erover na te denken en erover te bidden. Vervolgens moeten we 
proberen te leven zoals Jezus Christus dat van ons wil. 
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Stel de volgende vragen om de jongemannen Moroni 6:4 beter te laten begrijpen. 

• Deze mensen werden in de kerk opgenomen. Wat werd er nog meer voor hen gedaan? 
(Hun namen werden ingeschreven, zodat men wist wie ze waren en ze werden gevoed door 
het goede woord van God.) 

• Noem een manier waarop een priesterschapsdrager over de leden van de kerk waakt en 
ze versterkt. (Door het huisonderwijs [zie LV 20:46-57].) 

• Waarop moeten mensen vertrouwen die in Christus geloven? (Enkel en alleen op de 
verdiensten van Christus.) 

Leg uit dat we, om het eeuwig leven te verwerven, alleen op de verdiensten van Christus 
moeten vertrouwen, en niet op onze eigen verdiensten of die van vrienden of familieleden. 

Tekst e n Leg uit: Alma leert ons dat geloof een grote verandering in je hart teweegbrengt. Laat de jon-
bespreking gemannen Alma 5:12-14 lezen en onderstrepen. Leg uit dat we onszelf allemaal de vraag 

moeten stellen die Alma stelt: 'Hebt gij deze grote verandering in uw hart ondervonden?' 
(Alma 5:14.) Geloven wij echt in Christus en vertrouwen wij op Hem? Wijs erop dat de grote 
verandering tot stand komt als we een rechtvaardig leven leiden, zodat de Heilige Geest 
onze metgezel kan zijn. 

Echt geloof vereist vertrouwen en moed 
Adviseur Leg uit: als we eenmaal op Jezus Christus vertrouwen, kunnen we het leven met vertrouwen 

tegemoet zien, ongeacht onze omstandigheden. De eerste christenen zijn verbrand of ver-
scheurd door wilde dieren, en toch met een gerust gemoed gestorven omdat zij vertrouwen 
hadden in Christus en in hun toekomst. Hoewel wij waarschijnlijk nooit in zo'n situatie verzeild 
zullen raken, moeten we er wel op vertrouwen dat Jezus Christus ons zal helpen, ongeacht 
wat er in ons leven gebeurt. 

Vertel de jongemannen: toen George A. Smith eens ziek was, kwam zijn neef, de profeet 
Joseph Smith, bij hem op bezoek. President George A. Smith heeft verteld wat de profeet 
tegen hem zei: 

'Hij zei tegen me dat ik de moed nooit moest opgeven, met welke moeilijkheden ik ook te 
maken zou krijgen. Al zou ik in de diepste mijnschacht van Nova Scotia bedolven raken en het 
hele Rotsgebergte over me heen krijgen, ik moest niet ontmoedigd raken, maar volhouden, 
geloof oefenen en moed houden. Dan zou ik het redden' (Ancestry, Biography, and Family of 
George A. Smith, blz. 55). 

• Waaruit heeft Joseph Smith moed geput? (Uit zijn geloof in Christus.) 

Vraag de jongemannen 1 Nephi 3:31 en 4:1 te lezen en te onderstrepen. 

• Waaruit heeft Nephi de moed geput die uit deze verzen spreekt? (Uit zijn geloof in de Heer, 
waardoor hij volledig op Hem was gaan vertrouwen.) 

Het volgende verhaal van Matthew Cowley laat zien welk vertrouwen er kan ontstaan als we 
leven in geloof: 

'In Nieuw Zeeland werd mij gevraagd een baby'tje te zalven. Ze vroegen mij of ik de zegen 
wilde uitspreken. De vader kwam met het kindje van veertien maanden naar me toe en zei: 
"Ons kind heeft nog geen zegen gekregen. Ik zou graag willen dat u het een naam gaf." 
Ik zei:"Goed. Welke naam krijgt het?" Hij noemde de naam van het kind en zei toen, alsof het 
allemaal heel vanzelfsprekend was: "Als u hem zijn naam geeft, geef hem dan ook zijn 
gezichtsvermogen." Het kind was blind geboren. Hij zei: "We zijn ermee bij specialisten in 
Wellington geweest. Zij hebben gezegd dat hij blind geboren is en dat ze niets voor hem 
kunnen doen. Dus als u hem een naam geeft, geef hem dan met hetzelfde gezag zijn 
gezichtsvermogen." Makkelijk gezegd! 

'Nou, ik was bang. Zo'n groot geloof had ik niet. Het kwam allemaal als een donderslag bij hel-
dere hemel, maar ik ging door en gaf het kind een naam. Ik denk dat het de langste zegen 
was die ik ooit gegeven heb. Ik gebruikte alle woorden die ik maar kon bedenken. Ik probeer-
de genoeg inspiratie te krijgen - genoeg moed, als u het zo wilt noemen - om het kind zijn 
gezichtsvermogen te geven. Uiteindelijk gebeurde het. 

Teksten, verhaal en 
bespreking 
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'Acht maanden later heb ik het kind gezien, en het kind heeft mij gezien. (...) Laat dat eenvou-
dige geloof nooit los. Het is het kostbaarste in uw leven' (aangehaald door Henry A. Smith in 
Matthew Cowley: Man of Faith, blz. 138-139). 

Teksten en Leg uit dat ons geloof in Jezus Christus soms niet onmiddellijk beloond wordt. Laat de jonge-
bespreking mannen Hebreeën 11:32-40 lezen om te laten zien wat er gebeurd is met sommige mensen 

die in Jezus Christus geloofden en op Hem vertrouwden. Leg uit dat er in de verzen 38 en 39 
staat dat de wereld deze mannen en vrouwen niet waard was. In vers 39 staat dat zij uit vrije 
wil het lijden ondergingen, maar zij hebben in dit leven geen belofte gekregen, zij zouden hun 
beloning in een betere wereld ontvangen. 

Laat de jongemannen Matteüs 11:28-30 lezen en onderstrepen. 

• Wat bedoelde de Heiland toen Hij zei dat zijn juk zacht en zijn last licht was? 

• Op welke manier heeft dit betrekking op de mensen die in Hebreeën 11 genoemd worden? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat de uitspraak van Jezus in Matteüs 11 alleen betrek-
king heeft op degenen die geloven. Als we genoeg geloof hebben en Hem vertrouwen, ook 
als we gemarteld en bespot worden, dan is ons geloof groot genoeg om het eeuwige leven bij 
Hem te verwerven. Wat anderen ons ook aandoen, ons vertrouwen in Hem maakt ons juk 
zacht en onze last licht. Martelingen en de dood zijn niet de ergste dingen die er met ons 
kunnen gebeuren. Het zou veel erger zijn als we ons geloof en vertrouwen verloren, want dan 
zouden we het eeuwige leven bij de Heer verliezen. 

Aan de gelovigen wordt het eeuwige leven beloofd 
Tekst en Leg uit dat we anders handelen als we in de Heer geloven. Wij hopen op de Heer en geloven 
bordbespreking in zijn beloften voor de toekomst. 

Laat de jongemannen LV 75:5 en 98:11-13 lezen. Wijs erop dat aan de getrouwen eer, 
heerlijkheid en eeuwig leven beloofd wordt. 
• Waarom moeten we bereid zijn ons leven te geven voor de zaak van het evangelie van 
Jezus Christus? 

De Heer heeft de getrouwen herhaaldelijk het eeuwige leven beloofd. Lees 2 Nephi 9:18 voor. 
In dat vers staat wat we moeten doen en wat onze beloning zal zijn. 

Zet de belangrijkste punten uit de tekst op het bord: 

Wat we moeten doen 

1. Geloven in de Heilige Israëls. 

2. Het kruis van de wereld dragen. 

3. De schande van de wereld van geen betekenis achten. 

Welke zegeningen we zullen ontvangen 

1. Het koninkrijk van God beërven. 

2. Voor altijd een volheid van vreugde genieten. 

Tot slot 

Aansporing Spoor de jongemannen aan om te laten zien dat ze in Jezus Christus geloven en op Hem ver-
trouwen. Laat ze de volgende wenken in overweging nemen en deze week proberen die op te 
volgen: 
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1. Probeer deze week het voorbeeld van de Heiland te volgen. Streef ernaar waardig te zijn 
om de Heilige Geest voortdurend als metgezel te hebben. Ga optimistisch met problemen 
en moeilijkheden om, in de wetenschap dat de Heer je zal helpen. 

2. Kies een zwakheid of een gewoonte van jezelf waarin je verandering wilt brengen, en roep 
de hulp van de Heer daarbij in. Vertrouw erop dat Hij je zal helpen. 

Laat de jongemannen volgende week verslag uitbrengen over hun ervaringen. 
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12 Bekering 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat hij door bekering zijn instelling en gedrag kan veranderen, 
waardoor hij vooruitgang kan maken en innerlijke vrede zal voelen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Jesaja 1:18; Handelingen 9:1-22; Mosiah 5:2; Alma 22:15-18; 
36:6-26; Helaman 3:35 en Leer en Verbonden 58:42-43. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Twee potloden. 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Maak twee exemplaren van de tekstoefening in deze les. Laat de woorden weg die tussen 
haakjes achter de vragen staan. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Tekst en 
bespreking 

Groepsactiviteit 

God schenkt vergeving 
Lees Jesaja 1:18 met de jongemannen en laat de tekst onderstrepen. 

• Wat staat er in deze tekst over de vergeving van zonden? (Hoewel onze zonden groot 
kunnen zijn, kunnen ze overwonnen worden.) 

Vertel de jongemannen dat mensen na het begaan van een ernstige zonde denken dat het ze 
niet vergeven kan worden. Leg uit dat het wel erg moeilijk is, maar er is een manier om voor 
een ernstige zonde vergeving te ontvangen. 

Leg uit dat er in de Schriften een aantal opmerkelijke verhalen staat over het beginsel beke-
ring. Verdeel de jongemannen in twee groepen en stel voor iedere groep iemand aan die 
aantekeningen gaat maken. Geef die jongemannen een potlood en een exemplaar van de 
tekstoefening. Laat door de eerste groep onderdeel één en drie maken, en door groep twee 
de onderdelen twee en drie. Laat de juiste antwoorden noteren. Stel voor dat de jongemannen 
de teksten in hun eigen standaardwerken onderstrepen. 

1. Groep één leest Alma 36:6-26. 

a. Wat deed Alma voordat de engel kwam? (Hij bestreed de kerk.) 

b. Wat voelde Alma toen hij besefte wat hij verkeerd had gedaan? (Pijn, zielesmart en kwel-
ling.) 

c. Waardoor veranderde Alma's gevoel? (Hij dacht aan de verzoening van Jezus Christus, 
waarover zijn vader hem verteld had en hij vroeg Jezus om genade.) 

d. Wat voelde hij toen hij de verzoening had aanvaard? (Zijn vreugde was net zo intens als 
zijn pijn geweest was.) 

e. Wat deed Alma in de maanden en jaren na de verschijning van de engel om zijn fouten 
goed te maken? (Hij vertelde veel mensen over het evangelie en werd een geweldige 
zendeling [zie vss. 24-26]. De beste manier om onze fouten te herstellen, is actief het 
goede te doen.) 

2. Groep twee leest Handelingen 9:1-22. 

a. Waar hield Saulus (later bekend als Paulus) zich aanvankelijk mee bezig? (Hij vervolgde 
de heiligen.) 

b. Hoe was de houding van Paulus (Saulus) onmiddellijk nadat de engel tot hem gesproken 
had? (Hij had spijt en wilde weten wat hij moest doen.) 
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c. Hoe groot was de bereidheid van de Heiland om Paulus vergeving te schenken? 

d. Wat gebeurde er met Paulus nadat hij zijn fouten had erkend en zich bekeerd had? 
(Hij predikte over Christus en hij werd apostel.) 

3. Beide groepen lezen LV 58:42-43. 

a. Wat houdt bekering in? (Je zonden bekennen en ze niet meer begaan.) 

b. Wat doet de Heer als we onze zonden nalaten en ons ervan bekeren? (Hij gedenkt ze 
niet meer.) 

Activiteit en Laat de leden van elke groep vertellen over hun bevindingen. Bespreek de drie teksten en 
bespreking zorg ervoor dat de jongemannen inzien welke hoop er met bekering gepaard gaat en dat ze 

beter begrijpen hoe het proces van bekering verloopt. 

Citaat en 
bespreking 

Tekst en 
bespreking 

Beginselen van bekering 

Laat een van de jongemannen de volgende uitspraak van ouderling Spencer W. Kimball 
voorlezen: 

'Het behoort tot de zending van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen om de mensen overal tot bekering te roepen. Zij, die aan die roep gehoor geven, hetzij 
leden of niet-leden van de kerk, mogen deelhebben aan het wonder der vergeving. God zal 
de tranen van vertwijfeling, wroeging, verslagenheid, angst en schuldbesef van hun ogen 
afwissen. Betraande ogen worden droog, en de bekommerde, verontruste gelaatsuitdrukking 
zal plaats maken voor een glimlach van voldoening. 

'Wat een opluchting! Wat een troost! Wat een blijdschap! Met smarten, zonden en overtredin-
gen beladenen kunnen vergeven, gereinigd en gelouterd worden als zij tot hun Heer willen 
terugkeren, van zijn wegen willen leren en zijn geboden willen onderhouden. Zo kunnen ook 
wij allen, die zich van dag tot dag van onze dwaasheden en zwakheden moeten bekeren, 
eveneens in dit wonder delen.' (Het wonder der vergeving, blz. 381.) 

• Wat betekent het je van de zonde af te keren en je tot Christus te wenden? 

Beklemtoon dat bekering meer inhoudt dan het overwinnen van bepaalde zonden. Het houdt 
in dat je je van iedere zonde afkeert. Het houdt in dat je een punt bereikt waarop je geen enkel 
verlangen meer hebt om te zondigen. Als je je echt bekeerd hebt, bega je geen zonden meer. 

Lees en bespreek Alma 22:15-18. De jongemannen kunnen eventueel gedeelten van deze 
verzen onderstrepen. 

Wijs erop dat Lamoni's vader heeft laten zien hoe je houding moet zijn ten aanzien van beke-
ring. Hij zei: 'Ik zal al mijn zonden nalaten.' Als de Heer gebiedt dat we ons moeten bekeren, 
vraagt Hij van ons dat we onze zonden nalaten. 

Leg uit dat er in de Schriften en door de profeten beklemtoond wordt dat bekering een proces 
is. Vraag de jongemannen wat bekering inhoudt. Breng ze tot het inzicht dat voor bekering 
het volgende nodig is: 

1. De zonde eerlijk erkennen. 

2. De zonde nederig belijden. 

3. De fout goedmaken, als dat mogelijk is. 

4. De zonde nalaten. 

5. Het zoenoffer van Christus aanvaarden. 

Echte bekering is een verandering van hart 
Tekst en Laat de jongemannen Mosiah 5:2 lezen. 

bespreking Leg uit: een verandering van hart en het verliezen van ieder verlangen naar zonde is een gave 
van de Heer door middel van de macht van zijn Geest. Zo'n verandering kan plotseling optre-
den, zoals dat gebeurde met het volk van koning Benjamin, of het kan geleidelijk plaats vinden 
naarmate we de geboden beter onderhouden. 

• Waardoor kon de Heilige Geest het hart van het volk van koning Benjamin zuiveren? 
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Leg er de nadruk op dat de sleutel tot de verandering van hun hart bestond uit hun bereidheid 
om te geloven en zich tot de Heer te wenden. Datzelfde geldt voor ons. 

Laat door een van de jongemannen Helaman 3:35 lezen. 

Leg uit: als wij gewillig zijn ons aan de Heer over te geven, kan Hij ons hart veranderen en zui-
veren. Als de wereld, eigenbelang of iets anders belangrijker voor ons is dan ons tot Christus 
te wenden, zal Hij ons niet kunnen zuiveren. Echte bekering houdt een verandering van hart 
in: je afkeren van de zonde en je tot de Heer wenden. 

Citaat Het volgende verhaal, verteld door ouderling Vaughn J. Featherstone, maakt duidelijk dat bij 
echte bekering een verandering van hart en houding nodig is. 

Toen ik de jongeman had gevraagd mijn kantoor binnen te komen, nadat hij als toekomstig 
zendeling met zijn bisschop en zijn ringpresident had gesproken, zei ik tegen hem: "In het 
verleden heb je blijkbaar een ernstige overtreding begaan. Daarom moet ik met je praten. 
Heb je er bezwaar tegen mij alles te vertellen?" 

'Heel hooghartig en met opgeheven hoofd antwoordde hij: "Er is niets wat ik niet heb gedaan." 

'Ik antwoordde: "Laten we een beetje duidelijker zijn. Heb je ontucht gepleegd?" 

'Heel sarcastisch zei hij: "Ik heb u toch gezegd dat ik alles gedaan heb?" 

'Ik vroeg: "Is het één keer gebeurd, of heb je het met meer dan één meisje gedaan, en meer 
dan eens?" 

'En opnieuw zei hij sarcastisch: "Met veel meisjes en zo vaak dat ik het niet meer kan tellen." 

'Ik zei: "Ik zou willen dat je overtreding in Gods ogen niet zo ernstig was." 

'"Nou, dat is dus wel het geval", zei hij. 

'"Heb je drugs gebruikt?" 

'"Ik heb u al gezegd dat ik alles gedaan heb." 

'Toen zei ik: "Waarom denk je dat je op zending kunt?" 

'"Omdat ik me bekeerd heb", antwoordde hij. "Ik heb die dingen al een jaar niet meer gedaan. 
Ik weet dat ik op zending ga, omdat het in mijn patriarchale zegen staat. Ik ben geordend tot 
ouderling. Ik heb het afgelopen jaar geleefd zoals het hoort en ik weet dat ik op zending ga." 

'Ik keek de jongeman die tegenover mij zat eens aan: 21, lachend, sarcastisch, hooghartig en 
met een houding die niet op echte bekering wees. Ik zei: "Mijn waarde jonge vriend, het spijt 
me het te moeten zeggen, maar jij gaat niet op zending. Denk je dat we jou op zending kun-
nen sturen als je je zo'n houding aanmatigt en zo prat gaat op je avontuurtjes? Denk je dat we 
jou op pad kunnen sturen met die fijne, reine jongemannen die nog nooit de kuisheidswet heb-
ben overtreden en rein zijn gebleven en dusdanig hebben geleefd dat ze op zending konden 
gaan?" 

'Ik herhaalde: "Je gaat niet op zending. Eigenlijk had je niet tot ouderling geordend mogen 
worden en je had je eigenlijk voor een disciplinaire raad moeten verantwoorden. 

'"Je hebt een aantal heel ernstige overtredingen begaan", vervolgde ik. "Je hebt je er niet van 
bekeerd. Je hebt alleen bepaalde dingen niet meer gedaan. Eens, als je Getsemane hebt 
doorleefd, zul je begrijpen wat echte bekering inhoudt." 

'Toen begon de jongeman te huilen. Hij huilde ongeveer vijf minuten en in die tijd zei ik geen 
woord. (...) Ik zat te wachten totdat de jongeman was uitgehuild. 

Toen keek hij op en zei: "Ik geloof dat ik sinds mijn vijfde niet meer zo gehuild heb." 

'Ik zei tegen hem: "Als je zo gehuild had toen je de eerste keer in verleiding kwam, zou je van-
daag misschien op zending hebben kunnen gaan. Het spijt me, ik vind het heel erg dat ik 
degene ben die je van je doel afhoudt. Ik weet dat het moeilijk zal zijn om je vrienden onder 
ogen te komen en ze te vertellen dat je niet op zending gaat. 

'"Als jij Getsemane hebt doorleefd," vervolgde ik, "zul je begrijpen wat ik bedoel als ik zeg dat 
iedereen die een ernstige overtreding begaat, naar Getsemane moet voordat hij vergeving 
kan ontvangen." 

'De jongeman verliet het kantoor en ik weet zeker dat hij niet erg blij was. Ik had hem de voet 
dwars gezet en hem van een zending afgehouden. 
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Les 10 

'Ongeveer zes maanden later had ik in Arizona een toespraak voor het instituut in Tempe. 
Daarna kwamen er veel leden van het instituut naar voren om me een hand te geven. Toen ik 
opkeek, zag ik die jongeman - de overtreder die zich niet wilde bekeren - door het gangpad 
naar me toekomen, en op dat moment schoten me de details van mijn gesprek met hem weer 
te binnen. Ik herinnerde me zijn opschepperijen, zijn sarcasme en zijn trots. 

'Ik stak hem mijn hand toe en toen hij me aankeek, kon ik zien dat er iets geweldigs in zijn 
leven was gebeurd. De tranen stroomden hem over de wangen. Een bijna heilige gloed lag 
er over zijn gezicht. Ik zei tegen hem: "Jij hebt het gevoeld, hè?" 

'Door zijn tranen heen zei hij: "Ja, bisschop Featherstone, ik heb Getsemane doorleefd." 

'"Ik zie het", zei ik. "Het is je aan te zien. Ik denk dat de Heer je nu vergeven heeft." 

'Hij antwoordde: "Ik ben u dankbaarder dan u ooit zult weten, dat u me niet op zending hebt 
laten gaan. U zou me een hele slechte dienst bewezen hebben. Dank u, dat u me geholpen 
hebt.'" (A Generation of Excellence: A Guide for Parents and Youth Leaders, blz. 156-159.) 

Bespreking • Hoewel de jongeman in het verhaal al een jaar geen zonde meer had begaan, ontbrak er 
iets aan zijn bekering. Wat was dat? (Hij had zijn houding niet veranderd. Hij had geen 
wroeging. Hij was niet echt nederig genoeg: hij had zich nog niet met een gebroken hart en 
een verslagen geest tot Christus gewend.) 

• Waarom is je houding in het bekeringsproces zo belangrijk? (Door onze houding wordt ons 
gedrag bepaald en maken we onze echte gevoelens kenbaar. Een juiste houding stelt ons in 
staat ons tot Christus te wenden.) 

• Wat bedoelde ouderling Featherstone toen hij zei: 'Als je Getsemane hebt doorleefd zul je 
begrijpen wat echte bekering is'? 

Citaat en President David O. McKay heeft verteld dat het belangrijk is dat we moeten veranderen als we 
bespreking ons bekeren: 

'Het is niet ongewoon dat mensen wroeging hebben over de fouten die ze gemaakt hebben, 
over begane zonden en dwaasheden, maar zich niet van die zwakheden en fouten kunnen 
ontdoen. Ze kunnen zelfs spijt hebben, maar zoals ons is verteld, is "spijt vergankelijk en houdt 
misschien geen verandering van karakter of gedrag in." Bekering daarentegen is "verdriet 
vanwege de zonde, jezelf veroordelen en je volledig van de zonde afkeren." Het houdt daarom 
meer in dan alleen wroeging, "het impliceert een verandering van karakter.'" (Gospel Ideals, 
Improvement Era, blz. 13.) 

• Hoe is de houding van iemand die zich oprecht bekeert? 

Tot slot 
Aansporing en Spoor elke jongeman ertoe aan om vandaag een begin te maken met het uitschakelen van 
citaat een houding en gedragingen die zijn vooruitgang in de weg staan. Moedig de jongemannen 

aan zich te ontdoen van de last van de zonde. Zoals president Harold B. Lee heeft gezegd: 
'Als ik u zou vragen wat de zwaarste last is die iemand in zijn leven te dragen heeft, wat zou 
dan uw antwoord zijn? De zwaarste last die men in dit leven te dragen heeft, is de last van de 
zonde.' (Conference Report, april 1973, blz. 177.) 
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Vergeving ontvangen 
zoals ook wij vergeven 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat het proces van bekering ook inhoudt dat hij anderen 
vergeeft en dat de Heer hem geen vergeving zal schenken als hij dat niet doet. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Matteüs 18:23-35; Johannes 3:16 en Leer en Verbonden 64:8-10. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 6, Glenn Kempton en Tom Powers. 
c. Potlood en papier voor elke jongeman. 
d. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Citaat Vertel het volgende verhaal van bisschop H. Burke Peterson: 

'We hebben bijna ons hele leven in midden-Arizona gewoond. Een paar jaar geleden ging een 
groep tieners van de middelbare school picknicken in de woestijn, even buiten Phoenix. 
Zoals sommigen van u weten, is de woestijn daar spaarzaam begroeid. Verspreid staan er een 
paar bomen en wat cactussen. Midden in de zomer kunt u er, op plaatsen waar wat struiken 
staan, ook een paar weinig populaire ratelslangen aantreffen. Die jongelui waren daar aan het 
picknicken en zich aan het vermaken, toen een van de meisjes door een ratelslang in haar 
enkel gebeten werd. Zoals altijd het geval is met zo'n beet, werd het gif bijna onmiddellijk in 
haar bloed opgenomen. 

'Dat was een kritiek moment. Ze zouden meteen kunnen beginnen het gif uit haar been te 
zuigen of ze zouden de slang kunnen achtervolgen en doden. Het meisje besloot om met 
haar klasgenoten de slang achterna te gaan. Die glipte in de struiken en wist ze vijftien of twin-
tig minuten lang te ontwijken. Ze vonden hem uiteindelijk en hij werd met stenen en keien 
afgestraft. 

'Toen pas dachten ze er weer aan dat hun vriendin gebeten was! Ze merkten dat ze zich niet 
goed voelde, want het gif had de tijd gehad om vanaf de oppervlakte van haar huid dieper 
in haar voet en been door te dringen. Binnen een half uur zaten ze bij de Eerste Hulp in het 
ziekenhuis. Op dat moment was het gif al bezig zijn verwoestende werk te doen. 

'Een paar dagen later hoorde ik wat er gebeurd was en een paar jonge leden van de kerk 
vroegen me of ik hun vriendin in het ziekenhuis wilde opzoeken. Toen ik haar kamer binnen-
kwam zag ik iets deerniswekkends. Ze lag daar met haar been omhoog. Het was onherken-
baar gezwollen. Het weefsel in haar been was door het gif aangetast en een paar dagen 
later werd bekend dat haar been onder de knie moest worden geamputeerd. 

'Die prijs voor de wraak op de slang was een zinloos offer. Hoeveel beter zou het niet geweest 
zijn als ze, nadat de jongevrouw gebeten was, het gif uit het been hadden gezogen, ledereen 
die in de woestijn woonde wist dat. (...) 

'Er zijn ook nu mensen die door anderen gebeten of gekwetst worden. Wat moet er dan 
gebeuren? Wat zou u doen als u door anderen gekwetst werd? Het veiligste en het beste is 
om binnenin uzelf te kijken en meteen te beginnen met het reinigingsproces. (...) Hoe langer 
het gif van wrok en onverdraagzaamheid in uw lichaam blijft zitten, des te langduriger is 
het verwoestende effect ervan. (...) Dat gif zal, als u niet zorgt dat u het kwijtraakt, uw ziel 
waarin het is opgezogen, verwoesten. (Conference Report, oktober 1983, blz. 83-84.) 

Bespreking • Op welke manier kun je niet vergevensgezind zijn vergelijken met vergif in je lichaam? 

• Hoe kunnen we ons van dat gif ontdoen? 
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Vergeving, het goddelijke geschenk van liefde 
Tekst en Laat een jongeman Johannes 3:16 voorlezen. 

bespreking # Wat heeft onze hemelse Vader gedaan om het eeuwige leven voor ons toegankelijk te 
maken? (Uit liefde en genade voor de mens heeft onze hemelse Vader zijn Eniggeboren Zoon 
gegeven, zodat wij ons kunnen bekeren en vergeving van onze zonden kunnen ontvangen.) 

Citaat Vraag een jongeman de volgende uitspraak van ouderling Marion D. Hanks voor te lezen: 

'De komst van Jezus Christus in het midden van de tijd was Gods ultieme uiting van liefde voor 
zijn kinderen. De Vader had altijd al uit liefde gehandeld, maar voor het plan was een heiland 
vereist wiens leven de opperste uiting van Gods liefde zou zijn en uit wiens offer een liefde 
voor zijn Vader en broers en zusters zou blijken die nooit geëvenaard zou kunnen worden. 
Hij heeft het offer gebracht en zijn zending voltooid. (...) 

Zijn discipelen hebben niet alleen inzicht gekregen in zijn eeuwige macht en goddelijkheid, 
maar ook in de manier waarop een kind van God moet leven.' ('Failing Never', Ensign, 
september 1975, blz. 74.) 

Leg uit dat de komst van Jezus Christus een daad was die uit liefde en erbarmen voortkwam, 
een gave uit liefde voor de hele mensheid. Zijn zoenoffer heeft voor ons de weg geopend, 
waardoor we in de tegenwoordigheid van God kunnen terugkeren en het eeuwige leven kun-
nen ontvangen. Jezus heeft ons door zijn voorbeeld geopenbaard hoe God werkelijk is: verge-
vensgezind, vol liefde en barmhartigheid, geduldig, lankmoedig, vriendelijk en rechtvaardig. 
Jezus Christus heeft het volmaakte voorbeeld voor ons leven gegeven. 

Vergevensgezindheid, het kenmerk van een volgeling 
Tekst en Leg uit: Jezus heeft zijn volgelingen geleerd dat ze iedereen moeten vergeven, hun vijanden 
bespreking moeten liefhebben en degenen die hen vervloeken, moeten zegenen. Hij heeft zelfs uitgelegd 

dat degene die niet vergeeft, een grotere zonde begaat dan de overtreder. 

Vraag een jongeman LV 64:9-10 voor te lezen. Stel voor dat de jongemannen deze tekst 
onderstrepen. 

• Hoe ernstig is het om anderen niet te vergeven? 

• Wie moet je vergeving schenken? 

Citaat Leg uit dat Jezus hierin het meest volmaakte voorbeeld heeft gegeven. Bisschop Robert 
L. Simpson heeft gezegd: 

'Uit de bijbelse geschiedenis wordt ons duidelijk dat er geen sterfelijk persoon zoveel verne-
dering, pijn en lijden heeft ondergaan als de Heiland van de wereld tijdens de laatste uren 
van zijn sterfelijk bestaan. 

'Nadat Hij een aantal malen vals beschuldigd was, werd Hij verraden door iemand die tot zijn 
beste vrienden gerekend kon worden. Vervolgens moest Hij een zogenaamde rechtszitting 
ondergaan. De uitspraak daarvan kwam eerder voort uit politieke overwegingen en de druk 
die door het volk werd uitgeoefend, dan uit rechtvaardigheid.' 

• Hoe zou je je voelen als je door een vriend verraden werd? 

• Hoe zou je reageren als iemand je onterecht beschuldigde van een misdaad? 

Leg uit dat het lijden van Jezus Christus niet ten einde was na die onterechte beschuldiging 
en het verraad door een vriend. Lees nu verder voor: 

'Toen kwamen in een snelle, folterende opeenvolging: de langdurige, folterende krachtsin-
spanning toen Hij het zware kruis naar Golgota droeg. Onderweg werd hij door de massa be-
spot en bespuwd. Hij kreeg azijn te drinken, de wrede spijkers werden door zijn handen gesla-
gen, en ten slotte hing Hij daar, zijn lichaam gebroken en bloedend, en nog steeds werd hij 
door zijn vijanden gehoond. En in die omstandigheden zond Jezus, misschien zachtjes maar 
met diepe eerbied, een smeekbede omhoog: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat 
zij doen (Lucas 23:34)." (Conference Report, oktober 1966, blz. 128.) 

• Laat een van de jongemannen LV 64:8 voorlezen. 

• Wat is een discipel? (Een volgeling van Christus, iemand die in Christus gelooft.) 
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Wijs erop dat het woord discipel stamt van het woord discipline. De betekenis daarvan is: han-
delen volgens een voorgeschreven patroon. Zorg ervoor dat u er de nadruk op legt dat een 
discipel van Christus niet iemand is die alleen maar gelooft of volgt, maar iemand die handelt 
en leeft naar het voorbeeld van de Heiland. 

• Waarom waren de discipelen bedroefd, en waarom werden ze ernstig door de Heer 
berispt? (Er heerste naijver, twist en geharrewar onder hen in plaats van de vergevensgezinde 
geest en de eenheid van hart die kenmerkend moeten zijn voor volgelingen van Christus.) 

Tekst en Vraag drie jongemannen om in Matteüs 18:23-35 de gelijkenis te lezen van de knecht die niet 
bespreking bereid was om te vergeven. U kunt de volgende rollen verdelen: 

1. De koning, die zijn knecht eerst dreigde met straf en hem daarna vergaf. 

2. De knecht die vergeving ontving maar zijn medeknecht niet wilde vergeven. 

3. De andere knecht. 

U kunt Matteüs 18:23-35 daarna nog een keer lezen en aan de hand van de volgende vragen 
bespreken: 

• Wie is de koning in de gelijkenis? (Onze hemelse Vader.) 

• Wie is de onbarmhartige knecht in de gelijkenis? (Degenen die het niet gemakkelijk vinden 
om anderen te vergeven.) 

• Wie is de andere knecht in de gelijkenis? (ledereen die iemand anders gekwetst heeft.) 

• Wat moeten wij volgens deze gelijkenis doen om vergeving van onze hemelse Vader te 
krijgen? 

• Welke levenslessen staan er in deze gelijkenis? 

Vergeef, zodat je vergeven zult worden 

Tekst en Laat door een jongeman LV 64:9 voorlezen. 
bespreking # Waarom is de zonde van degene die zijn broeder niet wil vergeven zo groot? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat we het belangrijkste gebod niet onderhouden als 
we anderen niet vergeven. Dat belangrijkste gebod houdt in dat we God en onze naasten 
liefhebben. Als we dus anderen niet liefhebben en vergeven begaan wij een grotere zonde. 

Citaat en Ouderling Marion D. Hanks heeft eens gevraagd: 'Is het niet het toppunt van brutaliteit als we 
bespreking God vragen om ons te vergeven en we dat ook van Hem verwachten, terwijl we dat zelf niet 

doen, openlijk en van harte?' (Conference Report, oktober 1973, blz. 15.) 

• Hoe vergeven we iemand openlijk en van harte? 

• Hoe kunnen we gevoelens van haat, boosheid en wrok voor degenen die ons gekwetst 
hebben, overwinnen, zodat we echt kunnen vergeven? 

• Kan bidden een hulpmiddel zijn? 

• Zijn we beter in staat om iemand te vergeven als we een beter inzicht hebben in het 
voorbeeld van de Heiland? 

Tekst en Laat een jongeman LV 64:10 voorlezen. 
bordbespreking # Waarom moeten we iedereen vergeven? (Om door de Heer vergeven te kunnen worden, 

moeten we anderen die ons gekwetst hebben, snel vergeven.) 

Schrijf Vergeving bovenaan het bord. 

• Heb jij ooit gehoopt dat iemand jou zou vergeven voor iets wat je die ander had aangedaan? 

Vraag de jongemannen of ze iets willen vertellen over hoe ze zich voelden vóór en nadat ze 
vergeving hadden ontvangen. 

Vragenspel Geef elke jongeman potlood en papier. Laat ze bovenaan de bladzijde schrijven: 'Koester 
ik wrok?' Laat ze dan de nummers 1 tot en met 8 onder elkaar zetten. Vertel dat u ze een 
paar vragen gaat stellen over van harte vergeven. Alle vragen moeten eerlijk met ja of nee 
beantwoord worden. De jongemannen hoeven de vragen niet hardop te beantwoorden en 
ze hoeven hun antwoorden ook niet met elkaar te bespreken. 
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Les 10 

Lees de volgende vragen voor: 

1. Zeg je weieens: 'Nou ja, ik zal het je vergeven, maar vergeten doe ik het nooit'? 

2. Vind je het in je hart weieens fijn als er iets vervelends gebeurt met iemand die je niet mag? 

3. Wil je weieens iemand iets betaald zetten? 

4. Is er iemand die je ontloopt of met wie je weigert te praten? 

5. Als je boos wordt op iemand, blijf je dan mokken en kost het je een paar dagen om er 
overheen te komen? 

6. Praat je met anderen weieens onaardig over iemand die jou gekwetst heeft? 

7. Is er iemand in jullie gezin waar jij iets tegen hebt vanwege iets wat hij of zij gedaan heeft? 

8. Haal je tijdens een ruzie met je broers of zusjes oude koeien uit de sloot? 

Vraag de jongemannen na te denken over de vragen die ze met 'ja' beantwoord hebben. Leg 
uit dat het niet gemakkelijk is om iemand te vergeven. Het is een van de moeilijkste dingen en 
een toetssteen voor onze oprecht liefde voor anderen. 

Plaat en Vertel de jongemannen dat in het volgende verhaal van president Spencer Kimball duidelijk 
verhaal wordt gemaakt dat vrede een gevolg is van elkaar vergeven. Vertel eerst dat er in 1918 drie 

gerechtsdienaren vermoord werden tijdens een poging om een aantal misdadigers te arreste-
ren. De vader van Glenn Kempton was een van de slachtoffers. Enige tijd later werden de 
moordenaars gepakt, berecht en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. 

• Welke gevoelens zou jij koesteren jegens iemand die je vader had vermoord? 

• Waarom zou het moeilijk zijn om zo'n man te vergeven? 

Broeder Kempton heeft ouderling Kimball het volgende verteld: 

'Toen ik ongeveer veertien jaar was, ontstond er in mijn hart een bittere haat voor de moorde-
naar van mijn vader. Tom Powers had bekend dat hij mijn vader gedood had. 

'De jaren gingen voorbij, ik werd volwassen, maar nog altijd bleef het me zwaar te moede. Ik 
had de middelbare school doorlopen en toen kreeg ik een oproep voor een zending in de 
oostelijke staten. Daar namen mijn kennis en getuigenis van het evangelie snel toe, want ik 
besteedde al mijn tijd aan het bestuderen en verkondigen ervan. Op een dag kwam ik tijdens 
het lezen van het Nieuwe Testament bij het vijfde hoofdstuk van Matteüs, de verzen 43 tot en 
met45. (...) 

'Daar stond het dan, in de woorden van de Heiland zelf, dat we moesten vergeven. Dat sloeg 
op mij. Ik las die verzen steeds opnieuw en ik kon geen andere betekenis ontdekken. Niet lang 
daarna las ik in afdeling 64 van de Leer en Verbonden, in de verzen 9 en 10 nog meer van wat 
de Heiland erover gezegd had. (...) 

'Ik wist niet of Tom Powers zich ooit bekeerd had, maar ik wist wel dat ik, als ik weer thuis was, 
een afspraak met hem moest maken. Nog voordat ik het zendingsgebied verliet, had ik 
besloten dat te doen. 

'Na mijn thuiskomst leerde ik een heel aardig meisje kennen. Zij was ook lid van de kerk. Ik 
trouwde met haar en we werden gezegend met vijf leuke kinderen. De jaren gingen snel voor-
bij en de Heer was altijd goed voor ons geweest. Maar toch kwam er telkens een schuldgevoel 
in mij op als ik dacht aan de afspraak waaraan ik me niet gehouden had. 

'Een paar jaar geleden, vlak voor Kerstmis - een tijd waarin je de liefde van Christus zo duide-
lijk voelt en de geest van geven en vergeven vaardig over ons wordt - maakten mijn vrouw en 
ik een uitstapje naar Phoenix. In de middag van de tweede dag hadden wij onze zaken daar 
afgehandeld en gingen we op weg naar huis. Tijdens de rit zei ik dat ik een stukje wilde omrij-
den en via Florence (Arizona) naar huis terug wilde, omdat daar de staatsgevangenis stond. 
Mijn vrouw stemde daar onmiddellijk mee in. 

'We kwamen daar aan toen het bezoekuur al was afgelopen, maar ik ging toch naar binnen en 
vroeg naar de directeur. Ik werd naar zijn kantoor verwezen. 

'Nadat ik me had voorgesteld en de wens te kennen had gegeven om Tom Powers te zien, ver-
scheen er een verbaasde uitdrukking op het gezicht van de directeur, maar na een korte aar-
zeling zei hij: "Zeker, dat kan wel geregeld worden." Hij stuurde meteen een bewaker naar 
de afdeling, die al gauw met Tom terugkwam. We werden aan elkaar voorgesteld en naar de 
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spreekkamer gebracht, waar we lang met elkaar gesproken hebben. In gedachten gingen we 
terug naar die koude, grauwe februarimorgen, dertig jaar geleden en reconstrueerden die 
hele verschrikkelijke tragedie. We hebben misschien wel anderhalf uur gepraat. Tenslotte zei 
ik: "Tom, je hebt een misstap begaan waarvoor je de gemeenschap wel iets verschuldigd 
bent, en ik vind dat je daarvoor nog wat langer zult moeten boeten, net zoals ik er nog steeds 
voor moet boeten dat ik zonder vader ben opgegroeid." 

Laat plaat 6, Glenn Kempton en Tom Powers zien. Vertel dan verder: 

Toen stond ik op en stak mijn hand uit. Hij kwam ook overeind en nam mijn uitgestoken hand 
aan. Ik ging verder: "Van ganser harte schenk ik je vergiffenis voor dat vreselijke drama dat in 
ons leven is voorgevallen." 

'Hij boog zijn hoofd en ik liet hem daar zo staan. Ik weet niet wat er toen in hem omging, en ik 
weet evenmin hoe hij zich nu voelt, maar ik kan wel getuigen dat het iets heerlijks is, als haat 
en verbittering uit je hart verdwijnen en vergevensgezindheid er zijn intrek neemt. 

'Ik bedankte de directeur voor zijn welwillendheid en toen ik de deur uitging en de lange trap 
afliep, wist ik dat vergevensgezindheid beter is dan wraakgevoelens, want dat had ik nu zelf 
ondervonden. 

'Toen we in de vallende avondschemering naar huis reden, kwam er een aangename, vredige 
kalmte over me. Uit pure dankbaarheid sloeg ik mijn arm om mijn vrouw heen. Zij begreep 
het wel. Ik wist dat we nu een ruimer, rijker en overvloediger leven hadden gevonden.' (Het 
wonder der vergeving, blz. 304, 305.) 

Tot slot 
Getuigenis en Getuig dat de Zaligmaker ons na de doop onze zonden vergeeft, als we ons bekeren. Bij de 
aansporing doop en telkens als we van het avondmaal nemen, beloven we dat we de Heiland zullen vol-

gen en alles zullen doen wat Hij van ons vraagt. Een van de dingen die Hij van ons verwacht is 
dat we anderen vergeven. Hij heeft beloofd dat wij, als we dat doen, vreugde en vrede zullen 
ervaren. Hij heeft ons geleerd dat vergeven en vergeven worden vereisten zijn voor ons 
eeuwig heil. 

Laat de jongemannen hun blaadje omdraaien en opschrijven wat ze de komende week willen 
doen om gemakkelijker te kunnen vergeven en hun liefde voor iemand te versterken. Spoor 
de jongemannen aan vergevensgezind te zijn voor iedereen waarmee ze te maken hebben en 
in het bijzonder voor hun familieleden. Als ze echter langdurig worden mishandeld moet hun 
vergevensgezindheid ze er niet van weerhouden er met de bisschop over te spreken. 

Vraag ze om over hun leven na te denken. Zijn ze op de een of andere manier door iemand 
gekwetst of beledigd? Als blijkt dat het zo is, spoor ze dan aan hun ziel van verbittering te rei-
nigen door die persoon volkomen te vergeven. Spoor ze aan om, met de hulp van de Geest, 
elk negatief en onbarmhartig gevoel te overwinnen. 
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Het avondmaal 14 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken wat de betekenis is van het avondmaal en van zijn rol als 

vertegenwoordiger van de Heer in die verordening. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Leviticus 10:8-11; Matteüs 26:26-28; 1 Korintiërs 11:26-29; 
Mosiah 18:10; 3 Nephi 18:1-12 en Leer en Verbonden 20:46, 77, 79 en 27:2. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Adviseur 

Teksten en 
bespreking 

Adviseur 

Een verordening waarbij iets herdacht en hernieuwd wordt 
Vertel de jongemannen hoe u over het avondmaal denkt. Leg uit dat het een van de heiligste 
verordeningen van het priesterschap is. Onze hemelse Vader heeft veel vertrouwen in de dra-
gers van het Aaronisch priesterschap. Hij heeft ze het voorrecht gegeven de heilige symbolen 
van het avondmaal te bedienen. Laat hen proberen zich voor te stellen dat de Heiland het 
avondmaal bediende en zij erbij waren. 

Laat de jongemannen 3 Nephi 18:1-12 lezen en bespreken. 

• Wat staat er in deze verzen over het avondmaal en over onze taak als Aaronisch-
priesterschapsdrager? 

De volgende punten kunnen een hulpmiddel zijn bij het op gang brengen van de bespreking: 

1. Jezus gebood dat het avondmaal aan de kerkleden moet worden bediend (vss. 3 -4 , 6 - 8 
en 10-12). 

2. Priesters moeten op de juiste wijze geordend zijn en het gezag hebben ontvangen om het 
avondmaal te bedienen (vs. 5); leraren en diakenen mogen het avondmaal klaarmaken en 
rondbrengen. 

3. Door van het avondmaal te nemen, zijn we Jezus indachtig (vss. 7 en 11). 

4. Aan degenen die Jezus altijd indachtig zijn, wordt beloofd dat zij altijd zijn Geest bij zich zul-
len hebben. 

5. ledereen die van het avondmaal neemt, gehoorzaamt een gebod (vs. 10). 

6. Als de leden van de kerk van het avondmaal nemen, beloven zij dat ze alle geboden zullen 
gehoorzamen die Jezus gegeven heeft (vs. 10). 

Leg uit: het voortdurende gezelschap van de Geest van de Heer is een van de belangrijkste 
dingen in ons leven, omdat we allemaal behoefte hebben aan leiding en steun van de Heilige 
Geest. Alleen door de Heilige Geest kunnen we gereinigd worden. 

• Welke sleutel voor het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest wordt door de Heer 
in deze verzen geopenbaard? (Wij moeten Hem altijd indachtig zijn). 

• Wat houdt dat in: Hem altijd indachtig zijn? (Steeds aan Hem denken, proberen in onze 
gedachten, woorden en daden op Hem te gaan lijken.) 

• Zou het moeilijk zijn Hem te gedenken, als we echt begrijpen wat Christus' verzoening voor 
ons betekent en die op waarde weten te schatten? 

Leg uit: het avondmaal is een verordening waardoor we Jezus Christus en wat Hij voor ons 
gedaan heeft, kunnen gedenken. Hij heeft de losprijs betaald om ons de mogelijkheid te 
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geven aan de greep van de verwoester, of Satan, te ontkomen. Het offer van Jezus maakt ver-
geving van onze zonden mogelijk, als wij willen geloven en ons bekeren. Door het avondmaal 
kunnen we Hem gedenken en de verbonden vernieuwen die we bij de doop gesloten hebben 
en waarbij we beloofd hebben ons aan Zijn geboden te houden. 

Tekst en Laat door een jongeman Mosiah 18:10 voorlezen. Leg eerst uit dat dit de woorden zijn van 
bespreking Alma, toen hij de gelovigen bij de wateren van Mormon onderricht gaf. 

• In hoeverre lijken deze woorden op de avondmaalsgebeden? (Alma zei dat de mensen de 
naam van Jezus Christus op zich moesten nemen en getuigen dat zij een verbond of overeen-
komst hadden gesloten om zijn geboden te onderhouden. Jezus Christus zou dan zijn Geest 
over hen uitstorten. Dat betekent dat Hij hen zou zegenen, leiden en steunen.) 

Adviseur Wijs de jongemannen erop dat wij, als we van het brood en het water nemen, getuigen dat we 
alles willen doen wat Jezus Christus ons heeft opgedragen en dat we door ons gedrag willen 
laten zien dat we Hem vertegenwoordigen. Het is belangrijk om wekelijks onze verbonden te 
vernieuwen omdat we soms onze belofte vergeten als we bezig zijn met de dingen van de 
wereld. 

Citaat Ouderling Mark E. Petersen heeft er, tijdens de inwijding van de Jordan River-tempel, de 
nadruk op gelegd hoe belangrijk het avondmaal is: 

Tijdens het avondmaal wordt de verzoening van de Heer Jezus Christus herdacht - een 
van de heiligste en belangrijkste gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden. Niets is zo 
heilig als de verzoening. Er is niets wat zo belangrijk is. 

'Door het nemen van het avondmaal gedenken wij het lijden en de dood van Christus aan 
het kruis. En als we dat doen, gaan we bij het nemen van het brood en het water opnieuw een 
verbond aan. Wat houdt dit verbond in en hoe plechtig is het? 

'Beseffen we hoe plechtig het werkelijk is? 

'Alleen een God kon de verzoening tot stand brengen. En Christus was goddelijk, de Zoon van 
God, onze Verlosser, ja, Schepper van alle dingen. 

Toen Hij sprak over zijn lijden aan het kruis, zei Hij: 

'"Want zie, Ik, God, heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet zouden lijden, indien zij 
zich wilden bekeren; doch indien zij zich niet wilden bekeren, moeten zij lijden zoals Ik; 

'"Welk lijden Mij, God, de Grootste van allen, van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloe-
den, en zowel lichamelijk als geestelijk deed lijden en Ik wenste, dat Ik de bittere drinkbeker 
niet behoefde te drinken en kon terugdeinzen -

"'Niettemin, ere zij de Vader en Ik dronk de beker en voleindigde Mijn voorbereidingen voor de 
kinderen der mensen" (LV 19:16-19). 

'Hoe zwaar was zijn lijden! Wij, als menselijke wezens, zullen nooit kunnen beseffen hoe zwaar 
dat was. Maar Hij is voor ons gestorven, Hij heeft voor ons geleden en wij gedenken zijn dood 
en zijn lijden door van het heilig avondmaal van de Heer te nemen. 

'Wanneer wij van het avondmaal nemen, moeten we beseffen hoe belangrijk en heilig dat is, 
want we verklaren dan tegenover de almachtige God, onze Vader in de hemel, dat wij Christus 
altijd indachtig zullen zijn. Wij getuigen tot onze Vader, wij sluiten een verbond met onze Vader, 
dat we bereid zijn de naam van Christus op ons te nemen en Hem altijd indachtig te zijn en 
altijd zijn geboden te onderhouden, die Hij ons heeft gegeven. 

'Dat is het verbond dat we aangaan, iedere keer als we van het avondmaal nemen. Beseffen 
we wat we doen? Beseffen we hoe plechtig het verbond is dat we op ons nemen?' (Jordan 
River Temple Dedication, 16 november 1982.) 

De priesters handelen in naam van de gemeente 
Bespreking Leg uit, dat een priester in de tijd van het Oude Testament namens het volk in de tempel het 

offer opdroeg. 

• Welk priesterschap droegen de priesters in de tijd van het Oude Testament? (Het Aaronisch 
priesterschap.) 

Beklemtoon dat de priesters in die tijd officieerden omdat zij het priesterschap hadden en dat 
zij officiële vertegenwoordigers van de Heer waren. 
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Les 24 

Wijs erop dat de priesters in de tijd van het Oude Testament aan het offeraltaar het volk verte-
genwoordigden. De leden mochten niet bij het altaar komen. De mensen mochten evenmin 
hun eigen verordeningen in de tempel voltrekken. Zo mogen wij, als individuele leden van de 
kerk, ook niet zomaar het avondmaal zegenen en bedienen, als we dat zouden willen. Er 
bestaat een door de Heer vastgestelde orde, die in de Schriften staat beschreven. 

Teksten en Laat een jongeman LV 20:46 voorlezen. 

bespreking ^ ujj- ^at het de taak van een priester is het avondmaal te bedienen. Hij handelt voor en 
namens de leden, zoals de priesters dat vroeger ook deden. 

Laat een jongeman Leviticus 10:8-11 voorlezen. 

• Waar gaan deze verzen over? (Het waren instructies voor de priesters die voorgingen aan 
het offeraltaar.) 

• Wat betekent vers 10, waarin staat: 'Opdat gij scheiding maakt tussen heilig en onheilig'? 
(Aaron moest zich onderscheiden van de andere leden, om waardig aan het altaar te kunnen 
officiëren.) 

• Wat moet een priester volgens deze tekst doen om waardig het avondmaal te kunnen 
bedienen? 

• Hoe kunnen wij ons voorbereiden op het bedienen van het avondmaal? 

Tijdens de bespreking die hierop volgt zou er gesproken kunnen worden over de doorde-
weekse leefwijze van de priesters - wat zij denken en hoe zij zich gedragen. Wijs erop dat ze 
met de bisschop moeten gaan praten als ze ooit het gevoel mochten hebben dat ze niet 
waardig zijn om het avondmaal te bedienen. 

Laat een jongeman 1 Korintiërs 11:26-29 lezen. 

• Wat zegt Paulus volgens jou over het avondmaal? (Het is een heilige verordening. We moe-
ten er niet van nemen als we het niet waardig zijn, of, anders gezegd, als we ons niet bekeerd 
hebben.) 

Wijs erop dat het niet nodig is dat we volmaakt zijn, maar dat we moeten proberen de 
geboden te onderhouden. 

• Welke verplichtingen hebben wij, als vertegenwoordigers van de priesterschap van de 
Heer, als we het avondmaal zegenen en bedienen? (We moeten een voorbeeld zijn en ernaar 
streven een goed lid te zijn.) 

• Hoe behoor je als priester gekleed te zijn bij het bedienen van het avondmaal? 

Probeer de jongemannen te laten inzien dat priesters hun beste kleren aan moeten trekken en 
zich zo moeten verzorgen dat ze hun roeping eer aandoen. 

Leg uit: als een priester het avondmaal bedient, vertegenwoordigt hij de mensen die hun ver-
bonden willen hernieuwen en de Geest van de Heer bij zich willen hebben. Een priester 
voltrekt dezelfde verordening als de Heiland tijdens het laatste avondmaal. Wijs erop dat hij de 
Heer op dezelfde manier dient als de priesters in het verleden. Aan die priesters werd tot in 
de details voorgeschreven wat ze ter ere van de Heer moesten dragen (zie Exodus 28:2-4). 
Wij krijgen algemene richtlijnen. 

• Wat zou jij aantrekken als je een afspraak had om voor de president van een land, een 
koning, of de president van de kerk te verschijnen? 

Verhaal Leg uit: de priesters (en ook de leraren en diakenen) kunnen de avondmaalsdienst bijzonder 
zinvol maken voor degenen die hun verbond en hun geestelijke instelling komen hernieuwen. 
Hun optreden en hun uiterlijk kunnen wel degelijk verschil uitmaken. 

Vertel het volgende verhaal of lees het voor: 

Een paar jaar geleden woonde ik een avondmaalsdienst bij. Toen het avondmaal werd 
ingezegend, kwam ik plotseling onder de indruk van het gebed dat erbij werd uitgesproken. 

Datzelfde gebed had ik al jaren gehoord, maar door de oprechtheid waarmee het werd uitge-
sproken werd het nieuw en belangrijk voor me. Ik besefte dat ik op een heilige plek was en in 
het gebed werden dingen gezegd die ik ook wilde zeggen. Na het gebed voor het brood 
keek ik naar de priester die het had uitgesproken. Hij zag er fris, verzorgd en goed gekleed 
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uit. Maar wat het gebed zo bijzonder had gemaakt, was het gevoel dat hij erin had gelegd. Die 
dag heb ik geleerd hoe ik een gebed moest uitspreken en hoe ik de mensen ertoe kon bren-
gen zich in gedachten op de Heer te concentreren. Dat heb ik geleerd van een jongeman die 
zich ervan bewust was dat hij de mensen voor de Heer vertegenwoordigde. 

Leg uit dat de priesters de taak hebben om de avondmaalsgebeden met gevoel uit te 
spreken, zodat de betekenis ervan tot zijn recht komt. Dat betekent dat ze de gebeden luid 
en duidelijk uitspreken en met genoeg gevoel om de mensen een opbouwende ervaring 
te bezorgen. Als zij gevoel leggen in hun gebed, zal het voor de aanwezigen meer betekenis 
krijgen. 

• Waar staan de avondmaalsgebeden in de Schriften? (LV 20:77,79 en Moroni 4-5.) 

De jongemannen doen er goed aan LV 20:77, 79 te onderstrepen en uit het hoofd te leren. 

Wijs erop dat er in al deze verzen sprake is van wijn, maar in LV 27:2 wordt uitgelegd dat het er 
niet toe doet wat er voor het avondmaal gebruikt wordt, zolang het maar gebeurt met het oog 
op de verheerlijking van Christus. 

U kunt de gebeden zin voor zin bespreken, waardoor de jongemannen de betekenis van de 
gebeden beter zullen gaan begrijpen. 

Laat de gebeden door een aantal jongemannen voorlezen. Let erop dat het nauwkeurig gebe-
urt. Zorg ervoor dat ze duidelijk spreken. Laat ze beseffen dat het niet de bedoeling is de 
gebeden zo vlug mogelijk af te raffelen, maar ze met gevoel en zorg uit te spreken, zodat de 
betekenis duidelijk wordt. Dat gaat beter als ze zich niet haasten. Ze kunnen er gevoel in 
leggen als ze het offer van de Heiland en de betekenis van het gebed ernstig overdenken. 

Tot slot 
Bordbespreking • Wat kunnen dragers van het Aaronisch priesterschap doen om ervoor te zorgen dat de 

avondmaalsdienst voor alle aanwezigen een moment van geestelijke hernieuwing wordt? 

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. Antwoorden kunnen zijn: 

1. Op tijd aan de avondmaalstafel zitten. 

2. Ervoor zorgen dat het avondmaal op tijd wordt klaargezet. 

3. Eerbiedig zijn tijdens de dienst. 

4. Passende en nette kleding dragen. 

5. Priesters behoren de gebeden eerbiedig uit te spreken, leraren behoren het avondmaal met 
eerbied klaar te maken en diakenen behoren het net zo eerbiedig rond te delen. 

Aansporing Spoor de jongemannen aan elke week hun uiterste best te doen om het avondmaal dusdanig 
klaar te maken, ervan te nemen en het te bedienen, dat het zo zinvol mogelijk wordt voor 
henzelf en voor degenen die in de dienst aanwezig zijn. 

Adviseur 

Tekst en 
activiteit 

54 



Tot het einde toe volharden 15 
D 0 E L Elke jongeman duidelijk maken wat het betekent om tot het einde toe te volharden en 

vooruitgang te maken door onze aardse beproevingen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Matteüs 27:46; Lucas 23:34; 2 Nephi 2:11, 15-16, 22-24; 28:21, 
31:16; Helaman 6:9-17 en Leer en Verbonden 121:1-3, 6 -8 ; 122:7-8. 

2. Benodigd materiaal: 

a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 
brengen). 

b. Een blad papier en een potlood voor elke jongeman. 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Verhaal 

Bordbespreking 

Activiteit 

Inleiding 
David Merrell stapte in Tokio uit het vliegtuig, vol enthousiasme om met zijn zending te begin-
nen. David was slank, zag er verzorgd uit en had wat sproeten in zijn gezicht. Hij had een 
geestelijke en positieve instelling, maar verder was hij gewoon een doorsnee zendeling. Hij 
moest, net als andere zendelingen, aan zijn zending wennen. Naarmate hij de Heer in alle 
nederigheid om hulp vroeg, begon hij echt plezier en succes in zijn werk te krijgen. 

Op een dag merkte David dat een klein gezwel op zijn schouder aanzienlijk groter was gewor-
den. Hij liet het door een dokter onderzoeken. In de spreekkamer van die dokter kreeg hij 
tragisch nieuws te verwerken. Hij had een dodelijke vorm van kanker. Het gezwel werd door 
bekwame Japanse chirurgen verwijderd, maar David werd voor verdere behandeling naar 
huis gestuurd. Daar werd hij opnieuw geopereerd, waarbij de spieren in schouder en nek wer-
den weggenomen. Ook werden er grote aderen verwijderd, en David leed veel pijn toen er 
bypasses in zijn hoofd werden aangebracht. 

Het herstel verliep langzaam en pijnlijk, maar hij had een onverwoestbare wilskracht. Steeds 
meer kwam hij erachter hoeveel geestkracht hij bezat. Hij dacht maar aan één ding: terug naar 
het zendingsveld. Hij ging elke dag zwemmen om sterker te worden. Eindelijk was het zover. 
Een groots gevoel van overwinning overspoelde hem toen hij in Oregon, waar hij zijn 
zendingswerk zou voortzetten, uit het vliegtuig stapte. 

David Merrell voltooide zijn zending in Oregon, en een jaar later voltooide hij zijn zending op 
deze aarde. 

Bespreek dat je zou kunnen denken dat een jongeman die op zending is, beschermd zou 
moeten zijn tegen iedere vorm van kwaad en ziekte. 

• Welke les kunnen wij leren uit het voorbeeld van David Merrell? 

Zet de antwoorden van de jongemannen in het kort op het bord. 

Deel potlood en papier uit. Vraag elke jongeman iets op te schrijven over een conflict of pro-
bleem waarmee hij op dit moment te kampen heeft. Zeg erbij dat niemand zal lezen wat hij 
opschrijft. Stel voor dat hij een aantal ideeën opschrijft over de manier waarop hij dat conflict 
of probleem te lijf kan gaan. 

Tegenstelling in alle dingen 
T e k s t e n Leg uit: als we begrijpen wat de aard en het doel van ons sterfelijk bestaan is, kunnen we 
bordbespreking beter begrijpen waarom we lijden en de dood moeten ondergaan. Leg uit dat het in de Schrif-

ten te vinden is. Bespreek nog eens wat de jongemannen weten over de val van Adam. 
Leg uit: door de val werden tegenstellingen, oftewel lijden en tegenspoed, mogelijk. Laat de 
jongemannen 2 Nephi 2:11, 22-24 lezen. 
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• Waarom moesten er volgens Lehi tegenstellingen in ons leven zijn? (Zonder tegenstellingen 
zou er geen gerechtigheid of goddeloosheid, geen heiligheid of ellende en geen goed of 
slecht hebben bestaan.) 

Bespreek met de jongemannen waarom er zonder tegenstellingen geen gerechtigheid, 
heiligheid of goed zou zijn. 

Laat door een jongeman 2 Nephi 2:15-16 lezen. Zet het woord keuzevrijheid op het bord en 
laat een van de jongemannen nog eens vers 16 lezen. 

• Wat heeft tegenstelling met het beginsel keuzevrijheid te maken? (Zonder tegenstellingen 
zouden we niet kunnen kiezen; zonder keuzemogelijkheid zou er geen gerechtigheid zijn. Voor 
gerechtigheid is het nodig dat je kunt kiezen tussen goed en kwaad en dat je het goede kiest.) 

Als we onschuldig lijden en toch volharden in geloof, zullen we geestelijk groeien 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over de ontberingen die leiders uit de begintijd van de kerk 
hebben moeten ondergaan: 
'Joseph Smith heeft met zijn vijf metgezellen zes maanden in de gevangenis van Liberty, Clay 
County, gezeten. Ze hebben daar onbeschrijflijke ontberingen ondergaan. Een groot deel van 
de tijd waren zij geketend. Het voedsel was vaak ongezond en niet te eten. (...) Een aantal 
malen werd hun voedsel vergiftigd, waardoor ze doodziek werden en alleen in leven bleven 
door de beloofde zegeningen van de Heer. Ze moesten op de vloer slapen, of op de vlakke 
zijde van een eiken balk, wat ook veel ongemak veroorzaakte. Was het een wonder dat ze de 
Heer in opperste zielesmart smeekten om verlost te mogen worden van zo'n onmenselijke 
behandeling?' (Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, blz. 210.) 

Tekst en Leg uit: afdeling 121 en 122 van de Leer en Verbonden werden aan de profeet Joseph Smith 
bespreking gegeven toen hij in de gevangenis van Liberty zat. Lees en bespreek LV 121:1-3, 6 - 8 en 

122:7-8 met de jongemannen. 
• Waarom liet de Heer dat zware lijden van Joseph Smith en de getrouwe heiligen toe? 

Verhaal Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal over een jongevrouw die voor het evangelie 
geleden heeft. Het verhaal is eens verteld door president Gordon B. Hinckley. 

'Ik heb gelezen wat een dertienjarig meisje, de grootmoeder van mijn vrouw, heeft opgeschre-
ven. (...) Haar familie kwam in 1856 in Brighton (Engeland) tot bekering. Zij verkochten hun 
bezittingen en vertrokken met het schip Horizon uit Liverpool, met nog negenhonderd andere 
mensen. Na een zeereis die zes weken duurde, landden ze bij Boston en per stoomtrein reis-
den ze naar lowa City, waar ze alles klaarmaakten voor de rest van de reis. 

'Daar kochten ze twee span ossen, een span koeien, een handkar en een tent. Ze hadden de 
opdracht gekregen om met een van de handkarploegen mee te reizen en die te versterken. 

'In lowa City vond ook het eerste drama plaats. Hun jongste kind van nog geen twee jaar vatte 
kou, stierf en werd begraven op een plek die nooit meer door een gezinslid bezocht werd. 
De grootmoeder van mijn vrouw, die toen dertien jaar was, schreef: 

'"We hadden twintig tot dertig kilometer per dag afgelegd, (...) totdat we de rivier de Platte 
bereikten. (...) Die dag hadden we de handkarcompagnie ingehaald. We zagen hoe ze de 
rivier overstaken. Er dreven grote ijsschotsen in. Het was bitter koud. De volgende morgen 
waren er veertien doden. (...) We gingen terug naar het kamp, baden samen en (...) zongen: 
Komt, heil'gen, komt, geen werk noch strijd gevreesd. Ik vroeg me af waarom mijn moeder die 
avond gehuild had. (...) De volgende morgen werd mijn kleine zusje geboren. Dat was op 
drieëntwintig september. We hebben haar Edith genoemd. Ze heeft zes weken geleefd. (...) 
Ze is begraven op de dag dat de laatsten de rivier Sweetwater overstaken. 

'"Toen we in Devil's Gate aankwamen was het heel koud. We hebben daar veel van onze spul-
len achtergelaten. (...) Toen we die avond naar bed gingen, was er aan mijn broer James (...) 
niets bijzonders te merken, 's Morgens was hij dood. (...) 

'"Mijn voeten en die van mijn broertje en zusje waren bevroren. Het bleef maar sneeuwen. We 
konden de haringen van onze tent niet in de grond krijgen. (...) We wisten niet wat er van ons 
terecht zou komen. Toen kwam er op een avond een man ons kamp binnen en vertelde (...) 
dat Brigham Young mannen en groepen had gestuurd om ons te helpen. (...) Toen hebben we 
gezongen; sommigen hebben gedanst, sommigen gehuild. (...) 
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Les 24 

"'Mijn moeder is nooit beter geworden. (...) Zij is ergens tussen de Little en Big Mountains 
gestorven. (...) Ze was drieënveertig. (...) 

'"Op elf december 1856, 's avonds om negen uur, kwamen we in Salt Lake City aan. Drie van 
de vier overlevenden hadden bevriezingsverschijnselen. Mijn moeder lag dood in de handkar. 
(...) 

'"De volgende morgen vroeg kwam Brigham Young. (...) Toen hij zag hoe we eraan toe waren, 
dat onze voeten bevroren waren en dat onze moeder dood was, rolden de tranen over zijn 
wangen. (...) 

'"De dokter heeft mijn tenen geamputeerd (...) terwijl mijn zusjes mijn moeder haar doods-
kleed aantrokken. (...) Die middag is zij begraven. 

'"Ik heb vaak gedacht aan wat mijn moeder zei, voordat we Engeland verlieten. Polly, ik 
wil naar Zion, nu mijn kinderen nog zo jong zijn, dat ze in het evangelie van Jezus Christus 
kunnen worden grootgebracht." 

'Wij hebben een sterk en brandend geloof in de levende God en in zijn levende, herrezen 
Zoon heel hard nodig, want zo'n groot, stimulerend geloof hadden onze voorouders in het 
evangelie." ('The Faith of the Pioneers', Ensign, juli 1984, blz. 5-6.) 

Vertel ook nog dat Mary Goble Pay een groot en prachtig gezin gesticht heeft. Een aantal kin-
deren daarvan zijn grote kerkleiders geworden. 

Zorg ervoor dat het volgende in het gesprek naar voren komt: degenen die de heiligen ver-
volgden en naar het leven stonden, hadden ook de beschikking over hun keuzevrijheid, net zo 
goed als de heiligen die het evangelie hadden aanvaard en het verdedigden. Als wij tegensla-
gen goed doorstaan, zullen we merken dat we door die beproevingen en moeilijkheden, hele 
waardevolle en leerzame ervaringen opdoen. 

Laat de jongemannen luisteren naar wat ouderling Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'De vrije wil is het grondbeginsel van het evangelie. Deze wet zou buiten werking worden 
gesteld als we tot voorzichtigheid of rechtschapenheid gedwongen zouden worden, en dan 
zou groei niet mogelijk zijn. 

'Moeten we altijd beschermd worden tegen ontberingen, pijn, lijden, opoffering of hard wer-
ken? Moet de Heer de rechtvaardigen beschermen? Moet Hij de goddelozen onmiddellijk 
straffen? Als we zouden kunnen groeien door pretjes en een gemakkelijk leven en doelloze 
onverantwoordelijkheid, waarom zouden we ons dan inspannen door werk, of om dingen te 
leren of aan moeilijkheden het hoofd te bieden? (...) 

'Getuigt het niet van grote wijsheid dat Hij ons beproevingen geeft om daar bovenuit te 
groeien, verantwoordelijkheid om iets te bereiken, werk om onze spieren te stalen, en verdriet 
om onze ziel te louteren?' (Tragedy or Destiny, Brigham Young speeches of the Year, 
december 1955, blz. 2.) 

• Hoe komt het dat beproevingen in ons leven geestelijke groei veroorzaken? 

• Hoe komt het dat we door ziekte of kwetsuren meer medegevoel krijgen? 

• Hoe komt het dat door het lijden dat we zelf ondergaan, onze liefde voor de Heiland groter 
wordt? (Daardoor gaan we zijn lijden voor ons meer op de juiste waarde schatten.) 

leder van ons kan door volharding verdriet en teleurstellingen te boven komen 
Bordbespreking Vertel het volgende: president Ezra Taft Benson heeft tijdens een algemene conferentie een 

toespraak gehouden waarin hij twaalf manieren heeft aangegeven waarop wij verdriet, teleur-
stelling en neerslachtigheid te boven kunnen komen. (Zie Conference Report, oktober 1974, 
blz. 91-93, of Ensign, november 1974, blz. 65-67.) Schrijf elk sleutelwoord op het bord en 
bespreek het, waarbij u zonodig het desbetreffende citaat gebruikt. Leg uit dat er voor een 
probleem vaak slechts een of twee van de genoemde oplossingen nodig zijn. 

1. Bekering. Zonde veroorzaakt disharmonie met God en het maakt neerslachtig. (...) Voor 
elke wet die we gehoorzamen ontvangen we bepaalde zegeningen. Elke wetsovertreding 
brengt een bepaalde ellende met zich mee. Wie tot wanhoop is vervallen moet zich tot de 
Heer wenden, want zijn juk is zacht en zijn last is licht (zie Matteüs 11:28-30).' 

Citaat en 
bespreking 
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2. Gebed. 'Het is een weldaad om in tijd van nood te kunnen bidden. Of het nu gaat om een-
voudige beproevingen of om een persoonlijk Getsemane, gebed brengt ons in contact met 
God, onze grootste bron van troost en raad.' 

3. Dienstbetoon. 'Jezelf verliezen in rechtschapen dienstbetoon jegens anderen kan je blik 
verheffen en je gedachten van je eigen problemen afleiden, of ze in ieder geval in het 
juiste licht plaatsen. President Lorenzo Snow heeft gezegd: "Als je een beetje in de put zit, 
kijk dan eens om je heen en zoek iemand die er nog slechter aan toe is dan jij; ga er naar-
toe en kijk wat eraan scheelt; probeer dan tot een oplossing te komen met de wijsheid die 
de Heer je geeft. Voor je het weet is je neerslachtigheid verdwenen, voel je je lichter, heb je 
de Geest van de Heer bij je en lijkt alles veel mooier." (Conference Report, 6 april 1899, 
blz. 2-3.)'. 

4. Werk. 'Werk is een zegen, geen vloek. (...) We moeten werken om te voorzien in de geeste-
lijke, verstandelijke, sociale en fysieke behoeften van onszelf en degenen die van ons 
afhankelijk zijn. In de kerk van Jezus Christus is er genoeg te doen om Gods koninkrijk op te 
bouwen. Zendingswerk, familiegeschiedenis en tempelwerk, gezinsavonden, een kerkroe-
ping en het groot maken ervan, zijn nog maar een paar dingen die gedaan moeten worden.' 

5. Gezondheid. 'Je lichamelijke conditie kan invloed hebben op de geest. Daarom heeft de 
Heer ons het woord van wijsheid gegeven. Hij heeft ook gezegd dat we vroeg naar bed 
moeten gaan en vroeg moeten opstaan (zie LV 88:124). (...) Ons voedsel kan invloed heb-
ben op ons denkvermogen en tekort aan bepaalde stoffen kan neerslachtigheid in de 
hand werken. (...) Rust en beweging zijn noodzakelijk.' 

6. Lezen. 'Menigeen heeft in momenten van beproeving het Boek van Mormon ter hand 
genomen en heeft daarin verlichting, vreugde en troost gevonden. 

De Psalmen in het Oude Testament bevatten bijzondere voeding voor de ziel in nood. (...) 
Het is van groot belang dat we de woorden van de profeten lezen, vooral die van de 
levende profeet van de kerk. Ze kunnen ons in momenten van neerslachtigheid de nodige 
leiding en troost verschaffen.' 

7. Een zegen. 'Wanneer iemand onder ernstige spanning staat (...) kan hij om een zegen van 
de priesterschap vragen. (...) Ook het avondmaal zal "de zielen die ervan nuttigen" en dit 
waardig zijn, tot zegen zijn.' (Zie LV 20:77,79). 

8. Vasten. 'Regelmatig vasten kan een middel zijn om helder te denken en lichaam en geest 
te versterken. (...) Om het effectiever te maken, moet het worden gecombineerd met 
gebed en meditatie; (...) en het is een zegen over de Schriften en het doel van het vasten 
te kunnen nadenken.' 

9. Vrienden. 'Niets is waardevoller dan de omgang met echte vrienden die bereid zijn naar je 
te luisteren, in je vreugde kunnen delen, je lasten helpen dragen en je goede raad kunnen 
geven. (...) 

' Het is ideaal als je je eigen familieleden je vrienden kunt noemen. Het allerbelangrijkste is 
dat we streven naar een hechte vriendschap met onze Vader in de hemel en met onze 
broeder Jezus Christus.' 

10. Muziek. 'Inspirerende muziek kan de ziel met hemelse gedachten vervullen, je motiveren 
het goede te doen, of vrede brengen in je ziel. (...) Ouderling Boyd K. Packer heeft ons 
de wijze raad gegeven om een aantal inspirerende liederen van Zion uit het hoofd te leren 
en die hardop te zingen als we in ernstige verzoeking worden gebracht. (...) Dat zouden 
we ook kunnen doen om gedachten die ons verzwakken of deprimeren, uit te bannen.' 

11. Volharden. 'Er zijn weieens van die momenten waarop je gewoon in alle gerechtigheid 
moet blijven volharden en de duivel moet laten zien dat je een langere adem hebt dan hij, 
totdat zijn deprimerende geest je met rust laat. (...) 

'Denk in momenten van beproeving aan de overwinningen die je in het verleden behaald 
hebt, aan je zegeningen, en aan het feit dat je meer zegeningen mag verwachten als je 
getrouw blijft.' 

12. Doelen, 'leder verantwoordelijk kind van God moet zich doelen stellen, zowel op korte als 
op langere termijn. Iemand die bewust een waardig doel nastreeft, zal al gauw zijn mis-
moedigheid overwonnen hebben, en zich, zodra hij een doel heeft bereikt, nieuwe doelen 
stellen.' 
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Leg uit: door het gebruik van een of meer van deze methodes kunnen we verdriet, teleurstel-
lingen, wanhoop of ontmoediging het hoofd bieden. We kunnen op die manier ook leren hoe 
we tegenspoed te lijf kunnen gaan. 

De Heiland laat ons zien hoe we tot het einde toe kunnen volharden 
Laat de volgende tekst op een poster zien: 'Indien iemand niet tot het einde toe volhardt in 
het volgen van het voorbeeld van de Zoon des levenden God, (kan) hij niet zalig worden' 
(zie 2 Nephi 31:16). 

• In welk opzicht had de Heiland een moeilijk leven? 

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. De volgende antwoorden zouden 
gegeven kunnen worden: 

1. Hoewel Hij koning was, werd Hij geboren in een nederige stal. 

2. Hij werd geboren in een wereld zonder modern comfort. 

3. Hij werd door zijn eigen verwanten versmaad en verdreven. 

4. Hij volbracht zijn zending zonder enig bezit. 

5. Zijn eigen volk bracht Hem ter dood, en toch vergaf Hij het hun. 

Laat een jongeman Matteüs 27:46 en Lucas 23:34 voorlezen. 

• Waarom liet onze hemelse Vader de Heiland op dat moment alleen? (Daardoor kon Hij zijn 
zending zelf volbrengen en zelf tot het einde toe volharden, zoals wij allemaal moeten doen.) 

Soms is de toets voorspoed 

Tekst en Laat de jongemannen Helaman 6:9-17opslaan en die tekst voor zich lezen. 

bespreking # Wat is er met die mensen gebeurd die alles leken te hebben wat ze nodig hadden en zo 
waren gezegend? 

Laat een jongeman 2 Nephi 28:21 voorlezen. 

Leg uit dat Nephi hier voorzegt hoe de toestand in de laatste dagen zal zijn. Een van de 
belangrijkste boodschappen uit het Boek van Mormon voor deze tijd is dat uit voorspoed heel 
vaak goddeloosheid voortkomt. Goddeloosheid is een grotere tragedie dan de dood, pijn, 
lijden of welke toestand in het sterfelijk leven dan ook. In voorspoed nederig en rechtschapen 
blijven kan een grote moeilijkheid zijn in je streven om tot het einde toe te volharden. 

Poster 

Bordbespreking 

Tekst en 
bespreking 

Tot slot 

Adviseur Leg uit: door gebed en een rechtschapen leven komen we dichter bij de Heer. Als er zich dan 
moeilijkheden voordoen, zullen we de kracht hebben ze onder ogen te zien. We moeten er 
altijd op bedacht zijn dat we ons door de welvaart van onze tijd niet laten verleiden om onze 
band met de Heer en de werkelijk belangrijke zaken uit het oog te verliezen. 

Aansporing Spoor de jongemannen ertoe aan zich voor te nemen eenmaal in het celestiale koninkrijk te 
kunnen leven en dat doel in hun leven centraal te stellen. Spoor ze aan een keuze te doen uit 
de punten die president Benson in zijn toespraak genoemd heeft en die eerder in de les 
genoemd zijn. Daardoor zullen ze beter in staat zijn het probleem of conflict dat ze hebben 
opgeschreven tot een oplossing te brengen. 
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Jezus Christus, het Leven en 
het Licht van de wereld 

Het verband tussen leven en licht 
• Wat zou er met het leven op aarde gebeuren als de aarde geen enkele lichtbron meer had? 

Laat naar voren komen dat elke levensvorm zou afsterven als er geen licht was. Zonder licht 
zouden de planten doodgaan; zonder planten zouden de dieren doodgaan; zonder planten 
en dieren zouden de mensen sterven. Zonder licht zou de aarde bevriezen. 

Leg uit: in de natuur bestaat er verband tussen licht en leven, en zo bestaat er ook in geeste-
lijke zin verband tussen licht en leven. De Heer vergelijkt het herrezen lichaam en graden van 
geestelijke kracht en heerlijkheid met verschillende lichtgradaties. 

Laat de jongemannen LV 76:70-71, 81, 96-98 en 1 Korintiërs 15:40-42 lezen. Zet tijdens het 
bespreken van deze verzen het volgende overzicht op het bord: 

Leg uit: mensen die opstaan met een celestiaal lichaam ontvangen een heerlijkheid die lijkt op 
het licht van de zon. Dat is een volheid van licht. Mensen die opstaan met een terrestriaal 
lichaam worden vergeleken met de maan. Het licht daarvan is slechts een weerkaatsing van 
de zon. Zij ontvangen wel van Gods heerlijkheid, maar niet helemaal. Degenen die opstaan 
met een telestiaal lichaam worden vergeleken met de sterren. Het licht daarvan is zwak, 
vergeleken met dat van de zon en de maan. 

Jezus is het Leven en het Licht van de wereld 
• Wat is de bron van natuurlijk en geestelijk leven en licht? 

Als de jongemannen opperen dat de zon de bron is van het natuurlijke licht, vraag ze dan 
waar de zon zijn licht van ontvangt. 

Laat de jongemannen LV 88:7-13 lezen. 

16 
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DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat Jezus letterlijk het Leven en het Licht van de wereld is. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Johannes 1:1-16; 3:16; 4:16; 1 Korintiërs 15:40-42; Mosiah 3:8; 
Helaman 14:12; Mormon 9:13; Moroni 7:15-19 en Leer en Verbonden 11:28; 19:16-19; 
76:70-71, 81, 96-98; 84:44-47; 88:7-13; 93:6-20, 39. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

Soorten van leven na de opstanding Soort licht 

Celestiaal Zon 

Terrestriaal Maan 

Telestiaal Sterren 



• Wat staat er in deze verzen over de bron van licht? (Dat Jezus Christus de bron is van het 
licht en van alles wat leeft.) 

Laat de jongemannen LV 11:28 lezen en onderstrepen. 

• In welk opzicht is Jezus Christus het Licht en het Leven van de wereld? 

Groepsactiviteit Verdeel de jongemannen in twee groepen, en geef elke groep een van de volgende lijstjes 
met teksten. Geef ze tien minuten om de teksten op te zoeken en uit te zoeken wat er in die 
teksten staat over Jezus als licht en leven van de wereld. 

1. Groep A 2. Groep B 

Mosiah 3:8 Helaman 14:12 

Johannes 1:1-16 LV 93:6-17 

LV 88:7-10 Moroni 7:15-19 

LV 19:16-19 Johannes 3:16 

Mormon 9:13 

Vraag van elke groep een samenvatting van wat er volgens hen in deze teksten staat. Zet de 
volgende punten op het bord wanneer ze tijdens de bespreking aan de orde komen. Stel 
eventueel vragen om de bespreking op gang te brengen. 

1. Jezus Christus is het licht van de zon, maan en sterren. 

• Wat staat er in LV 88:7-10 over het licht van de zon, maan en sterren? 

Leg uit: hoewel we niet weten hoe het in elkaar zit, weten we toch dat Jezus de bron is van het 
licht van de zon, maan en sterren. 

2. Jezus Christus is de Vader van hemel en aarde. 

• Wat staat er in Johannes 1:3 en LV 93:10 over Jezus Christus? 

Leg uit: omdat Jezus de Schepper is, wordt Hij de Vader van hemel en aarde genoemd 
(zie Mosiah 3:8 en Helaman 14:12). Zonder dat scheppingswerk zou er geen licht en geen 
leven zijn. 

3. Jezus Christus is de bron van het natuurlijke leven van de mens en van alles wat er verder 
nog leeft. 

• Wat staat er in Johannes 1:4 over Christus? 

4. Jezus Christus is het Licht van ons verstand, ons begrip en ons geweten. 

• Op welke manier is Jezus volgens Moroni 7:15-19 ook verder nog het Licht? 

5. Jezus Christus brengt onze opstanding of onsterfelijkheid tot stand. 

• Wat heeft Jezus volgens Mormon 9:13 gedaan? 

6. Jezus Christus is de bron van het eeuwige leven. 

• Wat staat er in Johannes 3:16 over het eeuwige leven? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat Jezus niet alleen de Vader van de opstanding is, 
maar ook de Vader, ofwel de Gever van het eeuwige leven. Jezus heeft geleden voor de zon-
den van alle mensen, zodat er voor iedereen die zich bekeert vergeving en eeuwig leven is 
(zie LV 19:16-19). 

Als wij tot Christus komen, ontvangen we leven en licht 
Teksten en Laat de jongemannen LV 93:11-20 lezen. 

bespreking # w e | k e m a n j e r heeft Jezus een volheid van leven, licht en heerlijkheid verworven? 

Laat de jongemannen Johannes 14:6 lezen. 

• Op welke manier kunnen wij een volheid van leven, waarheid, licht en heerlijkheid ontvan-
gen? 

Laat de jongemannen inzien dat we door Jezus Christus tot de Vader moeten komen. Jezus 
heeft gezegd: 'Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan 
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door Mij.' Wij moeten tot Christus komen zoals Hij tot de Vader is gekomen. Dan zullen wij in 
Christus verheerlijkt worden, zoals Hij in de Vader verheerlijkt is. 

• Wat is de betekenis van de woorden 'tot Christus komen'? (Zijn stem in de Schriften herken-
nen, in zijn naam bidden tot de Vader, ons van onze zonden bekeren, de verordeningen voor 
onze zaligheid ontvangen en voor Hem al onze beproevingen en verleidingen doorstaan.) 

Leg uit dat we het licht en de waarheid kunnen verliezen. Laat de jongemannen LV 93:39 
lezen. 

• Op welke manieren kunnen wij licht en waarheid kwijtraken? 

Daar staat tegenover dat we meer licht en kennis verwerven als we de waarheden van het 
evangelie van Christus aanvaarden en doorgaan met God te dienen. Laat de jongemannen 
LV 84:44-47 lezen en onderstrepen. 

Tot slot 

Getuigenis Getuig dat we in Christus leven, waarheid en licht ontvangen. We hebben ons leven en de 
mogelijkheid om eeuwig te leven aan Jezus Christus te danken. We behoren op Hem te ver-
trouwen en in Hem te geloven, niet in onszelf of in andere mensen. Daarom gehoorzamen 
we zijn geboden en bidden tot de Vader in de naam van Christus. Daarom verootmoedigen 
we ons en bidden we of onze hemelse Vader ons wil helpen om op Christus te gaan lijken. 
Christus is de enige weg waarlangs we uiteindelijk bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren. 
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De Heilige Geest 17 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat de Heilige Geest een persoon van geest is, die van de 

Vader en de Zoon getuigt en ons naar Hen toe leidt. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Marcus 1:9-11; Lucas 3:22; 1 Nephi 11-27; 2 Nephi 32:4-5; 
Moroni 10:5 en Leer en Verbonden 88:3-4; 130:22. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potlood en papier voor elk jongeman. 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

De Heilige Geest is een persoon van geest 
Geef elke jongeman potlood en papier en vraag ze de volgende vragen te beantwoorden met 
'goed' of 'fout' (de antwoorden staan tussen haakjes): 

1. De Heilige Geest is een goddelijke invloed of macht die het heelal vervult. (Fout.) 

2. De Heilige Geest is een lid van de Godheid. (Goed.) 

3. De Heilige Geest is 'de Heilige Geest van belofte'. (Goed.) 

4. De Heilige Geest kan de gedaante van een duif aannemen. (Fout.) 

Vertel de jongemannen dat ze in deze les het antwoord op deze vragen zullen horen. 

Vraag de jongemannen LV 130:22 te lezen. 

Leg uit dat de Heilige Geest echt een Persoon is. Hij heeft een lichaam van geest en is iemand 
anders dan onze hemelse Vader en Jezus Christus. Lees en bespreek de volgende teksten en 
citaten. 

Leg uit dat de profeet Joseph Smith gezegd heeft: 

'Ik heb altijd gezegd dat God een afzonderlijke Persoon is, dat Jezus Christus een afzonder-
lijke Persoon is, die losstaat van God de Vader, en dat ook de Heilige Geest een afzonderlijke 
Persoon en een geest is. Deze drie zijn drie afzonderlijke persoonlijkheden en drie Goden.' 
(History of the Church, deel 6, blz. 474.) 

• Welke conclusie kunnen we hieruit trekken ten aanzien van de Heilige Geest? 

• Waarom denk je dat de Heilige Geest geen lichaam van vlees en beenderen heeft? 
(Anders kan Hij niet in ons wonen. Zie LV 130:22.) 

Laat een van de jongemannen Marcus 1:9-11 (of Lucas 3:22, of 1 Nephi 11:27) voorlezen. 

• Wat kan verwarrend zijn in deze verzen? (Mensen kunnen gaan denken dat de Heilige 
Geest de gedaante, de vorm van een duif kan aannemen.) 

Wijs erop dat de profeet Joseph Smith heeft uitgelegd dat de Heilige Geest een Persoon is die 
de vorm van een mens heeft en dat de duif alleen maar een uiterlijk symbool of teken van de 
Heilige Geest is. De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat de Heilige Geest op het moment 
dat Christus gedoopt was op Hem neerdaalde 'in de gedaante van een duif, eigenlijk in het 
teken van de duif, om van de bediening van de doop te getuigen.' Hij heeft gezegd: 

'Het teken van de duif is al vóór de schepping van de wereld ingesteld als getuige van de Hei-
lige Geest, en de duivel kan zich niet manifesteren in het teken van de duif. De Heilige Geest 
is een Persoon en heeft ook de vorm van een Persoon. Hij manifesteert zich niet in de vorm 
van een duif, maar in het teken van de duif. De Heilige Geest kan niet in een duif veranderd 
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worden, maar het teken van een duif is aan Johannes gegeven om de echtheid van de hande-
ling aan te geven, omdat de duif het embleem of teken is van waarheid en onschuld' (History 
of the Church, deel 5, blz. 260-261). 

De macht of invloed van de Heilige Geest 

Adviseur Maak duidelijk dat de profeten in de Schriften vaak afwisselend de woorden Heilige Geest, 
Geest, Geest der Waarheid, Geest des Heren en Heilige Geest der belofte gebruiken. Soms 
worden deze termen gebruikt om te verwijzen naar de persoon van de Heilige Geest, in 
andere gevallen worden ze gebruikt om zijn macht en invloed aan te duiden. Alleen als we 
zorgvuldig de context lezen waarin de term gebruikt wordt, zal ons duidelijk worden welke 
betekenis we eraan moeten hechten. 

Citaat, tekst en President Joseph F. Smith heeft duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen de persoon en de 
adviseur invloed van de Heilige Geest: 

'De Heilige Geest kan als een Persoon van Geest evenmin alomtegenwoordig zijn als de 
Vader of de Zoon, maar door zijn intelligentie, zijn kennis, zijn macht en invloed over en door 
de wetten der natuur, is hij alomtegenwoordig in alle werken van God, of kan Hij dit zijn.' 
(Evangelieleer; blz. 61.) 

Wijs erop dat de persoon van de Heilige Geest zich maar op één plaats tegelijk kan bevinden, 
maar zijn macht en invloed kunnen wel overal aanwezig zijn - overal, op hetzelfde moment. 

Laat een van de jongemannen LV 88:3-4 voorlezen. Zet daarna het volgende op het bord: 

Leg uit dat het verschil tussen de Heilige Geest en de macht en de invloed van de Heilige 
Geest kan worden verduidelijkt door een vergelijking met de zon en het licht dat ervan uitgaat. 
We weten dat de zon zelf maar op één plaats tegelijk kan zijn. Maar de hitte, het licht en de 
energie die ervan uitgaan kunnen het hele zonestelsel verlichten en vullen. Zo kan ook de 
Heilige Geest als persoon maar op één plaats tegelijk zijn, maar zijn invloed en macht kunnen 
de onmetelijke ruimte vullen en dat is dan ook het geval. 

De inwerking van de Heilige Geest op de sterfelijke mens 
Lees 2 Nephi 32:4-5 en Moroni 10:5 voor. 

• Wat staat er in deze verzen over de taak van de Heilige Geest? (Als wij ernaar streven de 
Heilige Geest bij ons te hebben, zal Hij ons de waarheid van alle dingen bekendmaken en 
laten zien wat we moeten doen om het eeuwige leven te verwerven.) 

Wijs erop dat het belangrijk is de aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven te leren 
onderkennen. De profeet Joseph smith heeft gezegd: 

'Deze eerste Trooster of Heilige Geest heeft geen andere invloed dan die van zuivere intelli-
gentie.' (Leringen, blz. 132.) 

Ouderling Parley P. Pratt heeft ook de invloed van de Heilige Geest beschreven: 

'[Zijn invloed] brengt alle verstandelijke vermogens tot leven, vergroot alle natuurlijke gevoe-
lens en maakt ze rijker en reiner. Hij schenkt wijsheid, waardoor die vermogens en gevoelens 
dusdanig worden aangepast, dat ze op een goede manier gebruikt kunnen worden. Zijn 
invloed inspireert, ontwikkelt en cultiveert elk gevoel, elke vreugde, smaak, genegenheid en 
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aanhankelijkheid die in onze aard liggen. Die invloed inspireert ons tot deugd, vriendelijkheid, 
goedheid, zachtheid, mildheid en naastenliefde. Daardoor neemt de schoonheid van het 
uiterlijk en handelen van de mens toe. Door [zijn invloed] worden alle mogelijkheden van de 
lichamelijke en verstandelijke mens vergroot. Hij leidt tot gezondheid, kracht, bezieling en 
sociaal gevoel. Hij versterkt alle mogelijkheden van de lichamelijke en intellectuele mens. 
Hij versterkt de zenuwen. Kortom, hij is als het ware merg voor de beenderen, vreugde voor 
het hart, licht voor de ogen, muziek voor de oren en leven voor de gehele mens' (Key to the 
Science of Theology, blz. 101). 

Adviseur Bespreek dat we moeten streven naar de invloed van de Heilige Geest, zoals die door ouder-
ling Pratt beschreven is. De Heilige Geest zal vaak als Trooster optreden en vrede brengen in 
ons verstand en ons hart. Op andere momenten zal de invloed van de Heilige Geest ons 
ineens overvloedig inspireren, alsof er in ons verstand en in ons hart een licht wordt ontstoken. 
In dat licht ontdekken we nieuwe waarheden. Dat is de zuivere intelligentie waar Joseph Smith 
het over had. Dat is de zachte stem dat 'in uw verstand en in uw hart' spreekt (LV 8:2), het 
branden in je boezem (LV 9:8). 

Tot slot 
Samenvatting • Wat moeten wij doen om voortdurend te kunnen genieten van het gezelschap van de Hei-

lige Geest, het derde lid van de Godheid? (Geloof in Christus oefenen, ons bekeren, bidden, 
de Schriften bestuderen en de stille, zachte stem gehoorzamen.) 

Wijs erop dat we als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
gedoopt zijn en de gave van de Heilige Geest ontvangen hebben. Het behoort nu tot onze 
mogelijkheden om de Heilige Geest voortdurend als metgezel te hebben, mits we het waardig 
zijn. We moeten gehoor geven aan de influisteringen van de Heilige Geest om naar de tegen-
woordigheid van de Vader en de Zoon te kunnen terugkeren. De Heilige Geest maakt ons de 
waarheid van alle dingen bekend en leidt ons tot het eeuwige leven. 
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18 Gebed 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat hij, als hij voortdurend en oprecht bidt, oplossingen 
kan vinden voor zijn problemen, leiding en kracht kan ontvangen en rustig kan leven in een 
onrustige wereld. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: 2 Nephi 23:8; Enos; Alma 34:17-27; 37:35-37; Ether 3:1-15 en 
Leer en Verbonden 8:2; 9:8-9. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 7, een ruimtevaartuig. 
c. Een potlood voor elke jongeman. 
d. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Maak voor elke jongeman een kopie van het uitreikblad 'Persoonlijke evaluatielijst' die 
achterin de les staat. 

4. Geef twee jongemannen de opdracht om Ether 3:1-15 en Enos 1:1-27 te lezen en er verslag 
over uit te brengen. Stimuleer ze om deze teksten tijdens de voorbereiding met hun ouders, 
huisonderwijzers of met kerkleiders te bespreken. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Plaat en bespreking Laat plaat 7, een ruimtevaartuig zien. Leg uit dat een van de wonderen van de moderne 
wetenschap is dat we nu mensen de ruimte in kunnen sturen met een snelheid van duizenden 
kilometers per uur en dat we ze instructies en aanwijzingen kunnen geven als ze duizenden 
kilometers ver weg zijn. 

• Als je weet dat de mens op deze manier kan communiceren, is het dan niet geloofwaardig 
dat God ons door middel van de Heilige Geest boodschappen kan sturen als we tot Hem bid-
den? 

Leg uit dat we door onze hemelse Vader naar de aarde gestuurd zijn om onze zending in dit 
leven te vervullen. Tijd en afstand beletten Hem niet om ons daarbij te helpen. Als wij tot 
Hem bidden kunnen we aanwijzingen ontvangen over de manier waarop we bij Hem kunnen 
terugkeren. 

Een oprecht hart en eerlijke bedoelingen 
Bespreking • Hoe lang geleden heb je een goed gesprek gehad met een goede vriend? Hoe lang duurde 

dat? Waar heb je het over gehad? 

Stel de volgende vragen, maar eis niet dat de jongemannen ze hardop beantwoorden. 

• Hoe lang geleden heb je voor het laatst gebeden? Hoe lang duurde dat gebed? Wat heb je 
gebeden? 

Citaat Lees de volgende verklaring voor: 

'We zouden ons allemaal genomen voelen als een vriend van ons iedere dag hetzelfde tegen 
ons zei, liet merken dat het gesprek een opgave voor hem was en zat te popelen om TV 
te gaan kijken en van ons af te zijn.' (Ezra Taft Benson, 'Improving Communication with Our 
Heavenly Father', Prayer, blz. 111.) 

Teksten en Laat de jongemannen in stilte Alma 37:35-37 lezen. 

bespreking • VVat zou iemand doen als hij deed wat in vers 36 beschreven staat? Waarom? 
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• Wat wordt er bedoeld met 'raadpleeg de Heer'? 

Wijs erop dat het woord raadplegen duidt op tweerichtingsverkeer, op het elkaar aanhoren. 
Daarom moeten we tijdens ons gebed zowel luisteren als praten als we onze bedoelingen, 
doelen en zorgen met onze hemelse Vader bespreken. 

Leg uit: gewoonlijk ontvangen we als we naar onze hemelse Vader luisteren antwoord in de 
vorm van gedachten of gevoelens. 

• Wat wordt bedoeld met 'in alles wat gij doet'? 

Laat een jongeman Alma 34:17-27 voorlezen. Leg uit: de Heer wil dat we alles met Hem bespre-
ken en zijn leiding zoeken bij alles wat we doen, zoals dat onder heel goede vrienden gebeurt. 

• Welke plaats moet het gebed volgens deze teksten in ons leven innemen? 

Leg uit: als de Heer wil dat we Hem bij alles wat we doen om raad vragen, is er niets wat voor 
Hem onbelangrijk is. 

Citaat Lees het volgende citaat voor: 

'Het is niet zo moeilijk om te leren bidden (...) Het gebed bestaat niet alleen uit woorden. Een 
waarachtig, gelovig, oprecht gebed bestaat vooral uit een gevoel dat uit het hart opwelt en 
een innerlijk verlangen van onze geest om de Heer nederig en in geloof om zijn zegeningen te 
smeken.' (Joseph Fielding Smith, Evangelieleer, blz. 216.) 

Adviseur Leg uit: echt bidden is van hart tot hart met onze hemelse Vader spreken. De sleutel tot het 
juiste gedrag bestaat eruit dat we altijd de Heer gedenken en zoeken, zodat we op het rechte 
en smalle pad blijven. Door vaak met de Heer te communiceren, kunnen we alle nodige verbe-
teringen en aanpassingen aanbrengen zodat we blijven doorgaan in de richting van onze 
eindbestemming. We moeten voortdurend met onze hemelse Vader in contact blijven. Hij zal 
ons terugbrengen als we zijn aanwijzingen opvolgen. 

Verslagen en Vraag aan de twee jongemannen, die van tevoren hun opdracht hebben gekregen, om nu ver-
bespreking slag uit te brengen over Ether 3:1-15 en Enos 1:1-27. 

• Waarin komen deze twee verhalen overeen? (In beide gevallen is het begonnen met een 
oprecht, ernstig gebed en echte communicatie met de Heer.) 

Bespreek hoe eerlijk, openhartig en oprecht het gebed van Enos en de broeder van Jared is 
geweest. 

Activiteit en Vraag de jongemannen te willen denken aan hun persoonlijke gebeden van de laatste tijd. 
bordbespreking Geef elke jongeman een kopie van de 'persoonlijke evaluatielijst' en vraag hem om in stilte na 

te gaan hoe het met zijn gebeden gesteld is. Hij hoeft geen antwoorden op te schrijven, maar 
hij kan de vragen gebruiken als middel om te zien hoe doelmatig zijn gebeden zijn. 

• In welk opzicht zijn je gebeden anders dan die van Enos en de broeder van Jared? 

Teken bij het stellen van deze vraag het figuurtje met de naam 'Ik' op het bord en zet er 
'Gebed' boven. (Zie afbeelding.) 

Moedig de jongemannen aan om openhartig en in detail met elkaar te bespreken in hoeverre 
hun gebed verschilt van dat van Enos en de broeder van Jared. 

• Waardoor kan ons vermogen om doelmatig te bidden gedwarsboomd worden? 

Zet hun antwoorden op het bord onder de kop Problemen. 
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De sleutel tot de zegeningen van de hemel 

Bord Leg uit: als we een paar keer gebeden hebben en dan nog niet merken dat ons gebed ver-
hoord is, kunnen we ontmoedigd raken en stoppen met bidden over een bepaald probleem. 
We kunnen zelfs helemaal ophouden met bidden. Leg uit dat het juist op zulke momenten heel 
belangrijk is om te bidden. 

Schrijf op het bord, onder Oplossingen: Blijf bidden. 

Tekst en Laat door een quorumlid 2 Nephi 32:8 en ook het eerste deel van vers 9 voorlezen. 

bespreking # Waarom probeert Satan ons voortdurend van het bidden af te houden? (Het is zijn doel ons 
geluk te verstoren en ons even ongelukkig te maken als hij.) 

Moedig de jongemannen aan zich voor te nemen dat ze zich door Satan, andere mensen of 
omstandigheden niet van het gebed zullen laten afhouden. 

Citaat Leg uit dat president David O. McKay is ingegaan op de noodzaak om te volharden in het 
gebed. Hij heeft daarover gezegd: 

'Ik hoop dat er een dag zal komen (..) waarop u voor een muur komt te staan die onneembaar 
en ondoordringbaar lijkt; maar dat u, als u weet dat daarachter een taak ligt, niet terug zult 
deinzen en zult zeggen: "Dat kan ik niet." U kunt wel het verlangen hebben om over die muur 
te klimmen, maar dat is niet genoeg. Doe wat Jakobus (...) zegt: vraag God om kracht, maar 
voeg daaraan toe dat u ook geloof hebt, erken dat u in staat bent te doen wat in uw vermogen 
ligt. 

'Vanaf het punt waar u zich bevindt, kunt u naar die muur toelopen. Als u daar dan staat en 
u bent zover gegaan als u kunt, zult u merken dat uw gebed verhoord is, dat er een verborgen 
ladder is waarmee u de muur kunt beklimmen, of dat er een deur is die u eerst niet had opge-
merkt. Gods hand zal u getoond worden.' (Treasures of Life, blz. 303-304.) 

Verhaal Lees het volgende verhaal voor, of vertel het: 

Jan was negentien. Onder applaus liep hij rustig naar het podium om de tafeltennistrofee van 
de school in ontvangst te nemen en hij dacht terug aan de jaren dat zijn klasgenoten om hem 
hadden gelachen en aan de vernederingen die ze hem hadden laten ondergaan. Bij zijn 
geboorte had hij een hersenbeschadiging opgelopen, waardoor hij aan één oog blind was, 
niet goed kon horen zonder een lelijk gehoorapparaat en zijn linkerhand niet kon gebruiken. 
Ondanks dat had Jan zijn handicaps overwonnen. 

Na zijn eindexamen heeft Jan een voltijdzending vervuld. Op het ogenblik is hij organist in zijn 
wijk, en zelfs met twee gezonde handen kun je dat alleen maar worden als je jaren oefent. 

Jan is zijn moeilijkheden te boven gekomen omdat hij, toen hij nog klein was, dacht: Anderen 
vinden me dan niet aardig en willen niet met me omgaan, maar God misschien wel. Door dat 
geloof en dat verlangen kon hij neerknielen en oprecht bidden. In antwoord op zijn gebed 
heeft Jan onnoemelijk veel liefde, begrip en vrede ondervonden die alleen God kan schenken. 
Daardoor heeft hij de moed en de kracht gevonden om zijn handicap te overwinnen en te 
worden zoals hij wilde zijn. 

Bordbespreking Leg uit: de meesten van ons hebben zulke lichamelijke handicaps niet, maar wel worden we 
geconfronteerd met allerlei moeilijkheden waar geloof en vertrouwen in de Heer bij nodig zijn. 
Als we ons tot de Heer wenden en zelf al het mogelijke doen, kunnen we alles aan. 

Zet op het bord onder Oplossingen: Bid over dingen die je nodig hebt 

• Wat zou er met Jan gebeurd zijn als hij de Heer niet om troost en leiding gevraagd had? 
(Hij zou misschien ontmoedigd zijn geraakt en vol zelfmedelijden geweest zijn, zijn talenten 
niet ontwikkeld hebben en niet dat geluk en die vrede hebben gevonden die je voelt als je 
de Heer zoekt en op Hem vertrouwt.) 

• Waardoor ontstaan er spanningen in het leven van jonge mensen? 

Bespreek aan de hand van een probleem dat door de jongemannen zelf genoemd is, hoe ze, 
door middel van gebed, hulp kunnen vinden bij het oplossen van hun problemen. Vat de ant-
woorden van de jongemannen op het bord samen. Er kan komen te staan: 

1. Onder gebed over het probleem nadenken. 

2. Vasten en bidden. 
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3. Bekering; als je iets verkeerd hebt gedaan, om vergeving vragen. 

4. Bidden om leiding van ouders, de bisschop en andere leiders. 

5. Onder gebed de Schriften bestuderen. 

6. Vragen om hulp bij het overwinnen van zwakheden. 

Probeer tijdens deze bespreking de jongemannen te motiveren tot meer gerichte gebeden. 
Als het bijvoorbeeld gaat over problemen met een bepaald vak op school, kan de desbetref-
fende jongeman zich afvragen: 'Hoe belangrijk is de school voor mij? Hoe belangrijk is het vak 
waarmee ik zo'n moeite heb? Welke gewoonten en zwakheden staan mij in de weg? Hoe is 
mijn band met de docent?' Als hij over deze dingen heeft nagedacht, is hij beter in staat de 
Heer gericht om hulp te vragen. 

• Hoe vraag je de Heer voor dit concrete probleem dan meer gericht om hulp? (Vraag om de 
kracht om 's morgens een uur eerder op te staan om het vereiste opstel te maken of boek te 
lezen, vraag om geduld als je bijvoorbeeld je opstel opnieuw moet maken, of vraag om hulp, 
waardoor je belangrijke leerstof beter kunt onthouden.) 

Wijs erop dat een gebed een aantal aspecten heeft. Je moet onder woorden brengen wat je 
behoeften zijn, je moet zorgvuldig nadenken over de stappen die je moet ondernemen om je 
probleem op te lossen en tenslotte moet je de Heer beloven dat je zelf zult doen wat je kunt. 

Het antwoord op je gebeden herkennen 
Tekst en bespreking Spoor de jongemannen aan om voorbeelden uit hun eigen leven te vertellen. Laat vervolgens 

een jongeman LV 8:2 en een ander LV 9:8-9 voorlezen. Laat deze teksten door de jongeman-
nen onderstrepen en bekijken onder welke omstandigheden deze openbaringen gegeven 
werden. Herinner ze er zo nodig aan dat de Heer tegen Oliver Cowdery spreekt. In de eerste 
tekst wordt er tegen Oliver gezegd dat hij mag helpen bij het vertalen van de platen; in de 
tweede tekst wordt hem verteld waarom het hem niet lukt. 

Vat dit alles samen en leg uit: de Heer zal ons door een warm gevoel, of een gevoel van zeker-
heid en vrede, laten weten of iets goed is. Als iets niet goed is, zullen we een verdoving van 
gedachten of een gevoel van onbehagen ondergaan. 

Tot slot 
Lees de volgende uitspraak voor: 

'Het antwoord van de Heer komt heel zachtjes. Eigenlijk zijn er maar weinig mensen die zijn 
antwoorden ook werkelijk met hun oren horen. We moeten heel zorgvuldig luisteren, anders 
horen we ze niet. De meeste antwoorden van de Heer voelen we in ons hart als een warme, 
prettige ervaring, of ze komen als een gedachte in ons hoofd op. Degenen die ervoor open-
staan en geduld hebben zullen de antwoorden horen' (H. Burke Petersen, Conference Report, 
oktober 1973, blz. 13; of Ensign, januari 1974, blz. 19.) 

Vertel zelf over gevallen waarin u de aanwijzingen van de Geest hebt gevoeld, en vraag de 
jongemannen om meer voorbeelden. 

Leg er de nadruk op dat we vaak moeten volhouden als het antwoord niet meteen gegeven 
wordt. In sommige gevallen moeten we ons leven opnieuw onder de loep nemen. Maak 
het volgende duidelijk: je kunt iets als inspiratie beschouwen, terwijl het eigenlijk datgene is 
wat je het liefste wilt, en je kunt blijven bidden totdat je bevestigd krijgt dat iets goed is. 

Leg er de nadruk op dat dergelijke getuigenissen persoonlijk zijn, dat je er niet lichtvaardig 
mee moet omspringen en ze niet moet vertellen aan mensen die er niet in geloven. Wijs erop 
dat een jongeman waardig is om door gebed inspiratie te ontvangen als hij trouw is aan de 
beginselen van het geloof. 

Getuigenis en Getuig van de kracht van het gebed. Spoor de jongemannen aan om de communicatie met 
aansporing hun hemelse Vader open te houden door regelmatig en voortdurend te bidden. 

Citaat en 
adviseur 
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Persoonlijke evaluatielijst 
Evalueer je persoonlijke gebeden door het overwegen van onderstaande beweringen. Misschien bedenk je er 
zelf nog wel meer. 

1. Ik bid: 
a. Twee of meer keren per dag. 
b. Eenmaal per dag. 
c. Om de dag. 
d. Twee of meer keren per week. 
e. Eenmaal per week of minder. 

2. Meestal zijn mijn gebeden: 
a. Zinvol. 
b. Steeds hetzelfde. 
c. Een beetje afwisselend. 

3. Ik bid voor: 
a. Leiding van de Heilige Geest. 
b. Mijn familie. 
c. Mijn vrienden. 
d. De gezinsleden van mijn huisonderwijzers. 
e. Mijn leerkrachten. 
f. Goede resultaten op school. 
g. Kracht en leiding in bepaalde zaken. 
h. Vergeving. 
i. Gaven van de Geest. 
j. Hulp bij het nemen van de juiste beslissingen. 

4. Tijdens mijn gebed: 
a. Ontvang ik leiding en ingevingen van de Heer. 
b. Voel ik me dicht bij mijn hemelse Vader. 
c. Ben ik er altijd met mijn gedachten bij. 
d. Ben ik er meestal met mijn gedachten bij. 
e. Dwalen mijn gedachten weieens af. 
f. Dwalen mijn gedachten altijd af. 
g. Val ik meestal in slaap. 

5. Als ik bid: 
a. Zeg ik tegen de Heer hoe ik denk dat ik me kan verbeteren. 
b. Vraag ik om hulp om mezelf in bepaalde dingen te verbeteren. 
c. Vraag ik om zegeningen in het algemeen. 
d. Zeg ik een standaardgebed op. 

6. Tijdens mijn gebed: 
a. Bedank ik de Heer voor zijn hulp bij bepaalde problemen. 
b. Noem ik de dingen waarvoor ik dankbaar ben, zoals voedsel, mijn familie, en de kerk. 
c. Dank ik de Heer voor mijn zegeningen in het algemeen. 
d. Vergeet ik meestal te bedanken. 

7. Ik bid in mijn hart, denk aan mijn hemelse Vader en praat met Hem: 
a. Vele malen per dag. 
b. Een paar keer per dag. 
c. Zelden. 
d. Bijna nooit. 
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Vasten 19 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat vasten, als het goed begrepen en toegepast wordt, een 

middel is om je spiritualiteit en je geloof te vergroten. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Ester 4:3; Jesaja 58:3-11; Joël 2:12; Matteüs 4:1-4; 6:16-18; 
9:14-15; Mosiah 27:22-24; Alma 5:44-46; 17:1-3; 34:28; 3 Nephi 27:1-3 en 
Leer en Verbonden 59:13-14. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Vertoon de videofilm 'De wet van vasten' (Supplement bij het hulpboek voor de 
gezinsavond [video], 54736 120). 

Inleiding 

Herhaal de volgende grondbeginselen met de jongemannen. Als ze die al kennen, kunt u 
vragen stellen zodat ze zelf de antwoorden kunnen geven. U kunt eventueel ook een of meer 
jongemannen van tevoren vragen om de vasten aan de rest van het quorum uit te leggen. 

Als leden van de kerk vasten we één dag per maand. Dat houdt in dat we twee maaltijden 
overslaan en ook niet drinken. Maar vasten is meer dan alleen maar niet eten en drinken. 
Als we vasten moeten we ons concentreren op geestelijke zaken. 

Door de vasten kunnen we grote geestelijke kracht ontwikkelen. Het is een manier om de Heer 
te eren en onze gehoorzaamheid en toewijding te tonen. Het is ook een manier om speciale 
hulp, kennis of andere zegeningen te vragen. Vasten moet altijd gepaard gaan met gebed. 

• Welke gevoelens of omstandigheden breng je met de vasten in verband? 

Vraag de jongemannen LV 59:13-14, Ester 4:3 en Joël 2:12 hardop voor te lezen en daarbij te 
letten op woorden die met vasten te maken hebben. 

• Welke woorden in deze teksten hebben met vasten te maken? 
(Vreugde, verheugen, weeklagen, geweenen rouw.) 

• Waarom denk je dat in de Schriften de vasten zowel met droefheid als met vreugde 
verbonden wordt? 

• Welke ervaringen heb jij met vasten gehad? 

Leg uit: in de les zullen we bespreken waarom je vast, hoe je op een goede manier kunt 
vasten en welke zegeningen er uit vasten voortkomen. Door op een goede manier te vasten, 
kan rouw plaatsmaken voor vreugde. 

Teksten en Leg uit: Jezus heeft zijn discipelen tijdens de bergrede geleerd hoe ze moesten vasten. Laat 
bespreking een jongeman Matteüs 6:16-18 voorlezen. 

• Hoe moeten we ons, volgens deze tekst, tijdens de vasten gedragen? 

Leg uit dat Jezus vaak heeft gevast en gebeden. Laat een jongeman Matteüs 17:18-21 
voorlezen. 

• Waarom konden de discipelen de kwade geest niet uitwerpen? 

• Waarom denk je dat Jezus zo vaak gevast en gebeden heeft? 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Herhaling 

Tekst en 
bespreking 
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Adviseur 

Tekst en 
bespreking 

Bespreking 

Tekst en 
bespreking 

Verhaal 

Getuigenis 

Uit de vasten komen zegeningen voort 
Door te vasten kunnen we grote geestelijke kracht ontwikkelen. Het is een manier om de Heer 
te eren en onze gehoorzaamheid en toewijding te tonen. Het is ook een manier om speciale 
hulp, kennis of andere zegeningen te vragen. Vasten moet altijd gepaard gaan met gebed. 

Laat een jongeman 3 Nephi 27:1-3 voorlezen. 

• Waarom hadden de discipelen zich verenigd in vasten en gebed? 

• Hoe beantwoordde de Heer het gebed en de vasten van zijn discipelen? 

Vasten en bidden zijn een manier waarop we hongeren en dorsten naar God, waarop we Hem 
dichter naderen en Hem om hulp vragen. Als we vasten zonder erbij te bidden zal het voor-
naamste gevolg zijn dat we honger krijgen. Als we vasten en bidden kan onze lichamelijke 
honger ons eraan herinneren dat we geestelijk moeten hongeren en dorsten naar God en zijn 
rechtschapenheid. Door vasten kunnen we nederiger worden en nader tot Hem komen. 

• Voor welke dingen is het goed om te vasten? 

• Hoe heb jij vasten en bidden ervaren? 

• Voor welke dingen zou jij nu willen vasten en bidden? 

Vertel dat er in de Schriften veel voorbeelden staan van mensen die zegeningen hebben 
ontvangen door vasten en bidden. 

Laat een jongeman Mosiah 27:22-24 voorlezen. Vraag een jongeman of hij kan vertellen hoe 
deze situatie is ontstaan. 

• Wat staat er in deze tekst over de manier waarop je om hulp van de Heer kunt vragen? 

Leg uit dat er zich weieens situaties voordoen waarin mensen een langere vastenperiode 
aanhouden, maar dat we gewoonlijk maar vierentwintig uur vasten. 

Laat een jongeman Alma 5:44-46 voorlezen. Leg uit: Alma de jonge zegt dit ongeveer tien 
jaar na het wonder dat in Mosiah 27 beschreven wordt. 

• Hoe heeft Alma de jonge zijn getuigenis van het evangelie verkregen? 

Laat een jongeman Alma 17:1-3 voorlezen. 

• Welke zegeningen ontvingen de zonen van Mosiah door hun gebeden en hun vasten? 

• Welke invloed hadden deze zegeningen op hun zendingsactiviteiten? 

Lees of vertel het volgende verhaal, verteld door ouderling Matthew Cowley. Het maakt ons 
duidelijk hoe we door een juiste manier van vasten de Geest van de Heer kunnen ontvangen: 

'We hebben een wederzijdse vriend die in Honolulu woont, (...) een jonge bisschop die erg rijk 
is, maar toch heel nederig. Op een dag werd hij door een zuster uit zijn wijk vanuit Queen's 
Hospital gebeld met het verzoek om daar haar zoon te komen zalven, die aan kinderverlam-
ming leed. Ze zei: "Bisschop, komt u alstublieft, mijn zoon heeft kinderverlamming en ik wil 
graag dat u hem zalft." Ze wachtte de hele dag, maar hij kwam niet opdagen. Die avond niet, 
en de volgende morgen nog niet. Hij kwam pas laat in de middag. Ze viel tegen hem uit. Ze 
maakt hem uit voor alles wat lelijk was. "U bent mijn bisschop, ik bel u op om te vertellen dat 
mijn zoon kinderverlamming heeft gekregen. U bent uw eigen baas, u heeft drie auto's, een 
jacht en alles wat uw hartje begeert, u kunt uw tijd zelf indelen, en toch bent u niet gekomen. 
Nu pas bent u er, na een hele dag!" Toen ze klaar was en niets meer kon bedenken, glim-
lachte hij en zei: "Toen ik gisteren de telefoon neerlegde, ben ik direct gaan vasten. Ik heb 
vierentwintig uur gevast en gebeden. Ik ben nu zover dat ik uw zoon een zalving kan geven." 
Om vijf uur die middag werd de jongen, volkomen genezen, uit het ziekenhuis ontslagen.' 
{Matthew Cowley Speaks, blz. 149-150.) 

Vertel de jongemannen over een gelegenheid waarbij u gevast en gebeden hebt en gezegend 
werd. Geef uw getuigenis over de wet van vasten. 

Je verheugen in het woord van Christus 

Adviseur Leg uit dat er in Alma 17:1-3 staat dat de zonen van Mosiah hun grote geestelijke zegeningen 
niet alleen ontvingen omdat ze hadden gevast en gebeden, maar ook omdat zij 'de Schriften 
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Les 24 

Tekst en 
bespreking 

Adviseur 

ijverig [hadden] onderzocht, opdat zij het woord Gods mochten weten' (Alma 17:2). Tijdens de 
vasten kunnen we meer genieten van het woord van God dan van eten en drinken. 

Laat een jongeman Matteüs 4:1-4 voorlezen. 

• Op welke manier heeft Satan eerst geprobeerd de Heiland in verleiding te brengen? 

• Wat staat er in deze tekst over onze behoefte aan geestelijke voeding? 

Leg uit: net als ons lichaam heeft ook onze geest er behoefte aan gevoed te worden om te 
kunnen groeien en zich te ontwikkelen. Schriftstudie is een manier om onze geest te voeden. 

Leg uit dat de Heer herhaaldelijk heeft benadrukt dat we geestelijke voeding nodig hebben. 
Toen Hij uitleg gaf over de eed en het verbond van het priesterschap, zei de Heer tegen de 
priesterschapsdragers: 'En nu geef Ik u een gebod om uzelf in acht te nemen, en ijverig op de 
woorden des eeuwigen levens te letten. Want gij moet leven bij ieder woord, dat de mond 
Gods uitgaat' (LV 84:43-44). 

Zo heeft ook de profeet Nephi gezegd dat we ons in Christus' woord moeten verheugen (zie 
2 Nephi 31:20), en Moroni schreef in zijn verslag dat leden van de kerk in zijn tijd 'door het 
goede woord van God [werden] gevoed' (Moroni 6:4). Tijdens ons vasten moeten we onze ziel 
voeden door gebed en doordat we ons verheugen in het woord van Christus. Alleen daardoor 
kan de ziel die hongert en dorst naar gerechtigheid, worden gevoed. 

Door onze vastengaven worden vasten en gebed geheiligd 
Tekst en Leg uit dat we door de vasten in de gelegenheid worden gesteld voor de behoeftigen te zor-
bordbespreking gen. De Heer heeft ons geboden vastengaven te geven om de armen te helpen. Die gaven 

moeten tenminste zoveel bedragen als de kosten van de twee maaltijden die we tijdens de 
vasten overslaan. 

Laat een jongeman Alma 34:28 voorlezen. 

• Wat betekent het woord vruchteloos?(Vruchteloos betekent: zonder inhoud, leeg, zinloos, 
nutteloos.) 

• Wat moeten we doen om te voorkomen dat onze gebeden vruchteloos zijn? 

Laat een jongeman Jesaja 58:3-11 voorlezen. 

• Waarom accepteerde de Heer de vasten van de mensen niet? (Zie Jesaja 58:3-7.) 

• Welke belofte doet de Heer aan degenen die op de juiste manier vasten en een gulle 
vastengave schenken? (Zie Jesaja 58:8-11.) 

Zet, terwijl de jongemannen antwoord geven, de volgende zinnen op het bord: 

1. 'Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad' (vs. 8). 

2. 'Uw wond zal zich spoedig sluiten' (vs. 8). 

3. 'Uw heil zal voor u uitgaan' (vs. 8). 

4. 'De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn' (vs. 8). 

5. 'Als gij dan roept, zal de Here antwoorden' (vs. 9). 

6. 'De Here zal u voortdurend leiden' (vs. 11). 

7. 'De Here zal (...) u in dorre streken verzadigen' (vs. 11). 

8. 'Dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt' 
(vs. 11). 

Kortom, als we Hem nodig hebben, zal de Heer zeggen: 'Hier ben Ik' (Jesaja 58:9). 

Tot slot 

Bespreking • Hoe kan de vasten een bron van vreugde worden? 

Laat de jongemannen tot de slotsom komen dat je de vasten kunt beginnen met gevoelens 
van rouw en een smachtend verlangen, maar dat het kan plaatsmaken voor vreugde en 
blijdschap. Als we ons tijdens de vasten richten op de Heer en proberen om door gebed, 
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schriftstudie en offergaven zijn Geest bij ons te hebben, zal Hij ons zegenen met zijn Geest en 
ons troost geven. 

Samenvatting op het Zet, terwijl u ze bespreekt, de volgende punten op het bord en spoor de jongemannen ertoe 
bord en aansporing aan om elk beginsel tijdens de vasten toe te passen: 

1. Begin de vasten met een gebed. Vertel je hemelse Vader in je gebed wat het doel is van je 
vasten en vraag Hem of Hij het tot welzijn van je ziel wil heiligen, en vraag dringend om zijn 
Geest. 

2. Onthoud je vierentwintig uur van eten en drinken. We hebben het advies gekregen om de 
vasten niet langer te laten duren. We moeten het doel van onze vasten goed voor ogen hou-
den en steeds een gebed in ons hart hebben. Steeds moeten we ons afvragen: 'Is mijn ver-
langen om de wil van God te doen net zo sterk als mijn verlangen naar eten en drinken?' Als 
we honger of dorst hebben, moeten we ons in het woord van Christus verheugen en bidden 
of zijn Geest ons mag voeden. 

3. Draag een gepaste vastengave aan de kerk af. Die moet minimaal gelijk staan aan de 
kosten van twee maaltijden. Bij twee gelegenheden heeft president Kimball erop aange-
drongen om, als we daartoe de middelen hebben, meer dan het minimum te betalen: 

'leder lid dient een royale vastengave af te dragen voor de armen en behoeftigen. Die gave 
moet minstens de waarde hebben van de twee maaltijden die we door de vasten hebben 
uitgespaard.' (Conference Report, oktober 1977, blz. 126, of de Ensign, november 1977, blz. 
78.) 

'We zijn weieens zo krenterig geweest dat we hebben uitgerekend hoeveel het ei kostte, 
dat we bij het ontbijt hebben genuttigd, en dat geld hebben we aan de Heer gegeven. Ik 
vind dat degenen die zich gemakkelijk kunnen bedruipen heel royaal moeten zijn. 

'(...) Ik vind dat we heel royaal moeten zijn en meer moeten geven dan het bedrag dat 
we met de niet gebruikte twee maaltijden hebben uitgespaard. Misschien moeten we, als 
we dat kunnen, wel tien keer zoveel geven' (Conference Report, april 1974, blz. 184). 

4. Sluit de vasten af met een gebed. Net zoals we de vasten met een gebed beginnen, en 
verder gaan met een gebed in ons hart, moeten we de vasten ook afsluiten met een gebed 
waarin we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid voor de vastenwet en andere 
zegeningen. 

5. Geef uw getuigenis. Als de gelegenheid zich voordoet, moeten we ons getuigenis geven 
zodat het geloof van anderen versterkt wordt en zij daardoor vreugde zullen hebben. Als we 
op de juiste manier vasten, zullen we de Geest van de Heer in grotere mate ontvangen. 
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Tiende betalen - een 
geestelijke test 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat het betalen van tiende grote zegeningen met zich 
meebrengt, dat het onze trouw op de proef stelt en dat het ons voorbereidt op het naleven 
van de hogere wet van toewijding. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Maleachi 3:10; Marcus 12:41-44; Mosiah 2:18-25; Moroni 7:6-9 en 
Leer en Verbonden 11:7; 97:8-12; 119:4. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 8, 'Het penningske van de weduwe'. 
c. Een bankbiljet voor het aanschouwelijk gedeelte van de les. 
d. Potlood en papier voor elke jongeman. 
e. Potloden voor het onderstrepen van teksten. 

3. Zet de tekst van Maleachi 3:10 op een poster. 

4. Draai de videofilm 'De vensteren des hemels' (Multivideo 1, 56100 120). 

OPMERKING Als u vorige week les 19 hebt gegeven, kom dan terug op de uitdaging die u de jongemannen 
gegeven hebt. U kunt een aantal jongemannen vragen iets over hun ervaringen tijdens de 
vasten te vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Aanschouwelijk Geef het bankbiljet aan een van de jongemannen. Vraag hem dan het aan u terug te geven, 
onderwijs Vraag, terwijl hij dat doet: 

• Ik heb je dat geld gegeven. Waarom geef je het terug? 

Zijn antwoord zal zijn: 'Dat vroeg u toch?' of: 'Het is niet van mij', of: 'Het is toch van u?' 

Vertel dat deze les handelt over de wet van tiende. 

• Wat heeft dat lesonderdeel met het bankbiljet en de wet van tiende te maken? 

Wij hebben alles aan onze hemelse Vader te danken 

Laat een jongeman Mosiah 2:18-25 voorlezen. 

• Wat bedoelt koning Benjamin als hij zegt dat onze hemelse Vader ons adem verleent? 

• Wat betekent de term 'onnutte dienstknechten' in Mosiah 2:21? 

• Wat zijn we onze hemelse Vader verschuldigd voor alles wat Hij ons gegeven heeft? 

• Waarom is het nodig dat we erkennen dat we van onze hemelse Vader afhankelijk zijn? 

• Welke zegeningen heb jij vandaag van onze hemelse Vader gekregen? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. Benadruk dat het heel belangrijk is dat 
we erkennen dat onze hemelse Vader de bron is van al onze zegeningen. 

President Spencer W. Kimball heeft eens het volgende verhaal verteld: 

'Al eerder heb ik verteld wat er gebeurde toen een vriend me meenam naar zijn landerijen. Hij 
opende het portier van een grote nieuwe auto, gleed achter het stuur en zei trots: "Wat vind 
je van mijn nieuwe wagen?" In al dat luxe comfort reden we door het platteland naar een 
schitterend nieuw landhuis, en niet zonder trots zei hij: "Hier woon ik." 

20 
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'Hij reed een lage, met gras bedekte heuvel op. In de verte verdween de zon achter de 
bergen. Hij overzag zijn uitgestrekte landerijen. Wijzend naar het noorden vroeg hij: "Zie je 
dat groepje bomen daar?" Ik zag ze duidelijk staan in het afnemende licht. 

'Hij wees naar het oosten. "Zie je dat meer daar fonkelen in het licht van de ondergaande 
zon?" Ook dat was duidelijk te zien. 

'"Kijk nu eens naar die rotswand in het zuiden." We draaiden ons om. Hij wees me op een aan-
tal schuren, silo's en de boerderij in het westen. Met een wijds gebaar schepte hij op: "Vanaf 
die bomengroep tot het meer, van het meer tot de rotswand, van daar tot de boerderij en de 
bijgebouwen, en alles wat ertussen ligt - dat alles is van mij. En die donkere vlekken in het 
weiland - dat is vee, en dat is ook van mij." 

'Ik vroeg hem toen hoe hij het in bezit had gekregen. Het werd me duidelijk dat het land vroe-
ger door de regering was weggegeven. Zijn advocaat had hem verzekerd dat hij het onbe-
laste eigendomsrecht had. 

'"Hoe is de regering er aangekomen?" vroeg ik. "Wat hebben ze ervoor betaald?" Er schoot 
me te binnen wat de psalmist gezegd heeft en wat door Paulus zo duidelijk bevestigd is: 
"Want de aarde en haar volheid is des Heren." (1 Korintiërs 10:26). 

'En toen vroeg ik: "Kwam het eigendomsrecht van God, de Schepper en eigenaar van de 
aarde? Is Hij betaald?" (...) 

'Toen vroeg ik: "Wat heb jij ervoor betaald? Waarmee heb jij deze landerijen gekocht?" 

'"Met geld!" 

'"Hoe ben je aan dat geld gekomen?" 

'"Ik heb er heel hard voor moeten werken." 

'Toen vroeg ik hem: "Waar heb je de energie ervoor vandaan gehaald?" 

'Hij zei iets over eten en drinken. 

"'Waar komt je voedsel vandaan?" 

'"Daar zorgt de zon voor, en de atmosfeer en de aarde en er is water voor nodig." 

'"En wie heeft voor dat alles gezorgd?" 

'Ik citeerde de psalmist: "Een regen van milde gaven storttet Gij uit, o God, Gij versterktet uw 
erfdeel toen het was uitgeput" (Psalm 68:10). (...) 

'Ik zei (...): "Volgens mij staat er nergens in de heilige Schrift dat God heeft gezegd dat Hij je 
dit land onvoorwaardelijk in eigendom geeft. (...) 

'"Het lijkt meer op een pachtcontract waarvoor je pacht moet betalen, dan op eigendoms-
recht." 

'Maar mijn vriend bleef volhouden dat het allemaal van hem was. Het was alsof hij zichzelf 
ervan moest overtuigen, terwijl hij eigenlijk wel wist dat hij alleen maar erfpachter was. 

'Dit alles is jaren geleden voorgevallen. Later heb ik hem in zijn doodskist zien liggen, temid-
den van luxueus meubilair in een vorstelijk huis. Hij had veel bezittingen. Ik heb zijn handen op 
zijn borst gevouwen en zijn ogen gesloten. Ik heb op zijn begrafenis gesproken en ik volgde 
de stoet vanaf zijn landgoed tot aan zijn graf, een klein, rechthoekig stukje lapje grond. 

'Later heb ik die landerijen nog eens gezien, geel van het graan, groen van de klaver, wit van 
de katoen. Niets deed meer denken aan de man die dit alles ooit het zijne had genoemd.' 
('President Kimball Speaks Out on Tithing', New Era, april 1981, blz. 6-8.) 

Leg het volgende uit: door tiende te betalen worden we eraan herinnerd dat onze hemelse 
Vader alles wat we hebben aan ons gegeven heeft. Trouw tiende betalen is een manier om te 
erkennen dat al onze zegeningen van Hem afkomstig zijn. 

Door het betalen van tiende helpen we mee aan de opbouw van Gods koninkrijk 

Vragenspel Geef de jongemannen potlood en papier en laat ze de cijfers 1 tot en met 10 onder elkaar op 
papier zetten. De bedoeling is dat ze, door het beantwoorden van de volgende goed/fout-

vragen peilen of ze de wet van tiende goed begrijpen. Lees de uitspraken één voor één op 
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en laat de jongemannen achter elk cijfer een G of een F noteren. De goede antwoorden 
staan tussen haakjes. 

1. Als je een tiende van je inkomen aan de armen geeft en aan de bisschop vertelt dat je dat 
gedaan hebt, telt dat als tiende. (Fout.) 

2. Tiendebetalers ontvangen geestelijke zegeningen. (Goed.) 

3. Als iemand niet genoeg heeft om in de behoeften van zijn gezin te voorzien (voedsel, 
kleding, onderdak), hoeft hij geen tiende te betalen. (Fout.) 

4. De kerk gebruikt het tiendegeld voor het drukken van lesboeken en de bouw van kerk-
gebouwen en tempels. (Goed.) 

5. De kerk gebruikt de tiende niet om het zendingswerk te steunen. (Fout.) 

6. De mensen in het Oude en het Nieuwe Testament die Gods wetten naleefden, betaalden 
tiende. (Goed.) 

7. Je hoeft geen tiende te betalen om een tempelaanbeveling te krijgen. (Fout.) 

8. Tijdens de tiendevereffening neem je met de bisschop, de gemeentepresident of de zen-
dingspresident het overzicht van je tiende van het hele jaar door. (Goed.) 

9. Door tiende te betalen bereid je je voor op het naleven van de hogere wet van toewijding. 
(Goed.) 

10. Een van de belangrijkste aspecten van het tiende betalen is de instelling waarmee we dat 
doen. (Goed.) 

U geeft vervolgens de antwoorden, en daarbij bespreekt u ook alle uitspraken. Geef de jonge-
mannen de gelegenheid om vragen te stellen. Laat ze hun eigen fouten verbeteren, maar 
vraag niet hoeveel goede antwoorden ze hadden. 

Tekst, bespreking Laat een jongeman LV 119:4 voorlezen, 
en citaat 

• Wat is volgens deze tekst een volledige en eerlijke tiende? 

Vertel dat president Kimball een duidelijke definitie van tiende heeft gegeven: 

'Van tijd tot tijd ontvangt het kantoor van het Eerste Presidium verzoeken om inlichtingen van 
kerkleden die willen weten wat nu precies als tiende gerekend wordt. 

'Wij hebben onveranderlijk geantwoord dat de eenvoudigste verklaring die wij kennen, de ver-
klaring van de Heer zelf is, en wel dat de kerkleden jaarlijks "een tiende van al hun inkomsten" 
behoren te betalen (zie LV 119:4).' (De Ster, april 1981, blz. 158.) 

Beklemtoon nogmaals dat tiende een tiende deel is, en dat iemand die geen tiende deel geeft, 
geen tiendebetaler is, maar alleen iets aan het tiendefonds bijdraagt. 

Adviseur Wijs erop dat onze hemelse Vader zijn koninkrijk op aarde opbouwt met behulp van de tiende. 
Als de heiligen geen tiende zouden betalen, zou veel van zijn werk niet gedaan worden. 

Tekst en Laat een jongeman LV 97:8-12 voorlezen. 

bespreking • VVat betekent 'gewillig zijn [je] verbonden door opoffering' na te komen? 
Wijs erop dat Jezus in deze verzen de heiligen gebood een tempel te bouwen en die te finan-
cieren uit het tiendefonds. Leg uit dat tiendegeld nodig is voor de opbouw van Gods konink-
rijk. Belangrijker is nog dat we door het betalen van tiende onze hemelse Vader onze liefde 
tonen. Als we Hem niet genoeg liefhebben om tiende te betalen, zullen we uiteraard bepaalde 
zegeningen, die voorbehouden zijn voor degenen die wel van Hem houden, niet ontvangen. 

• Waarom moet iemand een volledige tiende betalen om verhoogd te worden in het priester-
schap, op zending te gaan, in de tempel te trouwen of om een tempelaanbeveling te krijgen? 

Het verband tussen de wetten van offerande, tiende en toewijding 
Bespreking Leg uit dat we, om de wet van tiende te kunnen begrijpen, eerst moeten begrijpen waarom we 

moeten offeren. Onze hemelse Vader heeft ons geboden te offeren. Om bij Hem terug te 
keren, moeten we bereid zijn alles te geven wat Hij van ons vraagt. 
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• Wanneer heb jij tijd, geld of iets anders geofferd om Jezus na te volgen of om zijn kerk te 
steunen? 

• Welk gevoel had je toen je dat offer bracht? Welke zegeningen heb je ervoor ontvangen? 

Leid het gesprek zodanig, dat de volgende punten aan de orde komen: 

1. Als we iets voor anderen opofferen, leren we een liefde te ontwikkelen die lijkt op de liefde 
van Christus: 'Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden' 
(Johannes 15:13). 

2. Door iets voor anderen op te offeren, worden we onzelfzuchtig en nederig. 

3. Door iets voor onze hemelse Vader op te offeren, laten we zien dat we Hem willen gehoor-
zamen en ten koste van alles trouw willen zijn. 

4. Alles wat we met oprechte bedoelingen aan onze hemelse Vader geven, wordt heilig, 
en anderzijds vergroot het onze heiligheid. 

5. Door te offeren, gaan we meer van onze hemelse Vader en van Jezus houden en gaan we 
meer op Hen lijken. 

6. Iets offeren met de juiste beweegredenen brengt ons oprechte vreugde en echt geluk. 

Adviseur Het betalen van tiende bereidt ons ook voor op het naleven van de wet van toewijding. Onder 
de wet van toewijding wijden we alles wat we hebben toe aan onze hemelse Vader en krijgen 
dan terug wat we nodig hebben. Leg uit dat de Nephieten, nadat Jezus bij hen was geweest, 
leefden volgens de wet van toewijding. Ze ontvingen dan ook de zegeningen die voortkomen 
uit het naleven van die hogere wet. 

Tekst en Laat een jongeman 4 Nephi 1:3 voorlezen. 

bespreking # l_loe z Q ( j . . . -e v o e | e n a ) s j o u g e v raagd werd om alles wat je had aan de kerk te geven? 

• Hoe moeten wij worden om de wet van toewijding te kunnen naleven? 

De juiste instelling 

Plaat en Laat plaat 8, 'Het penningske van de weduwe' zien. Vertel dat deze vrouw, die erg arm was, 
tekstbespreking een muntstukje dat 'penning' genoemd werd in de offerkist deed. 

Laat een jongeman Marcus 12:41-44 voorlezen. 

• Waarom is onze instelling bij het betalen van tiende zo belangrijk? 

Zorg dat de jongemannen het volgende begrijpen: 

1. Onze hemelse Vader vindt het niet prettig als we tiende betalen uit angst om gestraft te wor-
den of om een beloning te krijgen. Onze hemelse Vader vindt het veel fijner als wij het beta-
len uit liefde voor Hem. 

2. Rechtschapenheid is: het goede doen omdat je dat graag doet. Iemand die goed doet 
om indruk te maken op andere mensen is niet echt rechtschapen. 

Test je eigen rechtschapenheid 

Citaat Vertel dat Joseph F. Smith heeft gezegd dat het betalen van tiende een test was van onze 
rechtschapenheid. Laat door een jongeman de volgende uitspraak voorlezen: 

'Door dit beginsel (tiende) zal de trouw van de leden van de kerk worden beproefd. Door 
dit beginsel zal duidelijk worden wie er vóór het koninkrijk Gods en wie er tegen is.' 
(.Evangelieleer; blz. 222.) 

Poster en Hang de poster op met het gebod uit Maleachi 3:10. 

bespreking # W e ) k e z e g e n ingen worden beloofd aan degenen die dit gebod naleven? 

Wijs erop dat sommige kerkleden vanwege deze belofte weieens denken dat ze rijk zullen 
worden als ze hun tiende betalen en verder geen problemen zullen hebben. Het is belangrijk 
dat we inzien dat dit niet altijd opgaat, en het zou ook niet altijd goed voor ons zijn. Zegenin-
gen van onze hemelse Vader kunnen weieens vermomd als moeilijkheden of beproevingen in 
ons leven komen. De heerlijkste zegeningen zijn geestelijk, niet materieel. 
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Les 24 

Laat een jongeman LV 11:7 voorlezen. 

Vertel de jongemannen hoe uw gezin of iemand die u kent, gezegend werd vanwege gehoor-
zaamheid aan de wet van tiende. Vraag of ze ook over dergelijke ervaringen willen vertellen. 

Tot slot 
Citaat en adviseur Lees de volgende uitspraak voor: 

'De Heer (...) zegt duidelijk dat de wet van tiende zijn wet is en dat al zijn volgelingen tiende 
moeten betalen. Het is voor ons een eer en een voorrecht, het is voor onze veiligheid en het is 
een belofte, het is een grote zegen om deze wet van God na te leven.' (Spencer W. Kimball: 
'President Kimball Speaks Out on Tithing', New Era, april 1981, blz. 6.) 

Leg uit dat we dit gebod moeten gehoorzamen met blijdschap en dankbaarheid voor het voor-
recht dat we lid zijn van de kerk van Christus en de kans hebben om het grootste werk in deze 
tijd op aarde te steunen. 

Getuigenis Geef uw getuigenis over het belang van de wet van tiende en de zegeningen die het betalen 
van tiende met zich meebrengt. 

Aansporing Breng de jongemannen tot het inzicht dat ze twee belangrijke dingen zullen gaan begrijpen 
als ze vóór alles hun tiende betalen: 

1. 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben' (Exodus 20:3). 

2. Het is veel gemakkelijker om een tiende af te staan als je de andere negen tienden nog hebt 
dan wanneer je die al hebt uitgegeven. 

Spoor elke jongeman aan dat hij zijn liefde voor zijn hemelse Vader toont door een volledige 
tiende te betalen, ongeacht eventuele financiële moeilijkheden. Spoor elke jongeman aan dit 
gebod met een dankbaar hart te onderhouden. 
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De taken van het quorum 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat het een belangrijke taak van het priesterquorum is om 
door middel van liefde en dienstbetoon de broederschap tussen de leden van het quorum te 
versterken. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed Johannes 13:34-35; Mosiah 18:8-9 en Leer en Verbonden 
29:34-35. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Quorums dragen er zorg voor dat de leden hun taken vervullen 
Bordbespreking • Waarom worden zoveel mensen lid van een club, bende, broederschap of een andere 

organisatie? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. Aan de orde kunnen komen: 

1. Vanwege gemeenschappelijke interesses. 

2. Vanwege de behoefte ergens bij te horen. 

3. Om dienstbaar te kunnen zijn. 

4. Voor bescherming. 

Wijs erop dat een priesterschapsquorum in al deze behoeften kan voorzien. Priesterschaps-
dragers doen werk voor onze hemelse Vader (zie Mozes 1:39). Dat vereist dat we om elkaar 
geven en oprechte belangstelling voor elkaar hebben. De voordelen van het lidmaatschap 
van een quorum wegen in belangrijke mate op tegen die van het lidmaatschap van andere 
organisaties. 

• Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap van een quorum? (Ook de antwoorden op 
deze vraag kunt u op het bord zetten, zodat duidelijk wordt dat het quorum in meer behoeften 
voorziet dan andere organisaties.) 

Verhaal Ouderling Vaughn J. Featherstone heeft eens verteld over de manier waarop de vader van Les 
Goates, Georges Goates, door zijn priestersquorum geholpen werd. In het najaar van 1918 
had George Goates door de vreselijke griepepidemie in de Verenigde Staten, binnen zes 
dagen vier van zijn gezinsleden verloren. Les en zijn broer Floyd zaten in die tijd in het leger, 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

'Na het ontbijt zei mijn vader (George Goates) tegen (mijn broer) Francis: "Kom jongen, we 
kunnen beter maar even naar het land gaan om te zien of we nog een lading bieten uit de 
grond kunnen halen, voordat ze nog vaster vriezen. Ga je mee?" 

'Francis reed de wagen voor en mijn vader klom erop. Toen ze op de Saratoga Road reden 
kwamen ze wagens vol met bieten tegen die door boeren uit de buurt naar de fabriek 
gebracht werden. In het voorbijgaan riepen de boeren die op de bok zaten: "Hallo, oom 
George!" "Moeilijk voor je, George!" "Wij zijn je vrienden, George". 

'Op de laatste wagen zat de dorpskomiek, de sproetenkoning Jasper Rolfe. Hij wuifde vrolijk 
en riep: "Je hebt het gehoord, oom George! Dat waren ze allemaal!" 

'Mijn vader zei tegen Francis: "Ik zou willen dat wij ze allemaal hadden." 

21 

80 



Toen ze bij het hek kwamen, sprong Francis van de grote rode bietenwagen af en deed het 
hek open. We reden de akker op. Vader trok de teugels strak, liet de paarden halt houden en 
keek over het veld van links naar rechts, van achteren naar voren en kijk - op het hele veld 
stond geen enkele suikerbiet meer. Toen drong het tot hem door wat Jasper Rolfe bedoeld had 
toen hij riep: "Dat waren ze allemaal!" 

Toen klom mijn vader van de wagen, pakte een handvol van de rijke, bruine aarde waarvan 
hij zoveel hield en nam toen wat bietenloof in zijn duimloze linkerhand. Even keek hij naar die 
symbolen van zijn werk, alsof hij zijn ogen niet kon geloven. 

Toen ging hij op een berg bietenloof zitten. Deze man, die binnen zes dagen vier van zijn 
geliefden had begraven, die de kisten had gemaakt, de graven had gedolven en ook nog had 
geholpen met de begrafeniskleding, deze verbazingwekkende, onwankelbare man ging op 
een hoop bietenloof zitten snikken als een klein kind. 

Toen stond hij op, veegde zijn tranen met zijn grote rode zakdoek af, keek omhoog naar 
de hemel en zei: "Dank u wel, Vader, voor de ouderlingen van onze wijk." (De Ster; november 
1973, blz. 472-474.) 

Bespreking Vraag de jongemannen om hun reacties op dit verhaal. U kunt benadrukken dat het een 
waargebeurd verhaal is en dat er nog veel meer van dit soort verhalen bestaan. U kunt daarna 
vragen stellen als: 

• Hoe kunnen we iemand met soortgelijke problemen helpen? 

• Dienstbetoonprojecten zoals die voor broeder Goates doen zich niet zomaar voor. Hoe komt 
dit soort projecten tot stand? 

• Bij welke goede dienstbetoonprojecten ben jij in het verleden betrokken geweest? Waar-
door is dat zowel voor jou als voor degene die hulp kreeg een goede ervaring geweest? 

Citaat Wijs erop dat het vaak niet gemakkelijk is om de behoeften, verlangens en voorkeuren van 
onze broeders te peilen. Dat is een grote uitdaging in onze pogingen om elkaar te versterken. 
Lees de volgende uitspraak van ouderling Rudger Clawson voor: 

'De priesterschap is een belangrijke broederschap die bijeen wordt gehouden door de eeu-
wige en onveranderlijke wetten van het evangelie. Het hele quorum moet van die broeder-
schap doortrokken zijn. Het zou tot de eerste zorg van het quorum moeten behoren om alle 
leden die in materiële, mentale of geestelijke nood zijn, hulp te bieden. De geest van broeder-
schap dient bij alle plannen en handelingen van het quorum de drijvende kracht te zijn. Als die 
geest consequent en met wijsheid wordt aangekweekt, zal er voor een priesterschapsdrager 
geen organisatie zijn waar hij liever bij zou horen.' (A Guide for Quorums of the Melchizedek 
Priesthood, blz. 3.) 

Het belang van het quorum 
• In het verhaal over broeder Goates was de behoefte aan hulp heel duidelijk. Vaak is dat niet 
het geval. Hoe kunnen wij beter peilen wat de mensen om ons heen, en dan in het bijzonder 
onze eigen quorumleden, nodig hebben? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. Maak u geen zorgen als dit punt niet 
zoveel gespreksstof oplevert. Er volgen meer gerichte vragen. 

• Waar heeft iemand behoefte aan als hij doof, blind, kreupel of op een andere manier 
gehandicapt is? 

• Met welke stoffelijke bezittingen zouden we eikaars leven kunnen verrijken? 

• Welke hulp kunnen we bieden aan een jongeman die het op sociaal gebied, op school of 
thuis moeilijk heeft? (Zorg ervoor dat u geen jongemannen in verlegenheid brengt. Leg meer 
de nadruk op de mogelijkheden die de jongemannen hebben, dan op de zwakke punten van 
de jongemannen in de klas die hulp nodig hebben, maar dat niet openlijk willen toegeven.) 

Laat de jongemannen Mosiah 18:8-9 lezen. 

• In welk opzicht kun je iemand die treurt helpen door samen met hem te treuren? 

• Hoe kunnen we iemand troosten die behoefte heeft aan troost? 

• Hoe kunnen we meer betrokken raken bij de lasten die iemand anders te dragen heeft en 
onszelf meer op de achtergrond plaatsen? 

Bordbespreking 

Tekst en 
bespreking 
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• Hoe kunnen we anderen met geestelijke moeilijkheden tot steun zijn? (Beklemtoon dat wij 
anderen moeten dienen naar het voorbeeld dat Jezus Christus ons gegeven heeft en dat onze 
hulp moet voortkomen uit onze oprechte liefde voor onze medemens.) 

• Hoe komt het dat jonge mensen soms de oorzaak zijn van het leed van anderen? 

Adviseur Besluit deze bespreking met erop te wijzen dat niet iedereen die troost nodig heeft dat ook 
laat blijken of hulp gaat zoeken. Wij moeten oog hebben voor diegenen in ons quorum die wel-
licht in nood verkeren en kijken hoe we ze zouden kunnen helpen. Die hulp zou simpelweg 
kunnen bestaan uit onze vriendschap. Het zou goed kunnen zijn ze te vertellen dat we merken 
dat ze hulp nodig hebben en dat we willen helpen. Het is vaak belangrijk dat er een quorumlid 
wordt aangewezen om een bepaalde persoon te helpen. Behalve oog hebben voor de noden 
van anderen en proberen daar iets aan te doen, is het ook belangrijk dat we ophouden dingen 
te doen of te zeggen waardoor een ander gekwetst kan worden. 

Tot slot 
T e k s t e n Verwijs nog eens naar de woorden van ouderling Clawson. Leg er de nadruk op dat hij heeft 
bespreking gezegd dat het quorum moet letten op de mentale, geestelijke en stoffelijke noden, maar dat 

uiteindelijk alle hulp die wij geven van geestelijke aard is. 

Laat de jongemannen LV 29:34-35 lezen. 

• Was de dienst die het quorum aan George Goates bewees stoffelijk of geestelijk? 

• In welk opzicht was het oogsten van bieten een geestelijke handeling? 

• Welke uitwerking had het op broeder Goates? 

Vraag een van de jongemannen om Johannes 13:34-35 voor te lezen. Leg uit dat lidmaat-
schap van het quorum ons een prachtige gelegenheid biedt om gehoor te geven aan de 
vermaning van de Heiland dat we elkaar moeten liefhebben zoals Hij ons liefheeft. 

Geef uw getuigenis van de liefde die we voor elkaar kunnen hebben. Vraag de jongemannen 
om niet te aarzelen als ze elkaar kunnen steunen, vergeven of helpen. Herinner ze eraan dat 
in het leven van een jongeman alleen zijn familie belangrijker moet zijn dan het quorum. Het 
welzijn van zijn broeders in de priesterschap moet prioriteit hebben. Het quorum biedt een 
prachtige gelegenheid om onze naasten van dienst te zijn. De Aaronisch priesterschapsdra-
ger doet hiermee belangrijk werk. 

Mogelijkheid 1 

Stel met de leiders van het quorum of met alle quorumleden vast welke behoeften er in het 
quorum zijn. Overdenk onder gebed welke minder-actieve leden er zijn, of welke leden 
in moeilijke omstandigheden verkeren. Maak specifieke plannen voor de hulpverlening en 
organiseer die. 

Mogelijkheid 2 

Organiseer een activiteit die erop gericht is de jongemannen nader met elkaar kennis te laten 
maken. Geef elke jongeman ruimschoots de tijd om iets over zichzelf te vertellen, zodat de 
anderen hem beter leren kennen en begrijpen en meer van hem gaan houden. 

Schriftlezing en 
getuigenis 

Aanbevolen 
activiteit 
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De plichten van een priester 22 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken wat de roeping van priester inhoudt, alsmede de plichten en 

mogelijkheden die ermee gepaard gaan. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed Leer en Verbonden 20:46-60; 107:6, 14-15, 20. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Het belang van het ambt van priester 
Bespreking • Hoe belangrijk is een priester in de kerk? 

• Zou het iets uitmaken als er geen priesters in de kerk waren? 
Leg uit dat het ambt van priester in het Aaronisch priesterschap voor onze hemelse Vader heel 
belangrijk is. 

• Wie is de president van het priestersquorum? (De bisschop.) 

• Noem eens een aantal taken van de bisschop. 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. Zorg ervoor dat bij alle taken die genoemd 
worden ook die van president van het priestersquorum en van de Aaronische priesterschap is. 
De bisschop heeft een aandeel in de voorbereiding van de priesters op hun zending en op hun 
toekomstige taak als kerkleider. 

Tekst en Laat een jongeman LV 107:6, 14-15, 20 voorlezen. Stel voor dat de jongemannen vers 20 
bespreking onderstrepen. 

• Wat betekent het om de macht te hebben 'in uiterlijke verordeningen te bedienen'? 

Zoals het hier bedoeld is, betekent het dat je het recht en het gezag krijgt om te bedienen of te 
handelen. Het houdt ook in dat de Heer dat recht en gezag met zijn macht zal ondersteunen. 
Een priesterschapsdrager is een vertegenwoordiger van de Heer als hij met het Aaronisch 
priesterschap handelt. Als priesters iemand dopen en het avondmaal inzegenen, maken zij 
het de leden mogelijk om door middel van uiterlijke tekenen te laten zien dat zij de innerlijk 
bereidheid hebben om het evangelie na te leven. 

• Wat betekent 'het dragen der sleutelen van de bediening van engelen'? 

Geef de jongemannen even de tijd om dit met elkaar te bespreken. Breng ze tot het inzicht dat 
dit een letterlijke belofte is en dat het kan voorkomen dat zij, of degenen aan wie zij hun dien-
sten verlenen, door engelen bediend worden. Het kan zijn dat ze zich daarvan niet bewust zijn, 
en het hoeft ook niet zichtbaar te zijn. 

Verhaal President Wilford Woodruff heeft tijdens zijn zending gemerkt dat hij door engelen bediend 
werd. Hij kreeg sterk de indruk dat hij een minder-actief lid, vader Hakeman, moest aansporen 
zich te bekeren en weer actief te worden. 

'Er werd mij eens door de Geest ingegeven dat ik de oude vader Hakeman moest gaan waar-
schuwen. (...) In de periode waarin de heiligen werden vervolgd, was hij in Jackson County. 
(...) We maakten een flinke omweg om vader Hakeman te bezoeken. De nacht daarvoor had ik 
een visioen, waarin me duidelijk werd, welke moeilijkheden we konden verwachten, maar dat 
de Heer ons zou helpen. Op zondagmorgen kwamen we bij zijn huis. Hij zat aan het ontbijt. 
Wij hadden al ontbeten op de plaats waar we hadden overnacht. Ik zag een exemplaar van 
het Boek van Mormon op de boekenplank staan. Hij scheen geen aandacht aan ons te schen-
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ken of enige belangstelling voor ons te hebben. Ik pakte het Boek van Mormon en zei: "U hebt 
hier een heel goed boek." 

'"Ja," zei hij, "maar het is wel van de duivel afkomstig." 

'Daardoor werden mijn ogen geopend. Hij was ouderling geweest; hij was in Zion geweest; 
daar was hij achtervolgd en weggejaagd; maar nu ontdekte ik dat hij afvallig was geworden en 
vijandig tegenover ons stond. Ik had in de gaten dat hij alles wat in zijn vermogen lag tegen 
ons zou ondernemen. 

'We gingen vandaar naar het huis van broeder Hubbard en bleven daar drie weken. In die tijd heb-
ben we wat land voor hem ontgonnen. Drie keer kreeg ik sterk het gevoel dat ik vader Hakeman 
moest gaan waarschuwen. Uiteindelijk deed ik dat, omdat God me dat had geboden. De derde 
keer dat ik met hem sprak, leek het of zijn huis vol was met kwade geesten en dat maakte me onge-
rust. Toen ik hem mijn waarschuwing gegeven had, ging ik weg. Hij liep mij achterna om mij te 
doden. Daar twijfel ik niet aan, want ik kreeg het in een visioen te zien. Toen hij me had ingehaald, 
viel hij dood aan mijn voeten neer, als door een bliksemstraal getroffen. Ik was toen priester, maar 
God heeft me geholpen en mijn leven gered. Ik vertel dit omdat het een beginsel is dat zich zowel 
vroeger als in de tegenwoordige tijd manifesteert. Toen ik het ambt van priester bekleedde, ben ik 
door engelen bediend. Ik kreeg visioenen en openbaringen. Ik heb duizenden kilometers gereisd. 
Ik heb mensen gedoopt, maar ik kon ze niet bevestigen, omdat ik het gezag daarvoor niet had. 

'Ik vertel dit om te laten zien dat je je voor geen enkel ambt in het priesterschap hoeft te scha-
men. Als onze jongemannen diaken zijn, moeten ze zich inspannen om dat ambt te vervullen. 
Als ze dat doen, kunnen ze geroepen worden tot het ambt van leraar om te onderwijzen, de 
heiligen te bezoeken en erop toe te zien dat er geen ongerechtigheid bedreven wordt. God 
heeft alleen respect voor Aaronisch-priesterschapsdragers als zij hun roeping grootmaken en 
hun taak vervullen.' (Discourses of Wilford Woodruff, blz. 297-298.) 

Bespreking Leg uit dat het Aaronisch priesterschap soms het lagere priesterschap wordt genoemd. 

• Waarom wordt dat het lagere priesterschap genoemd? (Er is minder gezag aan verbonden 
en het heeft minder sleutels dan het Melchizedeks priesterschap.) 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat de bisschop, als president van de Aaronisch pries-
terschap in de wijk, verantwoordelijk is voor de stoffelijke zaken van de wijk. Hij wordt daarbij 
geholpen door priesters, leraren en diakenen. 

Leg er de nadruk op dat Aaronisch priesterschapsdragers niet alleen maar 'de jongens bij de 
avondmaalstafel' zijn, maar geordend zijn en dat ze het gezag in het priesterschap hebben 
ontvangen om het avondmaal te bedienen, en te dopen als ze het ambt van priester hebben. 
Ze moeten ook een voorbeeld zijn voor de jongemannen en laten zien hoe een priesterschaps-
drager behoort te leven. 

Getuigenis Vertel de jongemannen dat hun een grote macht is gegeven. Er is meer macht verbonden aan 
het ambt van priester in het Aaronisch priesterschap dan aan enig aards ambt buiten de kerk, 
omdat de macht van het priesterschap de macht van God is. 

Tekst en Laat een van de jongemannen LV 20:46-52 voorlezen. Laat deze verzen door de jonge-
bespreking mannen onderstrepen. 

• Is een van deze taken van de priester belangrijker dan de andere? Waarom wel of niet? 

Laat de jongemannen inzien dat er geen taak is die belangrijker is dan de andere; ze zijn 
allemaal belangrijk. 

Laat een jongeman LV 20:53-60 voorlezen om te zien waaruit de taak van leraren en diakenen 
bestaat. 

• Welke taken van een leraar komen overeen met die van een priester? 

• Hoeveel taken van een leraar heeft een priester ook? En hoeveel van een diaken? 

Bespreking en • Hoe lang is jouw ordening van kracht? 
adivseur 

Leg uit dat een jongeman het priesterschap draagt zolang hij het waardig is. Het wordt alleen 
van hem afgenomen als hij geëxcommuniceerd wordt. Zolang hij het priesterschap waardig is, 
kan hij onder leiding van de juiste gezagsdragers zijn ambt als priester uitoefenen. Wijs erop 
dat het Aaronisch priesterschap in veel opzichten een voorbereidend priesterschap is. Als de 
jongemannen in een bepaald ambt ervaring opdoen en ouder worden, zullen zij tot een hoger 
ambt geordend worden en nog meer ervaring opdoen. Zij verliezen nooit het gezag om te han-
delen in de roepingen van het Aaronisch priesterschap. Herinner hen eraan dat er van leraren, 
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Les 24 

priesters en zelfs ouderlingen gevraagd kan worden het avondmaal rond te brengen of vas-
tengaven op te halen. Dat is terecht, omdat ze nog steeds diaken zijn, ook als ze tot een hoger 
ambt geordend zijn. 

Verhaal Vertel dat Wilford Woodruff toen hij priester was door nog een andere ervaring meer inzicht 
kreeg in het gezag van het priesterschap en de mogelijkheden ervan: 

Toen ik in Clay County (Missouri) was, had ik het grote verlangen om het evangelie te gaan 
verkondigen. Op een zondagavond ben ik alleen naar een bosje met notebomen gegaan dat 
een paar honderd meter van het dorp lag, en daar heb ik de Heer gevraagd een deur voor mij 
te openen zodat ik het evangelie zou kunnen verkondigen. (...) De Heer verhoorde dat gebed 
en zei dat mijn wens vervuld zou worden. Ik kwam verheugd overeind. Toen ik ongeveer hon-
derdvijftig meter had gelopen, stond daar broeder Higbee, de rechter op de weg. Hij zei: 
"Broeder Woodruff, de Heer heeft mij geopenbaard dat het uw plicht is u te laten ordenen en 
het evangelie te gaan verkondigen." 

'Ik zei: "Is dat zo?" 

'"Ja." 

'Ik zei: "Als de Heer wil dat ik het evangelie verkondig, ben ik daartoe volkomen bereid." Ik heb 
hem niet verteld dat ik ervoor gebeden had. 

'Het gevolg was dat ik tijdens een vergadering in het huis van Lyman Wight tot het ambt van 
priester in het Aaronisch priesterschap werd geroepen en geordend, terwijl andere broeders 
tot ouderling werden geordend. Ik werd door bisschop Partridge geroepen voor een zending 
in de zuidelijke staten. (...) In die tijd was het voor onze broeders gevaarlijk om door Jackson 
County te reizen. Bisschop Parkinson wilde dat ik naar Arkansas ging en de weg daarheen 
leidde dwars door Jackson County. Ik vroeg hem of we dat wel moesten doen. (...) 

'Hij zei: "Als je geloof groot genoeg is, zou je dat kunnen doen." (...) 

'Ik zei: "De Heer zegt dat we op weg moeten gaan zonder buidel of ransel. Moet dat?" 

'Hij zei: "Dat is de wet van God. Als je geloof groot genoeg is, kun je dat." 

'Maar ik zal niet teveel over deze dingen uitweiden. Wat ik maar wil zeggen is, dat ik als pries-
ter en mijn metgezel als ouderling duizenden kilometers gereisd hebben en er werden ons 
vele dingen getoond. Ik wil u ervan overtuigen dat het geen verschil uitmaakt of men priester 
of apostel is, als men zijn roeping maar grootmaakt. Een priester draagt de sleutels van de 
bediening van engelen. Als apostel, als een van de Zeventig of als ouderling heb ik nooit meer 
bescherming van de Heer genoten dan toen ik het ambt van priester droeg. De Heer heeft 
mij door visioenen, openbaringen en de Heilige Geest veel bekend gemaakt van wat mij te 
wachten stond.' (Discourses of Wilford Woodruff, blz. 299-300.) 

Tot slot 

Getuigenis en Getuig dat onze hemelse Vader elke jongeman die dat waardig is het voorrecht verleent het ambt 
aansporing van priester in het Aaronisch priesterschap te dragen. Hij heeft de jongemannen die gelegenheid 

gegeven om een belangrijke kracht in de kerk te kunnen zijn. De priesters heeft hij de bisschop 
als hun quorumpresident gegeven om hen te begeleiden en om hun ouders te helpen bij de voor-
bereiding op de taken die de jongemannen in de loop van hun leven in de kerk zullen vervullen. 

Wijs erop dat de Heer ze de kans geeft om in belangrijke aangelegenheden verordeningen uit 
te voeren en te handelen. Zij doen belangrijk werk in de kerk. Dragers van het Aaronisch 
priesterschap moeten beseffen dat zij het leven en de doelstellingen van veel andere mensen 
kunnen beïnvloeden, als zij hun taken op de juiste manier vervullen. 

Spoor de jongemannen aan hun ordening tot het priesterschap serieus op te vatten door iedere 
taak die ze krijgen goed uit te voeren en door in alle omstandigheden een goed voorbeeld te geven. 

Quorumactiviteit Stel een programma samen waardoor zoveel mogelijk leden van het quorum in staat worden 
gesteld om alles wat ze opgedragen krijgen zo goed mogelijk te vervullen. Werk hierin met de 
bisschop samen. Zorg ervoor dat elk quorumlid de kans krijgt om huisonderwijs te doen (als 
leraar of als priester), toespraken te houden en alle andere taken van een Aaronisch priester-
schapsdrager te vervullen. U kunt bijvoorbeeld de leden van het quorum de gelegenheid 
geven om 'te prediken, te onderwijzen, uit te leggen, te vermanen' door hen te laten helpen bij 
het geven van een deel van een quorumles. Als u ze er op die manier bij betrekt, zullen ze 
zelfvertrouwen krijgen en zullen ze zich beter kunnen voorbereiden op het zendingswerk en 
verder dienstbetoon in de kerk. 
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23 De voorbereiding op het 
Melchizedeks priesterschap 

D O E L Elke jongeman duidelijk maken wat de eed en het verbond van het priesterschap inhoudt, 
zodat hij zich wil voorbereiden op het ontvangen van het Melchizedeks priesterschap. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Matteüs 25:1-13 en Leer en Verbonden 62:6; 76:1-10; 82:10; 
84:33-42; 107:1-8, 18-20, 99-100; 121:34-46; 137:1-4. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten. 

3. Maak met de bisschop of gemeentepresident een afspraak dat hij vijf of tien minuten de 
klas bezoekt en met de jongemannen het lesgedeelte bespreekt dat handelt over het groot-
maken van roepingen in het priesterschap. Voor deze les zouden alle klassen van de Aaro-
nische priesterschap bij elkaar kunnen komen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Tekst en Lees en bespreek Leer en Verbonden 107:1-8, 18-20 met de jongemannen. Geef ze de gele-
bespreking genheid om vragen te stellen. Geef een korte uitleg van de naam van het Melchizedeks en 

Aaronisch priesterschap, hoe ze met elkaar in verband staan, wat de belangrijkste ambten 
ervan zijn en de verschillen tussen het gezag en de plichten. Als de jongemannen in uw klas 
deze stof al kennen, kunt u wat vragen stellen waardoor die kennis beter zal blijven hangen. 
Als de meeste jongemannen deze stof nog niet beheersen, kunt u deze bespreking aanvullen 
met materiaal uit Evangeliebeginselen. 

• Hoe sta jij tegenover het Aaronisch priesterschap dat je draagt? 

• Hoe sta jij tegenover je voorbereiding op het ontvangen van het Melchizedeks priester-
schap? 

Je ontvangt het priesterschap met een eed en een verbond 
Situatie en Leg de volgende situatie aan de jongemannen voor: 
besorpkinn 

Tom was zich op zijn zending aan het voorbereiden. Hij had altijd al uitgekeken naar de gele-
genheid om op deze manier zijn hemelse Vader te dienen. Hij had al een gesprek met de bis-
schop gehad en nu zat hij in het kantoor van de ringpresident. 
De ringpresident stelde hem een paar vragen over zijn familie. Toen leunde hij voorover, keek 
Tom in de ogen en zei: 'Tom, binnenkort zul je het Melchizedeks priesterschap krijgen en tot 
ouderling geordend worden. Dat is een belangrijke stap in je leven - je moet dat echt willen en 
je moet je er echt voor inzetten. 

'Tom, je ontvangt het Melchizedeks priesterschap van je hemelse Vader met een eed en een 
verbond. Vertel me eens wat jij weet over de eed en het verbond van het priesterschap.' 

Tom was helemaal overrompeld. Hij had wel van de eed en het verbond van het priesterschap 
gehoord, maar hij wist niet wat het was of wat hij ermee te maken had. 

• Welke betekenis hebben de eed en het verbond van het priesterschap voor jou? 

Wijs de jongemannen erop dat zij zich over een paar jaar allemaal in de situatie van Tom 
zullen bevinden. Ze komen dan in aanmerking voor het ontvangen van het Melchizedeks 
priesterschap. 
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Leg de jongemannen uit dat ze nu moeten beginnen zich erop voor te bereiden. Het 
eerste wat ze moeten doen om te begrijpen wat de eed en het verbond van het priesterschap 
inhouden, is erover lezen in de Schriften. 

Tekst en Lees en bespreek LV 84:33-40 met de jongemannen. Vat de bespreking op het bord 
bordbespreking samen: 

De eed en het verbond van het priesterschap 

Als wij - Dan verbindt onze hemelse Vader zich -

1. Trouw zijn 1. Ons het priesterschap te verlenen. 

2. Waardig zijn om het 2. Ons door de Geest te heiligen, 
priesterschap te ontvangen 

3 Onze roeping groot te maken 3. Ons lichaam te vernieuwen. 

4. De dienstknechten van onze 4. Ons tot zijn uitverkorenen te maken, 
hemelse Vader, de profeten, 
ontvangen 5. Alles met ons te delen wat van Hem is. 

Wijs erop dat de zegeningen in dit verbond afhangen van de trouw van degene die het 
priesterschap ontvangt. Onze hemelse Vader houdt zich altijd aan zijn beloften. 

Adviseur Laat een jongeman LV 84:43-44 voorlezen. Leg er de nadruk op dat het ontvangen van het 
priesterschap een heel heilige en belangrijke stap is. 

Herinner de jongemannen eraan dat onze hemelse Vader zijn eed en verbond niet kan breken. 
U kunt de jongemannen verwijzen naar LV 82:10 en 62:6. 

Onze verantwoordelijkheid om onze roepingen in het priesterschap groot te maken 

De bisschop of de gemeentepresident kan vijf of tien minuten voor dit gedeelte van de les 
gebruiken. Het is de bedoeling dat hij uitlegt wat de taken van de priesterschapsdragers zijn. 
Hij zou kunnen vermelden dat een priesterschapsdrager 

1. niets behoort te doen wat onze hemelse Vader niet wil of de Geest zou krenken. Hij behoort 
iedere vorm van zonde te verafschuwen. 

2. de geboden moet leren en zich erop toe moet leggen ze te onderhouden. 

3. alle taken in het priesterschap behoort te vervullen. 

4. actief en gewillig behoort mee te werken aan de opbouw van het koninkrijk van God. 

De bisschop kan iets vertellen over iemand die zich aan zijn priesterschapsverbond heeft 
gehouden. Hij kan ook getuigen van de zegeningen van het priesterschap en hoe belangrijk 
het is je goed voor te bereiden op dienstverlening in het priesterschap. 

De voorbereiding op het ontvangen van het Melchizedeks priesterschap 
Bespreking Leg uit: de jongemannen kunnen nu meteen beginnen met hun voorbereiding op het ontvan-

gen en groot maken van hun toekomstige roeping in het Melchizedeks priesterschap. 

• Wat kun je doen om je op het Melchizedeks priesterschap voor te bereiden? 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over de manier waarop onze hemelse Vader ouderling George 
A. Smith op zijn leidinggevende functie in het priesterschap heeft voorbereid. Leg er bij de 
jongemannen de nadruk op dat de eenvoudigste mensen de grootste leiders worden, mits zij 
begrijpen wat de macht van het priesterschap inhoudt. 

Bespreking met de 
bisschop of 
gemeentepresident 
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In 1834 stond Joseph Smith aan het hoofd van een leger van tweehonderd man. Zij liepen 
ongeveer vijftienhonderd kilometer van Kirtland in Ohio naar het westelijk deel van Missouri. Ze 
waren van plan om, met de hulp van gouverneur Dunklin van Missouri, de vervolgde heiligen 
terug te brengen naar hun huizen in Jackson County. 

George A. Smith, de neef van Joseph, was de jongste soldaat in het leger. Dat leger stond 
bekend als het Zionskamp. Hij was groot, onhandig en zestien jaar, en hij had weinig zelfver-
trouwen. Als hij zijn talenten vergeleek met die van Joseph, vond hij dat hij heel erg tekort 
schoot. 

ledereen die George A. Smith gezien had, zou begrepen hebben hoe hij zich voelde. De moe-
der van George had een broek voor hem gemaakt van de gestreepte bekleding van een 
matras en een rugzak van de geruite stof van een schort. Zijn vader had hem een paar nieuwe 
laarzen en een oud geweer gegeven. Nadat George een paar dagen gelopen had, zaten er 
bloedige blaren op zijn voeten; zijn broek hing aan flarden en hij ging op zijn strooien hoed 
zitten, zodat dat leek op een vogelnest. Hij zag er niet bepaald als een moedig strijder uit. 

De mannen liepen ongeveer vijftig kilometer per dag en sliepen 's nachts bijna niet omdat het 
heet en benauwd was. Muggen en vliegen maakten het leven ondragelijk en ze hadden niet 
veel te eten. George vertelde dat het water daar vol zat met allerlei ongedierte, dat hij tijdens 
het drinken door zijn tanden eruit zeefde. 

Toen het kamp in Missouri aankwam, hoorde Joseph dat gouverneur Dunklin was teruggeko-
men op zijn belofte om hem te steunen. Pogingen om land in Jackson County te kopen, waren 
op niets uitgelopen. Ze konden een oorlog vermijden, maar het doel van de mars werd niet 
bereikt. De mannen van Zionskamp waren diep teleurgesteld. Sommigen keerden zich zelfs 
tegen de profeet, maar daar was George A. niet bij. 

Joseph, die zelf ook heel teleurgesteld was, zei tegen de mannen dat hij bang was dat er iets 
ergs met hen zou gebeuren als ze zo opstandig bleven. Een paar dagen later brak er cholera 
onder de mannen uit. Er werden 68 mannen ziek, en veertien stierven eraan. Jesse Smith, een 
neef van zowel Joseph als George A., was een van degenen die overleden. 

Joseph was heel verdrietig en George A. begreep er gewoon niets van. Hij wist zeker dat hij 
nooit zo goed zou worden als Jesse. En wat nog erger was: het zag ernaar uit dat het Zions-
kamp op een mislukking was uitgelopen. 

Toch werd langzamerhand duidelijk wat de mars had opgeleverd. De deelnemers die trouw 
waren gebleven, hadden geleerd hoe ze leiding moesten geven, waren krachtiger geworden 
en werden later kerkleiders. En wat is er gebeurd met de lompe jongen die dacht dat hij beter 
dood had kunnen zijn dan zijn neef? Binnen vijfjaar werd hij op 21-jarige leeftijd tot apostel 
geordend. Later heeft hij in het Eerste Presidium met Brigham Young samengewerkt. Zijn 
ervaringen in het Zionskamp waren voor hem een voorbereiding op levenslang leiderschap. 

Vertel de jongemannen met nadruk dat, als ze trouw blijven, de ervaring die ze nu opdoen een 
voorbereiding is op hun toekomstige werk in de kerk. Door het Aaronisch priesterschap te 
eerbiedigen, hun leiders te volgen en hun taken in de Aaronische priesterschap kloekmoedig 
te vervullen, bereiden de jongemannen zich voor op het ontvangen en grootmaken van hun 
toekomstige roepingen in het Melchizedekse priesterschap. 

Laat een jongeman LV 107:99-100 voorlezen. 

• Wat zijn jouw priesterschapstaken? 

Laat de jongemannen de volgende vraag in stilte voor zichzelf beantwoorden. 

• Heb je tot nu toe je taken in de priesterschap goed vervuld? Hoe zou het nog beter kunnen? 

Herinner de jongemannen eraan dat de rol van echtgenoot en vader de belangrijkste is die 
een man kan vervullen. Elke drager van het Melchizedeks priesterschap heeft de verantwoor-
delijkheid om de leden van zijn eigen familie te onderwijzen en tot zegen te zijn. Breng de jon-
gemannen tot het inzicht dat ze zich, door hun ouders te eren en de gezinsleden te helpen, 
voorbereiden op deze belangrijkste roeping. 

Het priesterschap op de juiste manier aanwenden 

Tekst en Leg uit dat onze hemelse Vader ons aanwijzingen heeft gegeven over de manier waarop we 
bespreking het priesterschap moeten gebruiken. 
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Lees en bespreek LV 121:34-45 met de jongemannen. 

• Wat doen geroepen en gekozen mannen volgens deze tekst? 

• Wat kan ons volgens deze tekst afhouden van het eren van het priesterschap? Hoe kunnen 
we dat vermijden? 

• Wat zijn volgens de verzen 41-45 een aantal eigenschappen van rechtschapen priester-
schapsdragers? 

• Welke zegeningen worden er beloofd aan degenen die hun priesterschap op de juiste 
manier gebruiken? 

Moedig de jongemannen aan om hun leven aan onze hemelse Vader toe te wijden en een 
deugdzaam leven te leiden, waardoor, zoals in LV 121:45-46 staat, de leer van het priester-
schap en andere zegeningen in hun ziel kunnen neerdalen. 

Alles ontvangen wat onze Vader heeft 

Tekstlezing en Leg uit dat Jezus in LV 84:35-38 zegt dat iemand die de eed en het verbond van het 
bespreking priesterschap respecteert, alles zal ontvangen wat de Vader heeft. Vraag de jongemannen 

even na te denken over de betekenis hiervan. Laat ze dan bij toerbeurt LV 76:1-10 en 
137:1-4 voorlezen. 

Om de jongemannen tot nadenken te zetten en de bespreking op gang te brengen, kunt u de 
volgende vragen en een aantal door uzelf gestelde vragen gebruiken: 

• Waartoe moeten we bereid zijn, als we deze zegeningen willen ontvangen? 

• Hoe staan deze zegeningen in verhouding tot succes in de wereld? 

• Wanneer worden deze zegeningen van kracht? 

• Wanneer houden ze op? 

Leg uit: als we deze zegeningen willen ontvangen, moeten we bereid zijn om onze hemelse 
Vader al ons geloof, onze liefde, tijd, trouw, eer en bezit te geven. Als we alles wat we hebben 
aan onze hemelse Vader geven, zal Hij alles wat Hij heeft met ons delen. Wij zullen ons kunnen 
verheugen in de zegening van eeuwige vooruitgang. Wij kunnen ons niet voorstellen welke 
heerlijkheden onze hemelse Vader voor ons heeft als wij trouw zijn. (U zou de jongemannen 
1 Korintiërs 2:9 kunnen laten lezen.) Aardse rijkdom of macht kunnen met deze zegeningen 
niet vergeleken worden. Nu beginnen ze en als wij trouw blijven aan onze verbonden, zullen ze 
doorgaan tot in alle eeuwigheid. 

Aardse schatten zijn niet met het priesterschap te vergelijken 
Verwijs nog eens naar het verhaal van het gesprek dat Tom met de ringpresident had. Spoor 
de jongemannen aan om zich voor te bereiden op het ontvangen van het Melchizedeks pries-
terschap en veel te studeren en te bidden om inzicht te krijgen in de eed en het verbond 
ervan. Als ze dan, voordat ze het Melchizedeks priesterschap ontvangen, een gesprek met 
hun ringpresident hebben, zullen ze kunnen zeggen dat ze klaar zijn om die eed en dat 
verbond te ontvangen. 

Vertel de jongemannen wat u vindt van het priesterschap. U zou ze ook kunnen vertellen over 
een jongeman die u kent en die zich echt goed heeft voorbereid op het ontvangen van het 
Melchizedeks priesterschap. 

Geef uw getuigenis over het feit dat de waarde van aardse schatten of eer niet te vergelijken is 
met het Melchizedeks priesterschap en de zegeningen die we kunnen ontvangen als we 
ons houden aan de verbonden die we met onze hemelse Vader gesloten hebben. Vertel de 
jongemannen hoe het priesterschap u tot zegen is geweest. U kunt ze misschien vertellen 
over de manier waarop u bent gezegend voor het respecteren van uw priesterschaps-
verbonden of over de zegeningen die u hebt ontvangen omdat anderen het Melchizedeks 
priesterschap groot gemaakt hebben. 

Spoor de jongemannen aan om zich door schriftstudie voor te bereiden op het ontvangen van 
het Melchizedeks priesterschap. Spoor ze aan zich toe te leggen op het moedig vervullen 
van hun taken in het Aaronisch priesterschap en op het ontwikkelen van de eigenschappen 
die een drager van het Melchizedeks priesterschap moet bezitten. 

Adviseur 

Tot slot 

Getuigenis 

Aansporing 
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24 Volg de profeet 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken hoe belangrijk het is om de levende profeet te volgen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Ezechiël 3:17 en Leer en Verbonden 1:14, 38; 21:4-6; 28:2; 101:54; 
107:65-67, 91-92; 112:20; 124:61. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Een plaat van de huidige profeet. 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Maak kopieën van de citaten die tijdens de les gelezen moeten worden of bereid u erop 
voor dat u het boek steeds doorgeeft. 

4. Vraag twee jongemannen om de dialoog van het rollenspel te oefenen. U kunt voor hen 
kopieën van het rollenspel maken. 

5. Zorg zo mogelijk voor exemplaren van recente uitgaven van de conferentie-uitgave van 
De Ster. 

OPMERKING Deze les kan twee lesperioden in beslag nemen. U kunt ook die lesonderdelen kiezen 
waarvan u denkt dat ze de grootste invloed op de jongemannen zullen hebben. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Bespreking van Laat de plaat van de huidige profeet zien en vraag de jongemannen wat zij van hem weten en 
de plaat welke functie hij bekleedt. 

• Wat is jouw mening over de huidige profeet? 

• Welke taken heeft de profeet? 

• Waarom is het zo belangrijk dat wij de profeet ons vertrouwen schenken en hem eren? 

Een profeet, ziener en openbaarder 

Bordbespreking Schrijf de naam van de president van de kerk op het bord. Leg uit dat we hem steunen als 
profeet, ziener en openbaarder. Zet onder de naam van de president van de kerk, de woorden 
profeet, zieneren openbaarder op het bord. 

Bespreking Wat betekenen de woorden profeet, zieneren openbaarder? 

Laat door drie jongemannen definities van de woorden profeet, ziener en openbaarder 
voorlezen. 

• Wat houdt het steunen van een leider in? 

Vat de bespreking samen door te vertellen dat we de president van de kerk steunen als 
profeet, ziener en openbaarder. Dat betekent dat we hem steun verlenen als woordvoerder 
van de Heer en dat we bereid zijn om zijn raad aan te nemen en op te volgen. 

Citaat Vertel dat president Gordon B. Hinckley over het steunen van de profeet het volgende heeft 
gezegd: 

'Ik spreek tot de priesterschap van de kerk, waar ter wereld u ook vergaderd bent, in dank-
baarheid voor een profeet die ons in deze laatste dagen leiding geeft. Ik pleit voor loyaliteit 
jegens hem die de Heer geroepen en gezalfd heeft. Ik pleit voor standvastigheid in uw steun 
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en aandacht aan zijn onderricht. Bij een andere gelegenheid heb ik van deze kansel verkon-
digd dat als wij een profeet hebben, wij alles hebben, en als wij geen profeet hebben, wij niets 
hebben. Welnu, wij hebben een profeet. Wij hebben profeten gehad vanaf de stichting van 
deze kerk en wij zullen nooit zonder profeet zijn als wij een profeet waardig blijven. 

'De Heer waakt over dit werk. Dit is zijn koninkrijk. Hij laat ons niet achter als schapen zonder 
herder of als een leger zonder aanvoerder. (...) Moge God ons helpen om getrouw en stand-
vastig te zijn, om een luisterend oor te hebben voor de raadgevingen van Hem, die onze Vader 
en onze God is, en van Hem, die onze Redder en Heiland is, zoals Zij gesproken hebben via 
hem die wij ondersteunen als profeet' (De Ster; juli 1992, blz. 52). 

Alleen de president ontvangt openbaring voor de kerk als geheel 
Tekst onderstrepen Laat de jongemannen LV 107:65-67, 91-92 lezen. Laat hen deze verzen onderstrepen en 

president van de kerk in de kantlijn schrijven. 

Leg uit dat de president van de hogere priesterschap de levende profeet is en dat hij tot taak 
heeft om over de kerk te presideren. De apostelen en de raadgevers in het Eerste Presidium 
worden ook gesteund als profeet, ziener en openbaarder. Maar de Heer heeft de president 
van de kerk aangewezen als de enige die recht heeft op het ontvangen van openbaringen en 
richtlijnen voor de kerk als geheel. 

Laat door een jongeman LV 28:2 voorlezen en uitleggen. 

Citaat en bord Laat door een jongeman de volgende verklaring voorlezen: 

'Hier moeten we in gedachten houden - we moeten weten - dat alleen de president van de 
kerk, de presiderende hogepriester, wordt gesteund als profeet, ziener en openbaarder van 
de kerk en dat alleen hij het recht heeft op het ontvangen van openbaringen voor de kerk, 
zowel nieuwe als wijzigingen van de oude, of om gezaghebbende, voor de kerk bindende uit-
leg van de Schriften te geven, of bestaande leerstellingen van de kerk op enigerlei wijze te 
veranderen. Hij is Gods enige woordvoerder voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen, de enige ware kerk. Hij alleen mag de gedachten en de wil van God aan 
zijn volk doorgeven. Geen functionaris van welke kerk dan ook ter wereld heeft dit belangrijke 
recht en voorrecht' (J. Reuben Clark jr., 'When are Church Leader's Words Entitled to Claim of 
Scripture?' Church News, 31 juli 1954. blz. 10). 

Schrijf het volgende op het bord (er wordt later nog iets aan toegevoegd): 

President van de kerk 

1. De enige die openbaringen voor de hele kerk 
ontvangt 

God zal nooit toestaan dat de profeet de kerk op een dwaalspoor brengt 
Citaten Deel de vier onderstaande uitspraken uit, of laat het lesboek rondgaan, zodat de jongeman-

nen daaruit kunnen voorlezen. Vertel steeds welke profeet geciteerd wordt. 

1. President Wilford Woodruff heeft gezegd: 

'Ik zeg tot Israël dat de Heer mij, noch iemand anders die aan het hoofd van de kerk staat, 
ooit zal toestaan u te misleiden. Dat gebeurt gewoon niet. Dat past ook niet in Gods 
denken. Als ik het zou proberen, zou de Heer mij mijn functie afnemen en dat zou Hij doen 
met iedereen die probeert de mensenkinderen van Gods uitspraken en van hun plicht 
af te leiden' (Excerpts from three addresses by president Wilford Woodruff regarding the 
Manifesto, Engelstalige versie van de Leer en Verbonden). 

91 



2. Ouderling Marion G. Romney heeft het volgende verteld over een ervaring met president 
Heber J. Grant: 

'Ik herinner mij dat president Grant jaren geleden eens een toespraak hield in onze wijk. Ik 
was toen bisschop. Na de dienst bracht ik hem naar huis. (...) Toen we daar waren stapte 
ik uit en liep met hem naar de voordeur. Hij sloeg zijn arm om mijn schouders en zei: "Mijn 
jongen, houd altijd je ogen op de president van de kerk gericht en mocht hij je ooit iets 
vragen wat verkeerd is, en je doet het evengoed, dan zal de Heer je daarvoor zegenen." 
Toen zei hij, met een twinkeling in zijn ogen: "Maar maak je geen zorgen. De Heer zal de 
mensen door zijn woordvoerder nooit op het verkeerde pad sturen"' (Conference Report, 
oktober 1960, blz. 78). 

3. President Harold B. Lee heeft eens over president David O. McKay gezegd: 

'Wij geloven in een levende profeet, ziener en openbaarder, en ik getuig hier plechtig dat 
we die ook hebben. Wij zijn niet uitsluitend afhankelijk van de openbaringen die in het verle-
den zijn gegeven en die in onze standaardwerken staan - hoe prachtig die ook zijn - maar 
(...) we hebben een woordvoerder aan wie God zijn wil kenbaar maakt. God zou hem nooit 
toestaan ons te misleiden. Zoals gezegd, zou God ons gewoon uit onze functie ontheffen 
als we dat zouden proberen. Maakt u zich geen zorgen. Laat de leiding en het bestuur van 
God dus maar aan de Heer over. Probeer geen kritiek te hebben op het bestuur en de 
zaken die alleen Hem aangaan en die aan ons bekend worden gemaakt door zijn profeet -
zijn levende profeet, ziener en openbaarder' (The Place of the Living Prophet, Seer and 
Revelator, toespraak tot de faculteit van seminarie en instituut, BYU, 8 juli 1968, blz. 13). 

4. President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: 

'Ik denk dat er één ding is dat wij heel goed in gedachten moeten houden. Noch de presi-
dent van de kerk, noch het Eerste Presidium, noch de gezamenlijke stem van het Eerste 
Presidium en de Twaalf, zullen de heiligen ooit misleiden of de wereld een advies geven dat 
in tegenspraak is met de bedoeling en de wil van de Heer' (Conference Report, april 1972, 
blz. 99). 

Bord Zet de tweede zin op het bord: 

President van de kerk 

1. De enige die openbaringen voor de hele kerk 
ontvangt 

2. Zal de kerk nooit op een dwaalspoor bren-
gen 

De profeet is een wachter 

Citaat Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor: 

'Denk eraan van wie deze kerk is. Zij draagt de naam van de Heer Jezus Christus, die aan 
het hoofd staat. Aan Hem is de macht om elke nalatigheid in leer of plicht, alles wat niet in 
overeenstemming is met zijn goddelijke wil, te verwijderen. 

'Ik zeg u namens de algemene autoriteiten dat we geen persoonlijke eer nastreven. Slechts de 
wil van de Heer. Er zijn mensen die kritiek hebben als we raadgeven of waarschuwen. Bedenk 
dat onze raadgevingen niet zijn ingegeven door zelfzuchtige verlangens. Bedenk dat onze 
waarschuwingen niet ongegrond zijn. De beslissing om ons uit te spreken over verschillende 
zaken wordt niet zonder overleg en gebed genomen. Onze enige wens is u te helpen met uw 
problemen, uw strijd, uw gezin, uw leven. (...) 

'Aan ons is de taak die Ezechiël heeft aangegeven: "Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het 
huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam 
waarschuwen" (Ezechiël 3:17). 
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'Achter geen van deze zaken steekt een zelfzuchtig verlangen, we wensen slechts het geluk 
van onze broeders en zusters, dat zij vrede en liefde in hun gezin ervaren, dat zij gezegend 
zullen worden door de kracht van de Almachtige, bij wat zij ook in gerechtigheid zullen onder-
nemen' (De Ster, januari 1993, blz. 53). 

Lees en bespreek Ezechiël 3:17 en LV 101:54 en 124:61 met de jongemannen. 

• Waarom is onze huidige profeet een wachter? Voor welke problemen en gevaren heeft hij 
ons gewaarschuwd? 

• Hoe kan de raad van de profeet ons tegen gevaar beschermen? 

Bord Zet de derde zin op het bord: 

President van de kerk 

1. De enige die openbaringen voor de hele kerk 
ontvangt 

2. Zal de kerk nooit op een dwaalspoor bren-
gen 

3. Een wachter die ons waarschuwt voor gees-
telijk en werelds gevaar. 

De profeet is een leraar 

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: 

'Onze bereidheid om de woorden van de profeten te aanvaarden, wordt getoetst in vele 
kleine dingen. Jezus zei: "Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen 
haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild?" (Matteüs 23:37.) 

'Zo is het de hele menselijke geschiedenis door geweest en zo is het ook vandaag. (...) 

'Dit zijn kleine zaken, maar daarom niet minder belangrijke. Zij doen ons terugdenken aan 
de grote tweestrijd tussen de profeet Elia en de priesters van Baal. Elia zei toen: "Hoe lang zult 
gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Here God is, volgt Hem na, maar indien het de 
Baal is, volgt hem na" (1 Kon. 18:21)'. (De Ster, juli 1992, blz. 52.) 

Laat een jongeman Exodus 18:20 voorlezen. 

• Welk advies kreeg Mozes met betrekking tot de zaken die hij het volk moest onderwijzen? 

• Waarom is het belangrijk voor ons om te luisteren naar wat de profeet zegt over 
verordeningen, wetten en wat we in ons dagelijks leven moeten doen? 

Zet de vierde zin op het bord: 

President van de kerk 

1. De enige die openbaringen voor de hele kerk 
ontvangt 

2. Zal de kerk nooit op een dwaalspoor brengen 

3. Een wachter die ons waarschuwt voor geestelijk en 
werelds gevaar. 

4. Onderwijst ons de verordeningen en wetten van 
God. 

Citaat 

Tekst en 
bespreking 

Bord 
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Citaten en 
bespreking 

Teksten en 
bespreking 

Citaat 

Leden van de kerk behoren de levende profeet te volgen 

Het volgen van de levende profeten is een van onze grootste testen. 

Lees de volgende uitspraak van ouderling Harold B. Lee voor: 

'In de begintijd van de kerk hebben we een periode van laster doorgemaakt, waarin ook veel 
mensen een verkeerde voorstelling van zaken hadden. Die tijd zijn we te boven gekomen. We 
zijn nader tot elkaar gekomen omdat we van buitenaf bedreigd werden. We hebben het over-
leefd. We hebben een periode doorgemaakt waarin het ons lastig werd gemaakt en waarin we 
werden opgejaagd, waarin mensen werden gedood en er bloed werd vergoten. Op de een of 
andere manier ontleenden we kracht aan het martelaarschap. We hebben armoede gekend 
en daardoor zijn we sterker geworden. Toen kwam er een tijd van wat je afvalligheid zou kun-
nen noemen, verraad van binnenuit - een van de moeilijkste dingen waar we doorheen zijn 
gekomen. Nu ondergaan we een nieuwe beproeving - ik zou het een periode van wereldwijs-
heid willen noemen. In deze tijd zijn er veel knappe mensen die niet naar de nederige profeten 
van de Heer willen luisteren. Dat heeft ons veel verdriet gedaan. Het is een zware beproeving' 
('Sweet Are the Uses of Adversity', Instructor, juni 1965, blz. 217). 

President Gordon B. Hinckley heeft het volgende verhaal over president Joseph Fielding Smith 
verteld: 

Toen werd Joseph Fielding Smith president van de kerk en profeet van de Heer. Sommige 
mensen vonden hem zo streng als een profeet uit het Oude Testament. Hij sprak inderdaad 
duidelijke en ondubbelzinnige taal; en dat is de opdracht van een profeet. Ik heb echter 
ondervonden dat hij een bijzonder vriendelijke man was die erg leed onder de onwil van 
zovelen om de geboden van de Heer te onderhouden. 

'Hij gebruikte drie woorden die mij altijd zullen bijblijven: "getrouw en standvastig". In toespra-
ken, in gesprekken en in zijn gebeden tot de Heer pleitte hij dat wij getrouw en standvastig 
zouden zijn. wie zijn raad opvolgde, heeft van de zoete vrucht van gehoorzaamheid geproefd; 
de spotters hebben van de bitterheid geproefd die komt als men de waarheid ontkent' 
(De Ster, juli 1992, blz. 51). 

• Welke van de leerstellingen die de profeet ons de laatste tijd gegeven heeft, zijn voor 
sommige mensen moeilijk om te aanvaarden en te gehoorzamen? 

• Wat gebeurt er met degenen die de profeet niet volgen? 

Laat een jongeman LV 1:14,38 voorlezen. 

• Hoe behoren wij te reageren op de woorden van de profeet? Waarom? 

Laat door twee jongemannen LV 21:4-6 en 112:20 voorlezen. 

Welke zegeningen worden beloofd aan degenen die naar de woorden van de profeet luisteren 
en eraan gehoorzamen? 

• Hoe kunnen we zorgen dat ons geloof in de woorden van de profeet toeneemt? 

'De Heer zal ons de weg tonen, als wij alleen maar zijn profeten en apostelen volgen. 

'Twijfel niet aan hen! Zo eenvoudig is het. Nee, ik zeg niet dat u blind moet geloven of 
blindelings moet gehoorzamen. 

'Soms wilt u zekerheid over een leerstelling of uitspraak van de profeet. Houd u aan de gebo-
den! Bid, leef rechtschapen en dan zult u door de Heilige Geest dat aangename, rustige 
gevoel krijgen dat het waar is' (Waldo P. Call, Conference Report, oktober 1990, blz. 106). 

Volg ik de algemene autoriteiten? 

Rolenspel Laat door de twee jongemannen die zich daarop hebben voorbereid, de volgende dialoog 
voorlezen: 

Nico (niet-lid): Geloof je echt dat jullie kerk geleid wordt door een levende profeet? 

94 



Mark (heilige der laatste dagen): Ja, ik geloof dat de president van onze kerk een profeet is. 
Hij ontvangt openbaringen van onze hemelse Vader. 

Nico: Hoe vaak ontvangt jullie profeet openbaringen van God? 

Mark: Voortdurend, neem ik aan. Als de kerk leiding nodig heeft. 

Nico: Hoe weet je welke openbaringen dat zijn? 

Mark: Vooral door onze algemene conferenties. 

Nico: Mag iedereen die conferenties bijwonen? 

Mark: Nee, we hebben teveel leden. Maar de bijeenkomsten worden op de televisie en per 
satelliet uitgezonden, ledereen kan ook in de tijdschriften van de kerk lezen wat de profeet 
gezegd heeft. 

Nico: Denk je dat die door de meeste mensen van jullie kerk gelezen worden? 

Mark: Nou, misschien niet door iedereen. 

Nico: Lees jij ze wel? 

Mark: Nou, meestal niet. Ik heb het heel druk. 

Nico: Wat heeft de profeet tijdens jullie laatste conferentie gezegd? 

Mark: Uhh, dat weet ik niet. Ik zat toen voor een belangrijk tentamen en ik had het te druk om 
naar de uitzendingen te kijken. Ik heb het conferentienummer van De Ster wel, maar ik heb 
nog geen kans gezien om het te lezen 

Nico: Geloof je echt in jullie profeet? 

Mark: Natuurlijk wel. 

Nico: Nou, hoe kun je dan beweren dat je hem volgt als je niet eens weet wat hij zegt? 

Bespreking en • Welke raad heeft de huidige profeet ons gegeven? 
bord 

Als u exemplaren van recente conferentienummers van De Ster hebt meegenomen, kunt u die 
nu uitdelen. Laat de jongemannen daarin de toespraken van de levende profeet opzoeken. 
Vraag ze te zoeken naar bijzondere aanwijzingen en te letten op de dingen waar de profeet 
de nadruk op legt. Zet op het bord een lijst van de geboden die de profeet gegeven heeft. 
Vraag de jongemannen dan de volgende vragen te overdenken en ze in stilte voor zichzelf te 
beantwoorden. 
• Hoe goed heb jij de raad van de profeet opgevolgd? Wat kun je doen om het nog beter te 
doen? 

Vraag de jongemannen om zich erop toe te leggen hun hele leven de raad van de levende 
profeet op te volgen. 

Citaat en 
bespreking 

Adviseur en 
getuigenis 

Tot slot 

Lees welke belofte president Gordon B. Hinckley gegeven heeft: 

'Ik voeg [hieraan] mijn eigen getuigenis toe, als iemand die in de loop van meer dan een halve 
eeuw nauw met zeven presidenten van de kerk heeft samengewerkt. Ik weet dat zij allen man-
nen Gods zijn, door Hem aangewezen, getraind en gevoed, gevormd en gedisciplineerd voor 
de grote en unieke roeping die hen te wachten stond. Naarmate ons volk hun raad heeft opge-
volgd, is het gezegend. Wij zullen zegeningen blijven ontvangen als wij het pad bewandelen 
dat zij ons wijzen en ons zullen blijven wijzen' (De Ster, juli 1991, blz.88). 

• Op welke manier ben jij gezegend door wat de levende profeet gezegd heeft? 

Vertel de jongemannen hoe u een getuigenis hebt gekregen van het feit dat de levende 
profeet door God geroepen is. U kunt ze misschien vertellen over de zegeningen die u en 
uw familieleden ontvangen hebben als gevolg van het opvolgen van de raad van de levende 
profeet. Getuig van de zegeningen die we ontvangen als we ons vertrouwen stellen in de 
woorden van de levende profeet. Leg uit dat het leven vol gevaar is, maar dat we, als we 
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lezen, studeren, bidden en de raad van de levende profeet en de kerkleiders opvolgen, een 
veilige reis zullen hebben naar ons doel, het celestiale koninkrijk. 

Aansporing Spoor de jongemannen aan om de toespraken en de geschriften van de profeet te lezen en te 
leven volgens de beginselen die hij aan ons overdraagt. 
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Elke jongeman behoort 
een zending te vervullen 25 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat het vervullen van een zending zowel een voorrecht als een 

plicht is. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Jakobus 5:20; Mosiah 28:1-5; Alma 17:2-5; 28:13-14; 29:1-2, 
9-10, 13-15 en Leer en Verbonden 1:4-5, 17-20; 4; 6:3; 18:10-16; 42:6-8; 50:13-14, 22. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Naar keuze: vraag van tevoren twee of drie jongemannen om tijdens de les te vertellen welk 
aandeel de zendelingen hebben gehad in hun lidmaatschap van de kerk. 

4. Naar keuze: regel een bezoek van een pas teruggekeerde zendeling aan uw klas (vijf a tien 
minuten) om met de jongemannen te praten over de voorbereiding op hun zending. 

OPMERKING Deze les kan eventueel in twee lesperioden gegeven worden. U kunt ook die gedeelten uit de 
les geven die naar uw mening de jongemannen het meest aanspreken. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Teksten en 
bespreking 

Verhaal 

Waarom is zendingswerk zo belangrijk? 

Vertel de jongemannen dat u een tekst uit de Schriften gaat voorlezen. Vraag ze of ze weten 
over wie het gaat, wat de aanleiding tot deze situatie was en wat er daarna gebeurde. 

Lees Mosiah 28:1-5, te beginnen in het midden van vers 1 met '[zij] namen een klein aantal 
personen mee.' 

Zorg dat de jongemannen de volgende punten naar voren brengen: 

1. Deze tekst gaat over de vier zonen van Mosiah (zie Mosiah 27:34). 

2. Ze waren heel slecht geweest en ze hadden geprobeerd de kerk ten val te brengen 
(zie Mosiah 27:10). 

3. Er verscheen een engel die ze tot bekering riep (zie Mosiah 27:11-17). 

4. Ze bekeerden zich en begonnen het evangelie aan de Nephieten te prediken. Ze wilden 
dat ook bij de Lamanieten gaan doen (zie Mosiah 27:34-37; 28:1-4). 

5. Door hun zendingswerk kwamen duizenden Lamanieten tot bekering (zie Alma 17:2-5; 
19:35-36; 22:22-23; 23:4-5). 

• Waarom wilden de zonen van Mosiah zo graag op zending? 

• Op welke manier heeft zendingswerk jouw leven beïnvloed? 

Een aantal van de jongemannen kan bekeerling zijn, anderen hebben misschien voorouders 
die al lang geleden lid van de kerk zijn geworden. Moedig ze aan iets te vertellen over de 
manier waarop het werk van zendelingen aanleiding is geweest om hen of hun familie tot de 
kerk te brengen. Als u een aantal leden van de klas al van tevoren heeft gevraagd zich hierop 
voor te bereiden, kunt u die nu aan het woord laten. 

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden. Het gaat over twee jonge zendelingen die 
naar de Geest hebben geluisterd en een heel gezin tot het evangelie hebben gebracht: 

Toen Sarah Pea Rich zeventien was, had ze een prachtige droom en een indringende ervaring 
met het Boek van Mormon, waardoor zij en haar familie lid werden van de kerk. In 1835 vertel-
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den twee zendelingen aan Sarah, haar familieleden en nog een aantal buren over Joseph 
Smith en over zijn vertaling van de gouden platen. Toen Sarah die Vreemde mannen' had 
aangehoord, deed ze het volgende: 

'Omdat ik heel graag het Boek van Mormon wilde zien (...) vroeg ik ernaar (...) en ging toen 
naar mijn kamer, waar ik de hele avond en het grootste gedeelte van de nacht heb zitten 
lezen. Ik was werkelijk verbaasd over de inhoud. Dat boek heeft een indruk op me gemaakt 
die ik nooit meer zal vergeten. Nog weken daarna zag ik het voor me.' 

De volgende dag vertrokken de zendelingen naar een stad ongeveer zeshonderd kilometer 
daar vandaan. Ze namen hun Boek van Mormon mee en Sarah's familieleden dachten dat ze 
het boek en de zendelingen nooit meer zouden zien. Zes weken later, op een vrijdagavond, 
droomde Sarah dat de zendelingen de volgende dag bij zonsondergang terug zouden komen, 
op de stoep zouden staan en een gesprek met haar zouden hebben. Toen ze wakker werd 
was Sarah er zo zeker van dat haar droom uit zou komen, dat ze haar vader vroeg of hij eerder 
thuis wilde komen, zodat hij er zou zijn als de zendelingen kwamen. 

'Vader zei dat ik gek was, omdat die mannen honderden kilometers ver weg waren. Maar ik 
hield vol: "Vader, kom vanavond gauw naar huis, want ik weet zeker dat ze komen." Hij lachte 
alleen maar en met moeder vertrok hij naar de stad. Toen zei ik tegen mijn zusje: "Laten we 
ons klaarmaken, want die mannen zullen vast en zeker komen.'" 

Toen de zon onderging, kwamen de zendelingen bij het huis van Sarah. Toen voerden Sarah 
en de zendelingen het gesprek waarvan ze gedroomd had, waarbij de zendelingen zeiden: 
'We droomden dat we hier terug moesten komen, dat jij je zou laten dopen en dat wij hier in 
de buurt een gemeente moesten stichten.' Sarah vroeg de zendelingen om binnen te komen, 
terwijl zij buiten op haar ouders wachtte. Zij schreef daarover het volgende: 

'Mijn vader zei tegen me: "Wel, Sarah, waar zijn nu je mormoonse zendelingen?" Ik zei dat ze 
binnen zaten en op datzelfde moment kwamen ze naar buiten om hem te begroeten. Vader 
was stomverbaasd.' 

De zendelingen bleven die avond bij de familie en spraken weer over de manier waarop het 
Boek van Mormon tot stand was gekomen. Ze bleven in die streek totdat ze een gemeente van 
meer dan zeventig leden hadden, waartoe ook Sarah, haar vader, moeder en zusje behoor-
den. (Zie Susan Easton Black, Stories from the Early Saints Converted by the Book of Mormon, 
blz. 12-14.) 

Bordbespreking • Waarom stuurt de kerk zendelingen op pad om het evangelie te prediken? 

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. Zij kunnen de volgende punten naar 
voren brengen: 

1. Omdat onze hemelse Vader heeft gezegd dat het moet. 

2. Om de mensen te helpen tot Christus en tot de kerk te komen. 

3. Om te zorgen dat mensen de verlossende verordeningen, zoals de doop, 
ontvangen. 

4. Zodat mensen zich van hun zonden kunnen bekeren en vergeving 
kunnen ontvangen. 

5. Om mensen te waarschuwen voor de gevolgen van de zonde. 

6. Om de getrouwe mensen uit de wereld bij elkaar te brengen. 

7. Om ons de kans te geven dienstbaar te zijn en te groeien. 

8. Om het koninkrijk van God op te bouwen en ons voor te bereiden op de 
wederkomst. 
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Citaat 

Adviseur 

Citaat 

Bespreking 

Citaat 

Bespreking 

Elke jongeman behoort een zending te vervullen 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'De vraag wordt geregeld gesteld: Moet elke jongeman op zending gaan? En de Heer heeft 
het antwoord gegeven. Het luidt: "Ja". Elke jongeman behoort een zending te vervullen. (...) 

'(...) ledereen behoort ook zijn tiende te betalen, ledereen behoort de sabbat te heiligen. Elke 
man behoort zijn vergaderingen bij te wonen, ledereen behoort in de tempel te trouwen' 
('When the World Will Be Converted,' Ensign, oktober 1974, blz. 8). 

Beklemtoon dat de Heer ons door middel van zijn profeten geboden heeft een zending te ver-
vullen. We kunnen ons aan die verplichting evenmin onttrekken als aan het betalen van tiende 
of aan het onderhouden van enig ander gebod van de Heer. 

• Noem eens een aantal veel gebruikte smoesjes om niet op zending te hoeven gaan. 

Vertel dat ouderling William R. Bradford van de Zeventig dit onderwerp heeft besproken: 

'Sommigen van jullie zeggen in gedachten: "Ach, u begrijpt gewoon mijn situatie niet. Die is 
anders. Ik ben van plan om een groot jurist te worden, of dokter, of atleet, of iets anders wat 
belangrijk is. De Heer kan toch niet van me verlangen dat ik mijn studie op zo'n belangrijk 
moment onderbreek? Een zending zou al mijn plannen in de war sturen." 

'Anderen denken: "Ja, ik weet wel dat er zoiets als een zending bestaat, maar als u zo'n 
vriendin had als ik, zou u haar ook niet in de steek laten. Wat zou er met haar gebeuren als ik 
wegging?" 

'Weer anderen denken: "Een zending is duur. Ik heb dit baantje nog maar net. Ik heb net een 
auto en een stereoinstallatie gekocht. Dit is nu net een periode in mijn leven dat ik eens aan 
mezelf toekom. Dat kan ik nu niet allemaal opgeven. Dat kan ik me gewoon niet veroorloven." 

'Dan zijn er ook nog die denken: "Door de situatie waarin ik me bevind, kom ik niet in aanmer-
king. Ik heb overtredingen begaan en ik ben niet actief in de kerk. Ik ben altijd van plan 
geweest om op zending te gaan, maar ik heb fouten gemaakt en nu leef ik niet volgens de 
normen waaraan een zendeling moet voldoen."' (Conference Report, oktober 1981, blz. 71.) 

• Welke mensen worden van een zending vrijgesteld? 

• Wat zijn geldige redenen voor het uitstellen van een zending? 

Uit wat president Kimball en ouderling Bradford hebben gezegd, moet duidelijk zijn dat het 
maar zelden voor moet komen dat een jongeman niet op zending gaat. Leg uit dat in sommige 
gevallen een jongeman om ernstige gezondheidsredenen wordt vrijgesteld. 

Lees de volgende uitspraak van ouderling Bradford voor: 

'Als ik in de gelegenheid zou zijn om met ieder van jullie afzonderlijk te spreken, (...) zou ik met 
alle kracht die ik in mij heb, zeggen: "Wie denk je wel dat je bent? Welk recht heb je om te 
denken dat je evenveel wijsheid hebt als God, die door middel van zijn profeten een duidelijk 
gebod heeft uitgevaardigd, een plechtige opdracht heeft gegeven, dat het herstelde evange-
lie door de stem van zijn discipelen aan de hele wereld verkondigd moet worden. Jij bent één 
van hen!'" (De Ster, april 1982, blz. 98.) 

• Wat moet een jongeman doen als hij goed gezond is, maar niet op zending wil gaan? 

Dit kan voor de jongemannen een goede gelegenheid zijn om iets van elkaar te leren. 
Zij kunnen de volgende punten naar voren brengen: 

1. Ga naar de bisschop en bespreek de situatie. 

2. Bekeer je. Zorg dat je dusdanig leeft dat je waardig bent om op zending te gaan. 

3. Bid ernstig en doorzoek de Schriften. Zorg dat je getuigenis sterker wordt en bereid je voor 
op een zending. 

4. Bied aan om de plaatselijke zendelingen te helpen. Kijk wat hun werk inhoudt en praat met 
ze over hun ervaringen. 

5. Overweeg eerlijk waarom je niet op zending wilt. Bid om hulp bij het overwinnen van angst 
of belemmeringen. 
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Teksten en 
bespreking 

Getuigenis 

Bespreking 
en tekst 

Getuigenis en 
verhaal 

We kunnen anderen dienen en onszelf heiligen 
Leg uit dat Alma een visioen kreeg waarin hij te zien kreeg dat er zendelingen nodig waren. 
Laat de jongemannen Alma 29:1-2 lezen en onderstrepen. 

• Wat is volgens Alma de oorzaak van het verdriet en de ongelijkheid op aarde? (Zie 
Alma 28:13-14; 29:2.) 

• Wat is volgens Alma de beste oplossing voor de problemen van de wereld? 

• Wat zou jij doen als jij Alma was en hetzelfde verlangen had? 

Laat de jongemannen Alma 29:9 en 13 lezen en onderstrepen. 

• Wat dacht Alma over de gelegenheid die hij had om het evangelie te verbreiden? 

• Hoe kan het evangelie over de hele wereld verbreid worden? 

Laat de jongemannen LV 1:4-5 en 17-18 lezen en onderstrepen. 

Bespreek met de jongemannen welke geboden en beloften er aan zendelingen gegeven wor-
den. Breng de jongemannen tot het inzicht dat de Heer ons heeft voorgeschreven 'alle men-
sen' te waarschuwen en dat de zendelingen door niemand zullen worden tegengehouden. 

Geef uw getuigenis over de zegeningen en de verantwoordelijkheden die je hebt als je leeft in 
deze tijd, waarin het evangelie in zijn volheid is hersteld. Herinner de jongemannen eraan dat 
zij zijn geboren om bij het werk te helpen. Wijs erop dat ze er door een zending toe zullen bij-
dragen dat de profetie over het verbreiden van het evangelie in de laatste dagen in vervulling 
zal gaan. 

• Wat zijn de taken van een zendeling? 

Wijs erop dat de Heer een concreet plan heeft voor het zendingswerk en voor elke zendeling. 
Laat de jongemannen LV 42:6-8 lezen en onderstrepen. 

Breng de jongemannen tot het besef dat zendelingen, als ze hun getuigenis geven, in zekere 
zin spreken 'als met het geluid van een bazuin'. We hebben televisie, radio en andere commu-
nicatiemiddelen tot onze beschikking gekregen en die worden ook gebruikt om het evangelie 
bekendheid te geven, maar zendelingen zijn het belangrijkste middel daartoe. 

Laat een jongeman LV 18:10-16 voorlezen. De jongemannen kunnen eventueel gedeelten van 
deze tekst onderstrepen, vooral vers 10, 15 en 16. Leg uit dat er vaker individuen of gezinnen 
zijn die zich bij de kerk aansluiten, dan grote groepen. 

• Waardoor ben je gaan inzien dat jouw ziel waardevol is in de ogen van onze hemelse 
Vader? 

• Wat voel je als iemand waarvan je houdt, zich bekeert? 

• Wat zouden je gevoelens zijn voor iemand die een van je vrienden of kennissen met het 
evangelie bekend had gemaakt? 

Geef uw getuigenis dat het altijd de moeite waard is om anderen over het evangelie te 
vertellen, zelfs als daardoor maar één persoon zich bij de kerk aansluit. Ouderling Gordon 
B. Hinckley heeft in dit verband verteld over een ervaring van ouderling Charles A. Callis: 

'Toen ik zendingspresident was van de zuidelijke staten, liet ik elke zendeling die zijn zending 
volbracht had, in mijn kantoor komen voordat hij ontheven werd. Op een dag kwam er een 
jongeman binnen en ik zei: "Wat heb je bereikt?" 

'Hij zei: "Niets. En ik ga naar huis." 

'"Wat bedoel je, dat je niets bereikt hebt?" 

'"Nou," zei hij, "ik heb op het platteland van Tennessee één man gedoopt. (...) Hij was te dom 
om tot tien te tellen. Dat was alles. Ik heb mijn tijd en mijn vaders geld verspild (...)." 

' ( . . . ) Zes maanden later ben ik naar dat gebied gegaan om na te gaan hoe het die man was 
vergaan. Het zat me dwars dat die jongeman naar huis was gegaan met het gevoel een mis-
lukkeling te zijn en ik had besloten de man die zich door hem had laten dopen, op te zoeken. 
Ik ontdekte dat hij tot diaken was geordend en dat hij een paar kleine taken in de gemeente 
vervulde. Later werd hij geordend tot ouderling en kreeg hij meer taken. Hij verhuisde van 
een gehuurde boerderij naar een zelfgekocht stuk land. Nog later werd hij gemeentepresident. 
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Weer later verkocht hij zijn boerderij, verhuisde naar Idaho en kocht daar een boerderij. 
Hij zorgde voor zijn gezin. Zijn zonen en dochters en ook hun zonen en dochters gingen op 
zending. Ik heb net een overzicht klaar waaruit blijkt, volgens de beste informatie die ik 
heb ingewonnen, dat meer dan elfhonderd mensen zich bij de kerk hebben aangesloten als 
gevolg van de doop van die ene man door een zendeling die dacht dat hij gefaald had' 
('The Consequences of Conversion', Brigham Young Speeches of the Year, 28 januari 1959, 
blz. 4-5) 

De zegeningen van een zending 
Adviseur en Leg uit dat zendingswerk een grote zegen en een uitdaging is. U zou de jongemannen kunnen 
citaat vertellen over de zegeningen die u zelf door uw zending hebt ontvangen, of over de zegenin-

gen van een zendeling die u kent. Ouderling Bradford heeft gewezen op een aantal zegenin-
gen die het gevolg zijn van zendingswerk. 

Hij heeft uitgelegd: 'Zendingswerk is een prachtig geschenk. Het is een tijd waarin je een 
stukje van de hemel op aarde kunt ervaren. Het is een tijd van reiniging en verfrissing. Het is 
een bijzondere tijd waarin de Heilige Geest de kennis over het grote plan voor jouw verhoging 
op je kan verzegelen. In die tijd heb je de beste kans om je celestiale eigenschappen te 
verwerven. 

'De hoogste vorm van dienstbaarheid is anderen de waarheid onder ogen te brengen en hen 
het koninkrijk van God binnen te leiden' (Conference Report, oktober 1981, blz. 73). 

Laat de jongemannen Jakobus 5:20 lezen, onderstrepen en met elkaar bespreken. 

Adviseur Leg uit dat zendingswerk zowel de zendeling als degenen die het evangelie te horen krijgen 
ten goede komt. Mensen ondergaan een grote vreugde als ze het evangelie van Christus 
aanvaarden en zijn geboden gehoorzamen. Zij worden dan vervuld met de Geest van God en 
voelen een vrede die zij voor die tijd nooit gekend hebben. 

Laat de jongemannen LV 50:13-14, 22 en 6:3 lezen en onderstrepen. 

• Welke zegeningen worden er in deze verzen aan getrouwe zendelingen beloofd? 

Citaat President Ezra Taft Benson heeft gezegd: 

'Mannen en vrouwen die hun leven aan God overgeven, zullen ontdekken dat Hij veel meer 
van hun leven kan maken dan zijzelf. Hij zal hun vreugde verdiepen, hun visie verbreden, hun 
verstand scherpen, hun spieren sterken, hun geest verlichten, hun zegeningen vermenigvuldi-
gen, hun mogelijkheden vergroten, hun ziel vertroosting schenken, vrienden schenken en 
vrede over hen uitstorten. Wie zijn leven aan God verliest zal ontdekken dat hij het eeuwige 
leven heeft' ('Jezus Christ - Gifts and Expectations', New Era, mei 1975, blz 20). 

Verhaal Om aan te geven welke zegeningen uit het zendingswerk kunnen voortkomen, kunt u het 
volgende verhaal voorlezen of vertellen: 

David was een buitengewoon atleet. Hij kon ook goed studeren. In het laatste jaar van de mid-
delbare school waren er veel coaches die probeerden hem in het team van hun universiteit 
te krijgen. Zijn ouders, die geen actieve kerkleden waren, waren trots op David en moedigden 
hem aan om zijn opleiding en zijn carrière in de atletiek voort te zetten. 

Davids bisschop riep hem bij zich en herinnerde hem eraan dat hij binnenkort negentien zou 
worden. De bisschop stelde voor dat ze de aanvraagformulieren voor Davids zending in orde 
zouden gaan maken. Hoewel David niet zo erg enthousiast was, nam hij de formulieren toch 
mee naar huis en vertelde zijn ouders wat de bisschop gezegd had. Zij waren verbaasd dat 
David zelfs maar overwoog om op zending te gaan, terwijl hij zulke goede kansen had als hij 
direct naar de universiteit zou gaan. 

David overdacht zijn kansen en woog ze af tegen de verplichting die hij voelde ten opzichte 
van zijn hemelse Vader en de kerk. Hij wilde eigenlijk meteen naar de universiteit, maar hij wist 
dat het wel eens een verkeerde keuze kon zijn. Hij bad iedere dag en vroeg zijn hemelse 
Vader om hulp bij het nemen van een beslissing en om een goed gevoel daarover. Ten slotte 
ging hij naar zijn ouders en vertelde dat hij had besloten om op zending te gaan. Zij vonden 
dat geen goede keus, maar ze zeiden dat ze hem er niet van wilden weerhouden. 

Toen de ringpresident David als zendeling aanstelde, werd hem beloofd dat hij geen spijt zou 
krijgen van zijn besluit om de Heer te dienen. Hij kreeg ook de belofte dat hij op ongekende 
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manier gezegend zou worden. De eerste maanden van zijn zending werkte David hard, maar 
toch vroeg hij zich af hoe het geweest zou zijn als hij naar de universiteit was gegaan. 

In de loop van de tijd merkte David dat de brieven van zijn ouders veranderden. Zijn vader 
schreef dat hij een priesterschapsles had bijgewoond, en zijn moeder schreef dat ze samen 
een paar keer een avondmaalsdienst hadden bijgewoond. Zijn ouders schreven ook dat de 
bisschop ze gevraagd had lessen te volgen ter voorbereiding op de tempel. Ze schreven 
David dat ze besloten hadden het te doen omdat hij tijdens zijn zending zo toegewijd was en 
zo gelukkig leek. Zijn ouders volgden alle lessen, gingen naar de tempel en lieten zich aan 
elkaar verzegelen. 

In de week nadat David van zijn zending was teruggekeerd, liet hij zich aan zijn ouders verze-
gelen. Tijdens hun verblijf in de tempel dacht David steeds: 'Wat zou er gebeurd zijn als ik niet 
op zending was gegaan?' 

Vertel de jongemannen dat er in de familie van een zendeling niet altijd zulke dramatische 
gebeurtenissen of wonderen zullen plaatsvinden, maar dat ze altijd grote zegeningen zullen 
ontvangen. U kunt eventueel iets over uw eigen ervaringen vertellen of uw getuigenis geven 
van de zegeningen die uw familie of een gezin in de wijk ten deel zijn gevallen als gevolg van 
de zending van een van de kinderen. 

We moeten ons op een zending voorbereiden 
Laat de jongemannen Alma 17:2-3 lezen en onderstrepen. 

• Welke geestelijke kracht en zegeningen hadden de zonen van Mosiah ontvangen? 

• Wat hadden ze gedaan om voor die zegeningen in aanmerking te komen? 

Laat de jongemannen LV 4 lezen en bespreken. 

• Welke eigenschappen moet een zendeling hebben? 

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. 

• Hoe kun je die eigenschappen ontwikkelen? 

Leg er de nadruk op dat je je op een zending moet voorbereiden als je daarmee iets wilt 
bereiken. 

Citaat President Ezra Taft Benson heeft gezegd: 

'De Heer verlangt van iedere jongeman dat hij een voltijdzending vervult. (...) Een zending 
moet niet alleen als priesterschapstaak gezien worden, maar iedere jongeman behoort vol 
vreugde en verwachting naar deze ervaring uit te kijken. Wat een voorrecht - wat een 
heilig voorrecht - om de Heer voor twee jaar, met je gehele hart, macht, verstand en sterkte, 
ononderbroken te dienen. Niets is belangrijker dan dat. (...) 

'Bereid je je hele leven voor om een zending te vervullen, niet alleen een half jaar of een jaar 
van tevoren. 

'Wij houden van al onze zendelingen die de Heer voltijd in het zendingsveld dienen. Maar er 
is verschil tussen zendelingen. Sommigen zijn in de eerste maand van hun zending beter 
voorbereid dan sommigen die na twee jaar naar huis gaan. 

'Wij willen jongemannen in het zendingsveld die enthousiast op komen draven, met groot 
geloof in persoonlijke rechtschapenheid en een rein leven opdat zij een geweldige en 
produktieve zending mogen hebben. (...) 

'Geef me een jongeman die zich zedelijk rein heeft gehouden en trouw zijn kerkvergaderingen 
heeft bijgewoond. Geef me een jongeman die zijn priesterschap eert en zijn onderscheiding 
Plicht jegens God heeft verdiend en kroonverkenner is. Geef me een jongeman die het 
diploma van het seminarie heeft behaald en een brandend getuigenis van het Boek van 
Mormon heeft. Geef me zo'n jongeman, dan zal ik u een jongeman geven die, voor de Heer in 
het zendingsveld en gedurende zijn gehele leven, wonderen kan verrichten' (De Ster, 1986, 
nummer 6, blz. 42, 43). 

Presentatie van Als u iemand heeft uitgenodigd die kort geleden van zijn zending is teruggekeerd, geeft u hem 
een teruggekeerde nu een paar minuten om de jongemannen iets te vertellen over de voorbereiding op hun 
zendeling zending. U kunt ook tijd vrij maken om de teruggekeerde zendeling eventuele vragen van de 

jongemannen te laten beantwoorden. 

Tekst en 
bespreking 

Tekst en 
bordbespreking 
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Bespreking • Hoe kan je je op een zending voorbereiden? 

• Wat kun je nu alvast doen om andere mensen over het evangelie te vertellen? 

Moedig de jongemannen aan tot het stellen van concrete doelen waardoor ze zich beter op 
hun zending kunnen voorbereiden. Moedig ze aan hun vrienden over het evangelie te 
vertellen en iets voor niet-leden te doen. 

Tot slot 
Participatie van de Vraag de jongemannen of ze iets willen vertellen over hun visie op het zendingswerk, 
jongemannen 
Getuigenis en Geef uw getuigenis dat elke jongeman de Heer zou moeten dienen door op zending te gaan 
aansporing en dat daaruit grote zegeningen zullen voortvloeien. U kunt eventueel iets vertellen over de 

zegeningen die u door het zendingswerk hebt ontvangen. 

Spoor eike jongeman tot bidden en vasten aan en de Heer te vragen om zijn getuigenis en zijn 
verlangen om op zending te gaan, te versterken. 



26 De zegeningen van kuisheid 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat hij de heilige macht tot voortplanting moet beschermen en 
niet misbruiken. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Exodus 20:14; Matteüs 5:27-28; 26:41; 1 Korintiërs 10:13; 
1 Nephi 3:7; 2 Nephi 4:17-20, 31-32; Alma 39:3-5; 3 Nephi 18:15 en 
Leer en Verbonden 42:22-24. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Zorg ervoor dat elke jongeman een exemplaar van Voor de kracht van de jeugd heeft 
(34285120). 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Bespreking 

Adviseur 

Teksten en 
bespreking 

Inleiding 
Leg uit dat sommige zaken grote zegeningen zijn als er een goed gebruik van wordt gemaakt, 
maar anders kunnen ze gevaarlijk en destructief zijn. 

• Welke zaken zijn zegeningen als ze goed gebruikt worden, maar gevaarlijk als ze verkeerd 
gebruikt worden? 

De volgende zaken kunnen genoemd worden. U zou een of meer van de voorbeelden kunnen 
gebruiken om de jongemannen een beter inzicht te geven. 

1. Elektriciteit. Op de juiste wijze gebruikt, met voorzorgsmaatregelen en isolatie, is elektrici-
teit een grote zegen. Maar als je er onzorgvuldig mee omgaat, kan het in een fractie van 
een seconde je dood zijn. 

2. Auto's. Een auto is een nuttige vorm van transport, maar als je er onzorgvuldig mee 
omspringt, kan het een dodelijk wapen zijn. 

3. Water. We kunnen niet zonder, maar als we het niet onder controle hebben, kan het veel 
verwoestingen aanrichten. 

4. Medicijnen. Als we de aanwijzingen in de bijsluiter volgen, kunnen medicijnen je leven red-
den en je lichaam herstellen. Als je medicijnen op de verkeerde manier gebruikt kunnen 
ze je doden of verminken, of je kunt eraan verslaafd raken. 

Leg uit dat het met het voortplantingsvermogen ook zo is. Als je er een goed gebruik van maakt, 
kan die heilige macht ertoe bijdragen dat we meer op God gaan lijken. Als we het op de ver-
keerde manier of onzorgvuldig gebruiken, kunnen we daarmee onze kans op verhoging teniet 
doen. 

Onze hemelse Vader wist dat het juiste gebruik van de scheppende macht ons kan verhogen 
en dat misbruik tot onze veroordeling kan leiden. Daarom heeft Hij ons geboden om die macht 
te beschermen. Satan weet dat misbruik van die macht ons kan vernietigen en daarom pro-
beert hij ons ervan te overtuigen dat seksuele reinheid ouderwets is en dat onzorgvuldige en 
willekeurige seksuele contacten je populair en gelukkig maken. 

Laat een jongeman Exodus 20:14 voorlezen. Stel voor dat de jongemannen dit vers 
onderstrepen. 

• Wat houdt dit gebod in? 

Laat de jongemannen Matteüs 5:27-28 en LV 42:22-24 voorlezen. Laat ze de sleutelwoorden 
in deze teksten onderstrepen. 
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• In hoeverre heeft de Heer zijn instructies in deze verzen uitgebreid? 

• Waar begint overspel? 

• Wat zal er volgens LV 42:23 gebeuren als we met begeerte naar iemand anders kijken en 
ons niet bekeren? 

Leg uit: 'uitgeworpen' betekent geëxcommuniceerd. 

Laat een jongeman Alma 39:3-5 voorlezen. 

• Waaruit bestond de zonde die Corianton beging? 

• Hoe ernstig is die zonde? 

Leg uit: omdat een seksuele overtreding zo ernstig is, moeten we het voortplantingsvermogen 
zorgvuldig bewaken. 

Satan doet een aanval op kuisheid 

Citaat President Harold B. Lee heeft geschreven: 'Als je ertoe wordt aangezet om je onzedig te kle-
den, onfatsoenlijke en vulgaire taal te gebruiken of je in je omgang met je vriendin onbe-
schaamd te gedragen, speel je Satan in de kaart en word je het slachtoffer van zijn leugens' 
(Stand Ye in Holy Places, blz. 332). 

Bordbespreking • Welke werktuigen of methodes gebruikt Satan om mensen tot ongehoorzaamheid aan de 
wet van kuisheid aan te zetten? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. De volgende punten kunnen aan de 
orde komen: 

Werktuigen van Satan 

Obscene of suggestieve films en 
televisieprogramma's 
Het begrip seksuele 'vrijheid' 
Druk van leeftijdgenoten 
Alcohol en verdovende middelen 
Obscene muziek en liedjes 
Onbehoorlijke kleding en gedrag 
Pornografische boeken en tijdschriften 

Hieronder worden gevaren beschreven van een aantal zaken die de kuisheid aantasten en 
vernietigen. U kunt dit materiaal eventueel gebruiken tijdens het bespreken van de antwoor-
den van de jongemannen. 

1. Obscene of onzedelijke films: 'Door suggestieve films zijn duizenden jongeren in de seksu-
ele val gevangen geraakt. Hartstochtelijke liefdesscenes op het scherm zijn er de oorzaak 
van dat veel jonge mensen zich bij hun afspraakjes hetzelfde gedragen' (Mark E. Petersen, 
Live It Up!, blz. 24). 

2. Seksuele 'vrijheid': 'Sommige mensen rechtvaardigen hun onzedelijke gedrag met de 
bewering dat beperkingen op dat gebied slechts godsdienstige regels zijn die niet langer 
van kracht zijn, omdat er in werkelijkheid geen God bestaat. (...) 

'(...) Zij (...) zijn zo geobsedeerd door hun eigen verlangens, begeerten en lusten, dat er 
geen plaats meer is voor heilige zaken' (Mark E. Petersen, Conference report, april 1969, 
blz. 65). 

3. Alcohol: Feestjes waar gedronken en geflirt wordt, vormen een omgeving waarin het zede-
lijkheidsgevoel afgestompt raakt en waar ongebreidelde hartstocht de overhand krijgt. Dan 
is de laatste stap naar zedeloosheid niet moeilijk meer' (David O. McKay, Gospel Ideals, 
blz. 410). 

4. Obscene muziek en liedjes: 'Hebt u wel eens geluisterd naar de muziek waar tegenwoor-
dig veel jongeren naar luisteren? (...) Veel ervan is opzettelijk geschreven om revolutie, 
verdovende middelen, onzedelijkheid en een kloof tussen ouders en kind te stimuleren' 
(EzraTaft Benson, Conference Report, april 1969, blz. 14). 
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Word ik beïnvloed? 

Vraag de jongemannen na te denken over de volgende vragen: 

1. Luister ik naar ongezonde en verlagende muziek en liedjes? 

2. Lees ik boeken of tijdschriften die me op verleidende en onzedelijke gedachten brengen? 

3. Kijk ik graag naar of ga ik om met onfatsoenlijk geklede meisjes en vrouwen die zich 
onzedelijk gedragen? 

4. Vertel ik of luister ik naar onbehoorlijke grappen of verhalen? 

5. Praat ik of praten mijn vrienden grof over meisjes, of zeggen we vulgaire dingen tegen ze? 

6. Kijk ik naar films die nooit tijdens een kerkactiviteit vertoond zouden worden? 

7. Kijk ik televisieprogramma's die ongezond en laag-bij-de-gronds zijn? 

8. Ben ik lang met mijn vriendin alleen? 

Wijs erop dat elke vraag die de jongemannen met 'ja' beantwoorden, aangeeft dat ze met een 
probleem te kampen hebben. Moedig ze aan om die schadelijke dingen achterwege te laten 
en zich duidelijke doelen te stellen om zo nodig hun gewoonten te veranderen. 

Citaat Wijs de jongemannen erop dat de profeten ons hebben aangeraden om al die zaken te 
vermijden. President Ezra Taft Benson heeft het volgende gezegd: 

'Jongemannen van de Aaronische priesterschap, denk aan het uitdrukkelijke schriftuurlijke 
gebod: "Weest rein, gij, die de vaten des Heren draagt" (3 Nephi 20:41; LV 38:42; zie ook 
Jesaja 52:11). Denk aan het verhaal van Jozef in Egypte, die niet toegaf aan de vrouw van 
Potifar en zijn reinheid en zuiverheid behield (zie Genesis 39:6-20). 

'Overweeg nauwgezet de woorden van de profeet Alma aan zijn ontrouwe zoon Corianton: 
"Ik zou willen, dat gij u zoudt bekeren en uw zonden nalaten, en niet meer volgens de lusten 
van uw ogen handelt" (Alma 39:9). 

'"De lusten van uw ogen." Wat zou dat in onze tijd betekenen? 

'Films, televisieprogramma's en videofilms die suggestief en obsceen zijn. 

'Obscene en pornografische tijdschriften en boeken. 

'Wij geven jullie de raad, jongemannen, om jullie geest niet te vervuilen met dergelijk verne-
derend materiaal, want de geest die aan dergelijk vuil wordt blootgesteld, zal nooit meer 
dezelfde zijn. Kijk niet naar twijfelachtige films of video's, doe niet mee aan enig vermaak 
dat immoreel, suggestief of pornografisch is. Luister niet naar verlagende muziek' (De Ster, 
nr. 6, 1986, blz. 43). 

Benadruk dat de jongemannen zich niet moeten laten misleiden door de vrijgevochten morele 
normen die tegenwoordig zo gebruikelijk zijn. Ze mogen dan modern lijken, ze zijn helemaal 
niet nieuw. De 'nieuwe moraal' is gewoon een andere naam voor de oude onzedelijkheid die 
Satan ons al duizenden jaren wil aanpraten. 

Getuig dat de profeten weten hoe het is om jong te zijn. Ze zijn zich bewust van de problemen 
en verleidingen waarmee jonge mensen tegenwoordig te maken krijgen. Leg uit dat de Heer 
normen heeft geopenbaard die ons bescherming zullen bieden tegen zonde en gevaar. 

Bespreking en Voor Deel de exemplaren van Voor de kracht van de jeugd uit. Lees en bespreek met de jongeman-
c/e kracht van de jeugd nen de hoofdstukjes, getiteld: 'Waarom normen?', 'Uitgaan', 'Kleding en uiterlijk', 'Media: films, 

televisie, radio, videobanden, boeken en tijdschriften', 'Muziek en dans' en 'Seksuele reinheid', 

Voor de leerkracht Het is heel belangrijk dat de jongemannen in uw klas de uitdrukkingen en de waarschuwingen 
in Voor de kracht van de jeugd begrijpen. Dit kan een goed moment zijn om hun vragen over 
de normen te beantwoorden. Herinner de jongemannen eraan dat ze, als ze een aantal 
van die normen hebben overschreden, zich direct moeten bekeren. Verzeker ze dat de Heer 
iedereen die zich oprecht bekeert, zal vergeven. 

Adviseur en Leg de nadruk op de zegeningen die ten deel vallen aan degenen die zichzelf rein houden 
citaat en leven naar de genoemde normen. De grootste zegening is wel dat je de tempel mag 

binnengaan en dat je de gelegenheid krijgt om op zending te gaan. 

Lees de volgende verklaring van het Eerste Presidium voor en leg hem uit. 
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'Een voltijdzending is geen recht, maar een voorrecht voor degenen die door middel van 
inspiratie door het Eerste Presidium worden geroepen. (...) 

'Om er zeker van te zijn dat iemand waardig is om op zending te gaan, moet degene die ern-
stige overtredingen begaan heeft zich volledig bekeerd hebben volgens de criteria die door de 
Heiland zijn vastgesteld. De kandidaat moet volkomen waardig zijn om de tempel binnen te 
gaan, voordat hij een zendingsaanbeveling krijgt. (...) Hij moet een tijdlang geen overtredin-
gen begaan om te laten zien dat hij zich echt bekeerd heeft en zich geestelijk voorbereidt op 
een heilige zendingsoproep. Die periode moet drie jaar zijn voor ernstige overtredingen en 
mag niet eerder dan een jaar na de laatste overtreding aflopen' (zie de brieven van het Eerste 
Presidium, gedateerd 4 maart en 21 oktober 1993). 

Verleiding weerstaan 
Geef uw getuigenis: als wij ons aan de geboden houden en streven naar het gezelschap van 
de Heilige Geest, zullen we in staat zijn om rein te leven. Onze hemelse Vader heeft beloofd 
dat hij ons de kracht zal geven verleiding te weerstaan en zijn geboden te onderhouden. 

Laat de jongemannen 1 Nephi 3:7 en 1 Korintiërs 10:13 lezen en onderstrepen. 

• Wat betekenen deze verzen? 

• Wat vind je van de uitspraken van Nephi en Paulus? 

Laat de jongemannen de volgende vragen in stilte en voor zichzelf beantwoorden. 

• Welke geboden zijn voor jou nu moeilijk na te leven? Met welke verleidingen heb je te 
kampen? Heb je hulp nodig om ze te weerstaan? 

Laat een jongeman 2 Nephi 4:17-20, 31-32 voorlezen. Leg uit dat dit de woorden van Christus 
zijn. 

• Hoe kunnen wij volgens deze verzen hulp krijgen bij het vermijden van zonden en het 
weerstaan van verleidingen? 

Moedig de jongemannen aan om te bidden voor hulp bij het weerstaan van bepaalde 
verleidingen waarmee ze zich nu geconfronteerd zien. 

Stappen in de richting van zonde of volmaaktheid 
Bordbespreking Leg uit: onze hemelse Vader leidt ons in de richting van de volmaaktheid door ons 'regel op 

regel, en gebod op gebod; hier een weinig en daar een weinig' te geven (LV 128:21). Satan 
gebruikt soortgelijke methodes om ons te misleiden, en ons stap voor stap tot zonde te brengen. 

Citaat President Spencer W. Kimball heeft ons gewaarschuwd dat Satan probeert kuisheid te vernietigen. 

'Maar al teveel mensen zijn via deze toegangspoort van een schijnbaar onschuldige vrijage 
volkomen in de zonde verdoold geraakt. De duivel weet wel hoe hij onze jongens en meisjes te 
gronde moet richten. Misschien ziet hij geen kans iemand meteen tot moord of het plegen van 
overspel te verleiden, maar hij weet dat als hij een jongen en een meisje ertoe kan krijgen na het 
dansen lang genoeg samen in de auto te blijven zitten of in het donker aan het eind van de laan 
te parkeren, de beste jongen en het braafste meisje dan ten slotte zullen bezwijken en vallen. 
Hij weet dat ieders weerstandsvermogen een grens heeft' (Wonder der vergeving, blz. 76). 

Veeg het bord uit en teken het volgende: 

Getuigenis 

Teksten en 
bespreking 
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Laat de jongemannen zelf ontdekken wat de verschillende onderdelen van de tekening voor-
stellen. Laat ze ontdekken: 

1. De trap omhoog stelt de manier voor waarop de Heer zedelijke kracht opbouwt. 

2. De trap naar beneden stelt voor hoe Satan zedelijke kracht afbreekt. 

3. De Heer wil dat wij ons vasthouden aan de ijzeren roede, of het woord van God, en zijn 
Geest zoeken, en de vruchten van de Geest, dat zijn: deugd, geduld, vriendelijkheid, liefde 
en naastenliefde. 

4. De weg van Satan heeft geen leuning. Hoe verder je naar beneden loopt, des te verraderlij-
ker wordt de weg, totdat je plotseling de vaste grond onder je voeten verliest en ongeremd 
in onzedelijkheid vervalt. 

Vraag de jongemannen om een paar stappen te noemen waardoor je zedelijke kracht krijgt, en 
stappen waardoor zedelijke kracht teniet gedaan wordt. Zet hun antwoorden op het bord. Een 
voorbeeld: 

Tot slot 

Getuigenis Leg uit: mannen en vrouwen zijn gezegend met een macht waardoor ze medeschepper met 
God kunnen zijn. Getuig dat de macht tot voortplanting heilig is en beschermd moet worden. 
Omdat die macht heilig is, moeten we nooit lichtvaardig over geslachtsgemeenschap denken. 
Het is een heilig recht dat aan getrouwde mensen wordt verleend. Jongemannen die het 
Aaronisch priesterschap hebben, moeten nooit grapjes maken over seks of er grove dingen 
over zeggen, ongeacht wat andere jongemannen doen. De macht tot voortplanting moet 
alleen binnen het huwelijk gebruikt worden. 

Aansporing Spoor de jongemannen aan zich uit alle macht vast te houden aan het woord van God, waar-
toe ook kuisheid behoort. Spoor ze aan om de Geest van de Heer te zoeken, zodat ze jonge-
vrouwen met respect zullen behandelen. Leg uit dat het tot de plichten van priesterschapsdra-
gers behoort om de reinheid van alle vrouwen te beschermen. Onze hemelse Vader verwacht 
van jongemannen dat ze ook hun eigen kuisheid beschermen en eren. Geef nogmaals uw 
getuigenis over het belang van de normen die onze hemelse Vader ons gegeven heeft en over 
de grote zegeningen die je ontvangt als je rein blijft. Moedig de jongemannen aan om zich 
voor te nemen hun leven lang kuis te blijven. 
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Kuisheid 
I Respect voor het andere geslacht 

J Correct gedrag als je met een meisje uitgaat 
Gezonde activiteiten 

Reine gedachten 
Zoek de Geest van God 

OKijken naar iets wat de aandacht op seks richt 
Aan onzedelijk gedrag denken 

Pornografie 
•J Onbetamelijk vrijen 

• Overspel, ontucht of ander onzedelijk 
gedrag 



Ons lichaam is een tempel 27 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat door gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid zijn 

lichamelijk en geestelijk welzijn zowel beschermd als in stand gehouden wordt. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: 1 Korintiërs 3:16-17 en Leer en Verbonden 89. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Een plaat van een brommer die de jongemannen wel zouden willen bezitten. 
c. Plaat 9, Een gezonde jongeman, en een plaat van de Frankfurt-tempel. 
d. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Exemplaren van Voorde kracht van de jeugd (elke jongeman behoort zijn eigen exemplaar 
mee te brengen). 

4. Maak voor elke jongeman een kaartje met de uitspraak van ouderling L. Tom Perry, 
welke verderop in de les staat. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Plaat en 
bespreking 

Inleiding 
Hang de plaat van de brommer op. Beschrijf hem en vertel hoe begerenswaardig hij is. Vertel 
de jongemannen dat het een ontzettend goede brommer is. Vraag ze nu zich voor te stellen 
dat ze hem van iemand gekregen hebben. 

• Hoe zou jij die brommer onderhouden als hij van jou was? 

• Hoe zou je het vinden als een paar vandalen zand in de brandstoftank zouden doen? 

• Wat zou er gebeuren als je dan je brommer startte? 

Laat plaat 9, Een gezonde jongeman, zien. Vertel de jongemannen dat onze hemelse Vader 
aan ieder van hen iets gegeven heeft dat nog veel en veel mooier is dan de brommer op de 
plaat - een lichaam. Zonder lichaam zouden we de mogelijkheden van het leven op aarde niet 
leren kennen. Zonder lichaam kunnen we geen vooruitgang maken en kunnen we niet worden 
zoals onze hemelse Vader. Wijs erop dat ons lichaam niet altijd volmaakt is. Dat kan een 
gevolg zijn van beschadiging bij de geboorte, ziekte of door een ongeluk. Toch verwacht onze 
hemelse Vader van ons dat we zo goed mogelijk voor ons lichaam zorgen. Omdat Hij van ons 
houdt, heeft Hij ons verteld hoe we dat moeten doen. 

Bepaalde stoffen zijn niet goed voor ons lichaam 
Tekst en Leg er de nadruk op dat het eten of drinken van schadelijke stoffen hetzelfde is als zand in een 
bespreking benzinetank strooien. 

Laat de jongemannen LV 89:7-9 lezen. 

• Noem een aantal stoffen die wij niet moeten eten of drinken. 

Leg uit dat de profeten hebben gezegd dat onder 'hete dranken' koffie en thee worden ver-
staan. De profeten hebben ons ook duidelijk gezegd dat we geen misbruik moeten maken 
van geneesmiddelen en geen drugs moeten gebruiken. 

• Wat zou er kunnen gebeuren als we stoffen tot ons nemen waarvan de Heer gezegd heeft 
dat we ze niet moeten gebruiken? 

• Ken je mensen die nare ervaringen hebben opgedaan door ongehoorzaamheid aan het 
woord van wijsheid? Vraag de jongemannen hun antwoord toe te lichten, maar zonder de 
namen van de betrokkenen te noemen. 
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Lichamelijke gevolgen van ongehoorzaamheid 

Citaat Leg uit dat verslaving een van de gevaarlijkste gevolgen is van het niet onderhouden van het 
woord van wijsheid. Lees de volgende uitspraak van ouderling Russell M. Nelson voor: 

'Ik voel mij geïnspireerd om te spreken over een groot probleem dat ons met zorg vervult - de 
wereldomvattende epidemie van verslaving. (...) Maar ik wil, samen met anderen uit de 
gehele wereld, een stem van waarschuwing laten horen tegen het gebruik van drugs om 
sociale redenen, waaraan slecht geïnformeerden zo vaak nietsvermoedend beginnen. 

'Uit een schijnbaar onbelangrijk experiment kan een vicieuze cirkel ontstaan. Op experimente-
ren volgt gewoonte. Op gewoonte volgt afhankelijkheid. Op afhankelijkheid volgt verslaving. 
(...) Verslavende middelen zijn waarlijk "het linzengerecht" waarvoor zielen worden verkocht. 
Er is geen gezin dat geen risico loopt. 

'Maar dit probleem gaat verder dan hard drugs. Het begint meestal met sigaretten. Tabak en 
alcoholische dranken bevatten verslavende middelen. Zij staan bovenaan de lijst van wat de 
maatschappij belast en geld kost' (De Ster, januari 1989, blz. 5). 

• Waarom is verslaafd zijn zo gevaarlijk? 

Om de jongemannen te laten inzien hoe gevaarlijk het is om het woord van wijsheid te overtre-
den, kunt u de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer voorlezen: 

'Drugverslaving is een wapen in de handen van de vorst der duisternis, want zij blokkeert de 
communicatie met de Heilige Geest der waarheid. Op het ogenblik heeft de tegenstander 
een oneerlijk voordeel. Verslaving kan de menselijke wil en macht om te kiezen, uitschakelen. 
Zij kan iemand beroven van zijn vermogen om beslissingen te nemen. Keuzevrijheid is een 
te belangrijk gegeven om op zijn beloop te laten. (...) 

'Ik smeek u om vurig te bidden dat er op de een of andere wijze een manier gevonden zal 
worden om verslaving uit het menselijk lichaam te bannen. 

'Het gaat hier niet alleen om menselijk lijden en zelfs mensenlevens; nee, alle persoonlijke, 
sociale, politieke en geestelijke vrijheden waarvoor de mensheid zo lang gestreden heeft, 
staan op het spel. Op het spel staat alles waarvoor martelaarsbloed gevloeid heeft. De mense-
lijke keuzevrijheid is in gevaar! Als we allen vurig bidden, weet ik zeker dat de Heer ons zal 
helpen. Maar bid niet alleen, leer uw kinderen ook het woord van wijsheid te gehoorzamen. 
Het is hun schild, en zal hen beschermen tegen gewoonten die de kanalen van persoonlijke 
openbaring verstoppen' (De Ster, januari 1990, blz. 13). 

Bespreking • Hoe komt het dat gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid ons beschermt tegen 
lichamelijk gevaar? 
• Hoe komt het dat gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid ons beschermt tegen 
geestelijk gevaar? 

Plaat en 
adviseur 

Tekst en 
bespreking 

Bepaalde dingen zijn wel goed voor ons lichaam 
Verwijs nogmaals naar de plaat met de brommer. Leg uit dat een brommer blijft rijden als we 
brandstof in de tank doen. We moeten ook de banden op spanning houden en de bougies 
regelmatig schoonmaken. Zo moeten we ons lichaam voeden, anders zal het niet goed gaan 
functioneren en geen tempel zijn waarin de Geest van de Heer kan verblijven. 

Laat de jongemannen LV 89:10-17 lezen, 

• Wat moeten we volgens onze hemelse Vader eten? 

• Wat zal er met ons gebeuren als we het woord van wijsheid naleven? 

Om het antwoord op deze vraag te vinden, laat u de jongemannen LV 89:18-21 lezen. 
Stel voor dat ze deze tekst onderstrepen. 

• Welke belofte doet onze hemelse Vader aan degenen die het woord van wijsheid naleven? 
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Lichamelijke zegeningen 
Citaat Wijs erop dat de leden van de kerk over het algemeen gezegend zijn met een betere lichame-

lijke gezondheid dan niet-leden. Ouderling Joseph B. Wirthlin van de Raad der Twaalf heeft 
over het woord van wijsheid het volgende gezegd: 

'De vroegere leden van de kerk gehoorzaamden de raad van de Heer zonder de medische 
kennis die wij nu hebben, en die het positieve effect op het lichaam bevestigd heeft. Door 
wetenschappelijk bewijs weten wij nu wat de heiligen 158 jaar geleden door openbaring al 
wisten. 

'Stelt u zich de resultaten eens voor als het hele mensdom deze gezondheidswet zou naleven, 
en hun lichaam nooit zouden misbruiken met alcohol, tabak en andere schadelijke stoffen. 
Wat zou er een enorme afname zijn in het aantal auto-ongelukken, ziekten en vroegtijdige 
sterfgevallen, geboorteafwijkingen, misdrijven, geldverspilling, uiteengevallen gezinnen, en 
verwoeste levens door het gebruik van alcohol en drugs. Hoeveel minder longkanker, hart-
ziekten en andere kwalen die door roken veroorzaakt worden, zouden er zijn? De vruchten van 
dit gebod zijn ontelbare zegeningen. 

'Leden van de kerk zijn door het naleven van dit gebod duidelijk gezegend met gezondheid en 
spiritualiteit' (De Ster, januari 1992, blz. 14). 

Adviseur Leg uit: gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid garandeert ons geen leven dat vrij is van 
ziekte; we kunnen er echter zeker van zijn dat onze hemelse Vader zich aan zijn beloften 
houdt. Als wij oprecht proberen het woord van wijsheid na te leven, zullen we de beloofde 
zegeningen ontvangen. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal van Paul C. Kimball, wat laat zien dat gehoorzaamheid aan het 
woord van wijsheid geestelijke en fysieke verlichting tot gevolg kan hebben: 

'Toen Paul C. Kimball, een heilige der laatste dagen die studeerde aan de universiteit van 
Oxford, gevraagd werd als coach van een jonge, onervaren roeiploeg, zei hij dat hij zich 
"nogal zwak" voelde. Hij was nog nooit coach geweest. 

'Toch ging hij op het verzoek in, op één voorwaarde: "Als ik jullie coach word", zei hij tegen de 
roeiers, "zullen jullie je bij de training aan mijn regels moeten houden." Zijn regels waren dat 
ze absoluut geen tabak, alcohol, thee en koffie mochten gebruiken. De jongens hadden er 
ongeveer een week voor nodig om zijn voorwaarden te aanvaarden, 

'Toen ze dat overeen gekomen waren, ging Kimball met ze aan de slag en (...) trainde tot 
februari iedere middag, drie uur lang. Die maand deden ze mee aan een reeks roeiwedstrij-
den tussen alle andere scholen in Oxford. "Mijn jongens roeiden tegen bemanningen die 
bestonden uit jongens die al roeiden toen ze nog hummeltjes waren," zei Kimball. "Mijn ploeg 
bestond uit onervaren jongens. Maar ze hadden hard getraind, en geen van hen heeft, voor 
zover ik weet, een sigaret of een kop thee of koffie aangeraakt, of alcohol gedronken." 

'Maar toen de dag van de race aanbrak, vond toch iedereen dat die onervaren ploeg geen 
schijn van kans had. Toen over de rivier de Theems het startschot klonk voor de race op de 
anderhalve mijl, verwachtte iedereen dat de jonge ploeg wel snel achter zou komen te liggen. 
Maar toen de roeiers het keerpunt bereikten, merkte Kimball, die langs de oever meeliep en 
zijn ploeg door een megafoon aanwijzingen toeriep, dat zijn ploeg nog gelijk lag met de 
andere deelnemers. 

'Kimball riep ze zijn laatste advies toe: "Sprinten!" Dat deden ze schitterend en binnen een 
minuut lagen ze honderdvijftig meter voor op de eerstvolgende ploeg. Ze wonnen de wedstrijd 
met gemak. 

'Elke dag van de zes dagen durende competitie verwachtte men dat de ploeg van Kimball 
verslagen zou worden. Maar elke dag hanteerden ze dezelfde tactiek en wonnen ze met 
gemak. "Toen men me vroeg hoe ik met beginners zoveel resultaat had bereikt, antwoordde ik: 
'Ik heb ervoor gezorgd dat die jongens op een gezonde manier leefden. Toen ze moesten 
sprinten, waren hun longen schoon, hun hele gestel was schoon, hun bloed was schoon en ze 
hadden sterke zenuwen""(Joseph Walker, 'Victory on the Thames', Church News, 20 februari 
1983, blz. 20). 
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Geestelijke zegeningen 

Adviseur en Leg uit dat alles wat invloed heeft op het lichaam ook de geest beïnvloedt. De geestelijke 
citaat zegeningen die voortkomen uit gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid zijn nog groter 

dan de fysieke zegeningen. Lees en bespreek de volgende uitspraak van ouderling Boyd 
K. Packer: 

'Ons lichaam is het werktuig van onze geest. In de prachtige openbaring die we het woord van 
wijsheid noemen, wordt ons gezegd hoe we ons lichaam vrij kunnen houden van schadelijke 
stoffen die een verdovende, soms verwoestende uitwerking hebben op de verfijnde lichame-
lijke zintuigen die een functie hebben bij geestelijke communicatie. 

'Het woord van wijsheid is een sleutel tot persoonlijke openbaring. Het is gegeven "als een 
beginsel met een belofte, en aangepast aan de gesteldheid van de zwakken en zwaksten 
van alle heiligen" (LV 89:3). 

'Ons wordt beloofd dat als wij gehoorzamen, wij "grote schatten aan kennis [zullen] vinden, 
ja, verborgen schatten" (vs. 9). Als we ons lichaam mishandelen met verslavende stoffen, of 
misbruik maken van voorgeschreven medicijnen, dan trekken we de gordijnen dicht die het 
licht van geestelijke communicatie buitensluiten' (De Ster, januari 1990, blz. 13). 

Kaartjes Geef elke jongeman een kaartje met het volgende citaat en zeg tegen de jongemannen dat ze 
dat kaartje moeten bewaren op een plaats waar ze het vaak kunnen lezen: 

'Het allerbeste dat verkregen kan worden uit het volgen van de gezondheidswet zoals die 
door de Heer is voorgeschreven, is de toename van geloof en het verkrijgen van meer geeste-
lijke kracht en wijsheid.' (L. Tom Perry, 'In the World', Brigham Young Fireside and Devotional 
Speeches, 1981, blz. 3.) 

Adviseur Breng de jongemannen tot het inzicht dat het belangrijkste van het woord van wijsheid niet zit 
in de waarschuwingen omtrent schadelijke stoffen en zelfs niet in de heerlijke beloften aan 
degenen die eraan gehoorzamen. Het belangrijkste is dat onze hemelse Vader ons geboden 
heeft deze wet te gehoorzamen. Door gehoorzaamheid ontstaat er geestelijke kracht en wordt 
de Heilige Geest uitgenodigd. Ongehoorzaamheid kan voor de ziel dodelijker zijn dan kanker 
voor het lichaam. 

Beklemtoon opnieuw hoe belangrijk het is het woord van wijsheid te gehoorzamen, zodat we 
de leiding van de Heilige Geest niet verliezen. Onze hemelse Vader belooft lichamelijke en 
geestelijke zegeningen aan degenen die gehoorzamen, maar we moeten niet alleen maar 
gehoorzamen omdat we zegeningen willen ontvangen. We moeten gehoorzamen omdat we 
onze hemelse Vader liefhebben en omdat we ons lichaam eerbiedigen als een tempel die Hij 
heeft geschapen. 

Er wordt van ons verwacht dat we voor ons lichaam zorgen 

Lees de volgende uitspraak voor: 

'Het is een groot voorrecht dat we een lichaam hebben. Wij zijn nazaten van God, gehuld in 
een sterfelijk lichaam. Met dat lichaam mogen we niet alles doen wat we willen. We zijn er 
verantwoordelijk voor' (Oscar W. McConkie Jr., The Priest in the Aaronic Priesthood, blz. 285). 

Laat een jongeman 1 Korintiërs 3:16-17 voorlezen. 

• Waarom wil Paulus zo graag dat wij ons lichaam niet verontreinigen? 

Hang de plaat van de tempel op. Beschrijf de schoonheid van het interieur en herinner de jon-
gemannen eraan dat Paulus ons lichaam als een tempel beschouwt. Leg uit dat we het recht 
en de verantwoordelijkheid hebben om in de gaten te houden wat ons lichaam naar binnen 
krijgt en om ons lichaam in een goede conditie te houden. Als wij ons lichaam onteren, is onze 
hemelse Vader daar niet blij mee. Als wij ons lichaam verontreinigen met dingen die er niet 
goed voor zijn, is zowel geestelijk als lichamelijk verval er het gevolg van. 

Tot slot 
Lees met de jongemannen nogmaals het gedeelte 'Gezondheid naar lichaam en geest' uit 
Voor de kracht van de jeugd door. Moedig ze aan om deze brochure vaak door te lezen. 

Citaat 

Tekst en 
bespreking 

Adviseur 
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Les 27 

Getuigenis Getuig dat onze hemelse Vader ons het woord van wijsheid voor ons bestwil gegeven heeft. 
Gehoorzaamheid aan dit gebod versterkt ons lichaam, verstand en geest. Door gehoorzaam-
heid heiligen we ons lichaam en verkrijgen we de vrede die ontstaat doordat we de Geest 
van God bij ons hebben. U kunt de jongemannen iets vertellen over de zegeningen die u en 
uw gezinsleden hebben ontvangen door gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid. 

Aansporing Spoor de jongemannen ertoe aan zich in te spannen om hun hele leven het woord van wijsheid 
te gehoorzamen. Spoor ze aan om nooit de eerste stap te zetten naar ongehoorzaamheid 
aan het woord van wijsheid, of, als ze dat wel gedaan hebben, zich daar onmiddellijk van te 
bekeren. Moedig ze aan om dagelijks te bidden dat ze verleidingen zullen kunnen weerstaan. 
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28 Verleidingen weerstaan 

DOEL Bij elke jongeman het verlangen sterken om de druk van de wereld en verleidingen te 
weerstaan. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Jozua 24:15; Spreuken 3:5-6; Matteüs 16:26; Efeziërs 6:10-18; 
1 Nephi 8:24-34; 2 Nephi 9:28-29; 28:20-26; Alma 34:32; 37:35 en Leer en 
Verbonden 20:32-33; 62:1. 

2. Benodigd materiaal: 

a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 
brengen). 

b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Maak een prachtig verpakt doosje klaar waarin zich rommel bevindt. 

4. Laat presentatie 14 over eerlijkheid zien van het Supplement bij het hulpboek voor de 
gezinsavond [video] (56736 120). 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Laat je niet misleiden 
Aanschouwelijk Laat het mooie pakje zien. Laat de jongemannen raden wat erin zit. 
onderwijs # ^ ^ verwacht je van de inhoud van zo'n pakje? 

Vraag een van de jongemannen het cadeautje uit te pakken. Leg, als hij de rommel ziet, uit 
dat de wereld ons vaak op die manier misleidt. Veel dingen die in de wereld spannend of 
aantrekkelijk genoemd worden, zijn in werkelijkheid waardeloos. 

Het herkennen van verleidingen en bedrog 

Citaten en Lees en bespreek de volgende uitspraken: 

bespreking President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'Jullie (...) zijn allemaal op de hoogte van het bestaan van Satan, de vader van de leugen. 
Jullie weten hoe hij waarheid verandert in een leugen. Hij versiert het kwade zodat het er 
mooi, aantrekkelijk, gemakkelijk en zelfs goed uitziet' (The Blessings and Responsibilities of 
Womanhood', Ensign, maart 1976, blz. 70). 

• Welke slechte of schadelijke zaken heeft Satan 'versierd' zodat de mensen ze tegenwoordig 
leuk of waardevol vinden? 

Om dit te verduidelijken kunt u de volgende uitspraak van ouderling W. Eugene Hansen van 
de Zeventig voorlezen en bespreken: 

'Een van de meest essentiële opgaven van de mensheid in deze tijd is het onderscheid te ken-
nen tussen geluk en louter plezier. Satan en zijn volgelingen zijn er erg succesrijk in geworden, 
mensen te overtuigen dat plezier het meest nastrevenswaardige doel moet zijn. Zijn listige 
belofte is dat plezier geluk geeft. 

'De allesbehalve genuanceerde boodschap waarmee televisie en film jong en oud voortdu-
rend bestoken, is dat ze geluk zullen ervaren als ze hun hartstochten de vrije teugel laten. De 
gevolgen van dergelijke roekeloosheid zijn echter overduidelijk. We dienen slechts te kijken 
naar de almaar stijgende sociale en psychische prijs die we ervoor moeten betalen. Die opvat-
ting is mede de oorzaak van een toenemend aantal tienerzwangerschappen, abortussen, 
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Tekst en 
bespreking 

Adviseur 

Teksten en 
bespreking 

verkrachtingen, kindermishandelingen, ongewenste intimiteiten, geweldplegingen, drugver-
slaafden, ziekten, alcoholisten en gebroken gezinnen. De alarmerende statistieken zijn duidelijk 
genoeg, maar hebben weinig of geen effect' (De Ster, januari 1994, blz. 76). 

• Hoe kunnen wij voorkomen dat we misleid worden door de waarden en filosofieën van de 
wereld? 

• Tot welke dingen die tegen de geboden indruisen, zouden je vrienden je kunnen aanzetten? 

• Met welke verleidingen komt een jongeman van jouw leeftijd vaak in aanraking? 

• Welke verkeerde ideeën of filosofieën brengt de wereld jonge mensen bij? 

• Hoe zouden je leeftijdgenoten je kunnen overhalen om de geboden te overtreden? 

Herinner de jongemannen eraan dat de mensen van de wereld altijd al hebben geprobeerd 
om rechtschapen mensen te verleiden of te ontmoedigen. Lees het verhaal van de 
droom van Lehi en de mensen in het grote en ruime gebouw nog eens voor, of vertel het (zie 
1 Nephi 8:24-34). 

• Op welke manier probeert de wereld jou tot zonde te verleiden? 

Als ze door de jongemannen niet genoemd worden, kunt u de volgende redeneringen ter 
sprake brengen: 

1. 'Het is jouw leven. Doe wat je zelf wilt. Niemand kan jou vertellen wat je moet doen.' 

2. 'ledereen doet het. Het is heel natuurlijk. Je kunt er beter vóór je huwelijk achter komen hoe 
het is.' 

3. 'Probeer het toch. Niemand komt het te weten.' 

4. 'Het is leuk. Je wordt er niet slechter van.' 

• Bespreek hoe een jongeman op zulke redeneringen kan reageren. 

Leg uit: een van de beste methodes om zonde te vermijden is nu te besluiten de geboden te 
onderhouden. Als een jongeman vastbesloten is dat te doen, zal hij zijn best doen om 
ongezonde situaties te vermijden. Als hij druk van zijn leeftijdgenoten ondervindt of met verlei-
dingen te maken krijgt, zal hij niet wankelen omdat hij al besloten heeft het goede te doen. 

Laat de jongemannen Jozua 24:15 en Alma 37:35 lezen en onderstrepen. 

• Waarom is het 'wijsheid' om de geboden te onderhouden? 

Citaat,bespreking 
en tekst 

Het evangelie beschermt ons tegen het kwade en tegen gevaar 
Lees en bespreek de volgende uitspraak van ouderling Hansen: 

'Ware vreugde en geluk zijn het gevolg van een levenswijze die onze hemelse Vader behaagt. 
In afdeling 52 van de Leer en Verbonden vertelt de Heer ons dat Hij ons "een voorbeeld in 
alle dingen [zal] geven, opdat gij niet moogt worden misleid; want Satan gaat rond in het land, 
en hij gaat voort de natiën te misleiden" (vs. 14). 

'Dit voorbeeld is de volheid van het evangelie van Jezus Christus waarmee wij zo gezegend 
zijn' (De Ster, januari 1994, blz. 77). 

• Hoe komt het dat het evangelie ons beschermt tegen Satans misleidingen? 

Herinner de jongemannen eraan dat onze hemelse Vader Satans methodes kent en ons de 
profeten en de Schriften heeft gegeven, zodat wij ze kunnen herkennen en weerstaan. 

Laat de jongemannen 2 Nephi 9:28-29 en 2 Nephi 28:20-26 lezen. 

• Welke methodes zal Satan volgens deze verzen hanteren om de mensen in de laatste 
dagen te verleiden? 

• Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we naar de raad van God, en niet naar 'de 
voorschriften van mensen', luisteren? 

Benadruk dat onze hemelse Vader zijn wil omtrent elke in deze les genoemde zonde en filoso-
fie geopenbaard heeft. Als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste 
Dagen zijn we gezegend met levende profeten die ons waarschuwen voor de verkeerde 
ideeën en slechte praktijken die Satan in onze tijd stimuleert. 

Citaten 
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Laat de jongemannen de volgende uitspraken van algemene autoriteiten lezen en kort met 
elkaar bespreken. Kies die uitspraken die de jongemannen van uw klas het meest zullen 
aanspreken. 

Zelfzucht 
Ouderling Marvin J. Ashton van de Raad der Twaalf heeft gezegd: 

'Het ontvankelijk maken van de mens voor het destructieve, het vergankelijke of de dingen van 
de wereld, is een van de dingen waarin Satan in deze laatste dagen goed geslaagd is. Men 
heeft niet meer het beste voor iedereen op het oog; de wereld wordt steeds meer 'ik-gericht'. 
Overal zijn er leiders die zeggen: "We hebben er recht op", "Wij eisen". Veel jonge mensen 
geloven dat de liefde 'rechten' heeft die je kunt opeisen van degene waar je van houdt. Je 
hoort een jongeman bijvoorbeeld vaak zeggen: "Als je van me houdt, dan laat je me (...)". 
Liever neemt hij datgene waarvan hij denkt dat hij er recht op heeft dan dat hij zich houdt aan 
de hogere morele normen. Uit zo'n eis spreekt geen liefde. 

'Dagelijks dienstbetoon mag dan niet belangrijk lijken, maar het weeft wel draden van liefde 
die zo sterk worden dat ze zelden breken. Het is aan ons om de liefde in het juiste perspectief 
te zien. Zinvolle liefde bevordert onze eeuwige vooruitgang en houdt die niet tegen' 
(Ensign, mei 1981, blz. 23). 

Onzedelijkheid 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'Verder willen we, op het gebied van een van de meest verwoestende soorten van kwaad, 
onze mensen vanaf hun jeugd tot in hun ouderdom zeer ernstig waarschuwen zich bewust te 
zijn van de ketenen van slavernij, lijden en wroeging waarmee wij door het verkeerd gebruik 
van ons lichaam gebonden worden. 

'Het menselijk lichaam is het geheiligde huis van het geestkind van God en ongerechtvaar-
digd geknoei of ontwijding van deze heilige tabernakel kan alleen maar tot wroeging en spijt 
leiden. Wij dringen erop aan: blijf rein, onbezoedeld en ontwijd jezelf en anderen niet! (...) 

'(...) Geen onfatsoenlijk tentoonstellen van pornografie of andere misstappen om het verstand 
en de geest te bezoedelen. Niet spelen met het lichaam, niet met dat van jezelf en ook niet 
met dat van aderen en geen seks buiten het huwelijk. Dit is absoluut door onze Schepper 
overal en te allen tijde verboden en wij bevestigen dat' (Conference Report, april 1974, 
blz. 8-9) . 

Pornografie 
'De stank van obsceniteit en vulgariteit bereikt en kwetst de hemelen. Het doordringt alles 
waar het mee in aanraking komt. 

ledereen moet zichzelf vrij van lusten houden. Lelijke, verontreinigende gedachten en hande-
lingen moet hij schuwen als vijanden. Pornografie en erotische verhalen en platen zijn erger 
dan verontreinigd voedsel. Schuw ze. Het lichaam heeft de macht om zich te ontdoen van 
bedorven voedsel. Iemand die zich met smerige verhalen of pornografische platen en lectuur 
bezighoudt, slaat ze op in zijn geweldige menselijke computer, de hersenen, die het niet 
meer kunnen vergeten. Eenmaal opgeslagen zal het daar altijd blijven en die smerige beelden 
kunnen ook altijd weer opgeroepen worden'. (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
blz. 282-283). 

Homoseksualiteit 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'Laat het daarom duidelijk zijn dat de ernst van de zonde van homoseksualiteit gelijk staat aan, 
of zelfs nog groter is dan die van ontucht of overspel, en dat de kerk van de Heer even grif 
zal overgaan tot het onder censuur stellen of de excommunicatie van een homoseksueel die 
zich niet bekeert, als van iemand die ontucht of overspel gepleegd heeft en zich niet bekeert.' 
(Het wonder der vergeving, blz. 91-92.) 
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Les 28 

Huwelijk en ouderschap 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

Er zijn veel mensen die zich tegen het huwelijk uitspreken of er tegen schrijven. Sommigen 
onder ons houden zelfs het huwelijk af en argumenteren erover. Bij iedereen die door deze 
"duivelse leringen" is misleid, dringen wij erop aan op hun schreden terug te keren. Wij roepen 
alle mensen op om het normale huwelijk te accepteren als basis voor werkelijk geluk. De 
Heer heeft de seksualiteit niet als speelgoed aan de mens gegeven. Het doel van het huwelijk 
is het gezin. (...) 

'ledereen die zichzelf opzettelijk een eerbaar ouderschap ontzegt, is zeker te beklagen, 
want in het normale, volle leven is de grote vreugde van het ouderschap heel fundamenteel.' 
(Conference Report, april 1974, blz. 7.) 

Verwaarlozing van het gezin 

President David O. McKay heeft gezegd: 

'Wanneer iemand meer geeft om zaken of pleziertjes of een extra inkomen, is de eerste stap 
gezet op de weg naar het verzwakken van de ziel. Zodra de club van de man meer aantrek-
kingskracht heeft dan zijn gezin, wordt het tijd dat hij diep beschaamd bekent dat hij de 
beste kans in zijn leven onderschat heeft en de toets van het waarachtig man-zijn niet heeft 
doorstaan. 

De armoedigste hut die bewoond wordt door een eendrachtig gezin en waar liefde heerst, is 
voor God en de mensheid van veel meer waarde dan welke rijkdom ook. In zo'n gezin kan en 
zal God wonderen verrichten. Reine harten in een rein gezin zijn altijd binnen fluisterbereik van 
de hemel.' (Church News, 7 september 1968, blz. 4.) 

Doelend op deze uitspraak van president McKay heeft president Ezra Taft Benson, de der-
tiende president van de kerk, gezegd: 'De grootste mogelijkheden in uw leven worden u in uw 
vaderschap geboden! Deze woorden van president David O. McKay zijn gericht tot vaders 
en zouden door iedere vader ingelijst moeten worden.' (De Ster, oktober 1981, blz. 65.) 

Respect voor de vrouw 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'We zijn in ons leven allemaal met bijzondere vrouwen gezegend - vrouwen die een diep-
gaande en blijvende invloed op ons hebben. Hun bijdrage was en is uiterst belangrijk voor 
ons en is iets wat eeuwigdurende waarde voor ons heeft. 

'Onze vrouwen, moeders, dochters, zusters en vriendinnen zijn allemaal geestkinderen van 
onze hemelse Vader. Ik hoop, broeders, dat wij dat altijd zullen bedenken wanneer het gaat 
om de vraag hoe wij vrouwen moeten behandelen. Onder de zusters van deze bedeling zijn 
vele van de edelste dochters van onze hemelse Vader. Laten wij altijd bedenken dat God 
geen aannemer des persoons is, en dat Hij ons allemaal - mannen en vrouwen, jongens en 
meisjes - met een volmaakte liefde liefheeft.' (De Ster, april 1980, blz. 79-80.) 

Diefstal 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'De Heer heeft dit gebod aan Adams nageslacht gegeven en het in stenen platen gekerfd: 
"Gij zult niet stelen" (Exodus 20:15). Alle ouders zouden hun kinderen moeten leren zich van 
dit dodelijke kwaad, dat hun karakter kan verwoesten, afzijdig te houden. Eerlijkheid is goed, 
zowel in sociaal als in cultureel opzicht. Leugenaars en bedriegers zijn beiden oneerlijk en in 
strijd met onze cultuur. Elke vorm van oneerlijkheid is zeer laakbaar. (...) 

'Wij roepen alle (...) leden van de kerk op om eerlijk en integer te zijn, te betalen voor wat ze 
aanschaffen en alleen dat te nemen, waarvoor zij hebben betaald. Wij moeten onze kinderen 
leren om eerlijk en integer te zijn' (Conference Report, april 1975, blz. 6). 

Videopresentatie In dit stadium van de les kunt u de video over eerlijkheid laten zien. 
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Adviseur 

Tekst en 
bespreking 

Vat de bespreking van deze onderwerpen samen door de jongemannen eraan te herinneren 
dat onze hemelse Vader ons deze raad heeft gegeven om te zorgen dat wij het verdriet en 
het lijden vermijden dat we zouden ondergaan als we de tendens van de wereld volgen en de 
geboden overtreden. 

Laat de jongemannen Matteüs 16:26 lezen en onderstrepen. 

• Wat betekent dit vers? 

• Hoe kan je als jongeman de wereld winnen en schade lijden aan je ziel? 

Teksten en 
bespreking 

Onze hemelse Vader zal ons helpen om weerstand te bieden aan verleidingen 
Laat de jongemannen Spreuken 3:5-6 lezen en onderstrepen. 

• Waarom moet je als jongeman niet op je eigen inzicht steunen? 

• Hoe kunnen wij te weten komen wat onze hemelse Vader wil dat wij doen? 

Laat de jongemannen LV 20:32-33 lezen en onderstrepen. 

• Welke formule heeft de Heer voor het weerstaan van verleiding en de druk van de wereld? 

Laat de jongemannen LV 62:1 lezen en onderstrepen. 

Uit dit vers kunnen we opmaken dat Jezus Christus onze zwakheden begrijpt en weet hoe Hij 
ons kan helpen ze te overwinnen. Onze hemelse Vader zal ons zegenen met de macht om de 
duivel en de wereld te weerstaan als we om hulp bidden op de momenten dat we in verleiding 
worden gebracht. (Zie 3 Nephi 18:18-20.) 

• Wat kun jij doen om een sterker verlangen te krijgen om de geboden te onderhouden? 

Zet de antwoorden op het bord. Moedig de jongemannen aan om zich hierop toe te leggen. 

Bordbespreking 

De wapenrusting van God 
Leg er de nadruk op dat we geen rechtschapen leven kunnen leiden als we op onze eigen Adviseur 

Tekst en 
bespreking 

Citaat 

kracht vertrouwen. Maar met de hulp van de Heilige Geest kunnen we alles doen wat 
noodzakelijk is om de geboden te onderhouden. We kunnen verleidingen altijd weerstaan 
(zie 1 Korintiërs 10:13) als we de Heer gehoorzamen en bidden dat de kracht van zijn Geest 
ons zal helpen. 

Lees en bespreek Efeziërs 6:10-18. 

• Wat betekent dat: de wapenrusting Gods aandoen? 

• In welke middelen heeft onze hemelse Vader volgens deze verzen voor ons voorzien om 
ons te beschermen tegen het kwaad en te zorgen dat we verleiding kunnen weerstaan? 

Lees de volgende uitspraak van president N. Eldon Tanner. Door het stellen van deze vragen 
beschrijft president Tanner de actie die we moeten ondernemen om het gezelschap van de 
Heilige Geest te verkrijgen en de macht om wereldse ideeën en verleidingen te weerstaan. 

'Bestuderen we de Schriften op een dusdanige manier dat onze kennis, ons geloof en ons 
getuigenis van het evangelie toenemen? Leven we de geboden na? Zijn we eerlijk en waar-
heidsgetrouw in zaken? Houden we de sabbat heilig? Nemen we het woord van wijsheid in 
acht? Betalen we een eerlijke tiende? Wonen we onze vergaderingen bij en geven we gehoor 
als er door onze autoriteiten een beroep op ons gedaan wordt? Zijn we deugdzaam en rein 
in ons hart, verstand en onze daden? 

'Bestrijden we het kwaad om ons heen - pornografie, abortus, tabak, alcohol, drugs? Hebben 
we de moed om voor onze overtuiging uit te komen? Kunnen we echt zeggen dat we ons niet 
schamen voor het evangelie van Christus? Leven we in vrede met onze naasten en vermijden 
we roddel, kwaadsprekerij en het verspreiden van ongefundeerde geruchten? Hebben we 
onze naasten werkelijk zo lief als onszelf? 

'Als we deze vragen bevestigend kunnen beantwoorden, dragen we de volle wapenrusting 
van God, die ons bescherming zal bieden tegen gevaar en tegen onze vijanden. (...) 

'Kijk uw wapenrusting na. Is er een stukje onbeschermd? Stel nu vast welk deel u nog aan 
moet brengen. Het maakt niet uit hoe verouderd of hoeveel er nog aan ontbreekt: houd altijd in 
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gedachten dat u het in uw macht heeft om de noodzakelijke onderdelen aan te brengen om 
uw wapenrusting in orde te maken' (Conference Report, april 1979, blz. 65). 

Tot slot 

Getuigenis Getuig dat onze hemelse Vader ons nooit in de steek zal laten. De wereld is wel vol ver- en 
misleiding, maar als we de geboden naleven, de profeten volgen en bidden om het gezel-
schap van de Heilige Geest om de goede beslissingen te kunnen nemen, zullen we in staat 
zijn om ons tegen de sluwe streken van de duivel te verweren. 

Aansporing Spoor de jongemannen aan om zich te hoeden voor de druk en de denkbeelden van de wereld. 
Spoor ze aan tot het stellen van duidelijke doelen waardoor ze goede gewoonten zullen ont-
wikkelen en alle vragen van ouderling Tanner positief kunnen beantwoorden. Spoor ze aan de 
volle wapenrusting van God aan te doen en moedige discipelen van Jezus Christus te worden, 
bereid om altijd voor waarheid en gerechtigheid op te komen. 
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29 De sabbat heiligen 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken hoe goed het is om de sabbat te heiligen en hoe hij de 
sabbatdag op een goede manier kan doorbrengen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer gebedvol Exodus 16:22-30; 20:8-11; Jesaja 58:13-14; Marcus 2:27; 3:1-5 en 
Leer en Verbonden 59:9-13; 68:29. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Schrijf elke praktijksituatie die staat onder het kopje 'De sabbat is ingesteld voor de mens' 
op een apart blaadje. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Tekst en 
bespreking 

Bespreking 

Praktijksituaties 

De sabbat is ingesteld voor de mens 
Leg uit dat de sabbat niet is ingesteld om ons aan banden te leggen, maar juist om ons tot 
zegen te zijn. 

Laat een jongeman Marcus 3:1-5 voorlezen. 

• Waarom was Jezus zeer 'bedroefd over de verharding van hun hart'? Laat een jongeman 
Marcus 2:27 voorlezen. 

• Wat is de betekenis van deze uitspraak? 

Laat de jongemannen hun mening geven over de bedoeling van Jezus. 

• Wat is het doel van de sabbat? (Het is een dag om uit te rusten van de gewone dagelijkse 
werkzaamheden, om vergaderingen bij te wonen en dichter bij God te komen.) 

Laat de jongemannen Exodus 20:8-11 opzoeken en het gebod lezen dat aan Mozes en de 
kinderen van Israël gegeven werd. 

• Wat betekent: 'dan zult gij geen werk doen'? 

Laat de jongemannen inzien dat het niet de bedoeling is dat de mens zijn gewone dagelijkse 
werk doet. Stimuleer de jongemannen tot het noemen van een paar voorbeelden van mensen 
die gewoonlijk wel moeten werken, zoals mensen in de gezondheidszorg, bij de politie en de 
brandweer, het openbaar vervoer, enzovoort. Breng ze tot het inzicht dat we, als we op de 
sabbat voor werk kiezen, die keuze gemaakt moet worden op grond van de noodzaak om 
anderen te dienen. 

Deel de praktijksituaties uit. Laat er telkens één voorlezen en bespreek die daarna. 

1. Een sneeuwstorm heeft wegen en trottoirs geblokkeerd. Veel oudere leden moeten die 
wegen gebruiken om naar de kerk te kunnen. 

• Waarom is het goed om vóór de kerk begint die wegen sneeuwvrij te maken? 

2. Een jongeman doet zijn best om bij een paar van zijn vrienden belangstelling voor het 
evangelie te wekken. Op een zondag zitten ze na de kerk met elkaar te praten als een van 
de niet-leden voorstelt om naar de film te gaan. Onze jongeman weet dat hij dat op zondag 
eigenlijk niet behoort te doen. Maar hij is ook bang om zijn vrienden voor het hoofd te sto-
ten en misschien krijgen ze wel een afkeer van de kerk. 

• Wat moet hij doen? (Hij moet het niet doen. Als hij zijn normen wijzigt, zal dat zijn positie 
verzwakken.) 
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3. Een jongeman is onderweg naar de kerk. Hij passeert een oude auto met kinderen erin 
en de ouders staan ernaast. Hij is monteur, maar als hij stopt, komt hij te laat voor de 
vergadering. 

• Wat moet hij doen? (Het evangelie in praktijk brengen en hulp bieden als hij dat kan.) 

Misschien heeft u nog andere voorbeelden die u wilt gebruiken. Laat ook de jongemannen 
komen met situaties die ze willen bespreken. 

Wijs erop dat de sabbat er voor de mens is en dat we, als dat nodig is, anderen helpen. Laat 
de jongemannen inzien dat we geen situaties moeten scheppen om op die manier de sabbat 
te kunnen ontheiligen. Vraag de jongemannen naar voorbeelden waarin iemand de sabbat 
ontheiligt en dat nog goed probeert te spreken ook. 

Bespreking en • Wat is de gulden regel? (Anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.) 

• Leef jij volgens de gulden regel? 

Laat de jongemannen inzien dat we iemand anders niet iets moeten laten doen wat we zelf 
niet zouden willen doen. Dat geldt ook voor de sabbat. We moeten anderen niet voor ons 
plezier laten werken of diensten laten verrichten die niet nodig zijn. 

• Waarom leven we niet volgens de gulden regel als we op zondag niet willen werken, maar 
dan toch boodschappen doen? 

Wijs erop dat de Heer ons beloofd heeft dat we op zijn hulp kunnen rekenen als wij zijn gebo-
den onderhouden. Soms worden we op de proef gesteld om te zien of we de geboden wel 
onderhouden. Leg uit: als we laten zien dat we in Hem geloven en van Hem houden, kan het 
gebeuren dat er zich gelegenheden voordoen die in ons voordeel lijken te zijn of die leuk lij-
ken. Dat kan soms moeilijk zijn. Het kan voorkomen dat we, hoe moeilijk dat ook is, een stand-
punt moeten innemen dat gebaseerd is op de beginselen die naar onze overtuiging juist zijn. 
Niet iedereen zal dat begrijpen. Gewoonlijk zullen de mensen het wel respecteren, maar ook 
als dat niet zo is moeten we toch doen wat naar onze overtuiging juist is. 

Verwijs nogmaals naar Marcus 3:1-5. 

• Wat denk je dat de Heer ons met de genezing op de sabbat wilde bijbrengen? 

Leid het gesprek dusdanig, dat de jongemannen tot de conclusie komen dat de sabbat moet 
worden gebruikt voor aanbidding en voor hulp aan anderen. Het is nooit de bedoeling 
geweest dat we de sabbat gebruiken als excuus om degene die in nood verkeert, hulp te 
weigeren. Breng ze tot het inzicht dat er wel dingen zijn die op de sabbat gedaan moeten 
worden, maar dat we geen excuus moeten zoeken om dingen te doen die niet nodig of onjuist 
zijn. 

Een dag om bij te komen 
Leg uit dat de Heer wist dat we een dag nodig hebben waarop we bij kunnen komen, waarop 
we de dagelijkse routine doorbreken, een dag waarop we ons fysiek, mentaal en geestelijk 
kunnen vernieuwen. Daarom gaf Hij ons de sabbat. Als we aan de sabbat denken, doen we 
dat vaak in termen van 'Gij zult niet', maar de Heer heeft ons ook verteld wat we wel moeten 
doen. 

Laat de jongemannen LV 59:9-13 opzoeken en laat een van hen de verzen voorlezen. Stel 
voor dat ze deze verzen onderstrepen. 

• Wat betekenen de woorden sacramenten, toewijding, geloften en offers? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat deze woorden betekenen: naar de kerk gaan en van 
het avondmaal nemen; aanbidden naar lichaam, verstand en geest; onze verbonden vernieu-
wen en werken aan een betere relatie met de Heer; God iets van onszelf aanbieden en onze 
belofte vernieuwen dat we alles voor God zullen doen wat in ons vermogen ligt. 

• Hoe komt het dat we onszelf 'onbesmet van de wereld bewaren' als we de sabbat heiligen? 

• Wat heeft deze tekst te maken met bijkomen of vernieuwen? 

• Wat kunnen we op de sabbat doen om energie voor de komende week op te doen? 

U kunt de antwoorden op het bord schrijven. Genoemd kunnen worden: bidden, de Schriften 
bestuderen, vergaderingen bijwonen. Zorg dat ook naar voren komt wat we voor anderen kun-

Adviseur 

Tekst en 
bespreking 
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nen doen: familieleden, alleenstaanden of zieken bezoeken, brieven schrijven, familieleden 
helpen. Door deze dingen wordt onze geest opgeladen, krijgen we een positief gevoel over 
onszelf en anderen, en kan de Geest van God op ons inwerken. 

• Noem een paar praktische voorbeelden waarin jonge mensen door het heiligen van de sab-
bat gedurende de rest van de week beter functioneren. (Betere resultaten op school en in de 
sport, goed omgaan met anderen, verleidingen weerstaan, een sterker gevoel van vrede en 
voldoening.) 

Citaat President Spencer W. Kimball heeft een aantal suggesties gegeven omtrent de activiteiten die 
we op de sabbat kunnen ondernemen: 

'Het is een dag om in de Schriften te lezen, zieken, familieleden en vrienden te bezoeken, huis-
onderwijs te doen, aan je genealogie te werken, brieven aan zendelingen, militairen, kennis-
sen of familieleden te schrijven, je voor te bereiden op de les die je de volgende week in de 
kerk gaat geven, spelletjes te doen met de kleine kinderen, voor een bepaald doel te vasten, 
godsdienstige gedichten te schrijven en andere zinvolle activiteiten op allerlei gebied te 
ondernemen' (Faith Precedes the Miracle, blz. 270-271). 

Tot slot 

Leg uit dat onze hemelse Vader ons wil leren het goede te doen. Hij wil niet dat Hij ons steeds 
moet vertellen wat we wel en niet moeten doen. Wij moeten leren goede beslissingen te 
nemen. Onze hemelse Vader onderwijst ons de algemene richtlijnen en laat ons dan zelf 
beslissen. 

Om te kunnen bepalen wat op de sabbat goed of verkeerd is, moeten we ons afvragen: 

1. Komt het overeen met wat we in de kerk leren? 

2. Komt het anderen ten goede? 

3. Draagt het ertoe bij dat we ons 'onbesmet van de wereld bewaren'? 

Laat een jongeman Jesaja 58:13-14 voorlezen. 

• Wat betekent volgens jou: de sabbat 'een verlustiging' noemen? 

• Welke zegeningen worden beloofd aan degene die de sabbat heiligt? 

• Heb jij of hebben je familieleden zegeningen ontvangen voor het heiligen van de sabbat? 

Spoor elke jongeman aan een paar goede dingen op te schrijven waardoor hij zich op de 
komende sabbatdag geestelijk en fysiek zou kunnen vernieuwen. Spoor hem aan om dat elke 
sabbatdag te blijven doen. 

Adviseur 

Tekst en 
bespreking 

Aansporing 
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Een 
Aaronisch-priesterschapsdrager 
respecteert de vrouw 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken welke hoogstaande roeping de vrouw heeft en dat hij haar 

moet eren en respecteren. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Genesis 2:24; 1 Korintiërs 11:11; Jakob 2:28, 31-35; 
Alma 56:45-48 en Leer en Verbonden 18:10; 121:41-46; 131:1-4. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Spreek met verschillende zusters in de wijk en vraag hun mening over de manier waarop 
mannen hen zouden moeten eren en respecteren. Bereid u erop voor om uw bevindingen 
met de quorumleden te bespreken. 

4. Naar keuze: Naar aanleiding van deze les kunt u een forum organiseren met jongemannen 
en jongevrouwen om te bespreken op welke manier jongemannen en jongevrouwen als 
volgelingen van Jezus Christus met elkaar om moeten gaan. 

OPMERKING Houd rekening met de gezinssituatie van elke jongeman en pas de les waar nodig aan. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

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

'Om aan te geven welke belangrijke plaats de Goden aan de vrouw gegeven hebben, heeft de 
Heer gezegd: 

'"Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen 
tot één vlees zijn." (Genesis 2:24.) 

'Valt het u op? Zij, de vrouw, komt op de eerste plaats. Zij heeft voorrang, zelfs boven de ouders 
die ons allemaal zo dierbaar zijn. Zelfs de kinderen moeten hun eigen, maar belangrijke, plaats 
weten' ('The Blessings and Responsibilities of Womanhood', Ensign, maart 1976, blz. 72.) 

Tussen man en vrouw bestaan verschillen die door God gegeven zijn 

Lees de volgende verklaring van bisschop Victor L. Brown voor: 

'In de Schriften lezen wij: "En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij 
hem; man en vrouw schiep Hij hen." (Genesis 1:27.) De Heer heeft een aantal heel fundamen-
tele verschillen tussen man en vrouw aangebracht. Hij gaf de man andere eigenschappen dan 
de vrouw. Het was niet zijn bedoeling dat de ene sekse de eigenschappen van de andere zou 
overnemen, maar juist dat de man er als een man zou uitzien en ook zo zou handelen, en dat 
de vrouw er vrouwelijk zou uitzien en als zodanig zou handelen' (Ensign, juni 1971, blz. 55). 

• Zijn er aanwijzingen dat Satan probeert de goddelijke rol te veranderen die onze hemelse 
Vader oorspronkelijk aan de man en de vrouw gegeven heeft? 

De moeder van een Aaronisch priesterschapsdrager is de spil van zijn leven 
Bespreking • Waarom moet een jongeman een diep respect voor zijn moeder hebben? 

Leg er de nadruk op dat de moeder van de jongeman hem het leven heeft geschonken, hem 
tot grotere prestaties aanspoort, zijn fouten en zwakheden kent en gewoonlijk de laatste is die 
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de hoop opgeeft als hij afdwaalt. Ook wast en strijkt ze zijn kleren, maakt zijn eten klaar, houdt 
het huis schoon, verzorgt hem als hij ziek is, en doet van alles om het huis tot een thuis voor 
hem te maken. 

Vertel iets over uw ervaringen met betrekking tot uw moeder waarmee u de hierboven 
genoemde kwaliteiten toelicht. Vraag de jongemannen om in dit verband ook wat voorbeelden 
te geven. 

Ouderling Frank Croft was op zending in de staat Alabama. Omdat hij bleef volhouden dat hij 
het grondwettelijk recht had om rechtschapenheid onder de mensen te prediken, werd hij 
door gewapende en slechte mannen met geweld meegenomen naar een afgelegen bos waar 
ze hem wilden geselen. Toen ze gekomen waren op de plek die ze ervoor hadden uitgekozen, 
moest ouderling Croft zijn jas en hemd uitdoen en zijn rug ontbloten. Toen werd hij aan een 
boom vastgebonden om te voorkomen dat hij zich tijdens de bloedige geseling zou kunnen 
bewegen. Hij had geen keus en daarom deed hij wat de bende van hem eiste, maar terwijl hij 
dat deed, viel er een brief van zijn moeder uit zijn jaszak. Kort daarvoor had hij zijn ouders een 
brief geschreven waarin hij het gewelddadig optreden van de bende en de manier waarop ze 
de zendelingen behandelden, veroordeelde. Zijn moeder gaf hem in die brief de volgende 
raad: 'Lieve zoon, denk aan de woorden van de Heiland die zei: "Zalig zijt gij, wanneer men 
u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 
verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u ver-
volgd." Denk ook aan de Heiland aan het kruis, die daar leed voor de zonden van de wereld 
en die onsterfelijke woorden uitte: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." 
Ik weet zeker, mijn jongen, dat degenen die jullie mishandelen, niet weten wat ze doen, anders 
zouden ze zich niet zo gedragen. Eens, ergens, zullen ze het begrijpen en dan zullen ze spijt 
hebben en zullen ze jullie eren voor het prachtige werk dat jullie doen. Wees dus geduldig, 
mijn zoon; heb degenen die jou mishandelen en allerlei kwaad van jullie spreken, lief en dan 
zal de Heer je zegenen en ze zullen je met andere ogen gaan zien. Je zending zal heel 
succesvol zijn. Denk er ook aan, mijn zoon, dat je moeder dag en nacht voor je bidt.' 

Ouderling Croft was aan de boom vastgebonden, maar hij kon van daaruit zien dat de leider 
van de bende de brief had opgepakt en besloten had hem eerst te lezen voordat hij zijn man-
nen het sein gaf om met de geseling te beginnen. De zendeling zag de harde gelaatstrekken, 
de wreedheid in zijn ogen. 

Hij begreep toen dat hij van die man geen medeleven kon verwachten. Hij sloot zijn ogen in 
afwachting van het moment waarop ze hem zouden geselen. Hij dacht aan thuis en de men-
sen waarvan hij hield en vooral aan zijn geliefde moeder. Toen bad hij zachtjes voor haar. Toen 
hij zijn ogen een tijdje later opendeed in de veronderstelling dat de leider de brief nu wel gele-
zen zou hebben, zag hij tot zijn verbazing dat de man op een boomstronk was gaan zitten en 
de brief herlas. Wat de zendeling nog meer verbaasde, was de veranderde gezichtsuitdruk-
king van de man. Hij las een of twee alinea's en bleef daar dan over na zitten denken. Heel 
diep in zijn hart hoopte de zendeling dat het hart van de man was geraakt door de liefde en 
de schoonheid van zijn moeders brief. 

Voor het gevoel van ouderling Croft verstreek er oneindig veel tijd voordat de bendeleider 
opstond, naar de hulpeloze zendeling toekwam en zei: 'Kerel, jouw moeder moet een gewel-
dig mens zijn. Ik heb ook zo'n moeder gehad.' Toen zei hij tegen de bendeleden: 'Mannen, 
nu ik de brief van de moeder van deze mormoon gelezen heb, kan ik hier niet mee doorgaan. 
We kunnen hem maar beter vrijlaten.' Ouderling Croft werd losgemaakt en vrijgelaten. 
Hij voelde de liefdevolle invloed van zijn moeder in zijn hart en in zijn wezen. (Zie: Arthur 
M. Richardson, The Life and Ministry of John Morgan, blz. 268.) 

Herinner de jongemannen eraan dat de manier waarop de tweeduizend jonge strijders van 
Helaman hun moeder eerden, goed laat zien hoe wij moeten zijn. We moeten de vrouwen in 
ons leven op waarde schatten, ze eren en helpen. Zoals we onze moeder en zusters behande-
len, zullen we gewoonlijk ook onze vrouw en dochters benaderen. We moeten leren ze te 
koesteren. 

• Hoe moet je iemand laten voelen dat je hem of haar respecteert en van hem of haar houdt? 

Zorg dat er uit de bespreking naar voren komt dat mensen je wel aardig kunnen vinden en je 
kunnen accepteren, maar dat het heel iets anders is je gerespecteerd en gekoesterd te 

Verhaal Vertel de jongemannen het volgende verhaal in uw eigen woorden: 

Tekst en 
bespreking 

Laat de jongemannen Alma 56:45-48 lezen en onderstrepen. 

124 



Les 30 

voelen. Je gerespecteerd en gekoesterd voelen, is voelen dat men achting voor je heeft 
en je waardeert. 

Verslag van de Vertel de jongemannen dat u een aantal vrouwen van de wijk gevraagd hebt hoe 
gesprekken met de mannen hen zouden moeten eren en respecteren. Vertel over het resultaat van die 
zusters gesprekken. 

Een Aaronisch-priesterschapsdrager respecteert de jongevrouwen die hij kent 

Laat door een aantal jongemannen Jakobus 2:28, 31-35 voorlezen. 

• Hoe denkt onze hemelse Vader over deugd en kuisheid? 

• Hoe denkt onze hemelse Vader volgens jou over jongemannen die jongevrouwen misbrui-
ken? 

Bespreek wat volgens LV 121:41-46 ware mannelijkheid met de macht van het priesterschap 
is. Bespreek hoe we ons in het gezelschap van anderen moeten gedragen. 

• Heb je er baat bij als je vrouwen respecteert? 

• Kun je aan de manier waarop een jongeman met jongevrouwen omgaat, zien hoe zijn 
houding is ten opzichte van vrouwen en zichzelf? 

Wijs erop dat de houding van een jongeman ten opzichte van jongevrouwen de weerslag is van 
zijn houding ten opzichte van vrouwen in het algemeen. De manier waarop hij hen behandelt, 
laat zien of hij ze beschouwt als dochter van God en potentiële echtgenote en moeder, of 
gewoon als iets dat er is voor zijn plezier en om zijn lichamelijke behoeften te bevredigen. Een 
jongeman kan zichzelf beschouwen als priesterschapsdrager en zoon van God, een eeuwige 
persoonlijkheid, en de toekomstige vader van een eeuwig gezin, of hij kan zichzelf zien als een 
wezen dat op de eerste plaats belang stelt in de bevrediging van zijn lusten. Het kan natuurlijk 
ook zijn dat de waarheid ergens in het midden ligt, maar gewoonlijk ligt het accent ofwel op 
het een, ofwel op het ander. 

Elke Aaronisch-priesterschapsdrager moet beseffen dat hij lang voordat hij met zijn eigenlijke 
vrouw trouwt, al gekozen heeft voor het type jongevrouw waarmee hij wil trouwen. Hij voelt zich 
tot een bepaald type jongevrouw aangetrokken en zal hoogstwaarschijnlijk met zo'n type 
meisje trouwen. De jongeman moet wel in gedachten houden dat zij de sfeer in huis bepaalt, 
hun kinderen baart en hen zal onderwijzen. 

Hoe meer de jongeman de jongevrouw in haar waarde laat, haar hoogacht en op zoek gaat 
naar de meest geestelijk ingestelde, bekwaamste en vriendelijkste jongevrouw, des te groter is 
de kans dat hij ook met zo'n jongevrouw trouwt. 

• Hoe kun jij ertoe bijdragen dat jongevrouwen de geboden naleven? 

Leg uit dat een jongeman na zijn huwelijk als echtgenoot en als vader de verplichting heeft zijn 
gezin te stimuleren in het naleven van de geboden van de Heer. Vóór het huwelijk heeft hij ook 
de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jongevrouwen de geboden naleven. 

Bordbespreking • Hoe kun je elke vrouw en elke jongevrouw waarmee je te maken hebt, eren? 

Vat de antwoorden van de jongemannen op het bord samen. Leid de bespreking dusdanig, 
dat de volgende punten genoemd worden: 

1. Gebruik altijd nette taal. 

2. Wees goed gezelschap. Help haar de geboden na te leven. 

3. Neem haar mee naar fatsoenlijke gelegenheden en goed amusement. 

4. Respecteer haar deugd en vermijd lichamelijke intimiteiten. 

5. Respecteer de wensen van de ouders, gedraag je behoorlijk en kom op tijd thuis. 

6. Wees voorzichtig in het verkeer, sloof je niet uit. Rijd mee met vrienden die veilig rijden. 

7. Behandel haar als gelijke. 

8. Wees een vriend en geniet van haar gezelschap. 

9. Neem haar mee naar de kerk en kijk hoe haar geestelijk leven ervoor staat. 

10. Gedraag je behoorlijk en met respect. 

Teksten en 
bespreking 
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Tekstbespreking Laat door een van de assistenten van de quorumpresident LV 18:10 voorlezen en uitleggen. Hij 
moet de jongemannen eraan herinneren hoe belangrijk en waardevol elke ziel is in de ogen 
van God. ledereen die een van Gods dochters aanmoedigt iets verkeerds te doen, staat onder 
ernstige veroordeling en moet zich bekeren. 

Bespreking • Welke eigenschappen verhogen het onderlinge respect en de bewondering tussen man en 
vrouw? 

Man en vrouw samen 
Teksten en Laat de jongemannen LV 131:1-4; Genesis 2:24 en 1 Korintiërs 11:11 lezen. Laat de 
bespreking jongemannen deze teksten onderstrepen en naar elkaar verwijzen. 

• Wat is er volgens deze teksten nodig om onze verhoging te bereiken? 

Breng het quorum tot het inzicht dat een man niet alleen voor God kan staan, maar dat man en 
vrouw daar samen moeten staan, als een eenheid. Spoor de jongemannen aan tot respect 
voor de vrouwen in hun leven, en zich erop voor te bereiden dat ze in de toekomst naast hun 
vrouw zullen staan als partners in de Heer. 

Tot slot 

Citaat President Joseph Fielding Smith heeft eens gezegd: 

'Er is niets in de leringen van het evangelie waaruit men zou kunnen opmaken dat mannen 
superieur zijn aan vrouwen. (...) De edelste en meest verheven van alle roepingen die aan een 
vrouw gegeven zijn, is moeder van mensen te zijn. Vrouwen dragen het priesterschap 
niet, maar als ze getrouw zijn en oprecht, zullen zij in het koninkrijk Gods priesteressen en 
koninginnen worden.' (De leer tot zaligmaking, deel 3, blz. 153.) 

Aansporingen Spoor de jongemannen aan om het volgende te doen: 

1. Doe in de komende maand iets bijzonders om je moeder extra respect te tonen en haar 
meer te eren. 

2. Toon de komende week meer begrip voor je zusjes (als je die hebt) en bereid je erop voor 
om tijdens de volgende quorumvergadering iets over de ervaringen te vertellen. 

3. Behandel iedere jongevrouw die je kent als je gelijke en behandel haar altijd met respect. 
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Een eeuwige partner kiezen 31 
DOEL Elke jongeman een aantal beginselen duidelijk maken die hem bij de keuze van een eeuwige 

partner van nut zullen zijn. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Leer en Verbonden 9:7-9 en 131:1-4. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Bespreking • Heb je ooit gedacht aan de kinderen die je misschien ooit zult krijgen? 

• Welke eigenschappen zou je, als vader van die kinderen, willen bezitten? 

• Waarom is het bij de keuze van een eeuwige partner belangrijk dat je overweegt wat voor 
een moeder een jongevrouw zou kunnen worden? 

Tekst en 
bespreking 

Bordbespreking 

Het kiezen van een partner heeft eeuwige gevolgen 
• Waarom kan een man niet verhoogd worden zonder aan een vrouw verzegeld te zijn? 

Lees en bespreek LV 131:1-4. 

• Wat betekenen de woorden: 'hij kan geen nakomelingen hebben'? (Hij kan in de eeuwigheid 
geen geestkinderen krijgen.) 

Leg uit: het kiezen van een partner voor de eeuwigheid is een buitengewoon belangrijke 
beslissing, maar soms gebaseerd op een heel beperkt inzicht in het begrip liefde. Iemand die 
alleen verliefd is of alleen de romantiek zoekt, kan bij zijn partnerkeuze een aantal belangrijke 
kwaliteiten over het hoofd zien. 

• Welke sociale en geestelijke eigenschappen trekken je aan bij de jongevrouwen met wie je 
omgaat? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. Genoemd kunnen worden: 

1. Ze is onzelfzuchtig. 

2. Respecteert me. 

3. Toont initiatief. 

4. Houdt rekening met anderen. 

5. Heeft geduld als er een moeilijke situatie ontstaat. 

6. Is actief lid van de kerk. 

7. Heeft een getuigenis van het evangelie en houdt zich aan de geboden. 

8. Heeft een gezonde kijk op het leven. 

9. Hanteert dezelfde waarden en streeft dezelfde doelen na als ik. 
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Citaat en 
bespreking 

Citaat en 
bespreking 

Tekst en 
bordbespreking 

Vraag elke jongeman welke drie eigenschappen wat hem betreft de belangrijkste zijn. Bepaal, 
door de jongemannen te laten stemmen, welke eigenschappen de jongemannen het belang-
rijkst vinden. Bespreek de redenen waarom zij dat kozen. 

Vergelijk de uitslag van de stemming met de volgende uitspraak van president Spencer 
W. Kimball. Laat dit door een jongeman voorlezen. 

'Wij adviseren in het algemeen dat mensen trouwen met iemand van hetzelfde ras, en met min 
of meer dezelfde economische en sociale achtergronden en met ongeveer dezelfde opleiding 
(dit is niet allemaal absoluut noodzakelijk, maar verdient de voorkeur), en vooral, met dezelfde 
godsdienstige achtergrond' ('Marriage and Divorce', 1976 Devotional Speeches of the Year; 
blz. 144.) 

• Waarom is het zo belangrijk dat partners rechtschapen leden van de kerk zijn? Zorg ervoor 
dat de volgende punten aan de orde komen: 

1. Zonder een celestiaal huwelijk kan de verhoging niet verkregen worden. 

2. Van godsdienstige normen gaat veel kracht uit, en tegenstrijdige normen kunnen veel 
onderlinge spanning veroorzaken. 

3. President Kimball verwees naar een overzicht waaruit bleek dat 'slechts een op de zeven 
partners die geen lid van de kerk zijn, zich bekeert en zich in de kerk laat dopen.' ('Marriage 
and Divorce', blz. 152.) 

4. Als een van de partners zich niet tot het evangelie bekeerd heeft, zitten de kinderen 
gevangen tussen de verschillende normen van de ouders. 

• Waarom is het voor partners belangrijk dat ze dezelfde economische en culturele 
achtergronden en een opleiding van ongeveer hetzelfde niveau gevolgd hebben? 

Leg uit dat partnerkeuze een heel grote verantwoordelijkheid is. President Kimball heeft een 
aantal richtlijnen gegeven die ons daarbij kunnen helpen: 

'Bij het kiezen van een partner voor het leven en voor de eeuwigheid is het absoluut noodzakelijk 
dat we zorgvuldig plannen maken, overdenken, bidden en vasten om er zeker van te zijn dat van 
alle beslissingen die we nemen, vooral dit de juiste is. In een goed huwelijk moet eenheid van 
geest en hart bestaan. Deze beslissing moet niet helemaal bepaald worden door gevoelens, 
maar door het verstand en het hart, ondersteund door vasten en gebed en ernstig nadenken. 
Daardoor ontstaat de grootste kans op een gelukkig huwelijk.' ('Marriage and Divorce', blz. 144.) 

• Wat zijn de voornaamste punten waar president Kimball de nadruk op legt? 

Leid de bespreking dusdanig dat de jongemannen de volgende punten naar voren brengen: 

1. Zorgvuldig plannen maken en overdenken. 

2. Bidden en vasten. 

3. Beslissingen moeten niet helemaal door gevoelens worden bepaald. 

Leg uit dat de Heer aan Oliver Cowdery concreet advies gaf over de manier waarop hij bij het 
nemen van een belangrijke beslissing zijn inspanningen moest combineren met inspiratie. 
Laat de jongemannen LV 9:7-9 lezen en onderstrepen. 

• Hoe kunnen we dit toepassen bij de keuze van een partner? 

Zet de antwoorden die in de tekst staan en de antwoorden van de jongemannen op het bord. 
Geef dan de volgende stappen aan die van pas kunnen komen bij het zoeken naar en kiezen 
van een eeuwige partner: 

1. Sluit, voordat je op zending gaat, vriendschap met verschillende jongevrouwen. Denk er 
daarbij aan dat het belangrijk is dat jullie dezelfde godsdienst hebben, dezelfde idealen, 
normen en doelen, en ook een paar gemeenschappelijke interesses. 

2. Houd dit ook na je zending in gedachten. Als je een tijdje serieus met een jongevrouw bent 
omgegaan, kun je haar nader leren kennen in verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld 
in geestelijke situaties, als jullie onder druk staan, als jullie gelukkig zijn, of vermoeid, en 
tijdens het werk. Zorg dat je haar goed leert kennen. Kom dan pas tot een besluit. 

3. Leg ten slotte je besluit voor aan de Heer om van Hem een bevestiging te ontvangen en 
vraag dagelijks om zijn hulp en leiding in deze belangrijke aangelegenheid. In Alma 37:37 
staat: 'Raadpleeg de Here in alles wat gij doet, en Hij zal u ten goede leiden.' 
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Les 30 

Wanneer trouw je? 
Verhaal Beschrijf de volgende situatie: 

Tim was zeventien en Carla veertien toen ze trouwden. Het ernstige leven begon toen hun 
baby werd geboren met een hartafwijking. Tim moest twee banen nemen en Carla zat vele 
bange uren in het ziekenhuis tijdens de twee operaties die hun baby moest ondergaan. 
Ze waren allebei opgelucht toen de dokter vertelde dat hun baby dankzij de operaties een 
normaal leven zou kunnen leiden. Hij zou wel minstens een jaar extra zorg nodig hebben. 

Carla zag haar vriendinnen naar school gaan als zij de was ophing. Tim had alleen maar oog 
voor de rekeningen van het ziekenhuis. Voor hem zat er geen partijtje basketbal of een andere 
vorm van ontspanning in, voorlopig in ieder geval niet. 

Leg uit dat Tim en Carla voor het huwelijk hebben gekozen voordat ze er geestelijk, gevoels-
matig en praktisch aan toe waren. We moeten eerst ervaren wie we zijn en wie het beste bij 
ons past. Daarom gaan er zoveel tienerhuwelijken kapot. 

Wijs erop dat Tim en Carla heel goed wisten wat ze door hun vroegtijdige huwelijk allemaal 
moesten missen. Maar ze hadden maar een vaag idee van eventuele andere dingen waar ze 
de kans niet voor zouden krijgen of waartoe ze pas later in andere, en misschien wel moeilijker 
omstandigheden, de gelegenheid zouden krijgen. 

Bordbespreking • Welke waardevolle ervaringen zouden Tim en Carla door hun vroegtijdige huwelijk gemist 
hebben, of zullen ze zich alleen met veel moeite eigen kunnen maken? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. Genoemd kunnen worden: 

1. Een zending. 

2. Een vervolgopleiding. 

3. Sociale en emotionele ontwikkeling. 

4. Het ontwikkelen van talenten. 

5. De mogelijkheid om zich het bestaan te verwerven waarnaar ze verlangen. 

Hoe vind je de juiste persoon? 

Verhaal Beschrijf de volgende situatie: 

Meteen nadat Ben van zijn zending was teruggekeerd, voelde hij zich door zijn vrienden onder 
druk gezet. Ze wilden dat hij ging trouwen. Hij ging studeren. Hoewel Ben zijn studie graag 
wilde voortzetten, werd hij daarin geremd door zijn zorgen over een huwelijk. Avond na avond 
lag hij op zijn knieën om de Heer te vragen of hij wilde zorgen dat hij het juiste meisje tegen-
kwam. Het leek wel of zijn gebeden niet verhoord werden. 

• Bestaat er voor ieder van ons een 'enige echte' partner? 

Citaten en Als onderdeel van de bespreking kunt u twee jongemannen vragen om de volgende citaten voor 
bespreking te lezen: het eerste is van president Kimball en het tweede is van ouderling Boyd K. Packer: 

'"De enige ware" is een fictie en een illusie; iedere jongeman en jongevrouw zal ijverig en met 
een gebed in het hart op zoek gaan naar een partner waarmee het leven het mooist kan zijn, 
maar zeker is dat bijna elke goede man en goede vrouw gelukkig kunnen worden en een 
goed huwelijk kunnen hebben als ze beiden maar bereid zijn om de prijs ervoor te betalen' 
('Marriage and Divorce', blz. 146). 

'Hoewel ik ervan overtuigd ben dat sommige jonge paren onder bijzondere leiding bij elkaar 
zijn gebracht, geloof ik niet in voorbeschikte liefde. Als je in deze belangrijke beslissing inspi-
ratie van de Heer wilt ontvangen, moet je leven volgens de normen van de kerk, en moet je 
voortdurend bidden dat je de kwaliteiten mag herkennen waarop een succesvol samenzijn 
gebaseerd kan worden. Je moet zelf kiezen, en niet blijven zoeken naar "de enige ware" die 
door iemand anders is uitgezocht en op je wacht. Jij moet kiezen. Jij moet verstandiger zijn 
dan je leeftijd aangeeft en nederig bidden dat je niet de verkeerde kiest' (Eternal Love, blz. 11). 

• Wat bedoelen president Kimball en ouderling Packer met de term 'de enige ware'? 
(Iemand waarvan je veronderstelt dat die de enige is die bij jou past.) 
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Wijs erop dat de jongemannen niet moeten zoeken naar c/e juiste persoon, maar naar een 
juiste persoon met dezelfde godsdienst, normen, doelen en idealen. 

Wees de juiste persoon 
Adviseur Leg uit dat geluk in een huwelijk voornamelijk komt door ervoor te zorgen dat je de juiste per-

soon bent. Een succesvol huwelijk hangt af van de bereidheid van beide partners om te 
offeren en de ander voorop te stellen. Het huwelijk kan de grootste uitdaging zijn waarin we 
onze eigen christelijke idealen kunnen toetsen. Maar het kan de grootste beloning geven in 
kameraadschap, liefde en geluk. 

Bordbespreking • Hoe kun jij je erop voorbereiden een goede huwelijkspartner te zijn? 

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. Naar voren kunnen komen: 

1. Een betere relatie met de Heer ontwikkelen. 

2. Goed met mensen leren omgaan en een goede vriend zijn. 

3. Niet zelfzuchtig zijn. 

4. Nu alvast leren om thuis vriendelijk te zijn. 

5. Talenten en bekwaamheden ontwikkelen. 

6. Een opleiding volgen of werken om de kost te kunnen verdienen. 

7. Een grotere geestelijke instelling ontwikkelen. 

8. Zwakheden overwinnen. 

9. Leren wat naastenliefde is en proberen die je eigen te maken door gebed en inzet. 

10. In alle omstandigheden rechtschapen leven, en niet alleen wanneer het je uitkomt. 

Tot slot 
Aansporing Spoor de jongemannen aan om nu te werken aan de band met hun hemelse Vader, waardoor 

ze in staat zullen zijn persoonlijke openbaring te ontvangen voor een juiste partnerkeuze. 
Herinner ze eraan dat ze, als het tijd wordt om te trouwen, dagelijks moeten blijven bidden, 
maar niet moeten verwachten dat de Heer het werk voor ze zal doen. 

Spoor ze aan om zich er nu voor in te spannen om zo iemand te worden als degene die ze als 
hun huwelijkspartner zouden kiezen. Ze moeten dagelijks alert zijn op mogelijkheden om 
anderen te helpen en dicht genoeg bij de Heer zijn om een wijze keuze te maken in een van 
de belangrijkste beslissingen die ze zullen nemen. 
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De voorbereiding 
op je begiftiging 32 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat het ontvangen van zijn begiftiging een prachtige en heilige 

ervaring is waarop hij zich dient voor te bereiden. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Leer en Verbonden 124:40-41 en 105:18. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 10, De Manila-tempel op de Filipijnen (62591); plaat 11, Doopvont in de tempel 

(62031; doos met evangelieplaten 504); en plaat 12, De celestiale kamer in de tempel. 
c. U kunt in uw mediatheek diverse platen van tempels verkrijgen. 
d. Potlood en papier voor elke jongeman. 
e. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Schrijf de zeven uitspraken over het doel van de tempel op strookjes papier. U vindt ze aan 
het begin van de les. 

4. Schrijf de negen vragen die aan het eind van de les staan op strookjes papier. 

5. Regel ruim van tevoren dat de bisschop deze les komt geven, in het bijzonder het onder-
deel 'Bisschop'. Geef hem het lesschema en help hem bij de opstelling in het lokaal, het 
klaarzetten van visuele hulpmiddelen, of geef zelf bepaalde onderdelen van de les. Hij kan 
de quorums gezamenlijk of apart lesgeven. Het kan ook zijn dat hij de jongemannen en de 
jongevrouwen bij elkaar wil hebben. Omdat er in deze les zo'n belangrijk onderwerp behan-
deld wordt, is hij langer dan gewoonlijk en wordt er ook meer achtergrondinformatie gege-
ven. Daarom moet u of de bisschop onder gebed kiezen wat u van het lesmateriaal wilt 
gebruiken. Deze les gaat alleen over de begiftiging, niet over het tempelhuwelijk (zie les 33: 
'Het celestiale huwelijk - een voorbereiding op de eeuwigheid'). Het kan zijn dat u voor het 
geven van deze les twee weken nodig hebt; dat hangt af van de plaatselijke omstandighe-
den en van de leiding van de Geest. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Platen, strookjes 
en bespreking 

Het doel van de tempel 

Laat platen van verschillende tempels en van een tempelkamer zien. Deel de volgende uit-
spraken uit het artikel van John A. Widtsoe ('Looking Toward the Temple', Ensign, januari 1972, 
blz. 55-57) aan de leden van de klas uit. Laat de jongemannen om de beurt voorlezen. 
Bespreek de uitspraken met de jongemannen. 

1. 'De tempel is een huis of thuis van de Heer. Als de Heer de aarde bezoekt, gaat Hij naar 
zijn tempel.' 

2. 'In de tempel ontvangt men onderricht. De evangeliebeginselen worden er opnieuw 
besproken en de diepzinnige waarheden van Gods koninkrijk worden er ontvouwd.' 

3. 'De tempel is een plaats van vrede. Hier kunnen we de zorgen en lasten van de woelige 
buitenwereld van ons af zetten.' 

4. 7n de tempel worden verbonden gesloten, waardoor (...) we de tempel kunnen verlaten 
met het vaste voornemen om zodanig te leven dat we waardig zijn om de gaven van het 
evangelie te ontvangen.' 

5. 'De tempel is een plaats waar we zegeningen ontvangen. Er worden ons beloften gedaan. 
De vervulling ervan hangt helemaal af van onze getrouwheid.' 

6. 'De tempel is een plaats waar goddelijke ceremoniën plaatsvinden. Hier worden de grote 
verborgenheden van het leven ontvouwd en we krijgen er antwoord op de vragen waarop 
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we elders geen antwoord krijgen: (1) Waar kom ik vandaan? (2) Waarom ben ik hier? (3) 
Waar ga ik na dit leven naar toe?' 

7. 'De tempel is een plaats van openbaring. De Heer kan hier openbaringen geven en 
iedereen die daar is kan die ontvangen tot steun in zijn leven.' 

Bordbespreking Zet een aantal tempelverordeningen op het bord: 

1. Doop voor de doden. 

2. Priesterschapsverordeningen voor de doden. 

3. Begiftigingen voor levenden en doden. 

4. Eeuwige huwelijksverzegelingen voor levenden en doden. 

5. Andere verordeningen ter verzegeling voor levenden en doden. 

Leg uit dat alle verordeningen die in de tempel worden verricht, een symbolische betekenis 
hebben. Bijvoorbeeld: tijdens de verordening van de doop worden we in het water begraven 
om er daarna weer uit omhoog te komen. Hiermee worden de dood, begrafenis en opstanding 
van de Heer symbolisch weergegeven. Alle tempelverordeningen zijn symbolen van evange-
liewaarheden. Omdat ons in de tempel meer wordt onderwezen dan we tijdens één bezoek 
kunnen bevatten, is het voor leden die een tempelaanbeveling hebben, goed om zo vaak 
mogelijk naar de tempel te gaan. 

De begiftiging is van essentieel belang voor ieders verhoging 

De tempelverordeningen waren voor een bepaalde jongevrouw zo belangrijk dat ze er heel 
wat voor over had om de geest van de tempel te voelen. Vertel het volgende verhaal in uw 
eigen woorden: 

De inwijding van de tempel in Nauvoo vond plaats op 30 april 1846 en de drie dagen die daar-
op volgden. Van degenen die al op weg waren naar Winter Quarters kwamen er maar weinig 
terug om de inwijding mee te maken, maar een van degenen die dat wel deed, was de veertien-
jarige Elvira Stevens. In Nauvoo had ze haar ouders verloren en nu trok ze met haar zus en 
zwager westwaarts. Als enige van haar groep stak ze de Mississippi drie keer over om de 
diensten bij te wonen. 'De hemelse macht was zo groot', schreef ze, 'en om de invloed daar-
van te ondergaan ben ik, zo jong als ik was, de Mississippi steeds weer overgestoken.' Elvira 
had de begiftiging nog niet ontvangen, maar de geestelijke kracht van het gebouw zelf en 
de inwijdingsplechtigheid bleven in haar geheugen gegrift tijdens haar korte en moeilijke leven 
in Nauvoo. (Zie: Carol Cornwall Madsen, In Their Own Words, blz. 23.) 

Leg uit: naarmate de jongemannen beter zijn voorbereid, zullen ze, als ze naar de tempel 
gaan, de begiftiging des te beter begrijpen. Deze les is een eerste voorbereiding en geeft ook 
aan hoe de jongemannen zich verder kunnen voorbereiden. 

Schrijf het woord begiftiging op het bord. Vraag de jongemannen of ze een definitie van het 
woord kunnen geven. 

• De Heer belooft de ouderlingen van de kerk dat ze, als zij zich heiligen, 'met macht worden 
begiftigd' (LV 43:16). Wat wil dat zeggen? 

• De Heer heeft de ouderlingen van de kerk beloofd: 'Ik heb een grote begiftiging (...) voor-
bereid om op hen te worden uitgestort' (LV 105:12). Wat hield deze belofte in? (Veel gaven of 
zegeningen.) 

Zet op het bord: Een begiftiging is een geschenk van geestelijke zegeningen. 

Vraag de jongemannen of zij kunnen verklaren waarom de begiftiging noodzakelijk is. Laat ze 
LV 124:40-41 lezen, onderstrepen en bespreken. 

Lees de volgende uitspraak voor: 

'Uw begiftiging betekent dat u alle verordeningen in het huis van de Heer ontvangt die u na dit 
leven nodig hebt om in de tegenwoordigheid van de Vader terug te kunnen keren, waarbij 
u engelen passeert die als wachter staan, en in staat bent hun de wachtwoorden, tekens en 
symbolen te geven die tot het heilig priesterschap behoren, en om uw eeuwige verhoging 
te verkrijgen, in weerwil van aarde en hel.' (Brigham Young, Discourses ofBrigham Young, 
blz. 416). 

Verhaal 

Bordbespreking 

Tekst en 
bespreking 

Citaat 
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Les 30 

Bordbespreking Schrijf op het bord: Leer en Verbonden 124:40-41. Zet daaronder de volgende woorden en 
zinnen, op de volgende manier: 

Leer en Verbonden 124:40-41 
Verhoging in de tegenwoordigheid van God 
Voortdurende getrouwheid 
Eeuwig huwelijk 
Begiftiging 
Het heilig priesterschap 
Gave van de Heilige Geest 
Doop 
Bekering 
Geloof in Jezus Christus 

Geef uw getuigenis dat de begiftiging noodzakelijk is voor ieders verhoging. Het is een nood-
zakelijke stap om verhoging in het celestiale koninkrijk te verkrijgen en voor het bereiken van 
een goddelijke status. 

Wat zijn de vereisten voor het verkrijgen van een tempelaanbeveling? 
Bisschop De bisschop kan de jongemannen (en eventueel de jongevrouwen) zijn boek met tempelaan-

bevelingen laten zien en uitleggen dat hij is aangesteld tot rechter in Israël. Om een tempel-
aanbeveling te krijgen moet een kerklid elk jaar een persoonlijk gesprek hebben met een lid 
van de bisschap en een lid van het ringpresidium, waarin wordt vastgesteld of hij waardig is 
om een tempelaanbeveling te ontvangen. De bisschop kan uit het genoemde boek de vragen 
voorlezen die gesteld zullen worden, of hij kan ze in eenvoudige bewoordingen vertellen. 
Hij kan de leden van de klas vragen om voor zichzelf na te gaan of zij voor een tempelaan-
beveling in aanmerking zouden komen. Als ze tot de slotsom komen dat dit niet het geval is, 
zouden ze direct aan de slag moeten om hun leven in orde te brengen. 

De bisschop kan aangeven dat eerlijkheid tijdens zo'n gesprek van groot belang is. De jonge 
mensen voeren dit gesprek eigenlijk met hun hemelse Vader, via zijn vertegenwoordigers. 

De bisschop kan uitleggen dat hij met elke jongeman en jongevrouw persoonlijk een gesprek 
zal hebben en dat zij de aanbeveling moeten ondertekenen om aan te geven dat zij alle vra-
gen juist en eerlijk beantwoord hebben. De bisschop ondertekent ook. Later zal een lid van het 
ringpresidium een gesprek met de desbetreffende persoon hebben en ook zijn handtekening 
zetten. 

Bespreking Bespreek hoe jonge mensen zich op het gesprek voor een tempelaanbeveling en op het ont-
vangen van hun eigen begiftiging kunnen voorbereiden. Neem nog eens door welke voorbe-
reidingen er eerder in de les zijn behandeld in verband met het doel van de begiftiging en laat 
de volgende punten aan de orde komen: 

1. Bestudeer de Schriften. Lees vooral Genesis 1-3; LV 124:40-41; Mozes 1 -5 en Abraham 
4 - 5 nog eens door. 

2. Bid veel. 

3. Onderhoud het woord van wijsheid. 

4. Leid een zedelijk rein leven. 

5. Betaal een volledige tiende. 

6. Steun de algemene autoriteiten en de plaatselijke leiders van de kerk. 

7. Wees eerlijk in alles wat je doet. 

8. Laatje niet in met afvallige groeperingen of leerstellingen. 

9. Bekeer je als je iets verkeerd hebt gedaan. 

10. Heb je naasten lief. 
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Getuigenis Geef uw getuigenis van de vreugde en de voldoening die je ondervindt als je waardig bent om 
de tempel binnen te gaan en je begiftiging te ontvangen, en als je je hele leven waardig blijft 
om die zegeningen te ontvangen. 

Vragen over de tempel 

Bespreking Dit is een ideale gelegenheid om alle mogelijke gepaste vragen van de jongelui over de begif-
tiging te beantwoorden. Hieronder vindt u negen vragen die jonge mensen vaak stellen als ze 
zich voorbereiden op hun tempelgang. U kunt de volgende gegevens geheel of gedeeltelijk 
gebruiken. 

Deel de strookjes met de vragen uit. Laat door de leden van de klas de vragen één voor één 
voorlezen. Bespreek daarna de antwoorden. 

1. Welke hulp kun je als jongeman verwachten als je naar de tempel gaat? 

'[Je] (...) moet weten dat je niet aan je lot wordt overgelaten als je voor het eerst naar de tem-
pel gaat. Tempelwerkers, de receptionist en anderen die daarvoor zijn aangesteld, zullen je 
helpen om ervoor te zorgen dat je eerste tempelbezoek een mooie en zinvolle ervaring voor 
je wordt' (EIRay L. Christiansen, 'Some Things You Need to Know about the Temple', New Era, 
juni 1971, blz. 27). 

2. Kunnen mijn familieleden, mijn verloofde of vrienden de ceremonie bijwonen? 

Er zijn bepaalde handelingen in de tempel die je alleen doet. Maar iedereen die voor het eerst 
naar de tempel gaat mag worden begeleid door de vader, moeder, een broer, zus, leerkracht 
of vriend die een geldige tempelaanbeveling heeft. 

3. Wat moet ik meenemen als ik naar de tempel ga? 

Je tempelaanbeveling en een stel goedgekeurde tempelonderkleren. 

4. Heb iktempelkleding nodig? 

Alle benodigde kleding kun je in de tempel huren of kopen in een distributiecentrum van de kerk. 

5. Welke kleding moet ik dragen als ik naar de tempel ga? 

Als je de tempel binnengaat, moet je nette kleding dragen. Je kunt aantrekken wat je op 
zondag draagt. Als je eenmaal je begiftiging ontvangen hebt, behoor je, in de tempel of 
daarbuiten, altijd netjes gekleed te gaan. 

Als je de tempel binnengaat om deel te nemen aan de heilige verordeningen, verwissel je je 
dagelijkse kleren voor eenvoudige, witte kleding. Ouderling Hugh B. Brown heeft uitgelegd: 

'Hier leggen we niet alleen onze dagelijkse kleding, maar ook onze dagelijkse gedachten af 
en we trekken niet alleen witte kleding aan, maar we proberen ook onze gedachten te zuiveren. 
We kunnen daar door het gesproken woord gesterkt worden, en we zullen daar door de 
Geest onderricht worden, wat nog blijvender en indrukwekkender is' (Geciteerd in EIRay L. 
Christiansen, 'Some Things You Need to Know about the Temple', New Era, juni 1971, blz. 26). 

6. Waarom draagt iedereen in de tempel een zelfde soort kleding? 

'In de tempel zijn we allemaal in het wit gekleed. Wit is het symbool van reinheid. Iemand die 
onrein is heeft niet het recht om Gods huis te betreden. De gelijksoortige kleding is ook een 
symbool van het feit dat voor God, onze Vader in de hemel, alle mensen gelijk zijn. In de tem-
pel zitten de bedelaar en de bankier, de geleerde en de ongeletterde, de prins en de arme 
drommel naast elkaar en ze zijn allemaal even belangrijk als ze een rechtschapen leven lei-
den. In de tempel ontvang je geestelijke kracht en inzicht. Voor de Heer zijn we allemaal gelijk' 
(John A. Widtsoe, 'Looking Toward the Temple', Ensign, januari 1972, blz. 58). 

7. Waarom is het zo belangrijk dat je altijd je tempelonderkleding draagt? 

De tempelonderkleding houdt verband met de begiftiging en de verbonden die er gesloten 
worden. In Openbaringen schreef Johannes: 'Zie, ik kom als een dief. Zalig hij die waakt en 
zijn klederen bewaakt, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde' 
(Openbaring 16:15). 

President Joseph F. Smith heeft ook gezegd: 

'De Heer heeft ons de klederen van het heilig priesterschap gegeven en u weet wat dat bete-
kent. En toch zijn er onder ons mensen die deze kleding schenden, alleen maar om de dwaze, 
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ijdele en (sta me toe het te zeggen) onfatsoenlijke wereldse praktijken te kunnen volgen. Om 
zich aan de mode te kunnen houden, aarzelen ze niet om datgene wat (...) heilig gehouden 
moet worden, te schenden. Zij behoren deze zaken, die door God gegeven zijn, heilig te hou-
den, ze niet te veranderen en te laten zoals ze door God gegeven zijn. Laten we de morele 
moed opbrengen om niet aan modegrillen toe te geven, zeker niet als wij door die mode 
gedwongen worden een verbond te verbreken en daardoor een ernstige zonde te begaan' 
('Fashion and the Violation of Covenants and Duty', Improvement Era, augustus 1906, blz. 813). 

8. Waarom is de begiftiging niet openbaar? 

De tempelverordeningen zijn zo heilig, dat ze niet openbaar gemaakt kunnen worden. Ze zijn 
uitsluitend bedoeld voor hen die, door hun rechtschapen levenswandel, daarvoor in aanmer-
king komen. Ze worden verricht op plekken die speciaal voor dit doel zijn gewijd. De aard 
ervan is zo heilig dat het niet gepast zou zijn er buiten de tempel in detail over te spreken. 

'Degenen die deze heilige verordeningen, die zo noodzakelijk zijn voor onze verhoging, ont-
vangen en eerbiedigen, zullen veel zegeningen ontvangen. Door onze deelname aan het 
tempelwerk ontvangen we dynamische, heldere en nuttige instructies met betrekking tot de 
evangeliebeginselen. De tempel is ook een plaats voor meditatie en gebed. 

'De tempel is een heilig toevluchtsoord, een stukje hemel op aarde, en iedereen behoort een 
dusdanig leven te leiden dat hij waardig is om dikwijls naar de tempel te gaan om daar zijn 
verbonden te hernieuwen' (EIRay Christiansen, 'Some Things You Need to Know about the 
Temple', New Era, juni 1971, blz. 27). 

9. Waarom is er zoveel verschil tussen de tempelceremoniën en onze normale zondags-
diensten? 

Omdat ze symbolischer zijn. Daarom moeten we, als we naar de tempel gaan, voorbereid zijn 
op een ervaring die volkomen verschilt van onze gewone zondagsdiensten. 

Tekst en 
getuigenis 

Aansporing 

Tot slot 
Laat de jongemannen LV 105:18 lezen en onderstrepen. Geef uw getuigenis over de waarheid 
van deze tekst, en over het belang van de begiftiging. 

Spoor elke jongeman aan om zich vast voor te nemen dat hij de goede keuzes zal doen met 
betrekking tot afspraakjes met meisjes en dat hij de geboden van God zal onderhouden om 
een tempelaanbeveling waardig te zijn. 
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Het celestiale huwelijk - een 
voorbereiding op de eeuwigheid 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat een tempelhuwelijk met een goede vrouw, en het vervullen 
van de verbonden die ze daar samen sluiten, van eeuwige betekenis is. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Leer en Verbonden 132:15-20. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 10: de Manila-tempel (62591); plaat 12: een celestiale kamer; plaat 13: een 

begiftigingszaal. 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. U kunt de videofilm Eeuwig samen (56411 120) laten zien. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Bordbespreking Zet de woorden Een heilige driehoek op het bord. Teken er een driehoek onder. 

Zeg tegen de leden van het quorum dat ze tien vragen mogen stellen om erachter te komen 
wat de driehoek voorstelt. Het moeten vragen zijn die u alleen mat ja of nee kunt beantwoor-
den. Als ze na vijf vragen nog niet geraden hebben dat de driehoek iets met het huwelijk te 
maken heeft, kunt u ze een paar hints geven. Laat ze tot de ontdekking komen dat de driehoek 
een voorstelling is van de relatie tussen man, vrouw en God. Schrijf deze woorden op de 
goede plaats bij de driehoek: 

• Hoe kan God deelgenoot van een huwelijk worden? 

• Waarom denk je dat onze hemelse Vader wil dat we in de tempel trouwen? 

Leg uit dat we in deze les zullen proberen het antwoord op die vraag te vinden. 

Om helemaal gelukkig te worden is een op de juiste wijze gesloten huwelijk noodzakelijk 

Wijs erop dat de meeste mensen meer dan tweederde van hun leven hier op aarde getrouwd 
zijn. De kwaliteit van die tijd hier en in de eeuwigheid hangt voor een groot deel af van de 
manier waarop en met wie we trouwen. 

• Wat voor een gezin en gezinsleven zou jij later willen hebben? 

• Welk huwelijk kunnen leden van de kerk sluiten? 
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Als het burgerlijk huwelijk genoemd wordt, zet u op de ene kant van het bord: Burgerlijk huwe-
lijk: tijdelijk contract. Als het tempelhuwelijk genoemd wordt zet u op de andere kant van het 
bord: Tempelhuwelijk: eeuwig verbond. 

Adviseur en Tijdens het bespreken van de volgende vragen schrijft u de antwoorden onder het bijbeho-
bordbespreking rende kopje. Aan het eind van de bespreking zal het bord er ongeveer zo uitzien: 

Burgerlijk huwelijk: tijdelijk 
contract 

1. Stadhuis 

2. Ambtenaar van de 
burgerlijke stand 

3. Tot de dood 
4. Blijven alleen, dienst-

baar voor anderen 
5. Geen aanspraak op 

gezin 

Tempelhuwelijk: eeuwig 
verbond 

1. Heilige verzegelkamer 
in de tempel 

2. Iemand die door de pro-
feet van de Heer met de 
verzegelbevoegdheid is 
bekleed 

3. Voor tijd en eeuwigheid 
4. Goden en godinnen 

5. Eeuwig gezinsverband 

Bespreking • Waar worden deze huwelijken gesloten? 

Laat de platen 10, 12 en 13 zien en geef er een korte uitleg bij. 

• Door wie wordt het huwelijk voltrokken? 

Laat een jongeman het volgende citaat voorlezen en laat de leden van het quorum ondertus-
sen nadenken over de vraag hoe belangrijk het is dat het huwelijk door het juiste gezag vol-
trokken wordt: 

'Er is op aarde maar één man tegelijk, die de sleutelen van deze verzegelbevoegdheid macht 
draagt. Niemand anders heeft het recht bij een huwelijk of een verzegelplechtigheid voor tijd 
en alle eeuwigheid te officiëren, tenzij hij rechtstreeks is aangesteld door degene die de sleu-
telen van dit gezag draagt.' (Joseph Fielding Smith, De leer tot zaligmaking, deel 2, blz. 72.) 

• Wat is de geldigheidsduur van deze huwelijken? 

Laat de jongemannen LV 132:15 lezen. Leid de bespreking dusdanig, dat ze naar voren bren-
gen dat een burgerlijk huwelijk bij de dood eindigt en dat een tempelhuwelijk voortduurt tot in 
de eeuwigheid. 

Laat de jongemannen nadenken over de vreugde van een eeuwig huwelijk, terwijl er één het 
volgende citaat voorleest: 

'U kunt de dingen waaraan u in uw huwelijk de grootste vreugde heeft ontleend, voortzetten. 
De mooiste relaties tussen ouders en kinderen kunnen eeuwig blijven bestaan. Als man en 
vrouw in een eeuwig huwelijksverbond aan elkaar verzegeld zijn, kan de heilige gezinsband 
eeuwig worden. Er zal geen eind komen aan hun vreugde en vooruitgang' (Spencer W. 
Kimball, 'So Long as You Both Shall Live', Improvement Era, december 1964, blz. 1055). 

• Welke status hebben degenen die zich aan het verbond van deze twee soorten huwelijk 
houden? 

Laat de jongemannen LV 132:16-17 lezen. Daarin staat het antwoord met betrekking tot het 
burgerlijk huwelijk. Lees daarna het volgende citaat voor: 

'Hier wordt bedoeld dat zij die een rein leven leiden, die deugdzaam en eerzaam zijn, maar dit 
verbond van het eeuwig huwelijk in het huis des Heren niet willen ontvangen, wel voort zullen 
komen - en zelfs het celestiale koninkrijk mogen binnengaan, maar zij zullen daar binnengaan 
als dienstknechten, "om hen te dienen, die een veel grotere en overtreffende en eeuwige mate 
van heerlijkheid waardig zijn." (...) 

'Wie wil de eeuwige wereld binnengaan om dienstknecht te zijn, wanneer de belofte daar ligt 
dat we zonen en dochteren van God kunnen zijn? Toch zal de grote meerderheid de eeuwige 

Tekst, bespreking 
en citaat 
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wereld als dienstknecht, en niet als zoon ingaan, en dat eenvoudig omdat zij meer waarde 
hechten aan de wereld en haar verbonden, dan aan God en diens verbonden. (...) O, welk 
een bitterheid zal alom heersen op die dag des oordeels, wanneer ieder mens zijn loon naar 
zijn werken ontvangt.' (Joseph Fielding Smith, De leer tot zaligmaking, deel 2, blz. 62, 64.) 

Laat een jongeman LV 132:19-20 voorlezen. Daar staat het antwoord met betrekking tot het 
tempelhuwelijk. 

Bespreking en • Hoe is de toestand van een gezin als de gezinsleden gestorven zijn? 
C l t a t e n Voor het antwoord met betrekking tot het burgerlijk huwelijk laat u een jongeman het volgende 

citaat voorlezen: 

'Zij [man en vrouw] zijn niet door enige wet van het evangelie gebonden. Dit is op hen (het 
gezin) niet van toepassing; wanneer zij dood zijn, eindigen hun contract, hun verplichtingen 
en verbintenissen; zij hebben geen aanspraak meer op elkaar, noch op hun kinderen. 
Hun kinderen worden zonder ouders gelaten, tenzij zij door hun eigen getrouwheid waardig 
zijn om in een ander gezin te worden geadopteerd.' (Joseph Fielding Smith, De leer tot 
zaligmaking, deel 2, blz. 61-62.) 

Voor het antwoord met betrekking tot het tempelhuwelijk laat u een jongeman het volgende 
citaat voorlezen: 

'Ik put veel troost uit de gedachte dat als ik getrouw ben en verhoging waardig, mijn vader 
mijn vader zal zijn en ik voor eeuwig zijn zoon zal zijn; dat ik mijn moeder zal herkennen 
en kennen en zij voor eeuwig mijn moeder zal zijn; dat mijn broers en zusters voor eeuwig 
mijn broers en zusters zullen zijn; dat mijn kinderen en mijn vrouwen voor eeuwig de mijne 
zullen zijn.' (Joseph Fielding Smith, De leer tot zaligmaking, deel 2, blz. 67.) 

Neem de driehoek en het andere schema op het bord nog eens door en laat de jongemannen 
uitleggen in welk huwelijk je de meeste kans hebt om helemaal gelukkig te worden en waarom. 

Bespreking en 
verhaal 

Tekst en 
bespreking 

Een tempelhuwelijk kan celestiaal worden 
• Is een tempelhuwelijk ook altijd een celestiaal huwelijk? 

Vertel het volgende verhaal: 

Bill Morgan hield, tijdens een heftige ruzie over de gezinsfinanciën, midden in een zin op en 
staarde zijn vrouw met een vreemde uitdrukking op zijn gezicht aan. 'Het is niet voldoende', 
zei hij verrast. 

'Wat is niet voldoende?' snauwde zijn vrouw. 

'Het tempelhuwelijk. Het is net zoiets als een gegraven kanaal waar geen water doorheen stroomt.' 

'Waar heb je het nou over?' vroeg Suzan, die nu tot het uiterste geprikkeld was. 'We hadden 
het over geld, of ben je dat soms vergeten?' 

'Het kwam ineens bij me op. Een tempe/huwelijk is nog geen celestiaal huwelijk. Het is net 
zoiets als een prachtig gegraven kanaal waar geen water doorheen stroomt.' 

Suzans boosheid begon nu ook te zakken. 'Wat bedoel je eigenlijk?' 

'Het tempelhuwelijk is het kanaal voor het celestiale huwelijk, maar je kunt een kanaal hebben 
zonder dat je er water doorheen laat stromen. Kijk eens,' zei hij ernstig, 'stel eens, dat op dit 
moment het dak van ons huis instort en wij allebei omkomen.' Hij glimlachte flauwtjes. 'We 
hebben wel een tempelhuwelijk, maar denk je dat we werkelijk een eeuwig huwelijk hebben? 
Denk eens even over ons huwelijk na. Denk jij dat het een celestiaal huwelijk is?' 

Langzaam schudde zijn vrouw haar hoofd. 'Waarschijnlijk niet. En wat een naar idee is dat.' 

Bill knikte bedachtzaam. 'Op de een of andere manier hebben we tot dusverre maar aange-
nomen dat een tempelhuwelijk voldoende was. Maar een celestiaal huwelijk moeten we 
nog opbouwen. We hebben het kanaal. Maar laten we dat nu vullen met wat erin hoort.' (Een 
celestiaal huwelijk volbrengen, blz. 125.) 

• Hoe verandert een tempelhuwelijk in een celestiaal huwelijk? 

Lees voor het antwoord op deze vraag: LV 132:19 nog eens over. Lees tot de eerste punt-
komma. Laat het quorum luisteren welke taak de Heilige Geest van belofte heeft met 
betrekking tot het tempelhuwelijk. 
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Citaat 

Adviseur en 
bespreking 

Adviseur 

• Wie is de Heilige Geest der belofte? (De Heilige Geest.) 

• Wat wordt bedoeld met een huwelijk dat door de Heilige Geest der belofte verzegeld is? 

Geef de jongemannen even de tijd om te antwoorden. Lees dan het volgende citaat aan ze 
voor: 

'Verzegelen is: bekrachtigen, rechtvaardigen of goedkeuren. Met anderewoorden: een han-
deling die door de Heilige Geest der belofte verzegeld is, wil zeggen: een handeling die door 
de Heilige Geest bekrachtigd is; een handeling die de goedkeuring van de Heer heeft; en 
hij die de verplichting op zich genomen heeft, is hierin door de Geest gerechtvaardigd. Een 
dergelijke handeling verkrijgt dit bekrachtigende zegel van goedkeuring alleen maar wanneer 
degenen die het verbond aangaan dat ook waardig zijn.' (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, blz. 361-362.) 

Leg uit: als een rechtschapen man en een rechtschapen vrouw het verbond van een eeuwig 
huwelijk aangaan en voortdurend rein blijven, zal God deelgenoot van dat huwelijk worden en 
zal de Heilige Geest der belofte hun huwelijk bekrachtigen. Het vereist een voortdurende 
krachtsinspanning om van een tempelhuwelijk een celestiaal huwelijk te maken. 

• Waarom wil je een celestiaal huwelijk en niet alleen maar een tempelhuwelijk? 

Leg uit: de voorbereiding op een celestiaal huwelijk neemt meer tijd in beslag dan een paar 
uur, weken of zelfs maanden. Daar zijn jaren voor nodig, en je moet er nu mee beginnen. Voor 
een celestiaal huwelijk zijn twee mensen nodig die zich vast voornemen om celestiaal te leven. 
Leg uit dat een voltijdzending een van de beste manieren is om je voor te bereiden op een 
celestiaal huwelijk. Verwijs nog eens naar de driehoek op het bord en wijs erop dat voor een 
celestiaal huwelijk alle lijnen getrokken moeten worden. 

Tot slot 
Aansporing Spoor de jongemannen aan om zich steeds voor te bereiden om een onderdeel van de heilige 

driehoek van het celestiale huwelijk te kunnen zijn, en alleen met meisjes uit te gaan die 
waardig zijn om de zegeningen van de tempel te ontvangen. 
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34 Gehoorzaamheid 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat zijn gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader en Jezus 
Christus meer moet voortkomen uit liefde dan uit plichtsbesef of angst. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Lucas 22:39-44; Johannes 6:38; 14:15, 21, 31; 1 Nephi 17:1-9; 
Moroni 7:6-8 en Leer en Verbonden 59:23. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Gehoorzaamheid wijst op echte liefde voor de Heer 
Verhaal Op 26 april 1839 kwam het Quorum der Twaalf met een paar leden van de kerk samen op het 

plein van Far West (Missouri). In opdracht van de profeet Joseph Smith hebben ze daar de 
zuidoostelijke hoeksteen gelegd van de tempel die daar ooit gebouwd zal worden. (Die hoek-
steen was al eens gelegd, en wel op 4 juli 1838.) Zij maakten een begin met de vestiging 
van Nauvoo, en vertrokken toen voor een zending naar Engeland, waartoe ze geroepen 
waren. Voor sommige van de Twaalf Apostelen kwam deze roeping op een moeilijk tijdstip. 
Hun geloof werd op de proef gesteld. 

Lees het volgende verslag van het vertrek van Brigham Young en Heber C. Kimball voor: 

'Op veertien september verliet Brigham Young zijn huis in Montrose en vertrok naar Engeland. 
Hij was een poosje ziek geweest en op de dag dat hij vertrok, was hij zo zwak dat hij niet op 
eigen kracht naar de veerpont kon lopen, die op ongeveer honderdvijftig meter van zijn huis 
lag aangemeerd. Zijn kinderen waren allemaal ziek en hij liet zijn vrouw achter met een baby 
van tien dagen en in de meest armoedige omstandigheden, want het gepeupel uit Missouri 
had hem beroofd van al zijn bezittingen. Nadat ze de rivier waren overgestoken, zette Israel 
Barlow hem achter zich op een paard en reed hem naar het huis van ouderling Heber C. 
Kimball. Daar lieten zijn krachten hem helemaal in de steek, waardoor hij daar een aantal 
dagen moest blijven. Hij werd daar verpleegd door zijn vrouw, die (...) ook vanuit Montrose de 
rivier was overgestoken om hem te verzorgen. 

'Op de negentiende van die maand vertrok ouderling Young echter opnieuw, vergezeld door 
Heber C. Kimball. (...) Ouderling Kimball liet zijn vrouw, die rillend van koorts in bed lag, en 
zijn kinderen, die ook allemaal ziek waren, achter. Zelf kon Heber alleen met behulp van een 
paar broeders op de wagen klimmen. "Het kwam me voor," merkte hij later op, "dat mijn hele 
binnenste wegsmolt bij de gedachte dat ik mijn gezin in zo'n toestand, in de armen van de 
dood als het ware, moest achterlaten. Ik kon het nauwelijks verdragen." 

'"Wacht even", zei hij tegen de voerman die net wilde wegrijden. "Broeder Brigham, het is wel 
moeilijk, maar laten we gaan staan en ze een vaarwel toeroepen." Brigham ging met veel 
moeite staan en samen met ouderling Kimball zwaaide hij met zijn hoed en riep: "Hoera, 
hoera, hoera voor Israël!" Zuster Young en zuster Kimball hoorden het geroep en kwamen bij 
de deur staan - zuster Kimball met veel moeite - en wuifden terug. En de twee apostelen 
zetten, zonder buidel of male, hun reis naar Engeland voort' (B. H. Roberts, Comprehensive 
History of the Church, deel 2, blz. 23-24). 

Bespreking • Wat was volgens jullie de motivatie van ouderling Young en Kimball om naar Engeland te 
gaan en hun gezin in zulke moeilijke omstandigheden achter te laten? 

Zorg ervoor dat de jongemannen begrijpen dat de apostelen de Heer gehoorzaamden en op 
Hem vertrouwden, al hadden ze redenen genoeg kunnen bedenken om thuis te blijven. 
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• Zijn er momenten in je leven waarop het moeilijk is om de Heer te gehoorzamen? 

• Wat zijn moeilijke beslissingen voor jongens van jullie leeftijd? 

Dit kan een goed moment zijn om aan te geven dat een zendingsoproep voor sommigen heel 
ongelegen komt, maar dat er van ons verwacht wordt dat we er bereidwillig op reageren, 
ondanks het feit dat het ons niet goed uitkomt of dat onze eigen belangen in het gedrang 
komen. 

• Waarom was het voor ouderling Young en ouderling Kimball belangrijk om te gehoorzamen 
aan hun roeping om naar Engeland te gaan? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat de apostelen dit gedaan hebben vanwege hun 
liefde voor de Heer en hun verlangen om zijn wil te doen. 

• Hoe kunnen we onze hemelse Vader en Jezus onze liefde voor hen laten zien? 

Leg uit dat Jezus uitgesproken ideeën had over de manier waarop we onze liefde voor Hem 
kunnen laten zien. 

Laat een jongeman Johannes 14:15 voorlezen. 

• Waarom denk je dat degenen die de Heer liefhebben, zijn geboden onderhouden? 

Zorg dat de jongemannen inzien dat degenen die de geboden niet gehoorzamen, iets anders 
meer liefhebben dan onze hemelse Vader en Jezus. Laat ze beseffen dat Jezus van ons houdt 
en ons de mogelijkheid tot eeuwig leven heeft gegeven door zijn verzoening voor onze zon-
den. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. In zijn grote liefde voor ons heeft Hij ons zijn gebo-
den gegeven, om ons te helpen. Wij laten zien dat we van Hem houden als we doen wat Hij 
van ons vraagt. Het is onmogelijk om echt van onze hemelse Vader en Jezus te houden en 
toch hun geboden niet te gehoorzamen. 

Lees en bespreek met de jongemannen: Johannes 14:21, 31; 15:9-10 en 6:38. 

• Wat was het uiteindelijke resultaat van Christus' gehoorzaamheid? 

Zorg ervoor dat de quorumleden beseffen dat Christus in gehoorzaamheid aan de wil van de 
Vader bereidwillig zijn leven voor ons heeft gegeven. Wijs erop dat ook wij moeten leren om 
onze wil ondergeschikt te maken aan die van onze hemelse Vader, als wij het geluk en de 
vreugde willen ontvangen die Christus door zijn gehoorzaamheid heeft ontvangen. 

Tekst en Leg uit dat er verschillende schriftuurlijke verslagen zijn van het lijden van Jezus Christus in de 
adviseur hof van Getsemane. Laat de jongemannen Lucas 22:39-44 lezen. 

Leg uit: hoewel Christus zich gedurende zijn hele leven op dit moment had voorbereid, was 
het toch moeilijk te verdragen. Hij smeekte de Vader om, als dat mogelijk was, deze 'beker' of 
beproeving van Hem weg te nemen. Hij had gedurende zijn hele leven de wil van de Vader 
gehoorzaamd en ook nu lag het niet in zijn bedoeling om ongehoorzaam te zijn. Maar mis-
schien hoopte Hij dat er een andere mogelijkheid was en op dat moment smeekte Hij om ver-
lichting van wat Hij wist dat er zou gebeuren. De machtige les die Hij ons leerde, was dat 
Hij deed wat de Vader van Hem vroeg, ongeacht wat het was. Hij heeft laten zien dat Hij van 
zijn Vader en van ons hield door zijn bereidheid om iets te doen wat zo moeilijk en pijnlijk was 
dat wij er geen benul van hebben. Hij heeft voor onze zonden geleden, zonder zelf een zonde 
te hebben begaan. Zijn lijden was zo groot, dat Hij uit iedere porie bloedde (zie LV 19:18). 

Als een Aaronisch-priesterschapsdrager gehoorzaam is, ontvangt hij zegeningen 
Breng de jongemannen tot het inzicht dat Christus de Vader gehoorzaamde omdat hij van 
Hem hield. Jezus wilde graag doen wat goed was. Een manier om rechtschapenheid te 
omschrijven is: doen wat goed is, gewoon omdat het goed is. Ook wij zouden onze hemelse 
Vader moeten gehoorzamen omdat we van Hem houden en omdat het gewoon goed is. 

• Welke zegeningen krijgen we als we gehoorzaam zijn? 

Laat de jongemannen LV 59:23 lezen. 

• Waarom hebben degenen die gehoorzaam zijn, meer vrede in hun leven? 

Getuig dat je door gehoorzaam te zijn, gezegend wordt met vrede en geluk. We hebben meer 
innerlijke vrede omdat we gedaan hebben wat God wil dat we doen. Zo voelen we ons ook, in 
mindere mate, als we onze ouders gehoorzamen. Leg uit dat we, als we iets goeds doen, ons 
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ook prettiger voelen en beter in staat zijn verleidingen te overwinnen. Laat de jongemannen 
begrijpen dat we ons altijd vredig en gelukkig kunnen voelen als we de influisteringen van 
de Heilige Geest volgen en datgene doen waarvan we weten dat het goed is. 

• Wat wordt er bedoeld met de woorden 'eeuwig leven in de komende wereld'? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat we alleen de zegeningen van het eeuwige leven 
kunnen genieten als we gehoorzaam zijn geweest en als we de verzoening van Jezus Christus 
in ons leven werkzaam hebben laten worden. 

Wijs erop dat we geholpen kunnen worden in onze poging om de wil van onze hemelse Vader 
te doen. Lees het volgende citaat van president Heber J. Grant: 

'Er is een stille, zachte stem die ons zegt wat goed is, en als we naar die stille en zachte stem 
luisteren, zullen we groeien en toenemen in kracht en sterkte, in getuigenis en in de bekwaam-
heid om niet alleen zelf volgens het evangelie te leven, maar ook anderen ertoe te inspireren. 

'Het is mijn vurig gebed dat het tot het hart van elke man en elke vrouw zal doordringen dat zij 
in feite de architect van hun eigen leven zijn' ('The Path of Safety', Improvement Era, december 
1937, blz. 735). 

• Waarom geeft de Heer ons die stille zachte stem die ons helpt om het goede te doen? 

• Op welke manier worden wij door de Heilige Geest geholpen? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat Satan zijn best doet om ons in een staat van onge-
hoorzaamheid te houden en dat dit uiteindelijk tot narigheid zal leiden. Onze hemelse Vader 
probeert ons, door middel van de Heilige Geest, te helpen om met onze vrije wil het goede te 
doen en de geboden te gehoorzamen, zodat we op Hem gaan lijken. Naarmate wij de stille, 
zachte stem beter gehoorzamen, zullen we meer onder de invloed van onze hemelse Vader 
komen te staan. Leg uit dat we de neiging hebben om te gaan lijken op degene die ons 
het meest beïnvloedt. Naarmate we meer onder de invloed van onze hemelse Vader staan, 
gaan we meer op Hem lijken. 

Vertel in uw eigen woorden wat er in 1 Nephi 17:1-6 staat. Laat de jongemannen dan de 
verzen 7 tot en met 9 lezen. 

• Wat antwoordde Nephi toen de Heer hem gebood een schip te bouwen? 

Wijs erop dat Nephi niet aan de Heer vroeg hoe hij een schip moest bouwen, hoewel hij waar-
schijnlijk nog nooit eerder zoiets gedaan had. Nephi vroeg alleen maar waar hij erts kon vin-
den om gereedschappen te maken. Door dat antwoord liet hij zijn liefde voor en zijn volmaakte 
vertrouwen in de Heer zien. Zo zouden wij niet moeten vragen: 'Waarom moeten we dit doen?' 
maar gewoon: 'Hoe moeten we beginnen?' 

• Op welke manier heeft de Heer Nephi gezegend voor zijn bereidheid om te doen wat hem 
gezegd werd? 

Laat een jongeman Moroni 7:6-8 voorlezen. 

• Wat staat er in deze verzen over gehoorzaamheid? 

Vertel het volgende verhaal: 

Ben moest een beslissing nemen. Hij was vijfentwintig, werkte als ingenieur bij een kolenmijn 
en was net een jaar lid van de kerk. Hij was lid van de kerk geworden nadat een paar vrienden 
hem daar mee naar toe hadden genomen. 

Door het gelukkige gevoel dat hij in de kerk gekregen had, kreeg hij het verlangen om zijn 
familie over het evangelie te vertellen, maar zijn ouders waren teleurgesteld dat hij lid van de 
kerk was geworden. Hij dacht erover om een baan te nemen bij een maatschappij in de stad 
waar zijn familie woonde en te proberen ze door zijn manier van leven te laten zien hoe 
het evangelie je leven kan veranderen. Maar de profeet had gezegd dat elke jongeman op 
zending behoort te gaan. 

Uiteindelijk besloot Ben, na veel bidden en vasten, dat hij gehoor zou geven aan de raad van 
de profeet en dus stuurde hij zijn zendingspapieren in. Toen hij met zijn zendingspresident 
sprak, vertelde hij, dat zijn ouders sterk gekant waren tegen zijn voornemen om zijn baan op te 
zeggen en zijn tijd in te zetten voor de kerk om mensen te bekeren die al christen waren. Maar 
Ben zei dat hij voelde dat hij moest doen wat de profeet zei. 
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Les 30 

In de loop van zijn zending vertelde Ben aan de president dat zijn ouders aan een aantal 
leden van de kerk hadden gevraagd waar hun zoon mee bezig was en dat hun het een en 
ander over het zendingswerk verteld was. Toen hadden ze gevraagd wat hun zoon aan de 
mensen vertelde, waarop de zendelingen het ze kwamen vertellen. 

Op een avond, toen Ben ongeveer anderhalf jaar op zending was, belde hij zijn zendingspre-
sident op. Ben was zo opgewonden en zo blij dat hij de president bijna niet kon vertellen dat 
zijn ouders zich hadden laten dopen. 

Leg uit dat dergelijke situaties niet altijd zo'n goed einde hebben, omdat de mens vrij is om te 
kiezen. Maar wijs er wel op dat de Heer heel blij was met het geloof van Ben en zijn bereidheid 
om te gehoorzamen; de familieleden van Ben hadden ook profijt van dat geloof en ze werden 
gezegend met het evangelie. 

Tot slot 

Bordbespreking Vraag de jongemannen de belangrijkste punten uit deze les over gehoorzaamheid te noemen. 
Leid de bespreking dusdanig, dat het volgende aan de orde komt. Vat het samen op het bord: 

1. Gehoorzaamheid is fundamenteel in het evangelie. 

2. We laten onze liefde voor onze hemelse Vader en Jezus zien door onze bereidheid om te 
doen wat Zij ons gebieden, 

3. Het is niet altijd gemakkelijk om die liefde te tonen en te gehoorzamen, maar we kunnen 
beter leren gehoorzamen door gehoorzaamheid in zowel grote als kleine dingen in ons 
leven te oefenen en door te vragen om hulp van de Geest van de Heer. 

4. Als we ons oefenen in gehoorzaamheid in kleine dingen, zullen we steeds beter in staat zijn 
om te gehoorzamen als er moeilijkheden op ons pad komen. 

5. Christus was gehoorzaam, zowel tijdens zijn leven hier op aarde als in het voorsterfeiijk 
bestaan. 

6. Christus begrijpt dat het niet gemakkelijk is om in alles gehoorzaam te zijn, maar Hij is ons 
te hulp geschoten met de 'stille, zachte stem'. 

7. Vrede en eeuwig leven zijn de zegeningen die we ontvangen als we de Heer gehoorzamen. 

8. We zullen meer worden zoals de Heer is, als wij zijn invloed in ons leven toelaten. Als we 
de Heer uit liefde gehoorzamen, kunnen we, net als Nephi, krachtiger worden in het 
volbrengen van de wil van de Heer en in het goed doen aan anderen. 

Aansporing Spoor de jongemannen aan om hun liefde voor hun hemelse Vader te laten zien door 
hernieuwde en krachtige pogingen om zijn geboden na te leven. 
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35 Geloof in de 
Heer Jezus Christus 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat hij zijn geloof in de Heer Jezus Christus moet stellen en dat 
hij zijn geloof in Christus kan tonen door het onderhouden van de geboden. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: 1 Koningen 18:21-40 en Johannes 14:6. Zie ook Enos 1:5-8; 
Mosiah 3:9; Helaman 8:15; 3 Nephi 17:8-9; Mormon 9:37; Moroni 7:26, 37, 33 en 
Leer en Verbonden 44:2. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen. 
b. Gekleurd krijt (of potloden, als u het overzicht op een poster gaat zetten). 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 
d. Krijt, een bord en een wisser. 

3. Zet op het bord of op een poster een overzicht van de tekstverwijzingen en de lijst van de 
zegeningen die voortkomen uit ons geloof in Jezus Christus (u vindt dit overzicht bijna aan 
het eind van deze les). Laat de lijnen weg die de teksten met de bijbehorende zegening 
verbinden. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Tekst en Leg uit: in de Schriften kunnen we verhalen lezen van mensen die wel oprecht geloofden, 
bespreking maar dat geloof had weinig waarde omdat het op de verkeerde zaken gericht was. Vertel de 

jongemannen dat er zo'n verhaal in 1 Koningen staat. 

Laat ze 1 Koningen 18:21-40 oplezen. Laat ze de belangrijkste zinnen of verzen onderstrepen. 

• Wat gebeurde er toen de priesters op Baal vertrouwden en hem vroegen een vuur te laten 
ontbranden? (Niets. Zie 1 Koningen 18:25-29.) 

• Waarom kon Baal de gebeden van de priesters niet verhoren? (Baal was een valse god en 
bestond alleen maar in de vorm van een beeld. Hij had geen macht.) 

• Wat gebeurde er toen Elia zijn vertrouwen in de Heer stelde en Hem vroeg een vuur te laten 
ontbranden? (Zie 1 Koningen 18:36-38.) 

• Waarom gebeurde er wèl wat Elia vroeg en niet waar de priesters om gevraagd hadden? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat de priesters van Baal hun geloof stelden in iets wat 
geen macht had. Hun geloof leverde hun daarom niets goeds op. Elia daarentegen had geloof 
in Jezus Christus. 

• Waarom stelde Elia deze wedstrijd voor? (Om de mensen te laten weten dat Jehova, of 
Jezus Christus, en niet Baal de echte God was.) 

• Hoe reageerden de mensen op dit gebeuren? (Zij raakten ervan overtuigd dat 'de Here, 
God (is)' [vs. 39].) 

Wijs erop dat de mensen in de tijd van Elia er niet zeker van waren waar ze in moesten geloven 
en op wie ze moesten vertrouwen (zie 1 Koningen 18:21). Elia gebruikte deze wedstrijd om te 
laten zien dat ze in Jezus Christus moesten geloven. 

Echt geloof moet Jezus Christus als middelpunt hebben 
Bordbespreking Vertel de jongemannen dat in het verleden verschillende volken in valse goden geloofden, bij-

voorbeeld in Baal, de zon, of in dieren. Tegenwoordig zijn er ook mensen die hun vertrouwen 
stellen in andere dingen dan in Jezus Christus. 
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• In welke andere dingen dan Jezus Christus stellen mensen hun vertrouwen? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. De volgende zaken kunnen genoemd 
worden: geld, onderwijs, andere mensen en zichzelf. Bespreek in het kort hoe het komt 
dat mensen op deze dingen vertrouwen (bijvoorbeeld: als we denken dat we met meer geld 
gelukkiger zijn, stellen we ons vertrouwen in geld). 

• Waarom is het gevaarlijk om ons op dit soort zaken te richten? 

Leg uit dat deze zaken maar een beperkte macht hebben. Dingen als geld, onderwijs en ook 
andere mensen kunnen ons wel tijdelijk succes en geluk verschaffen, maar ze kunnen ons 
geen verhoging en eeuwige vreugde schenken. 

Geloofsartikel Vraag de jongemannen of ze het vierde geloofsartikel nog eens willen opzeggen. 

• Wat is het eerste evangeliebeginsel? 

Wijs erop dat geloof in Jezus Christus ons kan redden en ons tot bekering brengt, zodat we 
ons laten dopen en de Geest ontvangen waardoor we geestelijk kunnen groeien en uiteindelijk 
verhoogd kunnen worden. Door geloof in Christus kunnen wij eeuwige vreugde ontvangen. 

Tekst Laat een van de jongemannen Johannes 14:6 voorlezen. Stel voor dat de jongemannen dit 
vers in hun Bijbel onderstrepen. Wijs erop dat we alleen door geloof in Jezus Christus in de 
tegenwoordigheid van onze hemelse Vader kunnen terugkeren. Leg er de nadruk op dat 
alleen Christus de macht heeft om ons leven de juiste richting te geven en om ons de macht, 
de zegeningen en de kennis te geven die nodig zijn voor ons geluk en onze verhoging. 

Als we ons vertrouwen in Jezus Christus stellen, zullen we worden gezegend 

Verhaal Laat het volgende verhaal door een van de quorumleden vertellen, om te verduidelijken 
hoeveel kracht er schuilt in geloof in Jezus Christus. Geef een inleiding op dit verhaal door te 
vertellen over de zendeling Randall Ellsworth die veel geloof oefende nadat hij in Guatemala 
ten gevolge van een aardbeving gewond was geraakt. 

Tijdens die aardbeving stortte het gebouw in waar Randall Ellsworth zich op dat moment in 
bevond. Een van de algemene autoriteiten heeft daarover verteld: 

'Ik denk dat hij daar twaalf uur heeft vastgezeten. Zijn onderlichaam bleek vanaf het middel 
verlamd te zijn. Zijn nieren werkten niet meer. Het zag ernaar uit dat hij nooit meer zou kunnen 
lopen. (...) 

'Ze hebben hem per vliegtuig naar (...) Maryland gebracht en (...) hij had daar in het zieken-
huis een interview met een televisieverslaggever. Die zei: "De doktoren zeggen dat je nooit 
meer zult kunnen lopen. Wat vind je daarvan, broeder Ellsworth?" Hij antwoordde: "Ik zal 
niet alleen weer kunnen lopen, maar ik ben door een profeet geroepen voor een zending in 
Guatemala, en ik ga daar weer heen om die zending af te maken." (...) 

'Hij oefende tweemaal zo veel als de doktoren hadden voorgeschreven. Hij oefende geloof. 
Van de priesterschap kreeg hij een zegen en hij genas op wonderbaarlijke wijze. De therapeu-
ten en specialisten stonden versteld. Hij kon weer op zijn voeten staan. Toen kon hij lopen met 
behulp van krukken en ten slotte zeiden de doktoren: "Als de kerk het toestaat mag je terug 
naar het zendingsveld." En hij ging terug. We hebben hem weer naar Guatemala gestuurd. 
Hij ging terug naar het land waar hij geroepen was, naar de mensen van wie hij zoveel hield. 

'Daar deed hij zijn zendingswerk, met een stok in elke hand. Zijn zendingspresident keek hem 
aan en zei: "Broeder Ellsworth, jij hebt zo'n groot geloof; waarom doe je die stokken niet 
gewoon weg?" En broeder Ellsworth zei: "Als u zoveel geloof in mij hebt, pak dan die stokken 
maar aan." Broeder Ellsworth heeft sindsdien die stokken niet meer gebruikt' (Thomas S. 
Monson, geciteerd door Marion G. Romney, Ensign, november 1977, blz. 42). 

Wijs erop dat broeder Ellsworth zijn vertrouwen niet kon stellen in de doktoren of in zijn eigen 
lichamelijke vermogen om te herstellen. Alleen zijn geloof in Jezus Christus kon hem genezen. 

Verhaal Herinner de jongemannen eraan dat de zegeningen tengevolge van ons geloof in Jezus niet 
altijd bestaan uit zulke grote wonderen als er met broeder Ellsworth gebeurd zijn. Soms zijn 
het kleine wonderen waarmee we in ons dagelijks leven geholpen worden. Vertel het volgende 
verhaal, dat is opgetekend door Martha Cragun Cox, een van de eerste pioniers in de Salt 
Lake Valley: 
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'In het jaar dat de sprinkhanen bijna onze oogst hadden opgegeten, waren we op rantsoen 
gezet en ons meel was bijna op. Veel andere mensen hadden ook met tekorten te kampen. We 
hadden nog ongeveer een kilo meel in huis. 

'Een van onze buren kwam langs en vroeg of we hem een beetje meel konden lenen om voor 
zijn zieke vrouw, die in dagen niets gegeten had, een koek te bakken. Ik vroeg dus hoeveel 
meel we nog hadden. Het antwoord was: "Nog ongeveer een kilo, maar we zullen het met 
deze man delen, dan hebben we nog genoeg voor ons ontbijt morgenochtend." We gaven 
hem dus de helft van ons meel. Hij nam het aan en zei: "Moge de Heer jullie zegenen, dat jullie 
niet tekort zullen komen." 

'Toen we de volgende morgen meel gingen halen, zat er nog steeds een kilo in de bak. Dat 
gebeurde iedere dag, gedurende een week of nog langer, totdat we een nieuwe zak meel kon-
den bemachtigen. We zijn dus nooit tekort gekomen' (Richard Cottam Shipp, Champions of 
Light, blz. 82). 

Overzicht Vertel de jongemannen dat de Schriften ervan getuigen dat we door geloof in Jezus Christus 
veel zegeningen ontvangen. Laat het overzicht op het bord of op de poster zien. Laat elk lid 
van het quorum een of meer teksten opzoeken en met gekleurd krijt een lijn trekken tussen de 
tekst en de zegening die erin genoemd wordt. Laat dan door een andere jongeman de tekst 
voorlezen en bespreek dan met de klas de zegening die erin genoemd wordt. 

Tekst Zegeningen ten gevolge 
van geloof in Jezus Christus 

Moroni 7:37 Zonden worden vergeven 
3 Nephi 17:8-9 Zaligheid 
Enos 1:5-8 Wonderen 
Moroni 7:33 Zonen van God worden 
Moroni 7:26 Genezingen 
LV 44:2 Gebeden worden verhoord 
Mosiah 3:9 Macht 
Helaman 8:15 Eeuwig leven 
Mormon 9:37 De Geest van God 

ontvangen 

Wij kunnen laten zien dat we in Jezus Christus geloven door de geboden 
te onderhouden 

• Hoe kunnen we laten zien dat we in Jezus Christus geloven? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat we ons geloof kunnen tonen door het onderhouden 
van de geboden en het naleven van het evangelie. We laten Christus zien dat we ons vertrou-
wen in Hem stellen door te doen wat Hij wil dat we doen. 

Vraag een jongeman 1 Nephi 3:7 voor te lezen. Wijs erop dat Nephi liet zien dat hij op de Heer 
vertrouwde door te doen wat de Heer van hem vroeg. 

• Hoe liet broeder Ellsworth zien dat hij in Christus geloofde? 

• Hoe lieten Martha Cragun Cox en haar gezinsleden zien dat ze in Christus geloofden? 

• Hoe kunnen wij laten zien dat we in Christus geloven? 

Tot slot 
Getuig van Jezus Christus en van het feit dat Hij ons kan redden en verhogen. Herinner de 
jongemannen eraan dat geloof in Christus, dat we kunnen tonen door gehoorzaamheid aan 
zijn geboden, ervoor kan zorgen dat we ons echt gelukkig voelen en dat we verhoogd 
worden. 

Spoor de jongemannen aan om op de Heer te vertrouwen en hun geloof te tonen door te leven 
volgens zijn geboden. 

Bespreking 

Tekst en 
bespreking 

Getuigenis 

Aansporing 

146 



De patriarchale zegen 36 
DOEL De jongemannen duidelijk maken wat de aard en de bedoeling van een patriarchale zegen is. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Genesis 25:19-34; 26:34-35; 49:8-12, 22-26; 2 Nephi 4:5-9 en 
Leer en Verbonden 107:39, 53-57. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Neem een brief mee om aan de jongemannen te laten zien. 

4. Naar keuze: Nodig de ringpatriarch uit om te spreken over het bekendmaken van de 
afstamming en over het verschil tussen natuurlijke en geordende patriarchen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Aanschouwelijk 
onderwijs 

Citaat 

Bordbespreking 

Tekst en 
bespreking 

Wat is een patriarchale zegen? 

Laat de brief zien. 

• Hoe zou je het vinden om een brief van de Heer te ontvangen? 

• Wat zou je willen dat de Heer je in zo'n brief schreef? 

De jongemannen kunnen noemen: advies voor hun problemen, of wat er in de toekomst zal 
gebeuren. Besteed hier maar een paar minuten aan. 

• Wie van jullie heeft zijn patriarchale zegen al gekregen? 

Lees de volgende uitspraak van president David O. McKay en zijn raadgevers (Stephen 
L. Richards en J. Reuben Clark) uit 1957 voor en vraag de jongemannen te luisteren naar wat 
een patriarchale zegen inhoudt: 

'Patriarchale zegens bevatten een geïnspireerde verklaring omtrent de afstamming van 
degene die de zegen ontvangt, en ook, als dat door de Geest wordt ingegeven, een geïnspi-
reerde en profetische verklaring omtrent de zending die de ontvanger van de zegen heeft, 
tezamen met zegeningen, waarschuwingen en aansporingen die de patriarch ingegeven 
krijgt en doorgeeft, en die nodig zijn om die levenszending te vervullen' (geciteerd door Bruce 
R. McConkie, Mormon Doctrine, blz. 558). 

• Wat staat er in een patriarchale zegen? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. Genoemd kunnen worden: 

1. Een verklaring omtrent de afstamming. 

2. Een profetische verklaring omtrent de zending van ons leven. 

3. Waarschuwingen. 

4. Troost, leiding en bescherming. 

• Door wie wordt een patriarch geroepen en geordend? 

• Wie is onze ringpatriarch? 

Laat de jongemannen LV 107:39 hardop lezen om het antwoord op deze vraag te vinden. Leg 
uit dat patriarchen evangelisten zijn en dat ze moeten worden geordend onder leiding van een 
apostel. De profeet, die op deze aarde de oudste apostel is, heeft het gezag om een patriarch 
te ordenen, overgedragen aan de ringpresident. 
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Citaat Laat een jongeman oplezen welke definitie Joseph Smith van het begrip evangelist gegeven 
heeft: 

'Een evangelist is een patriarch, namelijk de oudste man van het bloed van Jozef of van de 
nakomelingen van Abraham. Waar De kerk van Jezus Christus op aarde gevestigd is, dient 
een patriarch te zijn voor het welzijn van het nageslacht der heiligen, zoals het was met Jakob, 
die zijn zoons de patriarchale zegen gaf' (Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 159). 

Vraag een jongeman om LV 107-53-57 voor te lezen. Leg uit dat Adam zijn laatste zegen vóór 
zijn dood over zijn nageslacht wilde uitspreken. 

• Waarom zou Adam zijn nageslacht een zegen willen geven? 

Lees en bespreek 2 Nephi 4:5-9. 

Leg uit dat de Heer de toekomst bekend kan maken als dat goed voor ons is. De Heer door-
grondde het hart van Laman en Lemuel en Hij wist welke keuzes ze zouden doen. Hij kon voor-
spellen dat door hun toedoen hun nageslacht op den duur het verkeerde pad zou inslaan. 
Toen gaf Hij hun nageslacht hoop voor de toekomst, omdat zij de valse leerstellingen van hun 
voorvaderen, die vanaf Laman en Lemuel doorgegeven waren, zouden verwerpen en weer 
tot geloof zouden komen. 

Laat de jongemannen de andere zegeningen analyseren. Wijs erop dat de gave van profetie 
aan de patriarch wordt geschonken, zodat hij, door inspiratie van de Heilige Geest, zo'n zegen 
kan geven. 

Laat een van de jongemannen eerst Genesis 49:8-12 (de zegen van Juda) en daarna 
vss. 22-26 (de zegen van Jozef) voorlezen. Leg uit dat Juda en Jozef, twee zonen van Israël, 
een belangrijke zegen ontvingen. Lees elke zegen na en kijk welk belangrijk onderdeel ervan 
invloed op de wereld heeft gehad. 

• Hoe kun je aan deze zegens zien dat Jakob inspiratie voor zijn beide zonen ontving? 

Zet in het kort op het bord op welke manier de zegens van Jozef en Juda in vervulling gingen. 
Leg uit dat Christus uit het geslacht van Juda voortkwam. Uit het geslacht van Jozef kwam 
Lehi voort. Door de reis van Lehi ging de profetie in vervulling waarin gezegd werd: 'zijn tak-
ken stijgen boven de muur uit', toen hij met zijn gezin de oceaan (muur) overstak en in het 
beloofde land aankwam. 

• Welke invloed heeft de vervulling van deze twee zegens op ons, in deze tijd? 

Citaat Vraag de jongemannen te luisteren naar de uitleg die ouderling Bruce R. McConkie heeft 
gegeven over hun verwantschap met Jakob of Israël: 

'Bijna elk lid is een letterlijke afstammeling van Jakob, die zijn twaalf zonen een patriarchale 
zegen gaf en voorspelde wat er met hen en met hun nakomelingen zou gebeuren. (...) Als 
erfgenamen van de zegens van Jakob hebben de bijeen gebrachte nakomelingen van Jakob 
het voorrecht om hun eigen patriarchale zegen te ontvangen, en, door hun geloof, dezelfde 
zegeningen te ontvangen als de eerste nakomelingen van Jakob' (Mormon Doctrine, blz. 558). 

Adviseur Leg uit dat ieder lid van de kerk dat leeft volgens de normen van het evangelie, in aanmerking 
komt om via de patriarch een geïnspireerde, persoonlijke zegen van de Heer te ontvangen. 
Deze zegen zal ook een geïnspireerde verklaring bevatten omtrent de afstamming van deze 
persoon, alsmede persoonlijke zegeningen en waarschuwingen. 

Teksten en 
bespreking 

Bezoeker of 
quorumbespreking 

Bespreking en 
adviseur 

Ervaringen 
vertellen 

De patriarch geeft de zegen 
Als facultatieve activiteit kunt u de ringpatriarch laten uitleggen wat het verschil is tussen de 
zegens die een geordend patriarch geeft en de zegens die een vader geeft, als patriarch van 
zijn gezin. 

• Er zijn twee soorten patriarchen in de kerk die zegens kunnen geven. Wie zijn dat? (Een 
vader geeft een vaderlijke zegen en een geordende patriarch geeft een patriarchale zegen.) 

Geef de jongemannen de tijd om iets te vertellen over momenten waarop hun vader hun, of 
iemand anders thuis, een zegen heeft gegeven. Wijs erop dat zo'n zegen gegeven kan 
worden voor het genezen van een zieke, het wegnemen van angst, om iemand die het huis 
uitgaat te zegenen, of voor hulp bij het oplossen van problemen. 
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Les 30 

Voor het in vervulling gaan van een zegen is getrouwheid noodzakelijk 
Adviseur Leg uit: vroeger werden er onder de patriarchale orde bepaalde rechten, voorrechten, mach-

ten en zegeningen, die samen het geboorterecht genoemd werden, van de vader op de 
eerstgeboren zoon overgedragen. 

Tekst en Laat de jongemannen meelezen terwijl u Genesis 25:19-34 en 26:34-35 voorleest. Laat ze 
bordbespreking dan proberen de volgende vraag te beantwoorden: 

• Waaraan kun je zien dat Esau zijn geboorterecht verachtte? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. Goede antwoorden zijn: 

1. Hij verkocht zijn geboorterecht of zegen voor een bord eten. (Let op de symboliek van het 
verkopen van ons geboorterecht in Gods koninkrijk door vluchtige pleziertjes te zoeken.) 

2. Hij sloot een huwelijk buiten zijn godsdienst. 

3. Door zijn onverschilligheid veroorzaakte hij verdriet bij zijn ouders. 

Wijs erop dat uit het gedrag van Esau bleek, dat hij niet waardig was om de zegeningen van 
zijn geboorterecht te ontvangen. 

Adviseur Toen Jakob zijn patriarchale zegen ontving, kreeg hij ook de zegen van het geboorterecht dat 
gewoonlijk aan de eerstgeboren zoon toekwam, hoewel hij een aantal uren jonger was dan 
Esau. Het gevolg was dat Jakob de eerste erfgenaam werd van zijn vaders land en rijkdom. 
Door die zegen werd hij ook de patriarch en geestelijk leider van de familie, 

• Wat heeft Esau ertoe aangezet om zijn geboorterecht op te geven? (Hij zal niet echt geloofd 
hebben hoe belangrijk dat was. Hij vond stoffelijke zaken belangrijker dan geestelijke.) 

Bordbespreking • Welke verstrekkende zegens heeft Jakob ontvangen, die door Esau verspeeld waren? 

Breng het volgende naar voren: 

1. Hij werd Israël, de vader van de grote familie die de zegeningen van Abraham zouden 
ontvangen. 

2. Door zijn nageslacht zouden alle volkeren van de wereld gezegend worden. 

3. In zijn nageslacht zou de Heiland geboren worden. 

4. Door zijn nageslacht zou Israël uit alle uithoeken van de wereld bijeengebracht worden. 

• Hoe 'verkopen' sommige jongeren in onze tijd hun geboorterecht? 

Wijs op de overeenkomsten tussen een patriarchale zegen en het geboorterecht. In beide 
worden ons beloften gedaan op basis van getrouwheid, en beide kunnen verloren gaan als 
we ze verwaarlozen. 

• Wat zou een modern 'bord eten' kunnen zijn waarvoor mensen hun geestelijke zegeningen 
verloren laten gaan? 

• Op welke manier kan men tegenwoordig de zegeningen van zijn geboorterecht opgeven? 

Vat de antwoorden van de jongemannen op het bord samen. Genoemd zouden moeten wor-
den: 

Je niet houden aan het woord van wijsheid 

Onzedelijkheid 

De verlokkingen van rijkdom en status 

Zelfzucht 

Oneerlijkheid 

Onverschilligheid ten aanzien van het evangelie 

Trouwen buiten het verbond 

Wereldse instelling 
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Adviseur en 
bespreking 

Aansporing 

Tot slot 
Leg uit: Aaronisch priesterschapsdragers mogen hun patriarchale zegen ontvangen als 
zijzelf, hun ouders en de bisschop denken dat ze eraan toe zijn. Voor het ontvangen van 
een patriarchale zegen moeten de volgende stappen genomen worden: 

1. Maak een afspraak met de bisschop om van hem een geschreven aanbeveling te 
ontvangen, die je aan de ringpatriarch moet geven. 

2. Het gesprek met de bisschop zal vooral gaan over de vraag of je waardig bent om je 
patriarchale zegen te ontvangen en de voorbereiding erop. 

3. Neem contact op met de patriarch voor het maken van een afspraak. Het is belangrijk dat 
je aan de patriarch vraagt wat je moet doen om je op de zegen voor te bereiden. Hij kan je 
voorstellen om te vasten, te bidden en bepaalde passages uit de Schriften te bestuderen, 
voordat hij je de zegen geeft. 

• Wat moet je doen met je patriarchale zegen als je die ontvangen hebt? 

Leg uit: een patriarchale zegen is persoonlijke Schriftuur voor degene die de zegen heeft 
gekregen. Het is nodig dat je je zegen steeds bestudeert om hem helemaal te begrijpen. 
Herinner de jongemannen eraan dat elke zegen persoonlijk is. Het is niet goed om hem aan 
anderen te laten lezen, en ze moeten de inhoud van hun zegen alleen met vrienden of familie 
bespreken als de Geest ze laat weten dat het wenselijk is. Herinner de jongemannen er aan 
dat ze ook een zegen van hun eigen vader kunnen vragen, vooral als ze er behoefte aan heb-
ben. Daarbij moeten ze er altijd naar streven om zo te leven dat ze de beloofde zegeningen 
waardig zijn. (Vertel ook dat de patriarch een kopie van elke zegen naar de hoofdzetel van 
de kerk stuurt, waar die in het archief bewaard wordt.) 

Spoort elke jongeman, die zijn patriarchale zegen nog niet gekregen heeft, zich erop voor te 
bereiden. Spoor elke jongeman die zijn zegen wel gekregen heeft, aan om die vaak te lezen 
en te zoeken naar het antwoord op zijn eigen problemen. 
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Vruchten en gaven van de Geest 

DOEL Elke jongeman zal beter begrijpen wat vruchten en gaven van de Geest zijn en hoe hij ze kan 
verkrijgen en ontwikkelen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Galaten 5:22-23; 2 Petrus 1:5-7; Alma 13:28-29; Moroni 10:2-19 
en Leer en Verbonden 46:10-26. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potlood en papier voor elke jongeman. 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 
d. Krijt, een bord en een wisser. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Citaat en Leg uit: ene mijnheer Sollars heeft Joseph Smith eens gevraagd of hij zich alleen kon laten 
bespreking dopen zonder zich druk te hoeven maken over de gave van de Heilige Geest. De profeet 

antwoordde toen: 

'Stelt u zich eens voor dat ik op reis ben en honger heb. Ik kom een man tegen en zeg hem dat 
ik honger heb. Hij zegt tegen mij: Ga daarheen, daar is een herberg, klop daar aan. U moet 
u wel gedragen volgens de regels van het huis, anders kunt u uw honger niet stillen; klop aan, 
vraag om voedsel en ga dan zitten eten. Ik ga erheen, klop aan en vraag om voedsel. Ik ga 
wel aan tafel zitten, maar ik eet niet. Zal mijn honger gestild worden? Nee. Ik moet eten. 
De gaven zijn het voedsel; en de genade van de Geest is de gave van de Geest' (Joseph 
Fielding Smith, Leringen van de profeet Joseph Smith, blz. 271-272). 

• Wat bedoelde Joseph Smith volgens jou toen hij dit antwoord gaf? 

Leg uit: om volgelingen van Christus te zijn, moeten we bepaalde dingen doen, zoals geloven 
in Christus en zijn verzoening, ons van onze zonden bekeren, ons laten dopen en de Heilige 
Geest ontvangen. Als we die dingen doen, zullen we grote zegeningen ontvangen. Leg uit dat 
de profeet bedoelde: als iemand alles doet wat de Heer vraagt, maar dan niet volledig deel-
heeft aan de zegeningen die voortkomen uit het voldoen aan de eisen, zou dat hetzelfde zijn 
als een hongerige man die al het nodige doet om aan voedsel te komen, aan tafel gaat zitten 
en dan niet eet. Dat zou heel dom zijn. 

Leg uit: het onderhouden van de geboden van de Heer en het ontvangen van de aanvullende 
verordeningen zoals de doop en de bevestiging worden vergeleken met aan tafel gaan zitten 
en gevoed worden. Om te eten, ofwel om te kunnen genieten van de zegeningen van gehoor-
zaamheid, moeten we de vruchten en gaven van de Geest ontvangen en ontwikkelen. 

Op God gaan lijken door de vruchten van de Geest 
Adviseur Leg uit: als we het plan van onze hemelse Vader volgen en leven volgens het evangelie van 

Jezus Christus, kunnen we weer bij onze hemelse Vader en Jezus Christus terugkeren en 
uiteindelijk zelf ook goden worden. Om hier op aarde meer op God te gaan lijken, willen we 
de kwaliteiten en zienswijze ontwikkelen die onze hemelse Vader en Jezus bezitten. Die 
kwaliteiten en die zienswijze zijn een paar van de vruchten van de Geest. 

Leg uit: een ander woord voor vruchten is resultaten. Wij ontvangen die kwaliteiten en die 
zienswijze als resultaat van het feit dat we leven volgens het evangelie. 

37 
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Activiteit met Schrijf Vruchten van de Geest op de linkerhelft van het bord. 
teksten # K u n v r u c ^ t e n v a n ^ e Geest noemen die in de Schriften voorkomen? 

Schrijf de antwoorden op. Zeg dan tegen de jongemannen dat u graag wilt dat ze, door het 
onderzoeken van de Schriften, nog wat meer leren over de vruchten van de Geest. 

Geef de jongemannen potlood en papier en vraag ze de vruchten van de Geest op te 
schrijven die worden besproken in Galaten 5:22-23, 2 Petrus 1:5-7 en Alma 13:28-29. 

Laat de jongemannen, als ze hun lijstje af hebben, om de beurt een vrucht van de Geest 
opnoemen, terwijl u ze op het bord schrijft. Genoemd kunnen worden: 
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Vruchten van de Geest 

Liefde 

Vreugde 

Tederheid 

Vriendelijkheid 

Zachtmoedigheid 

Geduld 

Vrede 

Bespreek in het kort waarom het fijn zou zijn als we deze kwaliteiten zouden bezitten. 

• Wie bezitten al deze kwaliteiten volledig? (Onze hemelse Vader, Jezus Christus.) 

Wijs erop dat de Heilige Geest ons zal helpen om deze eigenschappen te ontwikkelen en 
meer op onze hemelse Vader en Jezus Christus te gaan lijken, als wij ernaar streven de 
geboden te onderhouden en het evangelie na te leven. 

Tekst Vraag een jongeman om 2 Petrus 1:5-7 voor te lezen. Wijs erop dat we niet ineens al die 
eigenschappen zullen ontvangen, maar we kunnen ze in de loop van ons leven ontvangen en 
ontwikkelen. 

Anderen dienen door de gaven van de Geest 

Activiteit met Leg uit: de vruchten van de Geest zijn beschikbaar voor iedereen die leeft volgens het 
teksten evangelie van Jezus Christus. Maar ieder van ons krijgt ook speciale gaven van de Geest: 

bijzondere vaardigheden die we kunnen ontwikkelen door Jezus te volgen. 

Schrijf Gaven van de Geest op het bord, naast Vruchten van de Geest. Verdeel de jongeman-
nen in twee groepen. Laat de ene groep de gaven van de Geest opschrijven die genoemd 
worden in Moroni 10:8-19, en laat de andere groep de gaven opschrijven die besproken 
worden in LV 46:10-26. Laat elke jongeman de gaven op zijn eigen blaadje schrijven. 

Zet deze gaven op het bord, zoals u ook met de vruchten van de Geest gedaan hebt. Laat de 
jongemannen op hun blaadje de gaven bijschrijven die door de andere groep genoemd 
worden, zoals hieronder wordt aangegeven. 

Vruchten van de Gaven van de Geest 
Geest 

Liefde Genezen 

Vreugde Wonderen doen 

Tederheid Profeteren 

Vriendelijkheid Spreken in tongen 

Zachtmoedigheid Bediening van 

Geduld e n g e l e n 

Vrede 



Les 30 

Wijs erop dat in deze teksten een aantal meer bekende geestelijke gaven genoemd worden, 
maar het zijn niet de enige geestelijke gaven die we kunnen ontvangen. 

• Welke geestelijke gaven kunnen we nog meer ontvangen? 

Vraag een jongeman LV 46:11-12, 26 voor te lezen. 

• Waarom worden ons deze geestelijke gaven gegeven? 

• Waarom hebben we niet allemaal dezelfde geestelijke gaven? 

Zorg ervoor dat de jongemannen begrijpen dat we gaven van de Geest krijgen om anderen 
van dienst te zijn en om het koninkrijk van God op te bouwen. We krijgen allemaal andere 
gaven omdat we dan elkaar van dienst kunnen zijn. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over de manier waarop Newel Knight zijn geestelijke gave 
gebruikte om een vriend te helpen: 

In november 1833 viel een aantal inwoners van Jackson County (Missouri) de heiligen aan die 
daar woonden. In het gevecht dat daarop volgde werden drie mannen gedood en velen 
gewond. Een van de gewonde heiligen was Philo Dibble. Hij had een schotwond in zijn onder-
buik. Een chirurg die hem onderzocht, zei dat hij niemand kende die zo'n verwonding had 
overleefd. 

Vanwege het verzet dat de heiligen van de mensen in Jackson County ondervonden, vertrok-
ken veel leden van de kerk naar Clay County. Het was heel gevaarlijk om in Jackson County 
te blijven. Ondanks het gevaar ging Newel Knight toch naar het huis van broeder Dibble, 
dat omsingeld was door leden van het gepeupel. Daar gaf hij broeder Dibble een zegen en 
vertrok toen snel. 

De volgende dag ontmoetten Newel Knight en Philo Dibble elkaar op vijftien kilometer van het 
huis waar ze elkaar de dag ervoor gezien hadden. Broeder Dibble kon lopen en hij verliet 
Jackson County. Hij vertelde broeder Knight dat de pijn na de zegen in een paar minuten 
verdwenen was. 

Philo Dibble werd helemaal beter en kwam later in Utah aan. (Zie History of the Church, deel 1, 
blz. 431.) 

• Welke geestelijke gaven zijn bij deze gebeurtenis gebruikt? (Newel Knight gebruikte de 
gave van genezing, Philo Dibble gebruikte de gave van geloof om te worden genezen.) 

De vruchten en gaven van de Geest ontvangen en ontwikkelen 

Bespreking Herinner de jongemannen eraan dat we de vruchten van de Geest en onze bijzondere 
geestelijke gaven kunnen ontwikkelen als we het evangelie naleven. 

Zet deze zes woorden op de linkerhelft van het bord: Gehoorzamen, Bidden, Vasten, Stude-
ren, Bekeren en Dienen. Leg uit dat met het woord Studeren wordt bedoeld: de Schriften 
bestuderen. Vertel: dit zijn een aantal van de belangrijkste dingen die nodig zijn om het 
evangelie na te leven. 

• Kun je aangeven welke van deze zes het belangrijkste zijn als je de vruchten en de gaven 
van de Geest wilt ontvangen? 

Geef de jongemannen even tijd om na te denken en vraag dan of ze antwoord willen geven. 
Er zullen verschillende antwoorden komen. Wijs erop dat het onmogelijk is om aan te geven 
welke van de zes het belangrijkste is, want ze zijn allemaal nodig om de vruchten en de gaven 
van de Geest te verkrijgen. 

Bespreek waarom het belangrijk is dat we alles doen wat op het bord staat. Breng de vol-
gende punten naar voren: 

Gehoorzamen: De geboden zijn ons gegeven om ons gelukkig te maken. Als wij de geboden 
gehoorzamen en gehoor geven aan de influisteringen van de Heilige Geest, doen we wat 
nodig is om gelukkig te worden en om op onze hemelse Vader en Jezus Christus te gaan 
lijken. (Zie 1 Nephi 4:6-18.) 

Bidden: Als we God nederig bidden om ons de kracht te geven om rechtvaardig te kunnen 
leven, zal onze liefhebbende hemelse Vader ons gebed verhoren. (Zie Alma 17:3.) 

Tekst en 
bespreking 
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Vasten: Door de vasten oefenen we onze geestelijke kracht waardoor we begeerten en harts-
tochten van ons lichaam leren beheersen. Als we vasten met de juiste instelling, zal het ons 
nederiger maken en ons meer openstellen voor de influisteringen van de Geest. 
(Zie Alma 5:46.) 

Studeren: Door het bestuderen van de Schriften nemen we kennis van de goddelijke eigen-
schappen die we ons eigen moeten maken. We lezen dan ook over de manier waarop 
een aantal van Gods getrouwe kinderen zich die eigenschappen verworven hebben. 
(Zie LV 33:16.) 

Bekeren: We moeten ons bekeren en steeds onze doopverbonden hernieuwen door van het 
avondmaal te nemen, zodat de Geest niet belemmerd wordt. De Heilige Geest kan niet in een 
onheilige tempel verblijven. (Zie 3 Nephi 9:22.) 

Dienen: Als we onze geestelijke gaven gebruiken om anderen te dienen, zal ons vermogen 
om onze geestelijke gaven te gebruiken toenemen, en ons vermogen om de vruchten van 
de Geest in ons eigen leven waar te nemen, zal ook groter worden. (Zie Galaten 5:13.) 

Tot slot 
Benadruk dat iedereen alle vruchten van de Geest kan verkrijgen als hij het evangelie naleeft. 
Herinner de jongemannen eraan dat ze allemaal bijzondere geestelijke gaven hebben die ze 
kunnen ontwikkelen door het evangelie na te leven, en dat ze die gaven moeten gebruiken om 
anderen te helpen. Op die manier zullen de vruchten van de Geest in hun leven toenemen. 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat de Heer ons wil zegenen met de vruchten en de gaven van de Geest, 
zodat we gelukkig kunnen worden en anderen kunnen helpen. Getuig dat de Geest ertoe kan 
bijdragen dat we meer op onze hemelse Vader en Jezus Christus gaan lijken en dat we eens 
bij hen kunnen terugkeren. 

Aansporing Spoor de jongemannen aan om ernaar te streven meer op onze hemelse Vader en Jezus 
Christus te gaan lijken door het evangelie na te leven, en te streven naar de zegeningen van 
de Geest door middel van gebed, vasten, gehoorzaamheid, studie, bekering en dienstbetoon. 
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De reine liefde van Christus 38 
DOEL Bij elke jongeman het verlangen versterken naar de gave van naastenliefde, de reine liefde 

van Christus, en die in zijn dagelijks leven toe te passen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Matteüs 22:35-39; Johannes 13:34-35; 1 Korintiërs 13; 
1 Johannes 4:20-21 en Moroni 7:47-48. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 3, Jezus de Christus (62572, Evangelieplaten 240) en plaat 14, Drie jongemannen 

komen de handkarcompagnie Martin te hulp (62606, Evangelieplaten 415). 
c. Potlood en papier voor elke jongeman. 
d. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Maak voor iedere jongeman een kopie van het uitreikblad 'Profiel van naastenliefde'. 
Dit kunt u vinden aan het eind van deze les. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Activiteit Verdeel het quorum in twee groepen. Nummer de eerste groep 1, 2, 3, enzovoort. Geef de 

anderen een letter: a, b, c, enzovoort. Zet dan de jongemannen als volgt bij elkaar: 1 bij a, 2 bij 
b, 3 bij c, enzovoort. Geef elke jongeman potlood en papier en laat hem tenminste één ding 
opschrijven waarin hij zijn partner bewondert en respecteert. Laat de jongemannen daarna 
vertellen wat ze hebben opgeschreven. 

Wijs erop dat we zullen leren liefhebben zoals Christus dat doet, als we oog hebben voor de 
goede en bewonderenswaardige eigenschappen van andere mensen. 

Teksten en 
bespreking 

Bespreking 

Naastenliefde is liefhebben zoals Christus dat doet 
Laat een jongeman Matteüs 22:35-39 voorlezen terwijl de andere jongemannen meelezen in 
hun eigen Bijbel. 

• Wat zijn de twee belangrijkste geboden? 

Wijs erop dat er in beide geboden staat dat we moeten liefhebben. Liefde is het centrale 
thema van het evangelie. 

• Wie moeten we liefhebben? 

Laat de jongemannen 1 Johannes 4:20-21 lezen en onderstrepen. 

• Wat betekent: je broeder liefhebben? 

• Waarom is het onmogelijk God lief te hebben en tegelijkertijd je broeder te haten? (God 
liefhebben betekent ook dat je houdt van de dingen waar God het meest van houdt, en God 
houdt het meest van zijn kinderen.) 

Leg uit dat het begrip liefde op veel manieren kan worden uitgelegd, maar dat je liefde in drie 
soorten kunt onderbrengen. 

De eerste soort liefde komt tot uitdrukking in woorden als: 'Ik houd van je, als (...).' Je geeft dit 
soort liefde als anderen aan bepaalde eisen voldoen. Het is voorwaardelijk en legt de ander 
aan banden. 

• Kun je voorbeelden van deze liefde noemen? (Ik houd van je als je populair bent, als je een 
auto hebt, als je naar de kerk komt, als je aardig voor me bent, als je je taak doet, als je doet 
wat ik zeg.) 
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De tweede soort liefde gebruikt het woord omdat en legt de nadruk op zelfzuchtige of 
wereldse aspecten. Ook dit is voorwaardelijke liefde. Mensen houden van een ander vanwege 
de aantrekkelijke eigenschappen van die ander. 

• Kun je voorbeelden van deze liefde noemen? (Ik houd van je omdat je zulke mooie ogen 
hebt, omdat je probeert mij gelukkig te maken, omdat je me helpt met mijn huiswerk, omdat je 
me geld leent als ik het nodig heb, omdat je dingen voor me doet, omdat je mij op de eerste 
plaats stelt.) 

• Wat is er mis met deze soorten van liefde? (Het is geen echte liefde. Het is voorwaardelijke 
liefde, gebaseerd op zelfzucht.) 

Leg uit dat de derde soort liefde onzelfzuchtig en onvoorwaardelijk is. We hoeven deze liefde 
niet te verdienen door op een bepaalde manier te handelen of doordat we bepaalde kwalitei-
ten bezitten. Het woord 'ondanks' is op deze liefde van toepassing. 

• Kun je voorbeelden van deze liefde noemen? (Ik houd van je ondanks het feit dat ik het niet 
eens ben met wat je doet, ondanks je zwakheden en problemen, ondanks de fouten die je 
maakt, en ondanks het feit dat je niet altijd precies doet wat ik wil.) 

Wijs erop dat dit de soort liefde is die onze hemelse Vader en Jezus Christus ons geven. Zij 
houden van ons en accepteren ons, ongeacht wat we doen of wie we zijn. Deze liefde noemen 
we naastenliefde. 

Tekst en Om de jongemannen te laten begrijpen wat het hebben van naastenliefde betekent, kunt u ze 
bordbespreking 1 Korintiërs 13 laten lezen. Laat ze de kenmerken van naastenliefde onderstrepen. 

Als dat gebeurd is, vraagt u de jongemannen welke kenmerken ze onderstreept hebben. 
Als ze de bijbelse term noemen, bespreek dat woord dan met ze en laat ze een eigentijds 
synoniem noemen. Schrijf de termen en hun synoniemen op het bord. De mogelijkheden zijn: 

1. 'Lankmoedig en goedertieren' (geduldig). 

2. 'Niet afgunstig' (tevreden). 

3. 'Praalt niet, is niet opgeblazen' (nederig). 

4. 'Kwetst niemands gevoel' (beleefd). 

5. 'Zoekt zichzelf niet' (onzelfzuchtig). 

6. 'Wordt niet verbitterd' (hoopvol). 
7. 'Rekent het kwade niet toe' (zuiver). 

8. 'Niet blijde over ongerechtigheid, maar blijde met de waarheid' (eerlijk). 

Wij moeten elkaar liefhebben zoals Christus ons liefheeft 
Laat plaat 3, Jezus de Christus zien. Leg uit dat Moroni naastenliefde omschreef als 'de reine 
liefde van Christus' (Moroni 7:47). Christus had al deze eigenschappen en Hij hield onvoor-
waardelijk van ons. Benadruk dat wij, om tot Christus te komen, moeten leren liefhebben zoals 
Hij liefheeft. 

Laat de jongemannen Johannes 13:34-35 lezen en onderstrepen. 

Vraag de jongemannen of zij zich gebeurtenissen uit de Schriften herinneren waaruit blijkt dat 
Christus de eigenschappen had van iemand met naastenliefde. Vraag of ze die gebeurte-
nissen kunnen vertellen. 

Leg uit, nadat de jongemannen hierop gereageerd hebben, dat de zojuist besproken gebeur-
tenissen nog maar een paar voorbeelden zijn van de manier waarop Christus naastenliefde 
betoonde. Uit alles wat Hij deed bleek zijn liefde voor de mensen. Om op Hem te gaan lijken, 
moeten ook wij liefde voor anderen ontwikkelen en tonen. 

Leg uit dat echte naastenliefde een gave van de Geest is. We kunnen het niet alleen door onze 
eigen inspanningen verkrijgen. Breng de jongemannen tot het inzicht dat naastenliefde een 
geestelijke gave is die we ook moeten proberen te ontwikkelen. 

Laat een jongeman de volgende uitspraak van Bruce R. McConkie voorlezen: 

Plaat, tekst en 
bespreking 

Citaat 
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Les 30 

'Van alle eigenschappen die duiden op goddelijkheid en volmaaktheid is naastenliefde de 
eigenschap waarnaar men het meest oprecht moet streven. Naastenliefde is meer dan liefde, 
veel meer. Het is eeuwigdurende, volmaakte liefde, de reine liefde van Christus die eeuwig 
duurt. Het is liefde die rechtvaardigheid zo centraal plaatst dat de bezitter ervan geen ander 
doel of verlangen heeft dan het eeuwig welzijn van zijn eigen ziel en die van de mensen om 
zich heen' (Mormon Doctrine, blz. 121). 

• Waarom is naastenliefde zo'n belangrijke geestelijke gave? 

Tekst en Laat de jongemannen Moroni 7:47-48 lezen. 
bespreking ... 4 A 4 . 

• Wat staat er in dit vers over de manier waarop we de geestelijke gave van naastenliefde 
kunnen ontwikkelen? 

Door dienstbetoon kunnen we naastenliefde betonen 
Verhaal en plaat Leg uit dat we anderen door dienstbetoon kunnen laten zien dat we van hen houden. Laat 

plaat 14 zien: Drie jongemannen komen de handkarcompagnie Martin te hulp, en vertel het 
volgende verhaal over drie jongemannen die echte naastenliefde toonden: 

Toen de eerste mormoonse pioniers naar Salt Lake City kwamen, reisden er veel met handkar-
compagnies mee. Omdat ze niet genoeg geld hadden voor de aanschaf van een huifkar, 
trokken of duwden ze hun schamele bezittingen mee op een tweewielige handkar. Een van 
die groepen heette de compagnie Martin. 

Die compagnie kwam vast te zitten tijdens een hevige sneeuwstorm in Wyoming. Er stond die 
mensen een zekere dood te wachten omdat ze geen beschutting tegen de kou hadden en 
een tekort aan voedsel. Brigham Young stuurde een reddingsploeg. Op de terugweg kwam 
de groep bij een rivier waarop allemaal ijsschotsen dreven. 

'Voor de oversteek leek er meer moed en kracht nodig te zijn dan een mens kon opbrengen. 
Vrouwen krompen ineen en mannen huilden. Sommigen zetten door, maar anderen konden 
het gewoon niet. 

'Drie jongens van achttien, behorend bij de reddingsploeg, schoten te hulp en tot stomme ver-
bazing van iedereen die het zag, droegen ze bijna ieder lid van de onfortuinlijke groep over de 
met ijs bedekte rivier. De inspanning was zo groot en de kou zo intens, dat alle drie de jongens 
in de jaren daarna aan de gevolgen ervan overleden. Toen president Brigham Young van 
deze heldendaad hoorde, huilde hij als een kind, en later verklaarde hij in het openbaar: 
"Door die daad alleen al zijn C. Allen Huntington, George W. Grant en David P. Kimball ver-
zekerd van eeuwig heil in het celestiale koninkrijk van God, van werelden zonder einde'" 
(LeRoy R. en Ann W. Hafen, Handcarts toZion, blz. 132-133). 

Bespreking Wijs erop dat dienstbetoon niet buitengewoon of heldhaftig hoeft te zijn om echte 
naastenliefde te tonen. 

• Hoe kun je liefde tonen voor de mensen om je heen? 

Activiteit en 
aansporing 

Getuigenis 

Naar keuze 

Tot slot 
Deel de kopieën van het 'Profiel van naastenliefde' uit en laat elke jongeman zichzelf evalue-
ren op de gebieden die staan aangegeven. Spoor elke jongeman aan een gebied te kiezen, 
erover te bidden en zich er deze week op te concentreren. 

Laat de jongemannen Moroni 7:48 nog eens lezen en bespreken in welk opzicht deze tekst 
van toepassing is op deze aansporing. 

Leg uit dat naastenliefde, de reine liefde van Christus, het hoogste beginsel van het evangelie 
is. Als wij ons naastenliefde eigen maken zullen we beter in staat zijn om meer op onze 
hemelse Vader en op Jezus Christus te gaan lijken. Getuig van de liefde die onze hemelse 
Vader en Jezus Christus voor ons hebben. 

U kunt de jongemannen eventueel stimuleren tot het kiezen van een van de volgende 
activiteiten: 

1. Kies een broeder of zuster die extra liefde en aandacht nodig heeft, en doe iets met hem of 
haar. Lees een verhaal voor, ga samen uit, of praat gewoon met elkaar. 

2. Kies een jongeman in de kerk of op school die een vriend nodig heeft en leer hem beter 
kennen. 
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3. Zet je in voor een dienstbetoonproject; maak bijvoorbeeld tijd vrij voor een plaatselijke 
liefdadigheidsinstelling, doe vrijwilligerswerk voor gehandicapte mensen, lees voor aan 
blinde mensen, of bied je hulp aan in een ziekenhuis. 

4. Let eens op iemand die iets tot stand brengt, iets voor anderen doet, of iemand anders 
gelukkig maakt. Stuur hem of haar een briefje waarin je je waardering kenbaar maakt. 
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Profiel van naastenliefde 
Thuis (waar naastenliefde begint) 

1. Ik ben voor mijn broers en zusters net zo aardig 
als voor mijn vrienden. 

2. Ik ben thuis verdraagzaam wat betreft het gebruik van 
de badkamer, de televisie en andere gezamenlijke zaken. 

3. Ik ben net zo zorgvuldig met de tijd van mijn ouders 
als met die van mezelf. 

4. Ik doe thuis meer dan er van me gevraagd wordt. 

5. Ik doe thuis klusjes zonder dat ik eraan herinnerd hoef 
te worden. 

6. Ik zeg tegen de leden van ons gezin dat ik van ze houd. 

7. Ik besteed tijd aan de ouderen in onze familie. 

8. Ik laat de andere leden van ons gezin mijn spullen 
gebruiken. 

Vrienden en medemensen 

1. Ik ben mijn vrienden trouw. 

2. Ik probeer vriendschap te sluiten met mensen die 
geen vrienden hebben. 

3. Ik houd rekening met de gevoelens van anderen. 

4. Ik vind het niet erg als anderen aandacht en 
complimentjes krijgen. 

5. Ik luister meer dan dat ik praat. 

6. Ik probeer de zienswijze van anderen te begrijpen. 

7. Ik probeer dienstbaar te zijn in mijn gemeenschap. 

8. Ik probeer mensen in nood te helpen. 

Leerkrachten 

1. Ik let tijdens de les goed op. 

2. Ik waardeer de tijd en de moeite die de leerkracht 
aan de les besteedt. 

3. Ik luister met de bereidheid om te leren. 

4. Ik houd rekening met de gevoelens van mijn leerkracht. 

God 

1. Ik bid elke dag een aantal keren. 

2. Ik probeer iedere dag meer op de Heiland te lijken. 

3. Ik probeer de geboden van God te onderhouden. 

4. Ik maak mijn priesterschapstaken groot. 

5. Ik aanvaard roepingen in de kerk. 

6. Ik woon mijn kerkvergaderingen bij. 

7. In de vergaderingen die ik bijwoon, draag ik iets 
positiefs bij. 

Nooit Soms Meestal Altijd 

Bid om naastenliefde (Moroni 7:48) 
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Je in Christus' woord verheugen 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat zijn geestelijke instelling door het bestuderen van de 
Schriften groter zal worden en zijn geloof en getuigenis versterkt zullen worden. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: 2 Nephi 31:20; Alma 32:26-43; 3 Nephi 17:2-3; Moroni 6:4; 
10:3-4 en Leer en Verbonden 18:33-36; 88:62-63. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden om teksten te onderstrepen. 

Door schriftstudie blijven we dicht bij onze hemelse Vader 
• Heb je weieens het gevoel gehad dat je hemelse Vader niet luisterde naar je gebeden of dat 
Hij ver weg was en zich niet om jou bekommerde? 

• Waardoor denk je dat dat gevoel ontstaat? 

• Hoe kunnen we die gevoelens de baas worden en ons weer dichter bij onze hemelse Vader 
voelen? 

Lees voor wat een kerkleider gedaan heeft om een betere geestelijke instelling te ontwikkelen: 

Toen president Spencer W. Kimball nog apostel was, heeft hij gezegd: 'Ik heb gemerkt dat ik 
erg, erg ver weg ben als ik mijn contact met God verwaarloos, als het lijkt alsof er geen godde-
lijk oor naar me luistert en er geen goddelijke stem is die tot me spreekt. Wanneer ik me dan 
in de Schriften verdiep, wordt de afstand kleiner en komt mijn geestelijk gevoel weer terug.' 
(What I Hope You Will Teach My Grandchildren en All Others of the Youth of Zion, toespraak 
tot seminarie- en instituutleerkrachten, Brigham Young University, 11 juli 1966, blz. 6.) 

Leg uit dat het getuigenis van president Kimball krachtig en eenvoudig is. Hij verdiepte zich in 
de Schriften om zijn geestelijk leven op een hoger niveau te brengen. Wij kunnen niet verwach-
ten dat we een intieme band met God zullen krijgen en houden als we de Schriften niet 
bestuderen. Daarom heeft president Kimball gezegd: 'De algemene autoriteiten hebben er 
bij ons steeds vaker en in een geest van liefde op aangedrongen, om thuis dagelijks het 
evangelie te bestuderen, zowel individueel als met het hele gezin.' ('How Rare a Possession -
the Scriptures', Ensign, september 1976, blz. 2.) 

• Hoe komt het dat het bestuderen van de Schriften onze geestelijke instelling verhoogt en 
ervoor zorgt dat we dicht bij God blijven? 

Verhaal Het volgende verhaal, verteld door president Marion G. Romney, laat zien dat het doelbewust 
lezen van de Schriften iedereen op een hoger geestelijk niveau kan brengen: 

'Ik herinner me dat ik [het Boek van Mormon] aan een van mijn jongens heb voorgelezen toen 
hij nog jong was. Op een avond lag ik op het onderste bed, en hij boven. We lazen om de 
beurt een stuk voor uit die laatste drie prachtige hoofdstukken van 2 Nephi. Ik hoorde dat zijn 
stem stokte en dacht dat hij kou had gevat, maar we lazen door tot het einde van de drie 
hoofdstukken. Toen we daarmee klaar waren, vroeg hij me: "Papa, huilt u wel eens als u het 
Boek van Mormon leest?" 

'"Ja, m'n jongen," antwoordde ik. "Soms getuigt de Geest van de Heer zo sterk tot me dat het 
Boek van Mormon waar is, dat ik ervan moet huilen." 

'"Nou," zei hij, "dat heb ik vanavond ondervonden." 

39 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Citaat en 
bespreking 
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' ( . . . ) Dit boek is ons door God gegeven om het te lezen en ernaar te leven, en het zal ons 
dichter bij de Geest van de Heer houden dan elk ander boek dat mij bekend is' (Look to God 
and Live; Discourses of Marion G. Romney, blz. XI I—XIII). 

• Wat zei president Romney over de Schriften en over dicht bij de Geest blijven? 

• Heb jij wel eens zo'n geestelijke ervaring gehad toen je de Schriften las? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat ons door het bestuderen van de Schriften duidelijk 
wordt wat onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat we doen. Als we begrijpen wat Zij 
ons leren en als we daarnaar leven, zullen we dichter bij onze hemelse Vader en Jezus blijven. 

Door het woord van God kunnen we gevoed worden 
Bord Laat de jongemannen de volgende teksten lezen en laat ze de woorden aanwijzen die 

beschrijven hoe we de Schriften moeten hanteren. Zet hun antwoorden op het bord: 

Tekst Sleutelwoord Betekenis 

2 Nephi 31:20 verheugen vreugde hebben 

3 Nephi 17:2-3 overdenken zorgvuldig overwegen 

Moroni 10:3-4 in overweging nemen 

LV 88:62-63 overdenken 

Moroni 6:4 voeden voorzien van voedsel 
of andere zaken die 
noodzakelijk zijn 
om in leven te blijven 
of te groeien 

Lees 2 Nephi 31:20 voor. 

• Wat moeten we volgens Nephi doen met het woord van God? (Ons erin verheugen.) 

• Wat betekent dat: je ergens in verheugen? 

Laat de jongemannen inzien dat het woord verheugen betekent: vreugde hebben. Je 
verheugen is meer dan blij zijn of plezier hebben. Vreugde is dieper en voel je van binnen. 

Lees 3 Nephi 17:2-3 voor. 

• Wat moesten de Nephieten van de Heiland doen om zijn woorden beter te begrijpen? 

Leg uit dat Jezus heel goed wist dat er, om zijn woorden te begrijpen, gewoonlijk meer nodig 
is dan er voor de eerste keer iets over te horen of ze voor het eerst te lezen. 

• Wat is de betekenis van het woord 'overdenken'? (In gedachten afwegen, zorgvuldig over 
nadenken of onderzoeken.) 

Lees Moroni 10:3-4 voor. 

• Wat vraagt Moroni met nadruk van ons met betrekking tot het Boek van Mormon? 

• Welke belofte hebben degenen die de Schriften overdenken en er dan over vragen, 
met een oprecht hart, met oprechte bedoelingen en geloof in Christus? 

Lees LV 88:62-63 voor. 

• Wat wil Jezus dat wij doen met wat Hij gezegd heeft? 

• Wat belooft Hij aan degenen die dat doen? 

Lees Moroni 6:4 voor. 

• Waarom werden de namen van de mensen die gedoopt werden, ingeschreven? (Opdat zij 
bekend zouden zijn en door het goede woord van God gevoed zouden worden.) 

• Wat is de betekenis van het woord voeden? 

Tekst en 
bespreking 
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Breng de jongemannen tot het inzicht dat het woord voeden betekent: worden voorzien van 
voedsel of andere stoffen die nodig zijn om in leven te blijven of te groeien. 

• Wat is het verband tussen verheugen, overdenken en gevoed worden? 

Laat de jongemannen tot het inzicht komen dat iemand die zich verheugt en de Schriften over-
denkt, geestelijk gevoed wordt. Je wordt gevoed door de Geest van God, de Heilige Geest, en 
je zult de stem van Christus leren kennen als je (1) je verheugt in de woorden van Christus, 
(2) ze zorgvuldig in je geest overweegt, en (3) God daarover raadpleegt in de naam van Jezus 
Christus. 

Door het lezen van de Schriften worden ons geloof en ons getuigenis sterker 

Tekst en Laat de jongemannen Alma 32:26-43 lezen. 

bespreking # W a t j s ^ e e r s t e s t a p ^y ^et ontwikkelen van geloof? (Je openstellen voor iets nieuws en het 
verlangen hebben om te geloven [vs. 27]. Je kunt het vergelijken met het klaarmaken van de 
grond voordat je iets gaat zaaien.) 

• Wat is de tweede stap? (Het zaad uitzaaien.) 

• Waarmee wordt het zaad vergeleken? (Met het woord van God.) 

• Hoe weet je of het zaad goed is? (Het zal ontkiemen en beginnen te groeien. Het zal onze 
ziel verruimen, ons verstand verlichten en ons vreugde geven.) 

• Wat gebeurt er als het jonge plantje geen voeding krijgt? (Het zal geen wortel schieten en 
zal op den duur door de zon verschroeid worden en het zal verwelken.) 

• Wat gebeurt er als het plantje wèl voeding krijgt? (Het zal groeien en vrucht dragen waarvan 
wij kunnen eten.) 

• In welk opzicht lijken geloof en getuigenis op een plant? (Zij moeten ook gevoed worden om 
te kunnen groeien en tot ontwikkeling te komen.) 

• Hoe kunnen wij de plant voeden? (Door geloof [vs.41] en door ons steeds meer te verheu-
gen in het woord van God.) 

Leg uit dat ons in deze verzen duidelijk wordt geleerd dat het planten van het woord van God 
in ons hart de sleutel is tot het ontwikkelen van ons geloof en ons getuigenis. 

De profeet Joseph Smith heeft eens gezegd: 'Geloof komt door het horen van Gods woord, 
door het getuigenis van de dienstknechten Gods.' (Leringen , blz. 131.) 

Tot slot 
Leg uit: door de Schriften komen we erachter dat we gevoed worden door de macht van de 
Geest als we ons nederig verheugen in de Schriften en ze overdenken. Als we in de Schriften 
lezen, kunnen we de Geest voelen, ons verheugen in het woord van Christus en de stem van 
de Heer leren kennen en herkennen. 

Spoor de jongemannen aan om zich in het woord van Christus te verheugen en dan andere 
kerkleden met het woord van God te voeden, thuis, als huisonderwijzer en bij het houden van 
een toespraak. 

Kies een onderwerp, zoals de verzoening, de val van Adam, of de gave van de Heilige Geest. 
Laat de jongemannen daarover teksten opzoeken en lezen. Daardoor zullen ze ervaring 
opdoen bij het bestuderen van een evangeliebeginsel of een leerstelling. 

Adviseur 

Aansporing 

Aanbevolen 
activiteit 
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Zendingswerk doen 40 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat zendingswerk resultaat oplevert als je in Christus gelooft 

en hard werkt. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Alma 17:6-11; 26:23-31, 35; Leer en Verbonden 1:19-23. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Een kaart of een vel papier voor elke jongeman waarop de ideeën voor de geestelijke en 

mentale voorbereiding die in de les worden aangegeven, zijn afgedrukt. 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Naar keuze: Regel van tevoren dat een pas teruggekeerde zendeling het onderdeel 'Het 
gaat goed met je als je de adviezen opvolgt' in de les komt bespreken. Overleg met de 
bisschop wie u hiervoor zult uitnodigen. 

OPMERKING Laat de jongemannen beseffen dat een zending opwindend is en voldoening geeft, maar dat 
je hard moet werken en je ervoor moet inzetten. Bespreek de realiteit van het zendingswerk op 
een positieve manier, zodat u niemand ontmoedigt, maar toch zodanig dat de jongemannen 
weten dat er een grote inspanning van ze verwacht wordt. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Verhaal Vertel het volgende verhaal: 

In een van de zendingsgebieden van de kerk lag een stad die al jaren voor het zendingswerk 
geopend was. De stad was zo klein, dat de zendelingen alle straten al vele malen hadden 
doorgewerkt en de mensen de mormoonse zendelingen kenden. Al die jaren waren er nauwe-
lijks bekeerlingen geweest, en de zendelingen die aan dat gebied werden toegewezen, 
vonden het een van de minst boeiende steden in dat gebied. Eigenlijk werkten de meeste 
zendelingen daar niet zo hard omdat bekend was dat het werk daar niet veel opleverde. 

De zendingspresident maakte zich zorgen over die stad. Hij vastte en bad omdat er naar zijn 
gevoel heus wel mensen waren die het evangelie wilden aannemen. Hij besloot samen met 
zijn assistenten om de zendelingen die daar waren, over te plaatsen en er twee naar toe te 
sturen die nog niet van de reputatie van de stad op de hoogte waren. De twee zendelingen 
die uitgekozen werden, waren nog maar een paar maanden eerder in het zendingsveld aan-
gekomen. De overplaatsing werd een feit en de zendingspresident wachtte op hun eerste 
weekverslag. 

In de eerste brief stond veel over weerstanden tegen het zendingswerk, zowel van leden als 
van niet-leden. In de tweede brief werd een plan uiteengezet om leden en niet-leden te laten 
zien dat het de opdracht van zendelingen is om het evangelie te verspreiden. De zendelingen 
hadden gevast en gebeden. Ze kregen sterk het gevoel dat ze alleen bij de leden thuis 
moesten komen als die een verwijzing voor ze hadden. Als gevolg van hun vasten en bidden 
kregen ze ook het gevoel dat ze de hele dag door moesten werken en tussentijds niet naar 
hun appartement terug moesten gaan. Ook kwamen ze tot de conclusie dat ze 's morgens een 
uur eerder van huis moesten gaan. In de eerste weken van hun actie lazen ze in de Schriften 
alleen verhalen die met het zendingswerk te maken hadden. 

In de brieven van de derde, vierde en vijfde week stond veel over hard werken, maar niets 
over aanwijsbare resultaten bij het zoeken van mensen die onderwezen wilden worden. De 
zendelingen gingen steeds meer uren werken, totdat ze per week twintig uur langer werkten 
dan enig ander koppel in het zendingsgebied. 
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De zesde week schreven ze over een gezin dat wat interesse had getoond, en ze begonnen 
met de zendelingenlessen. De zendelingen betrokken de leden daarbij en het gezin kwam 
naar de kerk. De leden werden enthousiast bij het idee dat hun kleine gemeente misschien 
een paar nieuwe leden zou krijgen, en ze gingen vrienden vragen of die de zendelingen 
wilden ontvangen. De leden van het eerste gezin dat door de zendelingen was gevonden, 
lieten zich dopen en waren vol enthousiasme. 

Tegen de tiende week hadden de zendelingen zoveel mensen die ze over het evangelie kon-
den vertellen, dat ze bijna geen tijd hadden om langs de deuren te gaan. De gemeenteleden 
waren zo enthousiast over het zendingswerk dat ze de zendelingen op straat aanhielden om 
te vertellen over nieuwe mensen die geïnteresseerd waren. De zendelingen bleven hard 
werken en het verhaal kwam de andere zendelingen in het zendingsgebied ter ore. Al gauw 
nam het aantal werkuren van de zendelingen in het hele gebied toe. Die stad werd een plaats 
waar de zendelingen graag naar toe wilden, omdat de mensen er zo enthousiast waren over 
het zendingswerk. 

Bespreking • Waardoor kwam er verandering in het zendingswerk in die stad? (De inzet van de zendelin-
gen, hun vasten en bidden om leiding van de Heer, hun harde werken en de betrokkenheid 
van de leden.) 

• Hoe voelden de zendelingen zich volgens jou tijdens hun eerste weken in die stad? 

• Hoe dachten de zendelingen volgens jou over elkaar na hun belevenissen in die stad? 

Zendingswerk is spannend 

Tekst en Laat een jongeman LV 1:19-23 voorlezen. De jongemannen kunnen deze tekst eventueel 
bespreking onderstrepen. 

• Wat wordt er bedoeld met 'de zwakke dingen der wereld'? 

• Wat wordt er bedoeld met 'in de arm des vlezes vertrouwen' (vs. 19)? 

Zorg ervoor dat de jongemannen beseffen dat de meeste zendelingen betrekkelijk weinig 
onderlegd en bijna niet getraind zijn in het verkondigen van het evangelie. Toch zijn ze, door 
hard werken en een sterk getuigenis van het evangelie, in staat om van de waarheid te getuigen. 

• Wat moet je doen om 'in de naam van God, de Here' (vs. 20) te kunnen spreken? 

Vertel in het kort het verhaal van de vier zonen van Mosiah, die zich voorbereidden op hun 
zending bij de Lamanieten (zie Alma 17:6-11). Leg uit dat deze jongemannen zich tegen de 
kerk hadden afgezet maar zich uiteindelijk bekeerden. Toen zij beseften hoe belangrijk het 
evangelie was, wilden zij de zegeningen ervan aan anderen doorgeven en hun best doen om 
de schade die zij hadden aangericht, te herstellen. Ze vroegen toestemming om het evangelie 
aan de Lamanieten te vertellen. Ze deden daar veertien jaar zendingswerk en ondergingen 
daarbij allerlei soorten vervolging en ontbering. Toch konden ze de Lamanieten er uiteindelijk 
toe brengen hun leven te veranderen en de gemoedsrust te ervaren die een gevolg is van 
het gehoorzamen van de geboden. Daarna hadden de zonen van Mosiah een ontmoeting met 
Alma, het hoofd van de kerk, en brachten ze hem verslag uit van hun zending. 

Teksten en Laat de jongemannen in Alma 26:23-26 Ammons beknopte verslag van hun werk onder de 
bespreking Lamanieten lezen. 

• Hoe waren de Lamanieten toen de zending begon? 

Verwijs voor het antwoord naar vss. 23 en 24. 

• Zijn de omstandigheden voor zendingswerk in onze tijd beter of slechter? 

• Hoeveel kans was er volgens de Nephieten dat de Lamanieten zich zouden bekeren? 
(Geen. Ze vonden het nutteloos en wilden de Lamanieten liever doden dan hun over het 
evangelie vertellen.) 

Laat een jongeman Alma 17:6-11 voorlezen. 

• Hoe hadden de zonen van Mosiah zich op hun zendingswerk voorbereid? 

• Wat moesten ze van de Heer doen? (Een goed voorbeeld zijn [zie vs. 11].) 

Lees Alma 26:27-31 voor. 

• Welke methoden gebruikten de zonen van Mosiah om toch het leven van de Lamanieten te 
beïnvloeden? 

Verhaal uit de 
Schriften 
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Les 30 

Lees Alma 26:35 voor. 

• Welk gevoel hadden Ammon en de andere drie zonen van Mosiah aan het eind van hun 
zending? 

Wijs erop dat hun dankbaarheid eerder de verandering in het leven van de Lamanieten betrof 
dan hun succes als zendeling. 

Adviseur Leg uit dat niet elke zendeling dezelfde ervaringen zal hebben als de zonen van Mosiah, die 
grote ontberingen moesten ondergaan en uiteindelijk grote aantallen mensen bekeerden. Zen-
delingen hebben de belofte dat ze in de gelegenheid zullen zijn om hard voor hun hemelse 
Vader te werken. Als ze alles geven in het werk van de Heer, zullen ze vreugde voelen, maar 
er wordt niet beloofd dat ze veel mensen zullen dopen. Ze zullen weten dat ze een werktuig in 
de handen van de Heer zijn en mensen de gelegenheid zullen geven om de zegeningen van 
het evangelie te ontvangen. Leg uit dat zendingswerk dat met de juiste instelling gedaan 
wordt, opwindend en de moeite waard is en dat je geestelijke instelling er sterker door wordt. 

Verhaal Toen Lorenzo Snow en zijn metgezellen door Brigham Young naar Italië waren gestuurd om 
daar met zendingswerk te beginnen, raakten ze aanvankelijk zeer ontmoedigd. Tijdens hun 
ingespannen zoektocht naar mensen die klaar waren om het evangelie te ontvangen, schreef 
Lorenzo in zijn verslag dat 'de geest hun had geopenbaard dat de Heer een volk in de Alpen 
verborgen had' en dat hij 'in dat gedeelte van dat donkere land iets belangrijks tot stand zou 
brengen.' 

Gehoorzaam aan die ingeving reisden de zendelingen naar het dal van Piedmont in Noord-
Italië om het evangelie bij de Waldenzen te brengen. Dat was een groep koppige, maar 
godsdienstige protestanten. Net als Ammon uit vroeger tijden probeerden de zendelingen de 
mensen eerst voor te bereiden door hun vriendschap en vertrouwen te winnen. Dat ging heel 
moeizaam, tot 6 september 1850, toen er een reeks gebeurtenissen plaatsvond waardoor het 
hart van de mensen zich opende en ze wilden luisteren naar wat die vreemdelingen te zeggen 
hadden. 

Op die dag werd het driejarig zoontje van het gezin waar de zendelingen verbleven, ziek. Zijn 
toestand was kritiek. Toen Lorenzo en zijn broeders de kleine Joseph zagen, zag het er hope-
loos uit. Lorenzo beschreef hem: 'Zijn ogen draaiden in zijn hoofd, zijn oogleden vielen dicht; 
zijn gezicht was mager en zag eruit als licht marmer, wat erop wees dat het einde naderde. 
Het koude doodszweet bedekte zijn hele lichaam en (...) het leven was bijna geweken.' 
Zijn moeder snikte en zijn vader liet het hoofd hangen terwijl hij fluisterde: 'II meurt! II meurt!' 
(Hij gaat dood! Hij gaat dood!) 

Lorenzo begreep dat dit een gelegenheid was om zowel de jongen te genezen als het zen-
dingswerk nieuw leven in te blazen. Die nacht smeekte hij God 'een paar uur lang' of Hij hem 
wilde laten weten wat hij moest doen. De volgende dag vastte hij samen met zijn collega en 
trokken ze zich terug in de nabijgelegen bergen waar ze 'de Heer in plechtig en ernstig gebed 
aanriepen en smeekten of Hij het leven van het kind wilde sparen.' Om ongeveer drie uur waren 
ze terug in de stad en zalfden ze de jongen. De vader vertelde naderhand dat er bijna onmid-
dellijk verbetering intrad, en de volgende morgen was de kleine Joseph Guy helemaal beter. 

Door de tedere genade van God en de macht van het priesterschap was er een kleine jongen 
gered. Bovendien was het hart van veel mensen verzacht. Deuren die voordien stevig geslo-
ten waren gebleven, gingen nu open om de zendelingen binnen te laten. In plaats van de 
vijandigheid waarmee ze Lorenzo Snow en zijn metgezellen eerst hadden bejegend, gaven de 
mensen nu blijk van grote interesse in de boodschap van de zendelingen. Velen werden lid 
van de kerk, waarmee het grote bekeringswerk in Italië een aanvang nam. 

• Zie je overeenkomsten tussen de ervaringen van Lorenzo Snow in Italië en die van Ammon 
bij de Lamanieten? 

• Hoe kwam het dat Lorenzo Snow en zijn metgezellen het hart van de mensen voor het 
evangelie wisten open te stellen? 

Het gaat goed met je als je de adviezen opvolgt 
Teruggekeerde Leg uit dat het zendingscomité van de kerk een handboek heeft uitgegeven dat instructies 
zendeling voor zendelingen bevat. De aanwijzingen in dit deel van de les zullen voor een Aaronisch 

priesterschapsdrager duidelijk maken wat er van een zendeling wordt verwacht. Laat de 
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jongemannen inzien waarom dit een hulpmiddel voor hen is om zo doeltreffend mogelijk te 
werken. Vertel ze ook dat hun bereidheid om zichzelf te geven positieve gevolgen voor het 
zendingswerk zal hebben. 

Geef een pas teruggekeerde zendeling de leiding van deze bespreking, of doe dit zelf. Zorg 
voor kaartjes of blaadjes met voor elke jongeman de volgende gegevens, die hij ook mee naar 
huis kan nemen. 

Geestelijke voorbereiding 
1. Houd van je collega. Maak hem deelgenoot van alles wat je doet. Blijf steeds in zijn buurt. 

Help hem. 

2. Bid afzonderlijk en met je collega samen. 

3. Overdenk de evangeliebeginselen. Je ontwikkelt een geestelijke instelling als je het woord 
van God bestudeert. 

4. Ga op in je werk. Vermijd alle gedachten en gesprekken over thuis, school, vriendinnen en 
wereldse zaken. Vergeet jezelf door dienstbetoon. 

5. Vast slechts eenmaal per maand, tenzij er zich ongewone omstandigheden voordoen. 

Mentale voorbereiding 

1. Bestudeer het evangelie. 
a. Studeer iedere dag een uur, samen met je collega. 
b. Besteed tenminste een uur per dag aan je persoonlijke studie. 
c. Onderzoek de Schriften. 

2. Wees positief in je houding. Neem je voor dat je succes zult hebben. Een zendeling die 
resultaat boekt, ontwikkelt een groot geloof in de Heer. 

3. Denk ook positief. Spreek niet negatief over het weer, de mensen, het land of de omgeving. 
Wees je hemelse Vader dankbaar voor het voorrecht dat je op zending bent geroepen. 

4. Stel persoonlijke doelen. 
a. Stel doelen voor je persoonlijke vooruitgang. 
b. Ontwikkel goede communicatieve vaardigheden. 

Getuigenis en 
adviseur 

Tot slot 
Getuig dat het zendingswerk een heilige aangelegenheid is. U kunt eventueel een aantal van 
de volgende punten gebruiken: 

Een zending vereist hard werken en toewijding aan de Heer. Sommige zendelingen zullen in 
een gebied terecht komen waar veel mensen zich laten dopen, anderen gaan naar een gebied 
waar nauwelijks dopelingen gevonden zullen worden. De Heer meet succes niet af aan het 
aantal dopelingen, maar aan de onbaatzuchtige pogingen van een zendeling om die mensen 
te helpen die het evangelie nog niet geaccepteerd hebben. De mate van succes hangt af van 
de manier waarop zendelingen doen wat de Heer van ze vraagt. Ze zullen meer verdriet en 
meer geluk ervaren dan ze ooit hebben gekend. Maar in de dienst van de Heer zullen ze ook 
buitengewoon voldoening schenkende en geestelijke ervaringen opdoen. Die ervaringen 
kunnen een sterk fundament vormen voor hun geestelijke groei in hun verdere leven. Ze zullen 
eeuwigdurende vriendschappen sluiten met hun collega's, met andere zendelingen, leden 
en bekeerlingen. Zij zullen meer geluk en vreugde vinden dan ze ooit voor mogelijk hadden 
gehouden. 

Spoor de jongemannen aan om ijver en zelfopoffering te ontwikkelen. Positief resultaat zal 
daarvan het gevolg zijn. En, het allerbelangrijkste: laat ze werken aan hun verbondenheid met 
hun hemelse Vader en de Heiland. 

Moedig elke jongeman aan om één van zijn vrienden die geen lid is van de kerk, op de lessen 
van de zendelingen voor te bereiden, zodat hij aanwezig kan zijn als de zendelingen deze 
lessen geven. Misschien kunt u een regeling treffen, zodat de jongemannen met de voltijdzen-
delingen in uw gebied mee kunnen gaan. Overleg dit met de zendingsleider van de wijk. 
Voor een groot quorum kan deze activiteit enkele maanden in beslag nemen, maar het zal een 
waardevolle ervaring voor de jongemannen zijn. 

Aansporing 

Activiteit 
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Meer op onze Heiland gaan lijken 

VOEL Elke jongeman duidelijk maken dat Jezus Christus zijn Heiland is, zodat hij ernaar zal streven 
meer op Hem te gaan lijken. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Marcus 2:17; Johannes 14:6-7; Mosiah 3:17; 5:7-8; Alma 5:14-16; 3 
Nephi 9:14 en Leer en Verbonden 88:63, 67-68. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 15, Jezus klopt aan de deur (62170; Evangelieplaten 237). 
c. Potloden om teksten te onderstrepen. 

41 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Teksten en Vraag de jongemannen Johannes 14:6 en Mosiah 3:17 op te zoeken en te lezen, 
bespreking ... x A x • Wat staat er in deze teksten over de manier waarop we zalig kunnen worden? 

• Wat heeft de Heiland gedaan om voor ons de zaligheid te verwerven? 

Leg uit dat de jongemannen in deze les meer over de Heiland te weten zullen komen waar-
door ze meer van Hem zullen gaan houden en meer hun best zullen doen om op Hem te 
gaan lijken. 
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Jezus Christus wordt soms de Vader genoemd 
Tekst en Leg uit dat een vader leven schenkt. Onze hemelse Vader heeft ons leven gegeven als zijn 
bespreking geestkinderen. In de Schriften staat op welke manier we Jezus Christus als onze Vader 

kunnen beschouwen. 

Vraag de jongemannen Mosiah 5:7-8 te lezen. 

• Wat bedoelde koning Benjamin volgens jou toen hij zei dat we geestelijk uit Christus 
geboren kunnen worden? 

Adviseur Leg uit dat het verbond waar koning Benjamin over sprak, het doopverbond is. De Heiland 
heeft ons geleerd dat we geloof in Hem moeten hebben, dat we ons moeten laten dopen en 
dat we het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest waardig moeten zijn, zodat Hij ons 
leiding kan geven. Als we dat doen, zal ons hart veranderen en zullen we ernaar verlangen 
meer op Hem te gaan lijken en niet meer het verlangen hebben om te zondigen. 

Dat proces noemen we: geestelijk uit Christus geboren worden. Als we geestelijk uit Hem 
geboren zijn, worden we zijn zoons en dochters. 

Tekst en Leg uit dat de jongemannen in uw klas al gedoopt zijn, maar dat nog niet iedereen die 
bespreking gedoopt is ook geestelijk uit de Heiland geboren is. Vraag de jongemannen om na te denken 

over de vragen die Alma stelde aan een groep kerkleden. 

Laat de jongemannen Alma 5:14-16 te lezen. 

Vraag de jongemannen om in stilte na te denken hoeveel ze al op de Heiland lijken. Ze zouden 
zichzelf de volgende vragen kunnen stellen: 

• Heb ik het verlangen om het goede te doen? 

• Heb ik minder verlangen om verkeerde dingen te doen? 



• Heb ik een groot geloof in de Heiland en in zijn belofte dat getrouwe mensen het eeuwige 
leven zullen krijgen? 

Leg uit: nog een reden dat Jezus Christus soms de Vader genoemd wordt, is het feit dat zijn 
wil en die van de Vader in alles met elkaar overeenkomen. Jezus Christus 'ontving alle 
macht, zowel in de hemel als op de aarde' van onze hemelse Vader. Hij spreekt en handelt 
op dezelfde manier als onze hemelse Vader zou spreken en handelen. 

Laat de jongemannen Johannes 14:7 lezen. 

• Waarom denk je dat Jezus zegt dat we de Vader kennen als we zijn Zoon, Jezus Christus 
kennen? 

Jezus Christus wil dat iedereen tot Hem komt 

Plaat en Laat plaat 15, Jezus klopt aan de deur, zien. 
bespreking # W a t j s e r m e t d e z e d e u r a a n d e hand? (Er zit geen knop aan de buitenkant.) 

• Wat moet er gebeuren om Christus binnen te laten? (Wij moeten de deur opendoen en Hem 
vragen binnen te komen.) 

Laat de jongemannen 3 Nephi 9:14 opzoeken. Lees, onderstreep en bespreek deze tekst met 
het quorum. 
Zorg ervoor dat de klas begrijpt dat Christus ieder van ons persoonlijk heeft uitgenodigd om 
tot Hem te komen. Maar wij moeten zelf besluiten dat ook te doen. 

Verhaal en Lees het volgende voor: 
bespreking «H e t v o o r u j t z j C h t dat ik het twee jaar lang zou moeten doen zonder het warme zand en de 

blauwgroene golven, bracht mij tot het besluit met mijn vriend Gaven te gaan surfen. Aan het 
eind van de zomer zou ik naar IJsland op zending gaan. 

Terwijl Gaven en ik onze surfplank de steile heuvel afdroegen, zagen we dat de aflandige wind 
de hoge golven veranderde in gladde, holle glooiingen. Voor surfers is dat een prachtig gezicht. 

'De heuvels eindigden nogal abrupt in een ongeveer anderhalve meter hoge steile oever van 
een smal strandje. We volgden de geul en klommen op ons gemak de laatste halve meter naar 
beneden, totdat we op het zand stonden. We bonden onze surfplank aan onze benen vast en 
roeiden zachtjes door het wier naar de plek waar we konden surfen. 

'Die dag had ik een van de beste surfervaringen van mijn leven. De lucht en het water waren 
helder en warm, en het zout voelde fris op ons gezicht. Zeevogels beschreven krijsend 
kringen in de lucht en we maakten lange, snelle en volmaakte ritjes op de golven. Gaven en 
ik bleven daar totdat de zon was ondergegaan. 

Toen het begon te schemeren, gleed mijn vriend nog een keer over de golven. Ik keek naar de 
horizon, waar ik nog een paar extra hoge golven zag aankomen. Ik wachtte even en werd 
beloond met een laatste lange rit op de golven. 

'Ik begon aan de lange tocht terug, maar ik had de stroom tegen en het was bijna helemaal 
donker geworden. Ik bereikte tenslotte de voet van de rotswand en merkte dat het getij veel 
hoger was gekomen dan ik verwacht had en dat die nu het strandje bedekte. De golven kwa-
men er binnen rollen en sloegen tegen de rotswand die ik moest beklimmen. Eerst schrok 
ik terug voor het ziedende water en probeerde een gemakkelijker weg naar boven te vinden. 
Uiteindelijk bracht ik toch de moed op om het te proberen. 

'De klim naar boven was heel wat anders dan de afdaling van die middag. Toen was de rots 
droog en boven de branding. Nu was hij glad en glibberig en het witte water golfde om me heen. 

'Net voordat ik de veilige geul bereikt had, kon ik niet verder. Net boven mijn rechterhand 
bevond zich een uitsteeksel, maar ik kon er niet bij. In die hand had ik mijn zware surfplank; 
een van de riemen zat nog steeds aan mijn been vast. Als ik hem in het water liet vallen, 
zouden de golven er vat op krijgen en mij van de rots sleuren. Met mijn linkerhand moest ik 
me vasthouden. Ik zat echt helemaal in de val. 

'Gaven, die al boven was, verscheen plotseling boven mijn hoofd. Een fractie van een 
seconde weerhield mijn trots me ervan zijn uitgestoken hand te pakken. 'Ik heb het zover 
zelf gered,' dacht ik, 'de rest kan ik zelf ook nog wel.' Maar toen gaf ik hem dankbaar de surfplank 
die me zo belemmerde en met mijn vrije rechterhand greep ik het uitsteeksel en bereikte zo de top. 

Adviseur 

Tekst en 
bespreking 

168 



Les 30 

'Aan het einde van die zomer vloog ik naar IJsland. Het weer was er afgrijselijk, ik moest hard 
werken en aan het eind van de eerste koude, natte maand was ik volkomen ontmoedigd. 

'Ik probeerde op de been te blijven door me op het werk te concentreren en harder te 
studeren, maar mijn zelfvertrouwen zakte naar het nulpunt. 

'Op een donkere dag, toen de IJslandse politie iedereen verzocht om binnen te blijven van-
wege de verwachte hevige kou en harde wind, zat ik op de bank in ons appartement. Er gin-
gen allerlei herinneringen door me heen en opeens dacht ik aan die keer dat ik me aan die 
rots had vastgeklampt. Ik keek naar de sneeuwstorm die buiten woedde en besefte dat ik me 
weer in precies dezelfde situatie bevond. Ik was naar de rots toe gezwommen en had alles 
gedaan wat ik kon, maar op eigen kracht kon ik niet verder. 

'Ik herinnerde me een tekst in Matteüs, die luidde: "Maar toen hij zag op de wind, werd hij 
bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de 
hand toe en greep hem" (Matteüs 14:30-31). 

'Omdat mijn zelfvertrouwen verdwenen was en ik niet in staat was om verder te klimmen, had 
ik geen keuze: ik moest mezelf wel vernederen en de hand van Heiland pakken. Mijn zen-
dingspresident gaf me een zegen dat ik de zekerheid zou vinden die ik zocht. Ik vertrouwde 
daarop. Hoewel ik geen engelen of lichtkolommen zag en hoewel het bleef stormen, ontdekte 
ik dat ik de kracht had gekregen die ik nodig had. 

'Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij ons boven alle golven zal uittillen. De hand die naar 
mij was uitgestoken, is uitgestoken naar iedereen' (Thomas J. Eastman, 'Saved from the Surf', 
New Era, april 1994, blz. 12-14.) 

• Wat vind je na het horen van dit verhaal van de Heiland? 

• Moet je helemaal vrij van zonden zijn om een sterk persoonlijk getuigenis van Christus te 
hebben? 

Leg uit dat onze Heiland wil dat we tot Hem komen zoals we zijn. We hoeven daarvoor niet 
volmaakt te zijn. 

Tekst en Laat iemand Marcus 2:17 voorlezen. 

bespreking . W a t bedoelde de Heiland volgens jou toen Hij dit zei? 

Leg uit dat de Heer niet van ons vraagt dat we onszelf van onze onvolmaaktheden ontdoen 
voordat we tot Hem naderen. Als wij tot Hem komen met onze onvolmaaktheden en het 
verlangen om ons te bekeren, zal hij ons helpen. 

Leg er de nadruk op dat iedereen de Heiland van de wereld kan leren kennen en zijn macht 
en invloed in zijn leven kan voelen. Hij vraagt niet dat we volmaakt zijn, maar hij vraagt wel dat 
we alles doen om op Hem te gaan lijken. 

Tekst Laat de jongemannen LV 88:63 opzoeken en lezen. Vraag ze te zoeken naar de woorden 
waarin wordt beschreven wat we moeten doen om de Heiland te vinden: 'Nadert tot Mij', 'zoekt 
Mij naarstig', 'bidt', 'klopt'. Leg uit dat uit deze woorden blijkt dat we ons echt moeten inspan-
nen om dicht bij de Heiland te komen. 

Bordbespreking Schrijf op het bord: Hoe kan ik dichter bij de Heiland tomen? Vraag de jongemannen om over 
deze vraag na te denken. Schrijf vervolgens de antwoorden op het bord. Antwoorden kunnen 
zijn: ons van onze zonden bekeren, de geboden onderhouden, gebed, en anderen dienen 
zoals de Heiland heeft gedaan. 

Leg uit: als we van de Heer houden en dichter bij Hem komen, zal de belofte uit LV 88:67-68 
in vervulling gaan. Laat de jongemannen die verzen lezen en bespreken wat ze betekenen. 

Tot slot 

Getuigenis en Getuig dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is. Hij is naar de aarde gekomen, heeft 
aansporing voor ons geleefd en is voor ons gestorven. Als we er alles aan doen om meer op Hem te gaan 

lijken, zullen we dichter bij Hem komen. 

Spoor de jongemannen aan om de hele volgende week te proberen zoveel mogelijk te hande-
len zoals Jezus Christus, dat zou doen. Stel voor dat ze bidden om leiding van de Heilige 
Geest in hun pogingen om meer op Christus te gaan lijken. 
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Nederig zijn en altijd bereid zijn 
om te leren 

DOEL Bij elke jongeman het verlangen versterken om nederig te zijn en steeds iets te leren. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Exodus 18:13-18, 21-24; Numeri 11:27-29; Matteüs 18:4; 
Jakobus 4:10; Mosiah 11:27-28; 12:1; 9; 17:5-13 en Leer en Verbonden 1:28; 67:10; 112:10; 
136:32. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Plaat 16, Jezus wast de voeten van zijn discipelen (62550; doos met 

evangelieplaten 226). 
c. Een potlood voor elke jongeman. 
d. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Maak voor elke jongeman een kopie van de woordenlijst die aan het eind van de les staat. 

42 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Uitreikblad 

Teksten en 
bespreking 

Een dienstknecht van de Heer moet nederig zijn 
• Wat betekent nederig zijn? 

Als deze vraag in de klas besproken is, geeft u elke jongeman een kopie van de woordenlijst 
en een potlood. Laat ze een kringetje zetten om de woorden waarmee het begrip nederigheid 
wordt aangeduid en een kruis door de andere woorden. Dit mag niet meer dan vijf minuten in 
beslag nemen. 

Leg uit dat iemand die nederig is, zich gedwee opstelt en bereid is om iets te leren. Hij beseft 
dat hij van God afhankelijk is en hij wil zich onderwerpen aan Gods wil. Hij beseft dat andere 
mensen van grote waarde zijn. Iemand die een dappere dienstknecht van de Heer wil zijn, 
moet nederig zijn. 

Leg uit dat Mozes een voorbeeld van nederigheid was (zie Numeri 12:3). Hij leidde 
600.000 mannen, plus vrouwen en kinderen door de wildernis naar het beloofde land (zie 
Exodus 12:37). Hij was de profeet door wie de Heer tot de mensen sprak. Mozes had jaloers 
kunnen zijn op anderen die de macht van het priesterschap gebruikten. In plaats daarvan 
gaf hij blijk van nederigheid toen er twee mannen in het kamp waren die tot het volk profeteerden. 

Laat de jongemannen Numeri 11:27-29 lezen. 

• Hoe reageerde Mozes op de twee profeterende mannen? (Mozes was niet jaloers op men-
sen die ook gaven van de Heer hadden ontvangen. Hij wenste dat al het volk van de Heer 
met de Geest van de Heer gezegend zou worden.) 

Laat een jongeman Exodus 18:13-18, 21-24 voorlezen. 

• Hoe reageerde Mozes toen Jetro, zijn schoonvader, hem vertelde hoe hij het volk moest 
leiden? 

Wijs erop dat Mozes in die tijd meer dan tachtig jaar was, maar dat hij nog steeds wilde leren. 
Dankbaar nam hij de raad van Jetro aan en paste die ook onmiddellijk toe. Hij was bereid om 
te leren. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat Mozes deemoedig en nederig was. Er zijn ook voorbeelden 
waaruit de moed en de kracht van Mozes naar voren komt. 

• Hoe toonde Mozes zijn moed en kracht? 

Misschien wilt u twee voorbeelden geven. Mozes bracht moedig de wil van de Heer aan de 
farao van Egypte over (zie Exodus 7:10, 20; 8:5-10, 29; 10:24-29). Hij berispte het volk van 
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de Heer toen zij tot afgodendienst vervielen (zie Exodus 32:15-20, 30). Leg uit dat we er door 
deze voorbeelden aan worden herinnerd dat nederigheid niet wil zeggen dat iemand zwak is. 

Verhaal Leg uit dat uit het volgende verhaal zal blijken dat Joseph Smith vriendelijk en nederig was. Dit 
verhaal is eens verteld door William F. Cahoon, de zeventienjarige huisonderwijzer van Joseph 
Smith. Vraag de jongemannen of ze goed willen luisteren en dan zeggen waarom zowel de 
profeet als de jongeman nederig waren en bereid om te leren. 

'Ik was geroepen en geordend tot leraar in de wijk om de gezinnen van de heiligen te bezoe-
ken. Dat ging me goed af, totdat ik tot de ontdekking kwam dat ik de profeet moest bezoeken. 
Ik was nog jong, nauwelijks zeventien, en ik voelde me niet sterk genoeg om als leraar de 
profeet en zijn gezin te bezoeken. Ik huiverde als ik eraan dacht. Uiteindelijk ging ik er toch 
naar toe en ik klopte aan. Trillend zei ik tegen hem: 

'"Broeder Joseph, ik kom u bezoeken in mijn hoedanigheid als leraar. Komt het u gelegen?" 

'Hij zei: "Kom binnen, broeder William, ik ben blij je te zien; ga zitten, dan zal ik mijn gezinsle-
den bij elkaar roepen." 

'Ze kwamen al gauw en gingen zitten. Toen zei hij: "Broeder William, we staan tot je beschik-
king." En toen ging hij zitten. "Wel, broeder Williams, vraag alles wat je wilt." 

Tegen die tijd was al mijn angst verdwenen en ik vroeg: "Broeder Joseph, probeert u te leven 
zoals uw godsdienst dat van u vraagt?" 

'Hij antwoordde: "Ja." 

'"Bidt u met uw gezinsleden samen?" 

'Hij zei: "Ja." 

'"Onderwijst u uw gezin de evangeliebeginselen?" 

'Hij antwoordde: "Dat probeer ik." 

'"Vraagt u een zegen over het eten?" 

'Hij antwoordde: "Ja." 

'"Probeert u met uw gezinsleden in vrede en harmonie te leven?" 

'Hij antwoordde bevestigend. 

'Toen vroeg ik aan zuster Emma, zijn vrouw: "Zuster Emma, probeert u te leven zoals uw gods-
dienst dat van u vraagt? Leert u uw kinderen dat ze hun ouders moeten gehoorzamen? 
Probeert u ze te leren bidden?" 

'Op al die vragen antwoordde ze: "Ja, dat probeer ik." 

Toen wendde ik me weer tot Joseph en zei: "Ik heb al mijn vragen als leraar gesteld, en als 
u nog instructies voor mij heeft, zal ik daar graag naar luisteren." 

'Hij zei: "God zegene je, broeder Williams, en als je nederig en betrouw bent, zul je de macht 
hebben om een oplossing te vinden voor alle moeilijkheden waarmee je als leraar te maken 
krijgt." 

'Toen gaf ik hem en zijn gezin in mijn functie als leraar een zegen ten afscheid en vertrok.' 
('Recollection of the Prophet Joseph Smith', Juvenile Instructor, 15 augustus 1892, 
blz. 492-493.) 

Bespreking • Hoe kun je zien dat Joseph Smith nederig was en bereid om iets te leren? 

• Waaruit blijkt de nederigheid van William Cahoon? 

• Wat kun je uit dit verhaal leren over de manier waarop rechtschapen dienstknechten van de 
Heer zich moeten gedragen? 

Noem een paar voorbeelden van nederigheid die u hebt opgemerkt bij leden van uw wijk of 
gemeente, of bij andere mensen die u kent. 

We moeten zorgen dat we niet trots worden 

Citaat Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson voor: 

'In de Schriften bestaat er niet zo iets als rechtvaardige hoogmoed. Het wordt altijd als zonde 

171 



beschouwd. Wij spreken hier niet over een gezond gevoel van eigenwaarde, dat verkregen 
kan worden door een nauwe relatie met God. Maar we spreken over hoogmoed als een univer-
sele zonde. (...) 

'Waar het in wezen op neerkomt, is dat hoogmoed een "mijn wil geschiede" in plaats van een 
"Uw wil geschiede" is. Het tegenovergestelde van hoogmoed is nederigheid, zachtmoedig-
heid, onderworpenheid (zie Alma 13:28), of overdraagbaarheid. (...) 

'Hoogmoed kan gekarakteriseerd worden door "Wat wil ik in mijn leven bereiken?" in plaats 
van "Wat wil God dat ik met mijn leven doe?" Het is onze wil in tegenstelling tot die van God. 
Het is vrees voor mensen boven die voor God' (De Ster, 1986 nr. 6, blz. 6-7). 

Teksten en Leg uit dat er in de Schriften voorbeelden te vinden zijn van mensen die erg hoogmoedig 
bespreking waren. Koning Noach was vol onbeheerste hoogmoed en zelfzucht (zie Mosiah 11-12,17). 

Het was een heel slechte koning die dacht dat hij zoveel macht en wijsheid had dat hij geen 
hulp van God of de profeet Abinadi nodig had. 

Laat de jongemannen Mosiah 11:1-5, 27-28; 12:1, 9 en 17:5-13 lezen. 

• Hoe liet koning Noach zien dat hij hoogmoedig was? (Hij gehoorzaamde Gods geboden 
niet. Hij legde zijn volk zware lasten op om in zijn zondige levensstijl te kunnen voorzien. 
Hij weigerde te geloven wat de profeet van de Heer te zeggen had en liet de profeet tenslotte 
ter dood brengen.) 

• In welk opzicht komt het gedrag van koning Noach overeen met president Bensons 
omschrijving van hoogmoed? 

Wijs erop dat koning Noach en zijn volk door de Lamanieten gevangen werden genomen ten-
gevolge van hun onwil om zich te vernederen en dat koning Noach daardoor ook de vuurdood 
stierf (zie Mosiah 19). 

• Hoe laten we soms zien dat we ongerechtvaardigd trots zijn? 

Moedig de jongemannen aan om deze vraag met elkaar te bespreken. Ze kunnen noemen: 
als we Gods geboden niet gehoorzamen, als we denken dat we beter dan God weten wat we 
met ons leven moeten doen, als we weigeren ons van onze zonden te bekeren, als we denken 
dat we beter zijn dan andere mensen, en ze slecht behandelen. 

Nederigheid brengt ons grote zegeningen 
Laat plaat 16, Christus wast de voeten van zijn discipelen, zien (Zie Johannes 13:3-9). 

• Hoe kun je op deze plaat zien dat Christus nederig is? 

Leg uit dat een aantal van de grootste beloften van de Heer worden gegeven aan nederige 
mensen. Geef elke jongeman de opdracht om een van de volgende teksten op te zoeken 
en voor zichzelf te lezen. Lees dan hardop de beloften voor die daaronder staan en laat de 
jongemannen zeggen welke belofte bij welke tekst hoort. Laat de verzen voorlezen. Als u meer 
dan zes jongemannen in de klas hebt, kunt u een paar dezelfde tekst geven. 

Teksten 
1. Leer en Verbonden 136:32 

2. Jakobus 4:10 

3. Leer en Verbonden 112:10 

4. Matteüs 18:4 

5. Leer en Verbonden 1:28 

6. Leer en Verbonden 67:10 

Beloften 

1. Als we nederig zijn, zal de Heer ons leiden en onze gebeden verhoren. 

2. Als we nederig zijn, zullen we sterk gemaakt worden en kennis ontvangen. 

3. Als we nederig zijn, zal de Heer ons verheffen. 

Bespreking van 
de plaat 

Teksten en 
bespreking 
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4. Als we nederig zijn, zullen we wijsheid verkrijgen en zullen onze ogen worden geopend. 

5. Als we nederig zijn, zullen we zien en de Heer kennen. 

6. Als we nederig zijn, zullen we groot worden in het hemelse koninkrijk. 

Tot slot 

Aansporingen Vraag de jongemannen het volgende te doen: 

1. Wees alert op de nederigheid van andere mensen, in het bijzonder thuis. 

2. Evalueer je eigen gedrag en kijk wanneer je echt nederig kunt zijn en bereid om iets te 
leren. 

Woordenlijst 
deemoedig verwaand vriendelijk 

veeleisend attent egoïstisch 

zachtmoedig onderworpen tolerant 

kritisch ijdel kinderlijk 

volgeling kinderachtig geduldig 

opschepperig dienstbaar zelfingenomen 

opstandig zelfzuchtig bereid om te leren 

vitterig 
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43 Gedachten en taalgebruik 

DOEL Bij elke jongeman het verlangen versterken om zijn gedachten te beheersen en verheffende 
taal te gebruiken. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed Leviticus 19:12; Matteüs 5:34-35; 15:17-20. 

2. Benodigd materiaal: 

a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 
brengen). 

b. Een glas, voor de helft gevuld met water. 

c. Diverse kleurstoffen voor voedingsmiddelen. 

d. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Maak een kaart waarop 1 Timoteüs 4:12 staat. 

4. Vul een fles van helder glas met vloeibaar bleekmiddel en plak er een etiket op, waarop 
staat: 'Gedachten- en taaireiniger'. 

5. Om er zeker van te zijn dat het aanschouwelijk onderwijs slaagt, kunt u van tevoren beter 
even oefenen. 

6. Schrijf op aparte blaadjes de oplossingen van de praktijksituaties die in het laatste 
gedeelte van de les staan. Geef elke jongeman een oplossing en laat hem die op het 
juiste moment voorlezen. 

Er zijn veel manieren om je gedachten en je taalgebruik zuiver te houden 

• Zijn er dingen in onze tegenwoordige samenleving die een slechte invloed hebben op onze 
gedachten en ons taalgebruik? 

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord en bespreek ze. Genoemd kunnen 
worden: 

Veel televisieshows en films 

Veel tijdschriften en boeken 

Vloeken 

Schuine moppen 

Pornografie 

Afgunst 

Zelfzucht 

Terwijl de jongemannen de slechte invloeden noemen, laat u telkens een druppel kleurstof in 
het glas water vallen. Gebruik verschillende kleuren. 

Leg uit dat onze geest net zo troebel wordt als het water als we daar vulgaire en onreine 
gedachten en woorden in toelaten. 

• Hoe kunnen we onze gedachten zo rein houden dat de Geest van de Heer in ons kan 
wonen? 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Aanschouwelijk 
onderwijs en 
bordbespreking 
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Vertel de jongemannen dat er schoonmaakmiddelen bestaan om onze gedachten en ons 
taalgebruik rein te houden. 

Vraag een jongeman om een beetje bleekwater uit de fles met het etiket 'Gedachten- en 
taalreiniger' in het water met kleurstoffen te gieten. Als alle oplossingen gelezen zijn, moet het 
water weer schoon zijn. Vertel het quorum dat onze geest schoon zal worden als dat water, als 
we een paar van de hieronder genoemde schoonmaakmiddelen gebruiken. Lees en bespreek 
de citaten en begrippen. 

Gewijde muziek 
'Kies een lievelingslofzang uit de gewijde muziek van de kerk. (...) 

'Neem deze nu in gedachten een paar keer zorgvuldig door. Leer de woorden en de melodie 
uit je hoofd. (...) Gebruik deze lofzang als noodvoorziening. Gebruik hem als toevluchtsoord 
voor je gedachten. (...) Je hele stemming zal erdoor veranderen. Omdat de lofzang zuiver, 
verheffend en eerbiedig is, zullen je lagere gedachten verdwijnen' (Boyd K. Packer, Let Virtue 
Garnish Thy Thoughts, BYU Speeches of the Year, 26 september 1967, blz. 10). 

Ernstig gebed 
'Door zelfbeheersing en ernstig gebed is het mogelijk je taalgebruik onder controle te houden' 
(Henry D. Taylor, Improvement Era, juni 1964, blz. 494). 

Het voorbeeld van de Heiland 

'Iemand die ernaar streeft zijn leven te vormen naar het voorbeeld van de Heiland zal in woord 
en daad rein worden. Zijn of haar taalgebruik zal dan zuiver, waardig en eerbiedig zijn' 
(Henry D. Taylor, Improvement Era, juni 1964, blz. 494). 

Goed gezelschap 

'Kies dusdanig gezelschap dat je niet in verleiding zult worden gebracht. Goede keuzen en 
zelfbeheersing worden vaak bepaald door degenen met wie je omgaat. 

Beheersing van je gedachten 
Stel je je geest als een groot televisiescherm of als een toneel voor. Als er een slechte 
gedachte bij je opkomt, zet dan een andere zender op, of verander van scène, en denk aan 
iets opbouwends. 

Uit het hoofd geleerde teksten 

Kies een lievelingstekst die een bijzondere betekenis voor je heeft en leer hem uit je hoofd. 
Als je in de verleiding komt om aan iets verkeerds te denken, zeg dan steeds opnieuw die 
tekst op, totdat de gedachte verdwenen is. 

Een speciaal steentje 
Een vader heeft eens verteld dat zijn dochtertje hem eens als bijzonder geschenk een steentje 
had gegeven. Als er een verkeerde gedachte in zijn hoofd opkwam, nam hij het steentje uit zijn 
zak en keek ernaar. Het deed hem denken aan de lieve, onschuldige geest van zijn kleine 
meid. Als hij aan haar dacht, kon hij geen slechte gedachten hebben. Het een of andere voor-
werp, zoals dat steentje, kan je herinneren aan iemand die je zo hoogacht dat er, als je aan 
die persoon denkt, geen plaats is voor slechte gedachten. 

Vermijd het kwaad 

Vermijd platen, boeken, tijdschriften, films of andere dingen die slechte gedachten in je 
oproepen. 

175 



Citaat Lees het volgende citaat voor: 

'Gedachten zijn de werktuigen waarmee we ons karakter vormen, zoals een beeldhouwer met 
hamer en beitel stukje voor stukje van het ruwe marmer afhakt tot het de juiste vorm heeft 
gekregen. Zo heeft iedere gedachte invloed op de vorming van ons karakter en daardoor ook 
op onze bestemming en ons leven. Daarom wordt ons karakter door al onze gedachten 
gevormd' (George Q. Morris, The Importance of Habits, BYU Speeches of the Year, 20 mei 
1953, blz. 3). 

We moeten in iedere situatie reine taal gebruiken 

Praktijksituaties Leg uit dat het gemakkelijk is om het gebruik van een beetje grove taal goed te praten. Maar 
jongemannen die volgelingen van de Heiland zijn, moeten proberen om overal reine taal te 
gebruiken. Aan de hand van de volgende praktijksituaties zal dit worden besproken. 

Geef elke jongeman een oplossing van een van de praktijksituaties en vraag hem die stil door 
te lezen. Geef dan een praktijksituatie en geef de jongemannen gelegenheid die met elkaar te 
bespreken. Laat de desbetreffende jongeman daarna de oplossing aan het quorum vertellen. 
Doe dit met iedere praktijksituatie. 

1. Probleem: David heeft gemerkt dat zijn vrienden op school vaak vloeken. Ze zeggen dat 
die woorden zo gewoon zijn dat je het geen vloeken meer kunt noemen. David is in de war. 
Hij zou graag willen weten wat vloeken eigenlijk is. Zou jij het hem kunnen vertellen? 

Oplossing: Het ijdel gebruiken van de naam van de Heer beschouwen we ook als vloeken. 
Het wordt soms heiligschennis genoemd en de Heer heeft dat duidelijk veroordeeld 
(zie Exodus 20:7). 

'Ongetwijfeld zijn er onaanvaardbare woorden die (...) alleen al aanstootgevend zijn omdat 
men dat zo ervaart. Laten we niet vergeten dat veel mensen (terecht of onterecht) gekrenkt 
worden door zulke woorden en ze beschouwen als een bewijs van gebrek aan christelijke 
waardigheid of zelfs als een gebrek aan goede zeden' (Daniel S. Hess, 'Offend Not in 
Word', New Era, maart 1975, blz. 9). 

2. Probleem: de vrienden van Jan zijn er helemaal van overtuigd dat vloeken volkomen aan-
vaardbaar is. 'ledereen doet het', zeggen ze om zich schoon te praten. Wat zou jij daarop 
antwoorden? 

Oplossing: 'Hoewel het gebruik van godslasterlijke taal algemeen aanvaard is, bestaat er 
nog steeds een goed en een slecht taalgebruik, beschaafde en ruwe taal, eerbiedige en 
oneerbiedige taal, en het gebruik van godslasterlijke taal heft dat verschil nog niet op' 
(Richard L. Evans, 'The Use of Profanity', Improvement Era, juni 1965, blz. 554). 

3. Probleem: Roel heeft er een gewoonte van gemaakt op school vaak de naam van God te 
gebruiken. Hij heeft er wel voor gezorgd om dat thuis niet te doen, maar op een dag vergist 
hij zich. Als zijn moeder er met hem over wil praten, zegt Roel: 'Het zijn maar woorden. 
Ze veranderen niets aan mijn gevoelens voor de Heer. Ik zie er geen kwaad in.' Wat zou jij 
zeggen als jij de moeder van Roel was? 

Oplossing: 'De Heer heeft gezegd: "Wat gij daarom ook zult doen, zult gij in Mijn naam 
doen." (3 Nephi 27:7.) 

'In de kerk die Jezus Christus heeft opgericht, wordt alles in zijn naam gedaan. Er worden 
gebeden uitgesproken, kinderen gezegend, getuigenissen gegeven, toespraken gehou-
den, verordeningen verricht, het avondmaal bediend, de zieken gezalfd, graven ingewijd. 

'Wat een aanfluiting wordt het dan als wij die heilige naam misbruiken' (Boyd K. Packer, 
Improvement Era, december 1967, blz. 97). 

'Het oneerbiedig gebruiken van een van Gods benamingen is volstrekt niet te verontschul-
digen. Mocht iemand in dit opzicht ooit een steekje laten vallen, dan dient hij zich daarvan 
"in zak en as" te bekeren, evenals indien hij een van de andere zware zonden had begaan' 
(Spencer W. Kimball, Het wonder der vergeving, blz. 64). 

4. Probleem: Toen Jan zijn vrienden vroeg of ze in zijn bijzijn niet meer wilden vloeken, lachten 
ze hem uit: 'Doe niet zo schijnheilig! Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Je kunt het leven 
maar beter accepteren zoals het is.' Wat zou Jan kunnen zeggen? 

176 



Oplossing: 'Veel van wat realiteit is, is nog niet goed. Ziektekiemen zijn een realiteit, maar 
moeten we ze daarom verspreiden? (...) De realiteit van het gebruik van godslasterlijke taal 
pleit nog niet voor het tolereren ervan' (Boyd K. Packer, Improvement Era, december 1967, 
blz. 96). 

5. Probleem: De ouders van Ron zijn niet blij met zijn vrienden omdat ze vloeken. Ron vindt 
dat zijn vrienden door zijn ouders niet eerlijk beoordeeld worden. Is dat zo? 

Oplossing: 'Vloeken is vuiligheid. Men herkent iemand evenzeer aan zijn taalgebruik als 
aan het gezelschap waarin hij zich begeeft. (...) Vuiligheid in welke vorm dan ook is 
onterend en vernietigend en moet worden vermeden' (Joseph Fielding Smith, De leer tot 
zaligmaking, deel 1, blz. 21). 

De Heer legde er de nadruk op hoe belangrijk het is om elkaar zowel met onze taal als met 
onze daden te versterken toen Hij zei: 'Versterk daarom uw broederen door uw ganse levens-
wandel, door al uw gebeden, door al uw vermaningen, en door al uw handelingen.' (LV 108:7.) 

Teksten en 
bespreking 

Aansporing 

Tot slot 
Zet op het bord: Leviticus 19:12; Matteüs 5:34-35; 15:17-20. 

Laat de jongemannen deze teksten opzoeken en voorlezen. 

Bespreek elke tekst in het kort en wijs daarbij op het volgende: omdat de Heer ons heeft ver-
boden te vloeken en godslasterlijke taal te gebruiken, is het niet nodig dat we nog andere 
redenen zoeken om onze gedachten en onze taal rein te houden. 

Wijs erop dat een jongeman die geestelijk volwassen is, zal doen wat zijn hemelse Vader van 
hem vraagt, in het geloof dat zijn hemelse Vader alleen die dingen vraagt die hem gelukkig 
zullen maken. Hij zal zijn taal rein houden. 

Spoor de leden van de groep aan om een van de aangegeven methodes toe te passen om 
hun gedachten en taalgebruik onder controle te houden. Leg er de nadruk op dat ze tijdens 
hun zending en later voor hun kinderen een voorbeeldfunctie zullen hebben. Nu zijn ze een 
voorbeeld voor hun vrienden en hun familieleden. Als je zo'n verantwoordelijkheid hebt, 
wordt het tijd om gewoonten in gedachten en taal te ontwikkelen die het navolgen waard zijn. 
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44 Anderen dienen 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat hij een middel in Gods hand kan zijn door anderen te 
dienen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Matteüs 20:27; Lucas 9:24; Johannes 3:16; 21:15-17 en 
Mosiah 18:7-10. 

2. Benodigd materiaal: 

a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 
brengen). 

b. Plaat 16, Jezus wast de voeten van zijn discipelen (62550; Evangelieplaten 226). 

c. Twee of drie stukken gereedschap of platen daarvan; bijvoorbeeld een hamer, een zaag, 
een hark, een schoffel, een schroevedraaier. 

d. Potlood en papier voor elke jongeman. 

e. Potloden om teksten te onderstrepen. 

3. Bespreek voor de les wat quorumleden, individueel en als groep, aan dienstbetoon kunnen 
doen. Aan het eind van de les kunnen de jongemannen kiezen of ze individueel of als groep 
een dienstbetoonproject willen opzetten. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Verhaal 

Voorwerpen of 
platen 

Citaat en 
bespreking 

We hebben plechtig beloofd dat we anderen zullen dienen 

Lees het volgende voor: 

Joep keek tijdens de openingslofzang van de priesterschapsvergadering de kapel rond. Hij 
zag dat Wim de Vries, een nieuweling in de wijk, in z'n eentje zat. Tijdens het zingen werd 
Joeps blik steeds getrokken naar die eenzame figuur op de achterste bank, en hij nam zich 
voor om Wim straks hartelijk te begroeten. Hij kon nu wel naar achteren lopen, maar dat zou 
een beetje te opvallend zijn. Joep dacht bij zichzelf: Wim zou zelf wat meer moeite moeten 
doen om er een beetje in te komen. Hij had best naast iemand kunnen gaan zitten. 

Na het zingen van de lofzang dacht Joep totaal niet meer aan Wim omdat hij al zijn aandacht 
nodig had voor de les die hij en zijn vrienden daarna kregen. Maar toen hij opstond om het 
slotgebed uit te spreken, zag hij wel dat Wim zich buitengesloten voelde. Bij besloot dat hij 
onmiddellijk na het gebed naar hem toe zou gaan om te proberen contact met hem te maken. 
Toen hij 'amen' had gezegd, keek hij op en zag hij Wim de deur uitgaan. 

'Nou ja,' dacht hij, 'volgende week dan maar.' 

Laat een paar stukken gereedschap of platen daarvan zien. 

• Hoe werken deze gereedschappen? 

Onafhankelijk van het doel van het gereedschap kan het alleen zijn werk doen als iemand het 
hanteert. 

Ouderling Marion D. Hanks heeft eens gesproken over het gereedschap waarmee onze 
hemelse Vader moet werken: 

'De Heer heeft over zijn dienstknechten gezegd: "Hun arm zal mijn arm zijn" (LV 35:14). Hebt 
u hier wel eens over nagedacht? Voor mij is dit een van de belangrijkste en persoonlijkste 
opdrachten die we in de Schriften of waar dan ook tegenkomen. De Heer zegt dat deze arm van 
mij, zijn arm is. Dit verstand, deze mond, deze handen, deze voeten, deze portemonnee - wat 
mij betreft zijn dit de enige stukken gereedschap waarmee Hij moet werken. (...) In uw geval 
zijn uw arm, uw middelen, uw intelligentie, uw mond, uw energie de enige stukken gereedschap 
waarmee Hij het moet doen' (Service, BYU Speeches of the Year, oktober 1958, blz. 3). 
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• Wat denk je nu, als je dit hoort, over dienstbetoon? 

Leg uit dat Joep de kans had om Wim te helpen toen hij zich eenzaam en onzeker voelde. 
Maar Joep liet die kans voorbij gaan omdat hij niet deed wat hem ingefluisterd werd. 

• Op welke manier had Joep die kans om God te dienen beter kunnen benutten? (Hij had na 
het openingslied en het gebed naar Wim toe kunnen gaan of hij had hem na de kerk kunnen 
opbellen.) 

Leg uit: toen we ons lieten dopen, sloten we een verbond met de Heer, dat we bij het nemen 
van het avondmaal steeds hernieuwen. 

Laat een jongeman Mosiah 18:7-10 voorlezen. 

• Wat staat er in deze verzen over de manier waarop we anderen moeten dienen? 

• Waarom denk je dat we God dienen als we zijn kinderen dienen? (Omdat God van zijn 
kinderen houdt en wil dat ze krijgen wat ze nodig hebben.) 

Leg uit dat iemand die van God houdt, anderen dient. Hij vraagt zichzelf regelmatig af: 'Wie 
heb ik vandaag geholpen? Wiens last is lichter geworden omdat hij op mijn weg gekomen is?' 

Leg uit dat dienstbetoon uit liefde voortkomt. Het is de manier waarop we onze liefde voor 
God, anderen en ook voor onszelf laten zien. De grootste vreugde in dit leven bestaat uit de 
vrede en de tevredenheid die voortspruiten uit de wetenschap dat er iets goeds aan iemands 
leven is toegevoegd doordat jij je ervoor hebt ingezet. Dienstbetoon is het mooiste geschenk 
van de liefde. 

Laat een jongeman Johannes 21:15-17 voorlezen. 

• Welke opdracht kreeg Petrus van de Heiland? (Als Petrus de Heiland echt liefhad, moest hij 
zijn schapen weiden.) 

• Wat bedoelde Christus met 'Hoed mijn schapen'? (Onderwijs en dien andere mensen.) 

Leg uit: als wij de Heiland echt liefhebben, zullen we anderen dienen. Dan beuren we ze op, 
sterken ze, bemoedigen en onderwijzen we ze en doen we alles wat de Heer zelf zou doen als 
Hij hier zou zijn. 

Het beste wat je kunt geven is: jezelf 
Adviseur en • Wat is een epitaaf? (Een grafschrift of uiteenzetting over het leven van iemand die gestorven 
bespreking is. Vaak staat er in een epitaaf iets over wat iemand tijdens zijn leven gedaan heeft of hoe hij 

was.) 

Lees de volgende twee grafschriften of epitafen voor. Het eerste is van de dichter 
J. J. Slauerhoff: 

In memoriam mijzelf 

'Ik deins niet voor de grens, 
Nam afscheid van geen mens. 
Toch heb ik nog een wens, 
Dat men mij na zal geven: 
'Het goede deed hij slecht, 
Beleed het kwaad oprecht, 
Hij stierf in het gevecht, 
Hij leidde recht en slecht 
Een onverdraagzaam leven.' 

'De eer die de mensen deze man hier nu geven, 
is tevens de eerste. 
Maar hij gaat in vrede, want God wist beter 
en waardeerde hem al ten zeerste!' 
(Anoniem) 

• Wat is het belangrijkste verschil tussen beide grafschriften? 

Leg uit: als we elkaar liefhebben en dienen is het belangrijkste wat we te bieden hebben: 
onszelf geven. 

Tekst en 
bespreking 

Adviseur 

Tekst en 
bespreking 

179 



• Hoe geef je jezelf? (Door zo nodig je tijd, talenten en vaardigheden met anderen te delen, 
belangstelling te tonen en andermans lasten te verlichten.) 

Bordbespreking Vraag de jongemannen om twee of drie mensen in gedachten te nemen die de grootste 
positieve invloed op hun leven hebben gehad. 

• Waardoor hebben deze mensen zo'n goede invloed op jouw leven gehad? 

Schrijf de antwoorden van de jongemannen op het bord. 

Benadruk dat degenen die ons het meest geholpen hebben, meestal 

1. De tijd voor ons hebben genomen 

2. Echt veel om ons geven. 

3. Ons dingen leren die we echt moeten weten. 

4. Zonder kritiek en goed naar ons luisteren, en rekening houden met de gevoelens die achter 
onze woorden schuilgaan. 

Activiteit Geef elke jongeman potlood en papier. Laat hen de woorden gezin, kerken vrienden 
opschrijven. 

Laat hen dan onder elk woord opschrijven hoe ze de mensen in die categorie van dienst kun-
nen zijn. Geef hiervoor drie tot vier minuten de tijd. Vraag de jongemannen daarna om hierover 
iets aan de andere quorumleden te vertellen. 

Geven moeten we ons leven lang 
Plaat, tekst en • Waarom geven we elkaar met Kerstmis cadeautjes? (Cadeautjes symboliseren Gods liefde 
tekstbespreking en zijn geschenk aan ons: zijn Zoon.) 

Laat een van de jongemannen Johannes 3:16 voorlezen. Leg uit dat het hele leven van 
Christus een volmaakt voorbeeld van dienstbetoon was. Laat de plaat zien waarop Christus de 
voeten van zijn discipelen wast. 

Laat een jongeman Matteüs 20:27 voorlezen. Leg uit dat Christus door zijn voorbeeld aan zijn 
discipelen liet zien wat dienstbetoon was. Het wassen van iemands voeten was een taak die 
gewoonlijk door dienaren gedaan werd, maar de Heiland heeft het zelf gedaan. 

Laat een jongeman Lucas 9:24 voorlezen. 

• Hoe verliezen wij ons leven om Christus' wil? (Door met de hulp en de leiding van de Geest 
anderen lief te hebben en te dienen, zoals Jezus dat deed.) 

• Hoe zou je reageren als je iemand een dienst bewijst die jou daarvoor niet bedankt, of je 
goede daad niet op prijs stelt? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat je niet helpt om daarvoor te worden bedankt of 
geprezen. 

• Wat betekent het woord alledaags? (Algemeen voorkomend, gewoon.) 

Lees de uitspraak van president Spencer W. Kimball voor: 

'Ons dienstbetoon bestaat vaak uit alleen maar een bemoediging of uit alledaagse hulp bij 
alledaagse klusjes - maar wat kunnen er prachtige dingen voortvloeien uit die alledaagse, 
kleine, maar vrijwillige liefdediensten' ('There is a Purpose in Life', New Era, september 1974, 
blz. 5). 

• Kun je uitleggen waarom wij, als we anderen dienen, allemaal een werktuig in Gods hand 
zijn? 

Praat over de dingen die de jongemannen naar voren brengen. U kunt een aantal manieren 
aangeven waarop ze dienstbaar zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld: een jonger broertje of 
zusje voorlezen, glimlachen naar een buurman of een praatje met hem maken, boodschappen 
doen voor een familielid. 

Leg uit: kerstcadeautjes geef je eenmaal per jaar, maar jezelf geven is een proces dat je hele 
leven in beslag neemt. Het evangelie belijd je niet alleen op zondag. Zo is ook dienstbetoon 
geen eenmalige daad, zoals een keertje bladeren harken voor een weduwe. We moeten voort-

Citaat en 
bespreking 

Adviseur 
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durend anderen liefhebben en dienen. Als priesterschapsdragers hebben we de bijzondere 
taak onszelf te geven in dagelijks dienstbetoon. 

Wijs erop dat we soms denken dat we, om resultaat te kunnen boeken, iets heel groots of 
indrukwekkends voor anderen moeten doen. Maar uit schijnbaar kleine daden kunnen 
geweldige dingen voortkomen. 

Citaat 

Getuigenis en 
aansporing 

Presidium 
(naar keuze) 

Tot slot 
Lees de volgende uitspraak voor: 

'Door te dienen leren we hoe we moeten dienen. Als we in de dienst van onze naasten bezig 
zijn, worden niet alleen zij daarmee geholpen, maar krijgen we een frissere kijk op onze 
eigen problemen. Als we ons meer met anderen bezig houden, hebben we niet zoveel tijd 
om ons druk te maken over onszelf! Centraal in het wonder van dienstbetoon staat de belofte 
van Jezus dat mensen die zichzelf verliezen, zichzelf vinden!' (Spencer W. Kimball, There is 
Purpose in Life', New Era, september 1974, blz. 4.) 

Getuig dat een jongeman die anderen dient, anderen gelukkig maakt. Ook zal hij zich gelukki-
ger voelen, meer voldoening hebben in het leven en veel van zijn eigen problemen vergeten. 

Spoor elke jongeman aan om iedere dag iets voor iemand anders te doen en het in zijn dag-
boek te schrijven. Laat de jongemannen hierover in de volgende quorumvergadering vertellen. 

Laat het quorumpresidium of de assistenten van de bisschop komen met plannen voor een 
dienstbetoonproject of laat de quorumleden zelf met een voorstel komen. 
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45 Je getuigenis versterken 
door het te geven 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat hij zijn getuigenis sterker maakt door het vaak te geven. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Jesaja 43:10-12 en Leer en Verbonden 62:3. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten. 

3. Maak drie woordstroken: 
a. 'Jezus Christus is de Zoon van God en de Zaligmaker van de wereld.' 
b. 'Joseph Smith is de profeet van God door wie het evangelie is hersteld.' 
c. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is "de enige ware en 

levende kerk op aarde" (LV 1:30).' 

4. Zorg dat u iets kunt vertellen over het getuigenis van iemand anders, waardoor u gesterkt 
bent en waardoor u een positieve invloed heeft ondergaan. U kunt eventueel ook iemand 
anders uit uw wijk of gemeente vragen iets dergelijks te komen vertellen. 

5. Maak voor elke jongeman een kaartje met een tekstverwijzing naar Leer en Verbonden 62:3. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Teksten en 
bespreking 

Wij moeten van God getuigen 

Laat de jongemannen Mosiah 18:8-9 lezen en onderstrepen. 

• Wat betekent 'als getuigen van God staan'? (Ervoor zorgen dat zowel onze levenswijze als 
onze uitspraken getuigen van het bestaan van onze hemelse Vader en Jezus Christus.) 

• Waar en wanneer moeten we Gods getuige zijn? 

• Noem eens een paar manieren waarop we Gods getuige kunnen zijn. 

Leg uit dat we kunnen getuigen door wat we doen en door de manier waarop we anderen 
behandelen. We kunnen ook krachtig getuigen als we ons getuigenis aan anderen vertellen. 
Als degene met wie je spreekt ontvankelijk is en bereid om te luisteren, is het heel goed om 
je getuigenis te geven. 

Vraag een jongeman om Jesaja 43:10-12 voor te lezen. 

• Wat verwacht de Heer van zijn dienstknechten? 

Bespreking en 
adviseur 

Woordstroken en 
bespreking 

Wij moeten getuigen van de waarheid van het evangelie 

• Waarover moeten we spreken als we een getuigenis geven? 

Leg uit dat we bij het geven van een getuigenis onze woorden zorgvuldig moeten kiezen. Het 
moet kort zijn en recht uit ons hart komen. We moeten getuigen van de waarheid van het 
evangelie. We kunnen vertellen over iets wat ons geloof versterkt heeft. We moeten er wel 
voor zorgen dat we geen zedepreken houden, lange verhalen vertellen of in clichés vervallen. 

Ouderling Bruce R. McConkie heeft uitgelegd dat ons getuigenis altijd drie belangrijke 
waarheden moet bevatten (zie Mormon Doctrine, blz. 786). 

Geef drie jongemannen elk een woordstrook: 

a. Jezus Christus is de Zoon van God en de Zaligmaker van de wereld.' 

b. 'Joseph Smith is de profeet van God door wie het evangelie is hersteld.' 
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c. 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is "de enige ware en 
levende kerk op aarde" (LV 1:30).' 

Laat de woordstroken voorlezen en ophangen. 

• Waarom is het belangrijk dat je een sterk getuigenis hebt van deze drie waarheden? 

• Waarom moet je zorgen dat je dit in je getuigenis vertelt? 

Ons getuigenis kan anderen tot zegen zijn 

Adviseur Vertel over het getuigenis van iemand anders, waardoor u gesterkt bent en waardoor uw leven 
of gast een positieve invloed heeft ondergaan. Vraag eventueel of uw gast dat wil doen. 

• Aan wie kun je je getuigenis geven? 

Leg uit dat we allereerst onze familieleden ons getuigenis moeten geven. We kunnen ons 
getuigenis ook geven aan degenen die we huisonderwijs geven, aan vrienden (lid of geen 
lid van de kerk) en tijdens de getuigenisdiensten aan de leden van onze wijk of gemeente. 

Breng de jongemannen het verhaal uit les 30 in herinnering. In dat verhaal schreef een moeder 
een brief aan haar zoon, waarin ze haar getuigenis gaf over wat de Heiland ons geleerd heeft. 
Dat getuigenis was een grote zegen voor haar zoon toen hij in grote moeilijkheden verkeerde. 

In de eerste jaren van de kerk was ouderling Frank Croft op zending in het zuiden van de Ver-
enigde Staten. Hij predikte het evangelie in een gebied waar sommige mensen heel boos 
werden om wat hij te vertellen had. Een bende gewapende mannen bracht hem met geweld 
de bossen in, waar ze tegen hem zeiden dat hij zijn bovenlijf moest ontbloten. Ze bonden 
hem aan een boom vast en stonden op het punt hem tot bloedens toe te geselen. 

Broeder Croft had geen keus en deed wat hem gezegd werd, maar daarbij viel er een brief uit 
zijn jaszak. Die brief was van zijn moeder uit Utah. Kort daarvoor had broeder Croft zijn ouders 
geschreven over de geweldplegingen van de bendes en deze brief was het antwoord van zijn 
moeder. Ze schreef: 

'Lieve zoon, denk aan de woorden van de Heiland: "Zalig de vervolgden om der gerechtig-
heid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen" en ook: "Zalig zijt gij wanneer men 
u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en 
verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u ver-
volgd." Denk ook aan de onsterfelijke woorden van de Heiland toen Hij aan het kruis hing en 
leed voor de zonden van de wereld: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." 
Ik weet zeker, mijn jongen, dat degenen die jullie mishandelen niet weten wat ze doen, anders 
deden ze het niet. Eens zullen ze het begrijpen en dan zullen ze spijt hebben van wat ze 
gedaan hebben en ze zullen jullie eren voor het prachtige werk wat jullie doen. Heb daarom 
geduld, mijn zoon, houd van degenen die jou zo mishandelen en allerlei kwaad van 
jou spreken, en de Heer zal je zegenen en je grootmaken in hun ogen, en je zending zal 
ongekende resultaten hebben.' 

De leider van de bende raapte de brief op en begon hem te lezen. Zijn gezicht en ogen waren 
zo hard en wreed dat ouderling Croft wist dat hij geen medeleven van hem kon verwachten. 
Hij sloot zijn ogen en terwijl hij wachtte op de zweepslagen, dacht hij stilletjes aan thuis en aan 
zijn lieve moeder. Een paar tellen later deed hij zijn ogen weer open en zag dat de leider op 
een boomstronk was gaan zitten en de brief nog eens overlas. Zijn gezicht had een grote 
verandering ondergaan. 'Veel van de hardheid en wreedheid waren uit zijn gezicht verdwe-
nen; zijn ogen waren omfloerst door tranen. Zijn hele persoonlijkheid leek een verandering te 
hebben ondergaan. Hij las een paar regels en zat daar dan over na te denken, en heel diep 
in zijn hart hoopte de zendeling, wist hij zelfs zeker, dat het hart van de man was geraakt door 
de liefdevolle en mooie brief van zijn moeder.' 

Ten slotte stond de man op en zei: 'Kerel, jij moet een geweldige moeder hebben. Weet je, de 
mijne was ook zo.' Toen zei hij tegen de andere bendeleden: 'Mannen, nu ik de brief van de 
moeder van deze mormoon gelezen heb, kan ik hier niet mee doorgaan. We kunnen hem maar 
beter laten gaan.' Broeder Croft werd vrijgelaten. (Arthur M. Richardson, The Life and Ministry 
of John Morgan, blz. 267-268.) 

• Van welke waarheden gaf deze moeder haar getuigenis? 

• Op welke manier was haar getuigenis een zegen voor haar zoon en voor de mannen die 
hem vervolgden? 
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Ervaringen 
uitwisselen 

Vraag de jongemannen elkaar iets te vertellen over ervaringen die ze hebben gehad met het 
formeel of informeel geven van hun getuigenis aan een familielid of een vriend. 

Als we ons getuigenis geven, wordt het sterker 

Citaat Een van onze kerkleiders heeft ons verteld dat een getuigenis versterkt wordt door er met 
anderen over te praten. Hij vertelde het volgende over een twaalfjarige jongen: 

'Het maakt altijd indruk op mij wat een kracht er van een eenvoudig, onopgesmukt getuigenis 
uitgaat. Ik herinner me een twaalfjarige jongen die voor veel aanwezigen opstond om zijn 
getuigenis te geven. Omdat hij beefde van angst en emotie, begaf zijn stem het. Hij kon niets 
meer zeggen en ons hart ging naar hem uit. De seconden kropen traag voorbij en de stilte 
werd pijnlijk. (...) Toen hief hij zijn hoofd op en zei zachtjes: "Broeders en zusters, mijn getuige-
nis is te klein." Hij schraapte zijn keel en ging zitten. Hij had zijn boodschap gebracht. Toen 
dacht ik, en dat denk ik nog steeds: wat een terechte opmerking. Wiens getuigenis is niet te 
klein? Wiens getuigenis moet niet groter worden? Na die toespraak van één zin heb ik in die 
dienst erkend dat ook mijn getuigenis te klein was en dat ik zou zorgen dat het groter werd 
door vaker mijn getuigenis te geven. Dat had ik geleerd door die duidelijke, eenvoudige 
uitspraak' (Marvin J. Ashton, Ensign, mei 1977, blz. 67). 

Bespreking • Hoe komt het volgens jou dat ons getuigenis sterker wordt als we het aan anderen 
en citaat vertellen? 

Laat dit door de jongemannen bespreken; lees daarna de volgende uitspraak voor: 

'Als iemand zijn getuigenis geeft, ontvangt hij nieuwe kracht en geestelijke macht. Ik geloof dat 
dit komt door het zoeken naar woorden om ons geloof onder woorden te brengen. Daardoor 
wordt het voor onszelf een grotere realiteit. Als je iemand vertelt hoeveel je van je ouders 
houdt, worden je gevoelens daarover vanzelf nog intenser. Als je iets overdenkt om het onder 
woorden te kunnen brengen, wordt het voor jezelf ook duidelijker. (...) Als iemand in het 
openbaar zijn getuigenis geeft, verkrijgt hij vaak belangrijke inzichten in het evangelie. 

' ( . . . ) Als we over onze gevoelens praten, zijn we er lang genoeg bewust mee bezig om te 
beseffen hoe belangrijk ze voor ons zijn. Als we regelmatig ons getuigenis geven, worden we 
ons bewust van wat we weten en voelen en wordt het een deel van onszelf' (Margaret Hoopes, 
'Community and Communing', Ensign, januari 1978, blz. 50). 

Tot slot 

Leg uit dat het heel belangrijk is dat we van de waarheid getuigen omdat ons getuigenis groeit 
als we het aan anderen vertellen. Het geven van een getuigenis komt zowel ten goede aan 
degene die het geeft als aan degene die ernaar luistert. 

Geef de jongemannen uw getuigenis. 

Geef elke jongeman een kaartje met daarop de tekstverwijzing naar LV 62:3. Laat ze de 
tekst opzoeken en onderstrepen. Spoor ze aan deze tekst de komende week uit het hoofd 
te leren. 

Kom hierop tijdens de volgende quorumvergadering terug. 

Stel, als vervolg op deze les, een datum vast voor een getuigenisdienst waarin de 
jongemannen de gelegenheid krijgen om hun getuigenis aan het quorum te geven. 

Adviseur en 
getuigenis 

Kaartje en 
aansporing 

Aanbevolen 
activiteit 
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Doeltreffend huisonderwijs 46 
DOEL Elke jongeman duidelijk maken hoe je doeltreffend huisonderwijs kunt geven. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Leer en Verbonden 20:46-57. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten. 

3. Maak kopieën van de in de les beschreven situaties voor een rollenspel. Deel ze vóór de 
quorumvergadering aan een aantal jongemannen uit. 

4. Bestudeer de situaties voor elk rollenspel zorgvuldig. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Huisonderwijzers hebben tot taak de hun toegewezen gezinnen te helpen 

Verhaal Harry van der Voort is priesterschapsdrager en woont met zijn moeder in een kleine gemeente. 
De vader van Harry is door een auto-ongeluk om het leven gekomen toen Harry nog jong 
was en Harry werkt om zijn moeder en jongere zusjes financieel bij te staan. Hij doet met veel 
activiteiten van zijn quorum niet mee om kleding en voedsel voor het gezin te kunnen kopen. 
Hoewel ze actief zijn, hebben Harry noch zijn moeder het gevoel dat ze echt in de gemeente 
zijn opgenomen. 

• Op welke manier zou het priesterschapsquorum Harry kunnen helpen? 

Laat deze vraag door de jongemannen bespreken. Laat hen inzien dat het quorum de taak 
heeft om Harry te helpen en dat het tot de taak van de huisonderwijzers behoort om het gezin 
te helpen. 

• Als jij een van de huisonderwijzers was, wat zou jij dan kunnen doen om zuster Van der 
Voort en haar gezin te helpen? Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat ze het gevoel kregen dat 
ze in de gemeente welkom en nodig zijn? 

Breng de jongemannen tot het inzicht dat het belangrijk is om het gezin Van der Voort te 
bezoeken, maar dat er meer inspanning van ze gevraagd wordt. Om huisonderwijs effectief 
te laten zijn is een maandelijks bezoek niet voldoende. Het hoort bij de taak van de huis-
onderwijzers om te helpen voorzien in de geestelijke en materiële noden van het gezin. 

Taken van de huisonderwijzer 
• Welke taken hebben huisonderwijzers? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. Laat ze LV 20:46-57 lezen. Laat ze de 
verzen die hen belangrijk lijken, onderstrepen. 

• In welk vers wordt de taak van de huisonderwijzer beschreven? 

• Door wie worden Aaronisch-priesterschapsdragers tot de taak van huisonderwijzer geroe-
pen? (Door de Heer, via zijn vertegenwoordigers, de plaatselijke priesterschapsleiders.) 

Om de jongemannen meer inzicht te geven in het huisonderwijs kunt u praktijksituaties als 
hieronder laten spelen. Geef telkens twee jongemannen de opdracht de rol van huisonder-
wijzer op zich te nemen en de volgende situaties te spelen. Geef elk koppel een van de 
kopieën waarop een situatie beschreven staat. U kunt samen met de bisschop de rol van de 
gezinsleden vertolken. U kunt eventueel ook een aantal jongemannen mee laten spelen. 

Tekst en 
bespreking 

Rollenspel 
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Situatie 1 

Lees het volgende voor: 

Twee huisonderwijzers zijn pas toegewezen aan het gezin Van Aalst. Dit gezin is actief in de 
wijk en bezoekt alle vergaderingen. Richard van Aalst is priester en zegent vaak het avond-
maal in. De jongste van de twee huisonderwijzers is ook priester en kent Richard van school. 
Hij weet dat Richard op school met een paar vrienden drugs en sterke drank gebruikt en op 
weg is om inactief te worden. De twee nieuwe huisonderwijzers komen voor het eerst bij 
elkaar om te bespreken hoe ze 'hun' gezinnen kunnen helpen. De oudste van de twee vertelt 
de jongste dat de leden van het gezin Van Aalst actief zijn en dat er, voor zover bekend, 
geen problemen zijn. 

Laat twee jongemannen spelen hoe het gesprek tussen de twee huisonderwijzers verder 
verloopt. 

Situatie 2 
Lees het volgende voor: 

Twee huisonderwijzers, een priester en een hogepriester gaan al maanden op bezoek bij het 
gezin De Groot. Broeder De Groot is op leeftijd en zit in een rolstoel, en zuster De Groot is niet 
in staat om buiten te werken. De huisonderwijzers hebben gezien dat er veel aan de tuin 
gedaan moet worden en ze zouden graag willen helpen, maar steeds als ze vragen of ze iets 
kunnen doen zegt broeder De Groot dat hij het niet zou weten. De huisonderwijzers hebben 
de situatie met elkaar besproken en zijn tot de slotsom gekomen dat er nu toch iets gedaan 
moet worden. De huisonderwijzers zitten nu bij het gezin De Groot thuis. 

Laat twee jongemannen spelen hoe de huisonderwijzers de familie De Groot kan helpen 
zonder hun zelfrespect aan te tasten. 

Situatie 3 

Lees het volgende voor: 

Twee huisonderwijzers hebben enige maanden geleden een aantal gezinnen in de wijk toege-
wezen gekregen. Een paar gezinnen zijn actief, andere niet. De oudste van de twee huison-
derwijzers is hogepriester maar neemt het met zijn taak als huisonderwijzer niet zo nauw. 
Als hij een gezin bezoekt, spreekt hij over het weer en wat er zoal te pas komt. De jongste van 
de twee weet dat de gezinnen hulp nodig hebben, maar hij weet dat hij niet alleen op bezoek 
kan gaan of de taken van zijn oudere collega over kan nemen. De Aaronisch-priesterschaps-
drager belt zijn oudere collega elke maand op om te vragen wanneer ze de gezinnen gaan 
bezoeken. Hij staat nu op het punt te gaan bellen. Hij is vastbesloten om met zijn collega op 
pad te gaan en er iets goeds van te maken, zodat de gezinnen geholpen worden. 

Laat door twee jongemannen het gesprek tussen de twee huisonderwijzers spelen. 

Bespreking Als de drie situaties gespeeld zijn, laat u de quorumleden nog meer manieren noemen waarop 
ze op de situaties zouden kunnen reageren. Zorg dat tijdens de bespreking de volgende 
punten aan de orde komen: 

1. Huisonderwijzers moeten met elkaar overleggen. 

2. Huisonderwijs houdt meer in dan het bezoeken van een gezin. Goede huisonderwijzers 
tonen oprechte zorg voor de leden van de gezinnen en hun behoeften. 

3. Soms bereikt de jongere partner meer met een gezinslid van zijn eigen leeftijd dan zijn 
oudere collega. 

4. Huisonderwijzers moeten er alles aan doen om het gezin dat hulp krijgt, in zijn waarde te 
laten. 

5. Een concreet voorstel voor het geven van hulp sorteert vaak meer effect dan de vraag of er 
nog ergens hulp voor nodig is. 

6. Als de oudste van de twee huisonderwijzers niet goed leiding kan geven, moet de jongste 
heel verstandig en zorgvuldig te werk gaan als hij zijn collega wil aansporen. 
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7. Om het hoofd van het gezin te helpen om in de behoeften van het gezin te voorzien, moeten 
de huisonderwijzers bij het regelen van hun huisbezoek allereerst met het hoofd van het 
gezin overleg plegen. 

Vul deze lijst aan met punten uit uw eigen ervaring als de jongemannen daardoor beter zullen 
begrijpen wat hun taak is. Gebruik deze praktijksituaties om de jongemannen te laten beseffen 
dat doelmatig huisonderwijs heel belangrijk is. 

Huisonderwijzers kunnen iemands leven veranderen 
Verhaal Lees het volgende verhaal voor, of vertel het: 

'"Ik dank de hemel voor huisonderwijzers." 

'Dat waren de nadrukkelijke woorden van broeder Bjarne Engman toen hij vertelde over de 
gebeurtenissen die ertoe hadden bijgedragen dat zijn gezin weer actief was geworden. (...) 

'"Op mijn werk ontmoette ik een dame die niet rookte en geen koffie dronk. Ik vroeg haar of ze 
mormoon was en ze bevestigde dat. 

'We kwamen met elkaar in gesprek en het gevolg was dat de gemeentepresident bij ons op 
bezoek kwam. We vroegen of de zendelingen ons konden komen bezoeken," herinnerde 
broeder Engman zich. 

'"Nee," zei de gemeentepresident, "jullie zijn lid, we zullen jullie huisonderwijzers sturen." 

'Die huisonderwijzers waren fijne mensen. Zij waren er de oorzaak van dat we hernieuwde 
belangstelling voor het evangelie kregen. Ze kwamen vaak. Ze zorgden op alle mogelijke 
manieren voor ons. Ze waren zo goed op de hoogte en besteedden zoveel tijd aan ons, 
dat we zeker wisten dat ze echt belangstelling voor ons hadden. We wisten dat ze van ons 
hielden. 

'Wij reageerden maar flauwtjes en ik denk dat ze zich wel eens ontmoedigd hebben gevoeld. 
Ze baden iedere keer met ons. Die gebeden raakten ons ten slotte. Op een avond vroegen ze 
ons of we wilden bidden. Ik zei dat ik dat wel wilde, als mijn vrouw het ook zou doen. Ze wilde 
dat wel en het was een heel goede geestelijke ervaring. 

'Geduldig en met veel wijsheid hielpen de huisonderwijzers hen verder vooruit en nodigden ze 
uit voor de zondagsschool. 

'"We werden verwelkomd op een manier die we nooit zullen vergeten," zei zuster Engman. 
"Het leek wel of de verloren zoon was teruggekeerd. 

'"De leden waren zo vriendelijk. We werden bij hen thuis uitgenodigd en zij kwamen ook bij ons 
op bezoek. Het duurde niet lang of we begonnen de geest van het evangelie weer te voelen. 
We wilden graag dat onze kinderen gedoopt werden." 

' ( . . . ) De kinderen werden door zendelingen onderwezen. Maar aan de huisonderwijzers werd 
gevraagd of ze de oudere kinderen wilden dopen. Broeder Engman was geen priesterschaps-
drager. 

'De huisonderwijzers, Svenerik Thompson en Preben Devantie spraken met de leden van het 
gezin Engman over de gezinsavond. 

'"De eerste keer hielden we onze gezinsavond met de huisonderwijzers erbij. Het ging gewel-
dig. We kregen een les, deden wat spelletjes over de kerk en we kregen daarna iets lekkers te 
eten en te drinken," vertelde zuster Engman. 

'"Daarna gingen we zelf gezinsavond houden," voegde broeder Engman er aan toe. "Dat heeft 
ons gezin heel goed gedaan." 

'Nu zijn ze helemaal actief in de kerk. Broeder Engman is lid geworden van de hoge raad van 
de ring Kopenhagen (Denemarken). Daarvóór was hij lid van het districtspresidium. 

'Zuster Engman is applicatieleidster en secretaresse van het jeugdwerk geworden en ze is 
ook voorzitter van het wijkkoor.' ('Home Teachers Show the Way', Church News, 16 november 
1974, blz. 12.) 

• Wat hebben deze huisonderwijzers gedaan om dit gezin te helpen? 
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Persoonlijke 
ervaringen 

U kunt misschien iets vertellen over een persoonlijke ervaring met doelmatig huisonderwijs. 
Vraag de jongemannen ook iets over hun eigen ervaringen te vertellen. 

Tot slot 

Getuigenis Getuig dat de Heer het huisonderwijs heeft ingesteld voor het welzijn van de heiligen. Hij heeft 
priesterschapsdragers voor deze belangrijke taak geroepen. Wij moeten die taak met de 
nodige wijsheid uitvoeren. Huisonderwijs vereist voortdurende zorg voor de gezinnen die aan 
ons zijn toegewezen en het is nodig dat we ons steeds weer bezinnen over de vraag hoe die 
gezinnen het beste geholpen kunnen worden. We kunnen dit niet zonder de hulp van de Heer, 
en Hij staat altijd klaar om te helpen als we erom vragen. 

Aansporing Spoor de jongemannen aan om meer betrokken te raken bij de gezinnen die hun als huis-
onderwijzers zijn toegewezen. Daag ze uit om minstens een keer per maand een manier te 
zoeken om te laten zien dat ze de hun toegewezen gezinnen een warm hart toedragen. 
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Eerlijkheid 47 
DOEL Elke jongeman aanmoedigen zichzelf onder de loep te nemen en ernaar te streven om in alles 

eerlijk te zijn. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: Exodus 20:13-17 en Alma 7:20. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Oneerlijkheid maakt ongelukkig; eerlijkheid brengt vrede 

Vertel het volgende verhaal van ouderling Gordon B. Hinckley: 

'Ik heb in mijn leven veel anonieme brieven ontvangen, maar een daarvan was toch wel heel 
interessant. Er zat een bankbiljet van twintig dollar in met een briefje erbij dat degene die dit 
schreef lang geleden eens bij mij aan de deur was geweest. Toen hij aangebeld had en er niet 
werd opengedaan, had hij aan de deur gevoeld en gemerkt dat die niet op slot was. Hij was 
naar binnen gegaan en had een beetje in het huis rondgelopen. Op het dressoir lag een biljet 
van twintig dollar. Hij had het gepakt en was weggegaan. In de loop van de jaren was zijn 
geweten gaan knagen en nu stuurde hij me het geld terug. 

'Hij had geen rente berekend over de periode waarin hij mijn geld had gebruikt, maar tijdens 
het lezen van zijn aandoenlijke brief bedacht ik me hoeveel rente hij had moeten betalen voor 
de vijfentwintig jaar waarin hij steeds zijn geweten had voelen knagen. Hij had geen vrede 
gevonden tot op het moment waarop hij me het geld had teruggegeven' (Ensign, mei 1976, 
blz. 60). 

• Hoe komt het volgens jou dat oneerlijkheid je ongelukkig maakt? 

Citaat Lees de volgende uitspraak over het belang van de vrede en de vreugde die voortkomen uit 
een rechtschapen manier van leven: 

'Soms, en onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om aan dingen te ontsnappen -
aan gevangenismuren, verkeerde vrienden, slecht gezelschap, vervelende mensen, je oude 
omgeving - maar nooit aan onszelf. Als we 's avonds in bed stappen, zijn we daar alleen met 
onze eigen gedachten, of we dat leuk vinden of niet. Als we 's morgens wakker worden 
is de situatie nog steeds hetzelfde, of we dat leuk vinden of niet. Het meest blijvende in het 
leven (en ongetwijfeld ook in de dood) is ons zelfbewustzijn. Aangezien dat zo is, kan ik me 
geen meelijwekkender persoon voorstellen dan degene die zich in zijn eigen gezelschap niet 
op zijn gemak voelt - ongeacht waar hij heen gaat, hoe snel en hoe ver dat ook mag zijn' 
(Richard L. Evans, Richard Evans' Quote Book, blz. 214). 

Adviseur Leg uit dat het niet nodig is dat we last hebben van een schuldig geweten. We hebben de 
Heilige Geest om onze daden en gedachten dusdanig te sturen dat we vreugde kunnen 
hebben. Maar iedere keer als we niet naar de Geest van de Heer luisteren, verliezen we iets 
van onze innerlijke vrede en van ons geluk. 

Alle goede verhoudingen berusten op eerlijkheid 

Tekst en Leg uit dat eerlijkheid de basis is van alle goede verhoudingen. Veel van de tien geboden 
bespreking laten ons zien hoe we vreedzaam met anderen samen kunnen leven. 

Laat de jongemannen Exodus 20:13-17 lezen en onderstrepen. 

• Hoe wordt ons in deze verzen geleerd dat we eerlijk moeten zijn? Welke waarde hecht de 

Citaat en 
bespreking 
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Adviseur 

Bespreking 

Tekst en 
bespreking 

Heer volgens deze verzen aan eerlijkheid? 

Leg uit dat goede intermenselijke verhoudingen afhankelijk zijn van de mate waarin mensen 
elkaar kunnen vertrouwen. Er worden verdragen tussen landen gesloten op basis van vertrou-
wen. Als er tussen landen gebrek aan vertrouwen is, worden de diplomatieke betrekkingen 
verbroken, de handel komt stil te liggen en andere vreedzame betrekkingen houden op te 
bestaan. Oorlog kan daarvan het gevolg zijn. Handels- en diplomatieke betrekkingen kunnen 
pas weer tot stand komen als het vertrouwen tussen de landen is hersteld. 

Hetzelfde geldt voor intermenselijke verhoudingen. We willen banden aanknopen met mensen 
die we kunnen vertrouwen. We hebben respect voor mensen die getoond hebben eerlijk te zijn 
in hun omgang met ons en anderen. Als we denken aan degenen die we het meest respecte-
ren, zal blijken dat het mensen zijn waarvan we zeker weten dat ze doen wat ze zeggen en dat 
ze eerlijk tegen ons zijn. 

• Hoe weet je dat je iemand kunt vertrouwen? (Door je omgang met die persoon.) 

• Waaruit is je gebleken dat je je ouders, de bisschop en je vrienden kunt vertrouwen? 

Laat de jongemannen iets vertellen over ervaringen die ertoe hebben geleid dat ze anderen 
zijn gaan vertrouwen. Wijs erop dat in al die gevallen sprake is van integriteit van degene die 
het vertrouwen gewonnen heeft. 

Een van de belangrijkste eigenschappen van de Heer is dat Hij Zich altijd aan zijn woord 
houdt. 

Laat een van de jongemannen Alma 7:20 voorlezen en onderstrepen. 

• Draagt dit vers voor jou bij aan de wetenschap dat je de Heer kunt vertrouwen? 

• Wat betekent het voor ons dat de Heer niet afwijkt van wat Hij zegt? 

• Hoe kan dit vers jou helpen in je gedrag ten opzichte van anderen? 

Zorg ervoor dat de jongemannen begrijpen dat we de Heer gaan vertrouwen omdat we weten 
dat Hij eerlijk is ten opzichte van ons. Wij moeten eerlijk zijn tegenover anderen, zodat zij ons 
kunnen vertrouwen. 

Citaat 

Bespreking 

Verhaal en 
bespreking 

Door eerlijkheid bereiden we ons voor op het dienen van de Heer 

Leg uit dat we ons, als we eerlijk zijn, voorbereiden op het dienen van de Heer. Je kunt geen 
goede zendeling zijn als je niet geleerd hebt om eerlijk te zijn. Lees de volgende uitspraak 
van president N. Eldon Tanner voor: 

'Er bestaat geen mooiere eigenschap dan eerlijkheid in alles wat we doen. (...) Ik vind het heel 
jammer dat te moeten melden dat er gevallen bekend zijn dat mensen, zowel mannen als 
vrouwen, gelogen hebben om naar de tempel of op zending te kunnen gaan. De Heer heeft 
gezegd dat niets onreins de tempel van God kan binnengaan. (Zie LV 97:15.) Als iemand een 
gesprek heeft voor een tempelaanbeveling of voor een zending, moet hij beseffen dat de 
bisschop en de ringpresident de Heer vertegenwoordigen en dat hij de Heer antwoord geeft 
en de Heer toezeggingen doet. De Heer weet het en Hij laat niet met zich spotten. (...) 

'Toekomstige zendelingen moeten beseffen dat de Heer mensen wil hebben die hij volkomen 
kan vertrouwen, die in alle opzichten rein en waardig zijn om Hem in het zendingsveld te verte-
genwoordigen. Als je daarvoor niet waardig bent, neem dan geen roeping aan, lieg niet om er 
toch te komen maar bekeer je en bereid jezelf er zo op voor' (Ensign , mei 1976, blz. 44). 

• Waarom is het zo belangrijk dat je niet liegt tegen onze priesterschapsleiders? 

Leg er de nadruk op hoe belangrijk het is dat de jongemannen zorgen dat ze waardig blijven 
om op zending te kunnen gaan. 

Vertel dat een van de leiders van de kerk in Zuid-Amerika als kind leerde om eerlijk te zijn. 

Vertel het volgende verhaal: 

'Toen Ben Pantoja uit Santiago in Chili zes jaar was, gingen zijn ouders naar een stad in 
de buurt om levensmiddelen voor het gezin te kopen. Toen ze weg waren zei het achtjarige 
broertje van Ben: "Laten we een ijsje gaan kopen." 
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'Nu was een ijsje voor Ben en zijn zusje Mercedes een hele traktatie. Ze vroegen hun broertje 
waar ze het geld vandaan moesten halen. Hij zei dat hun vader gezegd had, dat ze, als ze iets 
lekkers wilden, geld uit het geldkistje mochten pakken. In zijn hart wist Ben dat het niet waar 
was, maar het vooruitzicht van een ijsje was er de oorzaak van dat hij het verschil tussen goed 
en kwaad niet meer zo goed zag. 

'Ze gingen een ijsje kopen. Toen hun ouders terugkwamen, liep Bens moeder naar het geld-
kistje om het geld dat ze over hadden erin terug te doen. Toen merkte ze dat er geld 
verdwenen was. De kinderen werden ondervraagd en de waarheid kwam aan het licht. 

'Die avond nam Ben Pantoja zich voor dat hij nooit meer oneerlijk zou zijn, dat hij nooit meer 
iets zou doen waarvan hij wist dat het niet goed was. Omdat hij zich aan dat voornemen 
heeft gehouden, is hij nu een van de leiders van de kerk in Zuid-Amerika' (Lynn Mickelsen, 
'Stretching the Truth', New Era, april 1992, blz. 4). 

• Hoe heeft het besluit dat Ben als kind nam er volgens jou voor gezorgd dat hij een leider in 
de kerk is geworden? 

Tot slot 
Adviseur 

Getuigenis en 
aansporing 

Vertel de jongemannen dat de Heer ons de kans heeft gegeven om te worden zoals Hij is en 
om mettertijd een god te worden. We kunnen ons onmogelijk voorstellen dat we kunnen wor-
den zoals onze hemelse Vader is, als we niet eerlijk kunnen zijn tegenover anderen en onszelf. 

Getuig van de waarde van eerlijkheid in uw leven. Spoor de jongemannen ertoe aan om na te 
gaan hoe eerlijk ze zijn en ernaar te streven nog eerlijker te worden door gehoor te geven aan 
de influisteringen van de Heilige Geest. 
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48 Door je opleiding ben je later 
beter in staat anderen te helpen 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat een opleiding waardevol is om later een gezin te kunnen 
onderhouden en een betere dienstknecht van de Heer te worden. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer onder gebed: 2 Nephi 9:28-29 en Leer en Verbonden 88:78-80. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 

b. Potloden voor het onderstrepen van teksten. 

3. Maak een lijst van opleidingsmogelijkheden in uw buurt. 

4. Naar keuze: Maak kaartjes met daarop de aansporing die aan het eind van de les staat. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Tekst en 
bordbespreking 

Citaat 

Adviseur 

Tekst en 
bespreking 

Er is ons gezegd dat we ons moeten ontwikkelen 
Laat een lid van het quorum LV 88:77-80 voorlezen. Laat de jongemannen de sleutelwoorden 
in deze tekst onderstrepen. 

• Wat wil de Heer volgens deze verzen dat wij leren? (De beginselen, leerstellingen en wetten 
van het evangelie. Daarnaast ook wetenswaardigheden over de aarde, de hemelen, 
geschiedenis, actuele zaken, ons eigen land en andere landen.) 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord. 

Leg uit dat de Heer wil dat we zoveel mogelijk leren over heel veel onderwerpen. 

• Wat is de belangrijkste kennis die we kunnen verwerven? 

Lees de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson voor: 

'De waarheden waarop onze eeuwige zaligheid berust zijn de belangrijkste waarheden die we 
moeten leren. Niemand heeft een goede opleiding genoten als hij niet weet waar hij vandaan 
komt, waarom hij hier is en waar hij in het leven hierna naar toe kan gaan. Hij moet in staat zijn 
om een goed antwoord te geven op de vraag die Jezus gesteld heeft: "Wat weet u over 
Christus?" 

'Deze wereld kan ons die dingen niet leren. De belangrijkste kennis die we kunnen verwerven 
is daarom de kennis van het evangelie en van Degene die het ons bekend gemaakt heeft: 
Jezus Christus zelf' ('In His Steps', Ensign, september 1988, blz. 4-5). 

Leg uit dat de Heer wil dat we veel kennis verwerven, maar geestelijke kennis is het belang-
rijkste, en daardoor zullen we beter in staat zijn om andere kennis goed te gebruiken. 
Geestelijke kennis bereidt ons voor op onze ontmoeting met God, en dat is het doel van het 
sterfelijk bestaan. Wereldse kennis kan ons zelfs helpen om meer op God te gaan lijken, 
maar geestelijke kennis zal ons zalig maken. 

Vraag de jongemannen om LV 8:80 nog eens op te zoeken. 

• Wat moet ons doel zijn bij alle kennis die we tot ons nemen? 

Laat een jongeman 2 Nephi 9:28-29 voorlezen. Laat de jongemannen de kernwoorden 
onderstrepen. 

• Waarom denk je dat mensen die veel kennis verworven hebben, de neiging vertonen om 
niet meer naar de raad van God te luisteren? (Mensen die een opleiding genoten hebben, 
worden soms hoogmoedig vanwege de kennis en de vaardigheden die ze bezitten. Ze 
hebben het gevoel dat ze het allemaal zelf in de hand hebben, worden minder nederig en 
vertrouwen minder op de Heer.) 
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• Hoe kan deze tekst ons helpen als we dingen van de wereld leren? (Deze tekst kan ons 
eraan herinneren dat kennis goed voor ons is als we nederig blijven.) 

Adviseur Benadruk dat de Heer wil dat we kennis en wijsheid verwerven, maar dat we tijdens dat 
proces moeten blijven erkennen dat we van Hem afhankelijk zijn. Als wij de geboden onder-
houden en blijven geloven, zullen we worden gezegend vanwege het feit dat we ijverig en 
verstandig naar kennis streven. 

Met een opleiding hebben we kans op een goede baan 
Bespreking Leg uit: een belangrijke reden voor het volgen van een opleiding is dat we daardoor kans 

maken op een goede baan en goed voor ons toekomstige gezin kunnen zorgen. Je hoeft een 
opleiding niet altijd op school te volgen. Sommige vakken kun je in de praktijk leren. Toch is 
bijna overal ter wereld voor de meeste banen een opleiding in het beroepsonderwijs of op de 
universiteit vereist. 

• Welke opleidingen kunnen jonge mensen in dit gebied volgen om zich op een carrière voor 
te bereiden? 

Zet de antwoorden van de jongemannen op het bord en vertel ze welke andere mogelijkheden 
er nog zijn. 

Adviseur • Welke invloed heeft het soort werk dat je doet op je leven? (De jongemannen kunnen noe-
men: de plek waar je gaat wonen, hoeveel ze voor hun gezin gaan verdienen, de soort men-
sen waarmee ze om zullen gaan, hun lichamelijk en geestelijk welzijn.) 

Leg uit: omdat ons werk zo'n grote invloed op ons leven heeft, moeten we ervoor zorgen dat 
we iets gaan doen wat we leuk vinden en wat we goed kunnen. Omdat we zoveel tijd van ons 
leven aan het werk zijn, moeten we ons goed op dat werk voorbereiden. Het is ook belangrijk 
dat ons werk ons in staat stelt anderen op een goede manier te dienen. 

President Spencer W. Kimball heeft ons de volgende raad gegeven: 'Ik weet zeker dat je geen 
bevrediging zult vinden als je alleen maar in je levensonderhoud wilt voorzien. Dat is wel 
belangrijk, maar het moet van minder belang zijn dan het helpen van de Heer bij het tot stand 
brengen van de onsterfelijkheid en het eeuwig leven van de mens, het onzelfzuchtig dienen. 
Ik hoop dat jullie, die een lerarenopleiding volgen, die opleiding niet zozeer volgen vanwege 
het maandelijkse salaris dat je zult krijgen, maar om mensen te inspireren, om in veel mensen 
geloof en karakterstructuur aan te brengen. Ik hoop dat jullie opleiding en jullie baan een mid-
del zal zijn om een doel te bereiken, en geen doel op zichzelf. (...) Doe goede dingen voor 
de eer van God en voor het welzijn van de mensheid' (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
blz. 257). 

Bespreking en • In hoeverre zijn een automonteur, een burgemeester, een tandarts en een boer tijdens hun 
citaat werk bezig God te dienen? 

Vraag de jongemannen om gewone werkzaamheden te noemen en te bespreken in hoeverre 
mensen die dit werk doen de Heer dienen. 

Leg uit dat elk eerzaam beroep in de ogen van de Heer goed is. Ouderling Boyd K. Packer 
heeft gezegd: 'leder eerlijk beroep is van grote waarde. Gebruik het woord minderwaardig 
niet voor werk waar de wereld, of de mensen die er wonen, beter van worden' (Ensign, 
mei 1982, blz. 84). 

Je moet je je hele leven blijven ontwikkelen 

Citaat Leg uit dat sommige mensen ontwikkeling alleen maar nuttig vinden als ze er een baan door 
kunnen krijgen. Maar de Heer wil dat we steeds, ons hele leven, kennis blijven vergaren. 

• Hoe kun je, behalve bij het vinden van een baan, verder nog profijt hebben van je 
ontwikkeling? 

Spoor de jongemannen aan om hun interessesfeer te verruimen. Op hun zending kunnen ze 
veel profijt hebben als ze veel bestudeerd hebben, zoals talen, literatuur, aardrijkskunde en 
geschiedenis. 
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Tot slot 
Aansporingen Zet de volgende aansporingen op het bord, of deel kaartjes uit waarop ze geschreven staan. 

1. Bestudeer het evangelie ijverig en onder gebed. 

2. Vergaar wereldse kennis ter voorbereiding op je carrière en om de Heer beter te kunnen 
dienen. 

3. Zorg voor het juiste evenwicht tussen godsdienstige en wereldlijke studie. 

4. Streef je hele leven naar meer ontwikkeling. 

5. Doe je voordeel met de kansen die je nu hebt om je te ontwikkelen. 
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Wij hebben een prachtig erfgoed 
gekregen 

DOEL Elke jongeman duidelijk maken dat hij deelheeft aan een prachtig erfgoed omdat hij lid is van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer de volgende teksten: 2 Tessalonicenzen 2:2-3; Matteüs 24:11-12; Jesaja 24:5; 
2 Timoteüs 4:3-4 en Amos 8:11-12. 

2. Benodigd materiaal: 
a. De standaardwerken (elke jongeman behoort zijn eigen standaardwerken mee te 

brengen). 
b. Potloden voor het onderstrepen van teksten. 

3. Tref voorbereidingen voor het vertonen van de videofilm Het eerste visioen (Multivideo 1, 
56100120) en De herstelling van het priesterschap (56107120). 

OPMERKING Deze les is bedoeld als hulpmiddel voor leerkrachten om jonge mensen eraan te herinneren 
welke grote erfenis ze hebben gekregen als lid van de kerk van de Heer op aarde. Deze les 
kan twee lesperioden in beslag nemen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Er heeft een grote afval plaats gevonden 
Adviseur Leg uit dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde zijn kerk gesticht heeft. Hij heeft aposte-

len en andere leiders geordend om na zijn dood de kerk te leiden. Deze leiders hebben het 
evangelie in de hele wereld gepredikt en veel gemeenten van de kerk gesticht. Sommige 
mensen begonnen echter veranderingen aan te brengen in de leerstellingen van de Heiland 
en veel mensen werden daardoor misleid. 

Teksten en Schrijf de volgende tekstverwijzingen op het bord: 
bespreking 2 y e s s a | o n j c e n z e n 2:2-3 

Matteüs 24:11-12 

Jesaja 24:5 

2 Timoteüs 4:3-4 

Amos 8:11-12 

Vraag de jongemannen om deze teksten op te zoeken en ze te lezen om te zien wat er na de 
dood van Jezus met de kerk gebeurde. Iedereen zou na het bestuderen van deze teksten in 
staat moeten zijn om deze vragen te beantwoorden: 

• Wat gebeurde er met de kerk die Jezus tijdens zijn leven op aarde gesticht heeft? 

• Hoe gebeurde dat? 

Tijdens de bespreking kunt u een aantal van de volgende punten gebruiken: 

• Wat schreef Paulus aan de Tessalonicenzen over de gebeurtenissen die voor de tweede 
komst van de Heiland zouden plaatsvinden? (Ze zouden van de waarheid afdwalen. Zie 
Tessalonicenzen 2:2-3.) 

• Matteüs heeft opgeschreven wat de Heiland profeteerde over de gebeurtenissen die vóór 
zijn terugkeer naar de aarde zouden plaats vinden. Noem een van de dingen die volgens 
Jezus zouden gebeuren. (Velen zouden door valse profeten misleid worden. Zie Matteüs 
24:11-12.) 

• Wat zou er volgens Jesaja gebeuren met de verordeningen van het evangelie? (Ze zouden 
veranderd worden. Zie Jesaja 24:5.) 
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• Waarom zouden mensen zich van de waarheid afkeren? (Ze wilden leraren die zouden 
vertellen wat ze wilden horen, en dat hoefde niet per se de waarheid te zijn. Zie 
2 Timoteüs 4:3-4.) 

• Welke honger zou er volgens Amos ontstaan? (De honger naar het woord van de Heer. 
Zie Amos 8:11-12.) 

Adviseur 

Videofilm 

Tekst 

Getuigenis 

Het evangelie is op aarde hersteld 
Leg uit dat het afdwalen van de waarheid de afval wordt genoemd. Die heeft eeuwen 
geduurd. Toen brak de tijd aan waarin de Heer zijn ware evangelie door de profeet Joseph 
Smith herstelde, met alle machten en zegeningen die daarbij hoorden. 

Laat de videofilm Het eerste visioen zien. 

Lees met de jongemannen nog eens het verslag van Joseph Smith over zijn visioen door, 
zoals dat staat in Joseph Smith Geschiedenis 1:7-26. Misschien geeft u er de voorkeur aan 
om er gedeelten uit te lezen. U kunt ook een jongeman vragen om het verhaal te vertellen. 

Geef uw getuigenis dat het evangelie door Joseph Smith hersteld is. Vertel over een ervaring 
of een gevoel waardoor u wist dat het waar is. Vraag de leden van de klas te vertellen over 
ervaringen waardoor ze wisten dat het ware evangelie hersteld is. 

Adviseur 

Tekst 

Adviseur 

Tekst 

Adviseur 

Videofilm 

Door de herstelling van het evangelie hebben we grote zegeningen 

Leg uit dat er na het eerste visioen van Joseph Smith veel belangrijke dingen gebeurd zijn. 
Een daarvan was de herstelling van de macht van het priesterschap. Het Aaronisch en het 
Melchizedeks priesterschap werden op aarde hersteld. 

Terwijl Joseph Smith en Oliver Cowdery in mei 1829 bezig waren met de vertaling van het Boek 
van Mormon, besloten ze de Heer te vragen om aanwijzingen met betrekking tot de doop. 
Ze trokken zich terug in de bossen om te bidden, en tijdens hun gebed verscheen Johannes 
de Doper, legde zijn handen op hun hoofd en ordende hen. 

Vraag de jongemannen Joseph Smith Geschiedenis 1:69 te lezen om te zien wat Johannes de 
Doper zei. Vat vervolgens de verzen 70-72 samen. 

Leg uit: na de herstelling van het Aaronisch priesterschap hebben Petrus, Jakobus en Johan-
nes, drie apostelen van de Heer, het Melchizedeks priesterschap aan Joseph Smith en Oliver 
Cowdery verleend. Dit priesterschap omvatte ook het heilig ambt van apostel, waardoor ze het 
gezag kregen dat nodig was om de kerk te organiseren. 

Op 6 april 1830 kwam Joseph Smith met ongeveer vijftig anderen bijeen in een blokhut op het 
erf van Peter Whitmer sr. in Seneca County, in de staat New York. Daar werd De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen georganiseerd. Bij die gelegenheid werd 
afdeling 21 van de Leer en Verbonden gegeven. 

Laat de jongemannen LV 21:1-3 lezen. 

Leg uit dat de kerk die we nu kennen uit die organisatie is voortgekomen. De kerk maakt het 
ons mogelijk de Heer Jezus Christus te kennen en te aanbidden. We kunnen naar de kerk en 
naar de tempel gaan, waar we worden onderwezen aangaande de verzoening van Jezus 
Christus. We kunnen ook van het avondmaal nemen, dat ons herinnert aan het grote offer dat 
Jezus gebracht heeft. We kunnen de geboden van God leren onderhouden, waardoor we 
gelukkig zullen zijn in dit leven en in het leven hierna. In heilige tempels kunnen gezins- en 
familieleden aan elkaar verzegeld worden. 

Draai de videofilm De herstelling van het priesterschap. 

We hebben een erfenis van geloof 
Adviseur Leg uit dat veel mensen die in de eerste jaren na de herstelling lid werden van de kerk, een 

groot geloof hadden en heel moedig waren. Ze kregen met veel beproevingen te maken, 
vooral toen zij uit hun huizen verdreven werden en gedwongen waren om duizenden kilome-
ters te reizen om zich in de verlaten Salt Lake Valley te gaan vestigen. Zij hebben ons een 
navolgenswaardig voorbeeld gesteld. 
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Les 30 

• Hoe kwam het volgens jou dat de pioniers hun zware beproevingen konden doorstaan? 

Citaat President Gordon B. Hinckley heeft gezegd dat de verhalen over de pioniers bewijzen zijn van 
'een geweldig maar eenvoudig geloof, van een onvoorwaardelijke overtuiging dat de God 
van de hemel in zijn almacht alles in goede banen zou leiden en zijn eeuwige doeleinden in 
het leven van zijn kinderen zou realiseren. 

'Wij hebben zo'n sterk en brandend geloof in de levende God en in zijn levende, verrezen 
Zoon heel hard nodig, want dat grote geloof was het wat onze voorvaderen op de been hield' 
('The Faith of the Pioneers', Ensign, juli 1984, blz. 6). 

• Wat kun jij leren van de verhalen over de pioniers, waar jij in je leven iets aan hebt? 

Tot slot 
Citaat Lees het volgende getuigenis van president Joseph Fielding Smith voor: 

'Wij geloven dat de Heer, na een lange nacht van duisternis, ongeloof en afdwalen van de 
waarheden van het zuivere en volmaakte christendom, in zijn oneindige wijsheid de volheid 
van het eeuwige evangelie op aarde heeft hersteld. 

'Wij weten dat Joseph Smith een profeet is; dat de Vader en de Zoon in de lente van 1820 aan 
hem zijn verschenen om deze laatste bedeling van het evangelie in te leiden, dat hij door de 
gave en de macht van God het Boek van Mormon heeft vertaald, dat hij sleutelen en macht 
van engelen heeft ontvangen die hem speciaal voor dit doel werden gezonden, en dat de 
Heer hem het plan van zaligheid heeft geopenbaard. 

'Wij verkondigen dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het 
koninkrijk van God op aarde is, de enige plaats waar de mens het plan van zaligheid te weten 
kan komen en waar hij het gezag van het heilig priesterschap zal aantreffen' (Ensign, juni 1971, 
blz. 4). 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat het evangelie van Jezus Christus hersteld is. Breng de jongemannen 
tot het inzicht dat ze, vanwege hun lidmaatschap van De Kerk van Jezus Christus van de Heili-
gen der Laatste Dagen, een belangrijke erfenis van geloof en waarheid hebben ontvangen. 
Moedig ze aan om een krachtiger getuigenis van de waarheid van deze kerk te ontwikkelen, 
van het feit dat hij door Joseph Smith hersteld is en dat alle zegeningen van het eeuwig leven 
bereikbaar zijn voor degenen die getrouw zijn. 
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DOEL De woorden van levende profeten vormen een uitstekende bron voor aanvullende lessen. Als 
u behoefte hebt aan aanvullende lessen, kies daarvoor dan actuele toespraken die in De Ster 
gepubliceerd worden. Bij de voorbereiding en het geven van die lessen zult u leiding van de 
Heilige Geest ontvangen om in de concrete behoeften van de jongemannen te voorzien. Vertel 
de jongemannen van tevoren welke toespraken u gaat behandelen, zodat ze zich erop kun-
nen voorbereiden. Maak bij het samenstellen van deze lessen gebruik van uitspraken van de 
algemene autoriteiten, conferentietoespraken en de standaardwerken. 

VOORBEREIDING Volg dezelfde procedure bij de voorbereiding en het geven van deze lessen als bij die in het 
lesboek. Daarbij kunnen de volgende voorbereidende stappen een extra hulpmiddel zijn: 

1. Bepaal onder gebed welk evangeliebeginsel of welk begrip in de door u gekozen toe-
spraak behandeld wordt. Omschrijf twee of drie ondersteunende begrippen die het 
hoofdthema ondersteunen. 

2. Vraag u af: wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de jongemannen een beginsel begrij-
pen, hun geloof toeneemt, ze een bepaalde houding ontwikkelen, of gemotiveerd worden 
om hun gedrag te veranderen? 

3. Zorg voor lesmateriaal. Zoek aanvullende teksten uit de Schriften. Vraag de mediathecaris 
om bijbehorend visueel materiaal. 

4. Bereid een aantal vragen voor die slaan op de door u gekozen citaten en teksten uit de toe-
spraak. Wat is de betekenis van de citaten en de teksten? Maak ze op de jongemannen van 
toepassing (zie 1 Nephi 19:23). 

5. Kies onderwijsmethodes waarmee u de leden van de klas bij de les betrekt, en geef 
bepaalde opdrachten waarmee ze een aandeel in de les hebben. Raadpleeg het boek 
Onderwijzen - geen grotere roeping (33043) waarin lesmethodes worden uitgelegd. 

De volgende informatie kan nuttig zijn bij de voorbereiding van een les aan de hand van een 
toespraak. 
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Voor de quorumadviseur: 
lessen samenstellen aan de hand 

van conferentietoespraken 



LESSCHEMA 
Het volgende schema kan nuttig zijn bij de voorbereiding van een les die u ontleent aan een toespraak. 

Titel van de toespraak:  

Evangeliebeginsel of belangrijkste thema:  

Ondersteunende beginselen:  

1. Geef aan welk evangeliebeginsel en welke 
ondersteunende beginselen u gaat behandelen. 

2. Geef de leskern. 

• Bespreek wat de Heer en zijn profeten over dat 
evangeliebeginsel gezegd hebben. 

• Bespreek hoe ons geloof door het naleven van dit 
beginsel kan groeien en ons kan helpen bij het nemen van 
rechtvaardige beslissingen en bij het oplossen van onze 
problemen. 

3. Sluit de les af met een samenvatting van wat er is 
behandeld. 

• Schrijf het evangeliebeginsel en de ondersteunende 
beginselen op het bord. Gebruik aanschouwelijk 
materiaal, een verhaal, een plaat of denkvragen om 
de les te introduceren. 

• Zoek en bespreek teksten die in de toespraak 
worden aangehaald en bespreek ze. Doe dat ook met 
aanvullende teksten om het evangeliebeginsel te 
verduidelijken. 

• Stel vragen over citaten uit de toespraak. Vertel 
verhalen en voorbeelden uit de toespraak om het 
evangeliebeginsel toe te lichten. 

• Stel vragen en leid discussies waardoor de 
jongemannen zullen worden gestimuleerd de 
evangeliebeginselen in hun leven toe te passen. 

• Vraag de klas om iets over hun eigen ervaringen, 
gevoelens en getuigenis met betrekking tot het 
onderwerp te vertellen. Vertel ook iets over uzelf. 

• Geef uw getuigenis van de waarheid van het 
evangeliebeginsel waarover u in de les gesproken 
hebt en van de waarde die het voor u heeft. 
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