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Inleiding 

ALGEMENE 
INFORMATIE 

Onderwijzen 

Hulpbronnen 

Deze cursus is bestemd voor de jongevrouwen in de kerk. Door de lessen te bestuderen zal 
elke jongevrouw beter het plan gaan begrijpen dat de Heer voor haar heeft. Zij zal in staat 
zijn haar gedrag te baseren op evangeliebeginselen. 

Ouderling M. Russell Ballard heeft de volgende raad gegeven: 'De leerkrachten doen er 
goed aan de Schriften en hun lesmateriaal zorgvuldig te bestuderen, voordat ze naar ander 
materiaal grijpen. Het gebeurt te vaak dat leerkrachten van de goedgekeurde leerstof 
afwijken, zonder die goed te hebben doorgenomen. Wanneer leerkrachten voor het geven 
van een les de behoefte voelen naast de Schriften en handboeken aanvullend materiaal te 
gebruiken, dan komen daarvoor in de eerste plaats de tijdschriften van de kerk in 
aanmerking' (De Ster, oktober 1983, blz. 132-133). 

Het onderwijzen per onderwerp betekent herhaling, grondige bestudering, en leren over 
beginselen die met elkaar in verband staan totdat zij begrepen zijn en in het dagelijkse 
leven worden toegepast. Dit lesboek is onderverdeeld in afdelingen, die de volgende 
onderwerpen hebben: 

Als een dochter van God leven 

De taak vervullen die God je als vrouw heeft gegeven 

Bijdragen tot het gezinsleven 

Het priesterschap beter leren kennen 

Familiegeschiedenis en tempelwerk 

Betrokken raken bij het zendingswerk 

Je geestelijke instelling vergroten 

Een deugdzaam leven leiden 

Lichamelijk gezond blijven 

Je maatschappelijk en emotioneel ontwikkelen 

Je hulpbronnen beheren 

Leidinggevende eigenschappen ontwikkelen 

Bepaal bij het onderwijzen van die onderwerpen welke behoeften er onder de 
jongevrouwen in uw klas leven. Stel uzelf daarvoor de volgende vragen: 

Met welke problemen hebben zij te kampen? 

Welke lessen hebben zij al eerder gehad over dit onderwerp? 

Wat weten zij over dit onderwerp? 

Welke van deze lessen beantwoorden het best aan hun behoeften? 

Na deze behoeften van de jongevrouwen met zorg te hebben overwogen, bestudeert u 
lestitels en -doelen om te bepalen welke lessen het beste aan die behoeften beantwoorden. 
Door ruim van tevoren te plannen, kunt u er zeker van zijn dat de meisjes alle lesstof 
krijgen en dat u een volledig en evenwichtig leerplan afwerkt. 

De Schriften: Deze cursus is gebaseerd op de Schriften. Moedig de meisjes aan elke week 
hun standaardwerken mee te brengen naar de les. 

Geef uw lessen zo dat de Schriften iedere week gebruikt worden. Als uw tijd beperkt is en 
de aandacht verslapt, kies dan alleen die teksten die het doeltreffendst zijn. Gebruik de 
Schriften op een verstandige manier. Door uw voorbereiding kunnen zij een krachtig 
hulpmiddel worden bij uw les. 

De meisjes in uw klas behoren tijdens bijna iedere les zelf in de Schriften te lezen. Motiveer 
ze door vragen te stellen of problemen voor te leggen. U doet er waarschijnlijk goed aan de 
schriftuurplaats op te schrijven, zodat de meisjes weten waar zij moeten zoeken. 
Gewoonlijk behoort er een vraag gesteld te worden voordat de tekst gelezen wordt, daar de 
meisjes anders de tekst opnieuw moeten lezen om de vraag te kunnen beantwoorden. 
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Soms zal een meisje het juiste antwoord geven in haar eigen woorden zonder de tekst op 
te zoeken. Wanneer dat gebeurt, stelt u haar nog een paar vragen om haar zover te krijgen 
dat zij de tekst leest. Bijvoorbeeld: 'Hoe zei Paulus dat?' of 'Wat leren we nog meer uit 
deze tekst?' Voordat u de meisjes enthousiast kunt krijgen over het onderzoeken van de 
Schriften, zult u zelf dat enthousiasme moeten hebben. Bereid u daarop voor door de 
gedeelten die u de meisjes tijdens de les wilt laten onderzoeken zelf grondig te bestuderen, 
erover te bidden en te mediteren. 

Onderwijzen - geen grotere roeping {33043 120) is een waardevolle hulpbron voor alle 
leerkrachten. Het boek bevat suggesties voor het voorbereiden van lessen; de geestelijke 
voorbereiding, ideeën voor het lesgeven (zoals rollenspel, informele besprekingen, vragen, 
bordillustraties, aanschouwelijk onderwijs, en het betrekken van de leerlingen bij de les). 
Het bevat ook wenken voor het handhaven van orde in de klas, het inrichten van het 
klaslokaal, en andere wenken voor het ontwikkelen van uw vaardigheid als leerkracht. 
Maak bij het voorbereiden en onderwijzen van uw lessen goed gebruik van die hulpbron. 

De Ster. In De Ster staan artikelen en verhalen die u ter verrijking van de les kunt 
gebruiken. 

DE INDELING 
VAN DE LESSEN 

De belangrijkste Elke les bevat: 
onderdelen ] Een doel. Hierin staat wat u bij de meisjes wilt bereiken door de les. 

2. Voorbereiding. Hier wordt aangegeven wat u nodig hebt voor het geven van de les, 
zoals platen en uitreikbladen, en bovendien de opdrachten die voor de les gegeven 
moeten worden. De meeste platen die bij de lessen gebruikt worden, bevinden zich 
achter in dit lesboek. De nummers van de platen geven aan in welke volgorde zij zich 
achter in dit lesboek bevinden. Die platen behoren in het lesboek te blijven. De nummers 
die tussen haakjes staan, geven aan welke platen in de mediatheek te vinden zijn. 
Uitreikbladen en werkbladen staan meestal aan het eind van een les. Laat ze in het 
lesboek. U kunt ze wèl kopiëren. 

NB: Voor de meeste lessen zijn de standaardwerken, een bord en krijt nodig. 

3. Aanbevolen lesschema. De opmerkingen in de linkermarge geven aan welke 
onderwijsmethoden gebruikt kunnen worden. Het overige deel van de les bevat de 
informatie die onderwezen dient te worden. Kies uit deze informatie de stof en de 
methoden die het beste aan de behoeften van uw meisjes beantwoorden in de 
beschikbare tijd. (Zo nodig kunnen bepaalde lessen in twee lesperioden behandeld 
worden.) 

De les zelf bevat het volgende: 

a. De inleiding. Hierin wordt een manier voorgesteld om de les te beginnen, de 
aandacht van de cursisten te krijgen en hun belangstelling op te wekken. 

b. Onderdelen van de les. De afzonderlijke onderdelen van de les bevatten de 
belangrijkste denkbeelden. Onderricht elk onderdeel door middel van de Schriften, 
de verhalen, de uitspraken en de activiteiten die in dit lesboek staan. 

c. Tot slot. Hierin staat een samenvatting van de les en wordt er bijvoorbeeld gevraagd 
uw getuigenis te geven over het behandelde evangeliebeginsel. 

d. Toepassing van de les. Hierin wordt een duidelijk plan, een opdracht of een doel 
voorgesteld om elk meisje te helpen het besproken beginsel in haar leven toe te 
passen. (Als dat passend is, kunt u aan het begin van de volgende les de meisjes de 
tijd geven iets te vertellen over hun ervaringen bij het uitvoeren van de gegeven 
opdracht. U kunt dat stimuleren door bijvoorbeeld te zeggen: 'Verleden week hebben 
wij gesproken over . . . Hebben jullie het geprobeerd? Wat vonden jullie ervan?' 
Als de meisjes aarzelen hierop in te gaan, kunt u zeggen: 'Ik heb het geprobeerd, en ik 
heb het volgende ervaren . . .' Door hun over uw positieve ervaringen te vertellen, 
kunt u de meisjes helpen leren de beginselen in hun leven toe te passen.) 

e. Activiteiten. Dat zijn activiteiten in verband met de les die gepland kunnen worden 
ter aanvulling van de les. 
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JONGEVROUWEN U onderwijst jongevrouwen, niet zomaar lessen! Bid oprecht om inspiratie zodat u met uw 
ONDERWIJZEN onderwijs de jongevrouwen kunt helpen hun mogelijkheden als dochters van God te 

bereiken. 

Doeltreffend onderwijzen houdt in dat u elk meisje, haar ouders en haar gezinssituatie 
kent: 

Denk na over elk meisje en over haar gezinssituatie. 

Waardeer elk meisje en zie haar zoals onze Hemelse Vader haar ziet. 

Aanvaard elk meisje op haar eigen niveau en help haar in het evangelie te groeien. 

Zorg dat u meer te weten komt over elk meisje door uzelf af te vragen: 

Wat zijn haar interesses, verlangens, talenten en doelen? 

Wat is haar achtergrond en ervaring: Thuis? In de kerk? Op school? Op haar werk? 
Met haar leeftijdgenoten? 

Wat zijn haar behoeften? 

Hoe kan ik haar helpen? 

De beste manier om elke jongevrouw te helpen is haar te leren het evangelie na te leven. 
President Marion G. Romney heeft eens deze raad gegeven: 'Het evangelie uit het 
geschreven woord leren is niet genoeg. Het moet ook nageleefd worden. In feite zijn een 
kennis van het evangelie verkrijgen en het naleven van het evangelie afhankelijk van 
elkaar. Zij gaan hand in hand. Men kan het evangelie niet ten volle leren kennen zonder 
het na te leven. Kennis van het evangelie krijg je stap voor stap: je leert een beetje, 
gehoorzaamt wat je geleerd hebt; je leert een beetje meer en gehoorzaamt dat. Die 
kringloop gaat eindeloos door. Dat is de manier waarop wij tot een volledige kennis van 
het evangelie kunnen komen' (Ensign, september 1980, blz. 4). 
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Bijzondere richtlijnen 
voor het bij de les betrekken 
van leden met een handicap 

Toen Jezus aan zijn bediening in het sterfelijk leven begon, ging hij op de sabbat in zijn 
woonplaats Nazaret naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 

'En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend 
had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij 
Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om 
aan gevangenen loslating te verkondigen en aan de blinden het gezicht, om verbrokenen 
heen te zenden in vrijheid' (Lucas 4:17-19). 

Gedurende zijn hele bediening gaf de Heiland hoge prioriteit aan hen die bijzondere hulp 
nodig hadden. Hoewel een leerkracht in de kerk vaak niet de technische training of de 
faciliteiten heeft om op professionele wijze hulp te bieden aan leden die een handicap of 
gebrek hebben, wordt er van elke leerkracht verwacht dat hij of zij begrip en zorg 
kan opbrengen voor die leden, en het verlangen heeft om hen zoveel mogelijk bij alle 
leeractiviteiten van de klas te betrekken. Leden die bijzondere aandacht nodig hebben zijn 
onder meer mensen die een verminderd gezichtsvermogen of gehoor hebben; een mentale 
of lichamelijke achterstand of handicap; culturele of spraak- en taalmoeilijkheden; 
emotionele, sociale, of leeftijdsproblemen; of mensen met een leerachterstand. De volgende 
richtlijnen kunnen elke leerkracht helpen de leden met dergelijke bijzondere behoeften te 
bereiken. 

Stel u op de hoogte van de behoeften en vermogens van elke cursist. Overleg met 
priesterschapsleiders, ouders en familieleden (en, wanneer gepast, met de gehandicapte 
zelf) om vast te stellen wat de eventuele bijzondere behoeften zijn. 

Alvorens cursisten te vragen iets voor te lezen, een toespraak te houden of te bidden 
behoort u hen te vragen: 'Wat zou je ervan vinden om iets voor te lezen in de klas, in het 
openbaar te bidden enzovoort?' 
Probeer leden met een handicap of gebrek optimaal bij de les te betrekken. 

Zie erop toe dat er alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat alle cursisten van de 
andere cursisten het nodige respect en begrip ontvangen. 

Gedraag u natuurlijk, vriendelijk en hartelijk. Wij zijn allemaal kinderen van God en 
hebben behoefte aan liefde en begrip, ongeacht de aard of ernst van een eventuele 
handicap of gebrek. 

Een leerkracht in de kerk moet onthouden dat ieder lid een geweldig potentieel heeft om 
naar het uiteindelijke godschap toe te groeien, ondanks zijn fysieke, mentale, emotionele of 
sociale capaciteiten. Wij hebben de plicht zo nodig extra moeite te doen om ieder die kan 
leren te onderrichten. Denk aan de woorden van de Heiland: 'In zoverre gij dit aan een van 
deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan' (Matteüs 25:40). 
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Als dochter van God leven 



Les 

1 
Een dochter van God 

DOEL Elke jongevrouw een beter besef laten krijgen van haar unieke verwantschap met haar 
Hemelse Vader. 

VOORBEREIDING 1. Maak een poster en schrijf daarop de woorden: Dochter van God. 

2. Plaat 1, Vader en dochter, achterin dit lesboek zoeken. 

3. Maak voor elk meisje een kleine rol met daarop de twee citaten uit de paragraaf 
'Je was en bent nog steeds geliefd'. 

4. Geef een meisje de opdracht zich voor te bereiden om de lofzang 'O mijn Vader' voor 
te dragen {Lofzang 190). 

5. U kunt meisjes aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding: Wie ben jij? 
Voorstellen Begin deze les met uzelf voor te stellen en laat de jongevrouwen vervolgens hetzelfde doen. 

Moedig de meisjes aan om er meteen iets over zichzelf bij te vertellen dat haar in haar 
familie of onder haar vriendinnen uniek maakt. Als iedereen klaar is, laat u ze nadenken 
over de relaties die ze hebben. Wijs erop dat elk meisje andere relaties heeft en dat haar 
bijdragen tot die relaties uniek zijn omdat zij zelf uniek is. Leg uit dat een jongevrouw 
soortgelijke relaties heeft. Elke jongevrouw is een dochter van God en heeft een moeder en 
een vader, grootouders, overgrootouders enzovoort. 

Plaat- en 
bordbespreking 

Hoe het bord 
eruit kan zien 

Elke jongevrouw is een dochter van God 
Wijs er na deze inleiding op dat niet elk meisje dezelfde verwantschappen noemde 
(sommigen hebben bijvoorbeeld geen zus, of nicht, enzovoort), maar zij hebben wel 
allemaal een vader en moeder en daarom zijn ze allemaal dochters. Vertel hun dat u nu 
één van deze verwantschappen nader onder de loep gaat nemen, en wel die van vader en 
dochter. 

Laat de plaat van een vader en dochter zien. 

Laat elk van de klasleden eens bedenken hoe een ideale vader-dochterrelatie eruit zou zien. 
Laat de meisjes vertellen wat de vader eraan zou doen om zo'n goede relatie met zijn 
dochter te krijgen. Schrijf de antwoorden op het bord onder het kopje 'Vader' en leid de 
bespreking zodanig dat u antwoorden krijgt als die in het volgende voorbeeld. 

Laat de klas daarna uitleggen wat de dochter eraan kan doen om tot zo'n goede vader-
dochterrelatie te komen. Leid de bespreking weer zodanig dat u antwoorden krijgt zoals in 
het voorbeeld. 

Vader 

1. Voorziet in stoffelijke 
behoeften 

2. Luistert 

3. Leidt 

4. Onderwijst 

5. Houdt van zijn dochter 

6. Geeft troost 

7. Houdt de onderlinge band 
in stand 

Dochter 

1. Toont waardering 

2. Stelt vertrouwen in haar 
vader en vraagt hem om raad 

3. Respecteert haar vader 

4. Is gehoorzaam 

5. Houdt van haar vader 

6. Helpt haar vader 

7. Houdt de onderlinge band 
in stand 



Vertel de klas dat naast de verwantschap tussen een dochter en haar aardse vader, zij 
allemaal nog een andere, heel bijzondere verwantschap bezitten, namelijk die van een 
dochter van onze Hemelse Vader. Laat nu de poster 'Dochter van God' zien. 

Muziekvoordracht Laat de meisjes, terwijl de woorden van lofzang 190, 'O mijn Vader', worden voorgelezen, 
eens goed nadenken over hun verwantschap met Hem als zijn dochter, teneinde een beter 
begrip te krijgen van het feit dat zij inderdaad letterlijk geestdochters van onze Hemelse 
Vader zijn. (Deze voordracht heeft waarschijnlijk het meeste effect als het lied wordt 
voorgelezen met de muziek zachtjes gespeeld op de achtergrond; de muziek kan eventueel 
tevoren op een bandje worden opgenomen; het lied kan echter ook gewoon worden 
voorgelezen of eventueel worden gezongen.) 

Samenvatting Laat de klas goed begrijpen dat we uit dit lied kunnen zien hoezeer onze Hemelse Vader 
ons, in onze voorsterfelijke staat, liefhad. Hij is de Vader van onze geest; daarom zijn wij 
zijn kinderen. Hij koesterde ons en leerde ons. Wij kunnen niet beweren dat Hij ons niet 
kent. 

Je was en bent nog steeds geliefd 

Vertel dat de Heer Job eens een heel interessante vraag gesteld heeft die er de aanleiding 
toe was dat Job meer over zijn voorsterfelijk bestaan ging nadenken. Laat één van de 
meisjes Job 38:4-7 voorlezen en bespreken. Bespreek deze tekst en laat zien van hoeveel 
belang die voor elk meisje is. Bij deze bespreking kunt u eventueel enkele van de volgende 
vragen gebruiken: 

• Naar welke tijdsperiode in de eeuwige geschiedenis verwijst deze tekst? 

• Waarom juichten de morgensterren samen en jubelden alle zonen Gods? 

• Hoe zou Job, of hoe zou jijzelf, de vraag van de Heer: 'Waar waart gij?' beantwoorden? 

Lees het volgende citaat voor: 

'Er is een God in de hemel die eindeloos en eeuwig is, een eeuwig, verheerlijkt en verhoogd 
Wezen. Hij heeft een tabernakel van vlees en beenderen. Hij is een opgestaan, heilig en 
volmaakt mens en wij zijn zijn nakomelingen. Wij zijn zijn geestkinderen. Hij leeft in een 
gezinseenheid. Wij behoren tot zijn gezin. In onze voorsterfelijke staat hebben wij voor 
onbepaalde tijd bij Hem gewoond' (Bruce R. McConkie, Making Our Calling and Election 
Sure, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 25 maart 1969], biz. 5). 

Wijs de klas erop dat onze Vader in de hemel in het voorsterfelijk bestaan van elk meisje 
hield. Zijn liefde is eeuwig en onveranderlijk. Ook nu houdt haar Hemelse Vader nog 
steeds van haar. Laat de klas enige zegeningen noemen waaruit blijkt dat hun Hemelse 
Vader van hen houdt. Ga minstens tweemaal door de hele klas en laat elk meisje bedenken 
hoe zij door haar Hemelse Vader gezegend is. 

Neem, na het beëindigen van deze activiteit, het lijstje op het bord nog eens door om te zien 
wat er van een vader verwacht mag worden om een positief aandeel in een goede vader-
dochterverhouding te kunnen leveren. Wijs er bij het bespreken van de antwoorden uit de 
klas op hoe onze Hemelse Vader zijn liefde voor elke dochter toont. 

Teksten en bespreking Laat de meisjes de volgende teksten opslaan en lezen; uit deze teksten blijkt dat, naast de 
zegeningen die de meisjes al genoemd hebben, onze Hemelse Vader ons grote zegeningen 
heeft beloofd om aan onze behoeften te voldoen. 

Johannes 14:16-18 (troost) 
Jakob 4:10 (leiding en raad) 
Matteüs 7:7-11 (hulp bij het oplossen van moeilijkheden, begrip) 
Johannes 3:16 (Gods grootste blijk van zijn liefde) 

Citaten Laat de meisjes uitleggen waarom het zo belangrijk is te beseffen dat wij dochters van onze 
Hemelse Vader zijn. 

Laat de volgende twee citaten voorlezen nadat de meisjes hier hun antwoord op hebben 
gegeven: 

'De waarheid is dat (. . .) de mens een kind van God is - een God in embryonale toestand. 
( . . . ) De wetenschap dat de mens een kind van God is, is de belangrijkste wetenschap die 
een sterveling kan opdoen' (Marion G. Romney, Conference Report van april 1973, blz. 136; 
of de Ensign van juli 1973, blz. 14). 

Tekstbespreking 

Citaat 

Bordbespreking 
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'Ik zou u willen aansporen steeds maar weer tegen uzelf te zeggen: ( . . . ) "Ik ben (een zoon 
of dochter) van God." Als u nog vandaag daarmee begint, komt u nader tot die idealen die 
uw leven gelukkiger en vruchtbaarder zullen maken doordat u beter gaat beseffen wie u 
bent.' (Harold B. Lee, Conference Report van oktober 1973, blz. 10; of de Ensign van januari 
1974, blz. 6). 

Rollen Geef elk klaslid een door u van tevoren gemaakte rol met de bovenstaande citaten. Moedig 
de meisjes aan de citaten uit het hoofd te leren en geregeld in hun leven toe te passen. 

Onze Hemelse Vader wil dat wij steeds nader tot Hem komen 

Leg uit dat wij uit de Schriften en van onze profeten hebben geleerd dat elk van ons een 
kind van onze Hemelse Vader is. Wij hebben bij Hem gewoond en Hij houdt van ons. 
Ook dat wij uit de Schriften, en uit de zegeningen die wij gezamenlijk in de klas hebben 
genoemd, duidelijk kunnen zien hoe onze Hemelse Vader blijk geeft een goede band met 
elk van zijn dochters te willen hebben. 

Laat de meisjes enkele manieren opnoemen waarop zij kunnen laten zien dat zij als dochter 
van onze Hemelse Vader een goede band met Hem willen onderhouden en verbeteren. 

Wijs nog eens op het lijstje op het bord van de dingen die een dochter kan doen in een 
vader-dochterrelatie. Stel de volgende vragen om te laten zien dat dezelfde eigenschappen 
gelden bij het ontwikkelen en onderhouden van een band met onze Hemelse Vader. 

• Hoe tonen wij onze Hemelse Vader onze waardering? (Door gehoorzaam te zijn en 
dankbaarheid te tonen.) 
• Hoe kunnen wij ons vertrouwen in onze Hemelse Vader stellen en Hem om raad 
vragen? (In het gebed.) 
Leg uit dat een meisje soms gefrustreerd kan raken omdat het lijkt dat haar gebeden niet 
verhoord worden. Maar in zijn wijsheid laat onze Hemelse Vader ons met veel van onze 
moeilijkheden alleen worstelen en geeft ons alleen maar hier en daar een zetje of wat 
leiding waar dat nodig is. 

• Hoe kunnen wij van onze Hemelse Vader leren? (Door zijn woord in de Schriften te 
bestuderen, naar zijn profeten te luisteren en na het gebed te luisteren.) 

• Hoe kunnen wij laten zien dat wij van onze Hemelse Vader houden? (Door zijn geboden 
te onderhouden [zie Joh. 14:15] en andere mensen te dienen [zie Matt. 25:40 en Mos. 2:17].) 

Tot slot: Een goddelijke verwantschap 

Tekst Laat de jongevrouwen LV 88:63 opslaan en lezen. Wijs erop dat onze Hemelse Vader 
werkelijk verlangt dat wij allen tot Hem naderen. 

Leerkracht Wijs de jongevrouwen er nogmaals op dat zij letterlijk een dochter van onze Hemelse Vader 
zijn en dat Hij van hen houdt. Zij bepalen door wat zij beslissen en doen, hoe sterk de band 
zal zijn die zij met Hem zullen hebben. Hij zal zich nooit van hen afkeren. Als zij doen wat 
Hij verlangt en om zijn leiding bidden, zullen zij gaan zien hoe hun levenspad dient te 
lopen, en zullen zij de zekerheid verkrijgen dat zij een dochter van God zijn en dat Hij 
werkelijk van hen houdt. 

Toepassing van de les 

Wijs nog eens op de twee citaten op de rollen en spoor de jongevrouwen aan deze uit het 
hoofd te leren en in hun leven toe te passen. 

Leerkracht 

Bespreking 
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Jezus Christus, de Heiland 

DOEL Elk meisje laten beseffen dat Jezus Christus haar Heiland is. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 2, Jezus Christus (Evangelieplaten 240), achter in dit lesboek. Zet deze plaat voor 
aanvang van de les op een tafeltje, gedekt met een stemmig tafelkleedje om een geest 
van eerbied te bevorderen. 

2. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De Schriften getuigen dat Jezus de Christus is, de Heiland van de wereld 

Bord- en Schrijf Jezus is de Christus en de volgende schriftuurplaatsen op het bord. Laat alle 
tekstbespreking jongevrouwen deze teksten in hun eigen Schriften opzoeken. Lees deze gezamenlijk. 

Laat de jongevrouwen deze teksten markeren. Bespreek elke tekst grondig. 

Jezus Christus 

Joh. 3:16-17 
Joh. 14:6 
LV 76:40-42 
1 Ne. 22:12 
1 Joh. 4:14 
Mos. 3:17-18 

Leg uit dat dit maar enkele van de vele teksten zijn die getuigen dat Jezus de Christus is, 
de Heiland van de wereld. 

Jezus Christus' verzoening maakt zaligheid en verhoging mogelijk 
Tekstbespreking Vraag een vrijwilligster om het derde geloofsartikel op te zeggen. Bespreek met de klas wat 

de verzoening van Christus is en wat die voor ons betekent. In deze bespreking dienen de 
volgende punten naar voren te komen: 

1. Christus bood geheel vrijwillig aan zijn leven te geven voor de verlossing van alle 
mensen. 

2. Christus werd voor deze zending al voor de schepping van de wereld geordend of 
gekozen in het voorsterfelijk bestaan. 

3. Adams overtreding bracht de dood in de wereld. Door zijn offer verzoende Christus 
voor deze gebroken wet en verbrak Hij de banden des doods. 

4. Christus bracht niet alleen verzoening voor Adams zonden, Hij deed het ook voor onze 
zonden - op voorwaarde dat wij de wetten en verordeningen van het evangelie 
gehoorzamen. 

5. Christus is de enige die ooit de macht kon hebben de dood te overwinnen omdat Hij 
letterlijk Gods Zoon is. Hij had van God macht over het leven of onsterfelijkheid 
gekregen. Bovendien was Hij de enige over wie Satan geen macht had omdat Hij de enige 
mens zonder zonden was die op aarde heeft geleefd. Daarom is Hij de enige mens die 
ooit op aarde heeft geleefd die in staat was de verzoening tot stand te brengen. 

6. Als gevolg van Christus' offer zullen alle mensen opstaan. 
7. De profeten hebben zowel na als voor Christus' aardse leven van Hem getuigd. 
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Schrijf de volgende schriftuurplaatsen op het bord: 

Alma 11:42-43 
Alma 11:40 

Laat de jongevrouwen deze teksten doorlezen en eruit concluderen wat de twee belangrijke 
gevolgen van de verzoening door Jezus Christus zijn. (Wij kunnen uit de dood opstaan en 
kunnen verhoogd worden ofwel het eeuwige leven beërven.) 

• Wie beërven volgens Alma het eeuwige leven? (Zij die in de naam van Jezus Christus 
geloven.) 

Verhaal Vraag de klas of zij er weieens bij hebben stilgestaan en getracht hebben zich voor te stellen 
wat het voor de Heiland moet zijn geweest om onze zonden op zich te nemen. Lees het 
volgende verhaal van ouderling Orson F. Whitney voor of laat één van de jongevrouwen 
dat doen: 
'Toen deed zich een wondermooie manifestatie voor, een getuigenis afkomstig van een 
hogere bron waar onmogelijk aan voorbij kon worden gegaan. Het was een droom, of meer 
een visioen in een droom, die ik had toen ik in het stadje Columbia (Lancaster County, 
Pennsylvania) op mijn bed lag. In die droom bevond ik mij in de hof van Getsemane en 
was daar ooggetuige van het vreselijke lijden van de Heiland. Ik zag Hem zo duidelijk als 
ik ooit iemand gezien had. Ik stond zelf achter een boom meer op de voorgrond en zag 
Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes door een klein poortje rechts van mij de tuin 
inkomen. De Zoon van God liet de drie apostelen daar achter na hun gezegd te hebben 
neer te knielen en te bidden, en liep vervolgens naar de andere kant waar Hij ook 
neerknielde en bad. Het was het gebed dat alle bijbellezers bekend is: "Mijn Vader, indien 
het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij 
wilt." 

'Tijdens het gebed stroomden de tranen over zijn gelaat, dat naar mij was toegekeerd. 
Ik werd door deze aanblik zo geroerd dat ik uit zuiver medelijden ook begon te schreien. 
Mijn hart ging geheel naar Hem uit; ik had Hem lief met mijn hele ziel en mijn verlangen 
om bij Hem te zijn was sterker dan enig verlangen dat ik ooit had gehad. 

'Na enige tijd stond Hij op en liep naar de plek waar Hij de apostelen geknield had 
achtergelaten - en vond hen vast in slaap! Hij schudde hen zachtjes wakker en op tedere, 
maar verwijtende toon, zonder enige boosheid of blijk van ongeduld, uitte Hij de klacht 
of zij dan niet zelfs één uurtje met Hem konden waken. Daar stond Hij nu, met de 
afschuwelijke last van de zonden der wereld op zijn schouders, terwijl de pijnen van elke 
man, vrouw en kind zijn gevoelige ziel verteerden - en zij kondenzelfs nog geen uurtje met 
Hem waken!' (Through Memory's Halls: The Life Story of Orson F. Whitney [Independence, 
Missouri: Zion's Printing and Publishing Co., 1930], blz. 82.) 

Vragen ter overweging • Laat het lijden dat Christus voor ons allen doorstond ons weieens onverschillig? 
Schatten wij de twee belangrijke gaven die Hij ons heeft geschonken wel voldoende naar 
waarde? 
• Wat moeten wij doen om de verzoening ook voor ons effectief te maken? 

Om verhoogd te worden, moeten wij ons bekeren en ons tot de Heiland wenden. 

Tekstbespreking Schrijf op het bord: Hel. 14:13. 
• Wat willen wij, volgens deze tekst, werkelijk gaan doen als wij echt in Jezus Christus 
geloven? 
Schrijf vervolgens op het bord: LV 19:16-19. Laa deze teksten hardop voorlezen. 

• Hoe voel je je als je bedenkt dat Jezus Christus voor jouw zonden heeft geleden, zodat, 
als jij je bekeert, je daar zelf niet voor hoeft te lijden? 

Voeg nu de volgende schriftuurplaats op het bord toe: LV 58:43. 

• Wat doet iemand die zich echt bekeert volgens deze tekst? 

Ware bekering vergt tijd en krachtsinspanning. Wij dienen onszelf en de Heer duidelijk te 
laten zien dat wij de fouten, waarvan wij ons bekeren, ook inderdaad niet meer maken. 

Citaat 'Sommige mensen geloven in ogenblikkelijke bekering. Je kunt inderdaad ogenblikkelijk 
ophouden iets te doen ( . . . ) maar men kan pas van werkelijke bekering spreken als je in de 
loop van de tijd hebt laten zien dat je je voornemen inderdaad waar hebt gemaakt, dat 
[de zonde] daadwerkelijk uit je leven is verdwenen' (Loren C. Dunn, 'Read, Ponder, Pray', 
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 7 maart 1972], blz. 4). 
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Tekstbespreking Leg uit dat het belijden en nalaten van een zonde noodzakelijk en van vitaal belang is. 
Sommige zonden moeten tegenover een priesterschapsleider beleden worden. Maar voor 
het verkrijgen van vergeving is meer nodig. 

• Wat is er nog meer nodig? 

Leg uit dat de in de volgende drie teksten genoemde personen zich allen bekeerden en 
vergeving van hun zonden hoopten te krijgen, en zij hadden alle drie een soortgelijke 
ervaring. Laat de jongevrouwen de volgende teksten meelezen terwijl één van hen ze 
voorleest: 

Enos 1 :4 -8 
Mos. 4:1-3 
Alma 38:8 

• Hoe kregen de in deze teksten genoemde personen vergeving? 

Herinner de jongevrouwen eraan dat om vergeving van onze zonden te krijgen, wij ons 
met geloof in Jezus Christus tot onze Hemelse Vader moeten wenden. Jezus Christus heeft 
elk van ons twee enorme gaven geschonken. De opstanding krijgen we zomaar, voor niets. 
Verhoging, ofwel het eeuwige leven, krijgen we op voorwaarde dat wij in Jezus Christus 
geloven en ons oprecht en volledig bekeren. 

Tot slot 
Getuigenis U kunt eventueel getuigen van het belang van Jezus Christus als onze Heiland. Laat de 

jongevrouwen inzien hoe belangrijk Hij voor hen is. Zonder Hem zou er geen opstanding 
zijn en geen enkele hoop om in zijn tegenwoordigheid terug te keren. Het is door Christus 
dat we niet alleen daarop kunnen hopen, maar ook op zegeningen in dit leven - mits wij 
getrouw blijven. 
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Het voorbeeld 
van Jezus Christus volgen 

DOEL Elk meisje er in haar dagelijks leven naar laten streven het voorbeeld van Jezus Christus 
te volgen. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 2, Jezus Christus (Evangelieplaten 240). 

2. Naar keuze: Maak voor elk meisje een kopie van het gemarkeerde gedeelte aan het eind 
van de paragraaf 'Wij kunnen leren Jezus Christus te volgen'. 

3. Wijs een meisje aan om lofzang 82, 'Kom, volg Mij na' te zingen of voor te lezen, of laat 
dit lied door de hele klas zingen. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

• Wat zou het voor jou betekenen om Jezus Christus te volgen? Leg uit dat Jezus Christus 
voor elk van ons het volmaakte voorbeeld is dat wij moeten navolgen.) 

Lofzang Laat het van tevoren aangewezen meisje, of de hele klas, lofzang 82, 'Kom, volg Mij na', 
zingen of laat de woorden voorlezen. 

Jezus Christus heeft ons een volmaakt voorbeeld gegeven om na te volgen 

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen de volgende teksten lezen en markeren: 

2 Ne. 31:10 
2 Ne. 31:16-17 
1 Petr. 2:21 
De Heiland heeft zijn twaalf Nephitische discipelen gevraagd: 'Welk soort mensen behoort 
gij ( . . . ) te zijn?' Vervolgens heeft Hij zijn eigen vraag zelf beantwoord: 'Voorwaar zeg Ik u: 
Zoals Ik ben' (3 Ne. 27:27). Dezelfde leerstellingen zijn op elk meisje van toepassing. Het 
antwoord is hetzelfde. 

Laat de jongevrouwen Joh. 13:15 lezen en onderstrepen. 

Bord Laat de jongevrouwen enige eigenschappen en karaktertrekken uit het leven van 
Jezus noemen die wij kunnen volgen. Schrijf hun antwoorden op het bord en bespreek 
voorbeelden van deze eigenschappen. Daartoe behoren onder meer: 

Jezus was zachtmoedig en nederig 
Matt. 11:29 (Jezus was 'zachtmoedig en nederig van hart'.) 
Fil. 2:8 (Jezus 'heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood'.) 

Hi] overwon verzoekingen 
Matt. 4:1-11 (Jezus weerstond de verzoekingen van Satan.) 
LV 20:22 (Jezus sloeg geen acht op verzoekingen.) 

Hij hield van zijn naaste en diende hem 
Mare. 1:40-44 (Jezus genas een melaatse.) 
Joh. 11:20-46 (Jezus liet Lazarus opstaan uit de doden.) 
3 Ne. 17:7, 9-10,21 (Jezus genas zieken en bezochten en zegende de kleine kinderen.) 

Leerkracht Leg uit dat Jezus Christus ons in alles een voorbeeld tot navolging heeft gegeven. Ons is 
geboden Hem te volgen. Wij zullen grote vreugde in ons leven ervaren als wij dat gebod 
gehoorzamen. Wijs nog eens op het lijstje op het bord. 

• Hoe kunnen we nederigheid in ons leven tonen? (Bijvoorbeeld, door gehoorzaam te zijn 
aan onze ouders en aan de geboden van God; wij kunnen de behoeften en rechtvaardige 
verlangens van anderen boven onze eigen verlangens stellen.) 
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• Kun je enkele manieren noemen waarop wij het voorbeeld van de Heiland in ons 
dagelijks leven kunnen volgen? (Bijvoorbeeld, welke verleidingen moet je iedere dag weer 
overwinnen? Hoe kan het voorbeeld van Christus je daarmee helpen?) 

Wij kunnen leren Jezus Christus te volgen 
Leerkracht Laat de jongevrouwen naar het volgende verhaal luisteren waarin Marion G. Romney 

uitlegt hoe hij het voorbeeld van Jezus Christus heeft leren navolgen: 

'Toen ik nog in mijn eerste tienerjaren was kreeg ik eens een brochure in handen met de 
titel: "Wat zou Jezus doen?" ( . . . ) Deze vraag bracht kort onder woorden wat ik al van 
kinds af had willen weten. Wanneer ik moeilijkheden had en zware beslissingen moest 
nemen, had ik mij al talloze malen afgevraagd: "Wat zou Jezus doen?" ( . . . ) Bij het 
nadenken over ( . . . ) die vraag sloeg ik de Schriften op om een antwoord te vinden. In het 
evangelie van Johannes vond ik een duidelijk antwoord: Jezus zou altijd de wil van zijn 
Vader gevolgd hebben. Dat heeft Hij herhaaldelijk gezegd (. . .). "Ik (doe) niets uit Mezelf, 
doch dat Ik dit spreek gelijk de Vader Mij geleerd heeft, 

' "En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd 
wat Hem behaagt" (Joh. 7:15,16,18; 8: 26, 28, 29; 10: 30.) (. . .) Nu ik éénmaal geleerd had 
dat Jezus altijd de wil van zijn Vader zou doen, was mijn volgende doel erachter te komen 
wat Jezus zou hebben gedaan om erachter te komen wat de wil van zijn Vader was. Toen ik 
in het Nieuwe Testament daarnaar aan het zoeken was, ontdekte ik dat één van de dingen 
die Hij altijd deed, was ervoor te zorgen dat Hij grondig op de hoogte was van alles wat 
zijn Vader omtrent zijn wil had gezegd, zoals te vinden is in het Oude Testament. 
Die handelwijze blijkt duidelijk uit het feit dat Jezus, bij zijn in het Nieuwe Testament 
opgetekende verklaringen, meer dan honderd maal teksten uit het Oude Testament 
aanhaalde. 

'Tenslotte, en dat was nog het allerbelangrijkste, werd ik gewaar dat Hij voortdurend in 
gebed met zijn Vader sprak. Dat deed Hij niet alleen om de wil van zijn Vader te leren 
kennen, maar ook om kracht te verkrijgen om de wil van zijn Vader uit te voeren. Hij vastte 
en bad (. . .). Voor zover is na te gaan nam Jezus tijdens zijn aardse bediening geen enkele 
belangrijke beslissing, en zag Hij geen enkele crisis onder ogen, zonder eerst gebeden te 
hebben [zie Matt. 4:2; Luc. 4:2; Luc. 6:12-13; Matt. 26:39; Luc. 22:42, 44] (. . .). 

'Afgaande op deze en andere teksten kwam ik in mijn jonge jaren al tot de conclusie dat 
het voor mij het beste was om, bij het oplossen van moeilijkheden en het zoeken naar 
antwoorden op bepaalde vragen, gewoon precies hetzelfde te doen als Jezus gedaan had: 
een ernstig verlangen kweken om de wil van de Heer te doen; me goed op de hoogte 
stellen van alles wat de Heer over die aangelegenheid had geopenbaard; ijverig en met 
geloof bidden om een geïnspireerd begrip van zijn wil, en om de moed om die uit te voeren 
( . . . ) . 

'De meest voldoeninggevende oplossingen voor moeilijkheden, en de beste antwoorden op 
bepaalde vragen, die ik tot dusverre in mijn eigen leven heb kunnen vinden, heb ik op de 
volgende manier gekregen: 
'1. Van kinds af aan heb ik de Schriften bestudeerd. 

'2. Ik heb eerlijk getracht om elke uitdaging of vraag waarmee ik werd geconfronteerd, 
onder ogen te zien met het verlangen een oplossing te vinden op de manier waarop Jezus 
dat gedaan zou hebben. 

'3. Door ijverige studie en gebed heb ik steeds geprobeerd de verschillende mogelijkheden 
af te wegen in het licht van mijn kennis van de betrokken evangeliebeginselen. 

'4. Ik nam zelf een beslissing. 

'5. Daarna legde ik het geval aan de Heer voor, vertelde Hem wat het probleem was, 
vertelde Hem dat ik wilde doen wat goed was in zijn ogen en vroeg Hem ten slotte mij 
vrede in mijn gemoed te geven als ik de juiste beslissing had genomen' (Marion 
G. Romney, 'What Would Jesus Do?', New Era, september 1972, blz. 6). 

Bespreking Bespreek de vijf punten die president Romney gebruikte om te weten te komen wat Jezus 
wilde dat hij zou doen. 

Bord Schrijf deze punten op het bord, of deel er kopieën van uit. Bespreek hoe de jongevrouwen 
deze stappen in hun eigen leven kunnen toepassen en daarmee het voorbeeld van Jezus 
volgen om aan de weet te komen wat Hij wil dat zij doen. 
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Samenvattend citaat 'Op deze manier leidde Jezus een volmaakt leven. Zo volmaakt als Hij alles deed, kunnen 
wij het uiteraard niet. Wij kunnen voor onze vooruitgang echter niets beters doen dan Hem 
zo goed mogelijk te volgen' (Romney, 'What Would Jesus Do?', blz. 5). 

Wij kunnen ons leven beteren door het voorbeeld van de Heiland te volgen 

Leerkracht Leg uit dat wij, door zelfs in de kleinste kleinigheden het voorbeeld van de Heiland te 
volgen, grote vooruitgang kunnen maken. Het volgende verhaal laat zien hoe een jong 
meisje de leringen van Jezus in haar leven toepaste. 

Verhaal 'Charlotte was aan een moeilijke periode in haar leven gekomen. Zij was helemaal niet 
tevreden. Alles ging fout ( . . . ) . Haar vrienden waren oersaai; haar woning onaantrekkelijk; 
haar eigen persoonlijkheid ongenietbaar, en ze wist het. Het werd Charlotte allemaal te veel 
( . . . ) . 
'[Charlotte ging hulp zoeken bij Margaret Ames, een vrouw die het soort leven leidde dat 
Charlotte ook wilde leiden.] Zij stortte haar hart uit en vertelde haar alles over haar 
gefrustreerde, ongelukkige leven ( . . . ) . Na enige vriendelijke woorden van medeleven zei 
Margaret: "Je kunt het allemaal zelf veranderen, als je dat werkelijk wil" ( . . . ) . 

'[Mevrouw Ames gaf Charlotte de volgende raad, die ze moest opvolgen als ze een nieuw 
leven wilde beginnenl: "Leef vierentwintig uur lang alsof Christus naast je stond, en alles 
zag wat je deed. Kom dan weer naar mij toe, dan praten we er verder over. Wil je dat 
doen?" 

'Enigszins twijfelend antwoordde ze: "Ja, mevrouw Ames (. . .)." 

'Het was laat in de middag toen Charlotte naar huis ging. Ze wist dat er van haar verwacht 
werd dat ze hielp bij het klaarzetten van het eten. Ze liep naar de lade en haalde er een 
verkreukeld tafellaken uit. Toen ze het op de tafel legde, merkte ze dat er vlekken op zaten. 
En toen kreeg ze voor het eerst nieuwe gedachten. 

' "Als Christus bij ons zou komen eten, zou ik dit vuile tafellaken niet gebruiken", dacht ze 
bij zichzelf. 

'Ze nam een schoon laken en ging om dezelfde reden een bosje bloemen plukken in de 
tuin. Ze legde de boter in een schoon botervlootje, in plaats van het vuile. Ze sneed het 
brood met zorg (. . .). 

' "Hebben we gasten vanavond?" vroeg haar vader (. . .). 

' "Alleen u maar, papa", zei Charlotte met een glimlach ( . . . ) . 

'Haar moeder, die er moe en bezweet uitzag, ging zitten en zei: "Ik weet niet wat er met 
haar aan de hand is, om de tafel zo te dekken terwijl we maar onder ons zijn. Ik neem aan 
dat ze toch nog iemand verwacht." 

' "Ik kan niemand bedenken voor wie ik het liever een beetje gezellig zou maken dan voor 
ons eigen gezin", zei ze. 
'Ze staarden haar allemaal even aan. Dat waren ze niet gewend van Charlotte. 

'In de huiskamer trok Charlotte een weekblad onder de stapel kranten vandaan en begon te 
lezen. Ze had het weekblad zelf meegebracht en daar verborgen. Na enkele minuten legde 
ze het neer ( . . . ) . "Ik zou dit niet lezen als Christus naast mij zat," dacht ze. Ze gooide het 
in de vuilnisbak. 

'De volgende dag ging Charlotte naar haar werk. Ze had een hekel aan haar baantje. 

' "Christus staat naast me," dacht ze, en liep de winkel in. Ze zei glimlachend goedemorgen 
tegen iedereen die ze tegenkwam. 

'IZe was zelfs in staat om problemen met lastige klanten op te lossen doordat ze steeds 
maar bleef denken wat zij zou doen als Christus naast haar stond. Die avond ging ze weer 
naar Margaret Ames om het experiment te bespreken.1 

' "Ik heb het geprobeerd, mevrouw Ames, zo goed als ik kon. En het maakt wel alles 
anders. Ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt. Natuurlijk verandert het niets aan de dingen 
die mij dwarszitten: ik ben nog altijd arm, ik kan nog niet naar school gaan, en ik woon in 
een lelijk huis." 

' "Maar mijn beste Charlotte! Je bent nog maar vierentwintig uur geleden begonnen met 
het zaad te zaaien. Kun je ermee doorgaan? Je hebt het sleutelwoord: Christus. Over iets 
lopen tobben, verandert de dingen niet erg; maar Christus wèl. Denk eraan dagelijks heel 
dicht bij Hem te blijven." 
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' "Ja, dat wil ik", zei Charlotte' (Janet Craig, in Stories That Live, samengesteld door Lucy 
Gertsch Thomson [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1956], blz. 34-43 ; zie De HLD-vrouzv -
Deel B, blz. 5 -7) . 

Bespreking Bespreek, voor zover er nog tijd is, wat de jongevrouwen in hun dagelijks leven kunnen 
veranderen als zij hetzelfde doen als Charlotte en het voorbeeld van Jezus Christus gaan 
volgen. 

Toepassing van de les 
Spoor elk meisje aan om doelen te stellen waardoor ze het voorbeeld van Christus kan 
navolgen en meer als Hem kan worden. Spoor hen aan om een verandering tot stand te 
brengen door de dingen net als Charlotte anders aan te pakken. 
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Het gezelschap 
van de Heilige Geest verkrijgen 

DOEL Elk meisje ernaar laten streven het altijd waardig te zijn de Heilige Geest bij zich te hebben. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 3 achterin dit lesboek: Nephi, Laman en Lemuël (Evangelieplaten 303). 

2. Naar keuze: Zorg voor een zakdoek die groot genoeg is om om een hoofd te winden. 

3. Naar keuze: Zorg dat u voor elk meisje een pen, en een grote kaart (met een mooi 
randje) hebt waarop zij de aantekeningen van het bord kan overnemen. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Demonstratie 

Bespreking 

Inleiding 

Vraag één van de jongevrouwen zich met de zakdoek te blinddoeken. Draai haar enige 
malen rond zodat zij alle gevoel voor richting kwijt is. Vraag haar nu een bepaald punt 
aan te wijzen (bijvoorbeeld de deur van het klaslokaal, het bord of iets anders). Zij zal 
waarschijnlijk of zeggen dat zij het niet weet, of in de verkeerde richting wijzen. Laat 
het geblinddoekte meisje haar blinddoek nog voor houden en laat één van de andere 
jongevrouwen bij het voorwerp dat u had aangewezen gaan staan en heel zachtjes zeggen: 
'Hier is het.' Vraag het geblinddoekte meisje nu nog eens het door u genoemde voorwerp 
aan te wijzen. Als zij deze aanwijzing vertrouwt, moet ze in staat zijn de juiste richting aan 
te geven. 

• Wat leren wij uit deze demonstratie met betrekking tot ons contact met de Heilige Geest? 
(Heel vaak kunnen we zelf niet zien welke kant wij op moeten en worden wij door andere 
invloeden verblind. Maar door contact met de Heilige Geest te zoeken kunnen wij de juiste 
richting vinden. Wij kunnen de Heilige Geest niet zien, maar zijn aanwijzingen wel horen 
of voelen. Wij moeten goed luisteren omdat de Heilige Geest maar heel zachtjes tot ons 
spreekt. We kunnen er altijd op vertrouwen dat de Heilige Geest ons de juiste richting 
wijst.) 

Wij kunnen zo leven dat wij waardig zijn de Heilige Geest met ons te hebben 

Bespreking 

Kaarten voor de 
bordbespreking 

• Hoe heb je de gave van de Heilige Geest ontvangen? (Nadat ik door onderdompeling in 
water was gedoopt, heeft een drager van het Melchizedekse priesterschap mij de handen 
opgelegd, mij als lid van de kerk bevestigd en mij gezegd de Heilige Geest te ontvangen.) 

Wijs erop dat na onze bevestiging de Heilige Geest niet wordt gezegd tot ons te komen: 
ons wordt gezegd de Heilige Geest te ontvangen. Nephi heeft gezegd dat de 'Heilige Geest 
(. . .) de gave van God is aan allen die Hem ijverig zoeken' (1 Ne. 10:17). Het is geheel aan 
onszelf of wij werkelijk geestelijke leiding zullen ontvangen of niet. 

Geef iedere jongevrouw een grote kaart van stevig papier. Laat de jongevrouwen de 
aantekeningen van het bord op de kaarten overnemen. Zij kunnen hun kaart thuis ergens 
ophangen zodat zij er geregeld naar kunnen kijken. 

Schrijf bovenaan het bord: Waardig zijn. 

Bespreek met de jongevrouwen wat zij moeten doen om het waardig te zijn de Heilige 
Geest bij zich te hebben. Schrijf hun ideeën op het bord. Zorg ervoor dat de volgende 
punten naar voren komen: 
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Waardig zijn 

1. Bekeer je van je zonden. 

2. Gehoorzaam de geboden van onze Hemelse Vader. 

3. Bid om het gezelschap van de Heilige Geest. 

4. Vraag in geloof. 

5. Verzaak de wereld. 

6. Blijf trouw aan je doopverbond. 

7. Aanvaard raad en lering. 

Leerkracht Leg uit dat het uiterst belangrijk is dat wij, na geprobeerd te hebben raad van de 
Heilige Geest te ontvangen, luisteren naar zijn 'stille, zachte stem' (1 Ne. 17:45). Hij 
spreekt ons misschien wel in woorden toe, maar zijn stem komt meestal meer natuurlijk 
als een gedachte, een gevoel of een indruk tot ons. Hoewel deze indruk voor de één 
overweldigend kan zijn, voelt een ander deze misschien helemaal niet wanneer hij het niet 
waardig is om de Heilige Geest te ontvangen. We moeten getrouw zijn en veel bidden om 
de Heilige Geest voortdurend bij ons te kunnen hebben. 

Verhaal en plaat Vertel het volgende verhaal: 

Hoe belangrijk het is om het waardig te zijn de leiding van de Heilige Geest te ontvangen, 
blijkt wel uit een ervaring die Nephi, Laman en Lemuël hadden. Lehi en zijn gezin 
woonden in Jeruzalem in een tijd van grote goddeloosheid. De stad stond op het punt 
verwoest te worden. De Heer wilde dit goede gezin beschermen en zei Lehi dus de stad te 
verlaten. Eén van Lehi's zonen, Nephi genaamd, was een bijzonder rechtschapen man. 
Nephi luisterde naar de Heilige Geest en hielp mee het gehele gezin naar het beloofde land 
te voeren. Nephi's twee broers, Laman en Lemuël, waren echter niet zo getrouw als Nephi. 
Zij geloofden helemaal niet dat zij door de Heer geleid werden en waren vaak opstandig 
tegen hun vader en hun broer. Zij vonden hun vader een dwaas omdat hij hun 
comfortabele huis en hun bezittingen in Jeruzalem achterliet en zomaar de wildernis in 
trok. Zij probeerden zelfs hun vader en hun jongere broer te doden. Laman en Lemuël 
hadden geen enkel verlangen om de wil van de Heer uit te voeren. Hun hart was dusdanig 
hard en gevoelloos geworden dat de Heilige Geest hen totaal niet meer kon bereiken. 
(Ziel Ne. 17:7-45.) 

Tekst Laat één van de jongevrouwen 1 Ne. 17:45 voorlezen. 
Bespreek waarom Laman en Lemuël die stille en zachte stem van de Heilige Geest niet 
konden horen. Leg uit dat zij 'gevoelloos' waren geworden en zijn woorden niet meer 
konden voelen, ondanks het feit dat de Heilige Geest meermaals tot hen gesproken had. 

• Waarom moeten wij goed open staan voor de Heilige Geest om zijn influisteringen te 
kunnen verstaan? 

Wijs erop dat de Heilige Geest vaak tot ons spreekt door ons een vredig of behaaglijk 
gevoel te geven en ons waarschuwt door ons een gevoel van onbehagen te geven. 

• Hoe kunnen we het vermogen verliezen om de ingevingen van de Heilige Geest te 
voelen? (Door ze te negeren, door zich niet te bekeren, door meer te luisteren naar wat 
anderen zeggen.) 

De Heilige Geest kan een zegen in ons leven zijn 

Bordbespreking Schrijf het woord zegeningen op het bord. 
Bespreek de verschillende manieren waarop de Heilige Geest ons tot zegen kan zijn. 
Zorg ervoor dat de hierna genoemde zegeningen in uw lijstje worden opgenomen. 
Gebruik desgewenst de genoemde teksten. Laat de jongevrouwen deze punten op hun 
kaart overnemen. 
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Waardig zijn 

1. Bekeer je van je zonden. 
2. Gehoorzaam de geboden 

van onze Hemelse Vader. 
3. Bid om het gezelschap 

van de Heilige Geest. 
4. Vraag in geloof. 
5. Verzaak de wereld. 
6. Blijf trouw aan het 

doopverbond. 
7. Aanvaard raad en lering. 

Zegeningen 

1. Leert ons alles en brengt 
ons alles te binnen 
(Joh. 14.26). 

2. Verkondigt ons de 
toekomst (Joh. 16:13). 

3. Leert ons de waarheid 
van alles (Moro. 10:5). -

4. Getuigt van de Vader en 
de Zoon (LV 42:17). 

5. Is de Trooster (Joh. 14:26; 
LV 42:16). 

6. Openbaart zaken aan ons 
verstand en ons hart 
(LV 8:2). 

Verhaal Vertel de volgende verhalen waaruit duidelijk blijkt hoe de Heilige Geest degene die naar 
Hem luistert tot zegen kan zijn. 

Toen Jenny die donderdag uit school thuis kwam, zaten haar ouders op haar te wachten. 
Haar moeder zei: 'Je oom Karei is vanmorgen overleden. Papa en ik gaan nu tante Marie 
opzoeken en we zullen pas heel laat terug zijn. Ik weet dat jij heel goed op jezelf kunt 
passen zo lang wij weg zijn. Als je hulp nodig mocht hebben, bel je zuster Martin maar.' 

Jenny was een beetje opgewonden toen haar ouders vertrokken waren. Zij vond het wel 
leuk om nu 'de baas' te zijn en niemand om zich heen te hebben die haar opdrachten gaf. 
Ze vond het wel leuk een beetje verantwoordelijkheid te hebben. Ze ging rustig aan de 
studie voor haar wiskundeproefwerk, belde een paar vriendinnen op, at haar 
avondboterham en ging er tenslotte lekker voor zitten om een verhaal voor haar Engelse les 
door te lezen. 

Tegen de tijd dat ze naar bed ging, begon ze zich echter een beetje onbehaaglijk te voelen. 
Terwijl ze zo in het donker lag te staren, begon ze allerlei geluidjes te horen. Hoe meer ze 
luisterde, hoe meer ze hoorde - allemaal verschillende krakende geluidjes. Zou er iemand 
bezig zijn in te breken? Haar hart begon te bonzen. Ze keek eens op de klok. Het leek wel 
uren geleden sinds ze het licht had uitgedaan, had neergeknield voor een kort gebed en in 
bed was gestapt. Maar toch was dat volgens de klok maar twintig minuten geleden. 

Jenny bad in stilte om hulp van haar Hemelse Vader terwijl ze wanhopig lag te bedenken 
wat zij moest doen. Vrijwel meteen herinnerde zij zich een verhaal over president David 
O. McKay, die als jongen ook eens zo bang was geweest en toen om hulp had gebeden. 
Hoewel het haar erg moeilijk viel, klom ze toch uit bed en knielde naast haar bed. Terwijl ze 
bad, kwam er een rustig gevoel over haar en kwam haar heftig kloppend hart tot bedaren. 
Nadat ze weer in bed was gestapt, viel ze snel in slaap. 

Jenny was de volgende dag op school goed uitgerust en klaar voor haar 
wiskundeproefwerk. 

Bespreking • Welke twee zegeningen ontving Jenny van de Heilige Geest? (Hij bracht haar iets in 
herinnering en gaf haar een vredig gevoel.) 

Verhaal 'Toen de begrafenisdienst voor een jonge moeder die bij een bevalling gestorven was ten 
einde liep, maakte zich een neerslachtige stemming meester van de rouwenden. De 
grafredes waren welsprekend geweest, maar vele aanwezigen hadden een enigszins 
verbitterd gevoel. Hoe kon een liefhebbende Vader in de hemel toelaten dat zo'n lieve 
moeder weggenomen werd, terwijl ze een gezin achterliet met vier kleintjes die nu alleen 
door een bedroefde vader verzorgd moesten worden? 

'Aan het slot van het programma stond de jonge vader rustig van zijn plaats op en liep naar 
het spreekgestoelte. "Ik voel dat u bedroefd en bezorgd bent," zei hij kalm, "maar er is iets 
dat ik u vertellen moet om u te troosten. Het eerste uur na de dood van mijn vrouw wist ik 
niet hoe het voor mij mogelijk zou zijn om dit te verdragen - hoe het voor mij mogelijk zou 
zijn om het zonder haar te stellen. Maar toen vervulde een lieflijke, vredige geest mijn ziel 
en sindsdien heb ik de zekerheid gehad dat alles in orde zal komen. Maakt u zich geen 
zorgen over ons, het zal ons goed gaan." 

'Dezelfde geest van vertroosting vervulde de aanwezigen. Iedereen ging vertroost naar 
huis.' ( Spender J. Condie, De Ster, maart 1981, blz. 6.) 
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Bespreking Laat de jongevrouwen bespreken hoe de Heilige Geest de jonge vader tot zegen was. 

Tot slot 
Citaat Lees het volgende citaat voor: 

'Of het nu een onmiddellijke bescherming is, een aanvoelen van zijn woorden of een lezen 
waarin men zijn stem kan horen, het komt allemaal van God. Het zijn allemaal gaven van 
de Geest voor iemand die bij de doop de Heilige Geest heeft ontvangen, en die er echt naar 
verlangt zijn vreugdevolle invloed te ervaren' (S. Dilworth Young, 'How the Holy Ghost 
Can Help You', New Era, oktober 1971, blz. 6). 

Herinner de jongevrouwen er nog eens aan dat hun vermogen om de stille zachte stem van 
de Heilige Geest te horen van hun gehoorzaamheid aan Gods geboden afhangt. Als zij 
werkelijk naar de Heilige Geest luisteren, kunnen zijn ingevingen voortdurend hun 
grootste bron van troost en leiding zijn. Wij behoeven nimmer alleen te zijn als wij het 
waardig zijn om de Heilige Geest te ontvangen. 

Toepassing van de les 

Vraag de jongevrouwen hun kaart mee naar huis te nemen, deze in hun kamer aan de 
muur te hangen en daar dan, voor hun avondgebed, nog eens goed op te kijken. Spoor hen 
aan om daadwerkelijk te proberen de Heilige Geest als hun voortdurende metgezel te 
verkrijgen. 
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De taak vervullen die God je 
als vrouw heeft gegeven 



Les 13 De vreugde van ons 
goddelijk potentieel ontdekken 

DOEL Iedere jongevrouw zal haar goddelijk potentieel leren begrijpen en er vreugde in vinden. 

VOORBEREIDING 1. Nodig een zuster uit die een goed voorbeeld is (bij voorkeur iemand die in 
de tempel is getrouwd en een gezin heeft). Zorg dat u toestemming hebt van de 
priesterschapsadviseur om haar de jongevrouwen toe te laten spreken over de vreugde 
van het vrouw zijn. Vraag haar de jongevrouwen iets te vertellen over de vreugde en 
uitdagingen die zij in haar leven heeft gehad, en over ervaringen die zij heeft gehad toen 
zij zo oud was als de jongevrouwen in de klas. Zij zou iets kunnen vertellen over 
bijzondere ervaringen die zij heeft gehad en keuzen die zij heeft moeten doen die haar 
hebben geholpen om dicht bij haar Hemelse Vader te blijven, alsmede over de 
zegeningen en vreugde die daar het gevolg van waren. Het is de bedoeling dat zij 
nadrukkelijk wijst op de vreugde die het vrouw zijn op elke leeftijd met zich mee brengt. 
Zeg haar dat zij ongeveer twintig minuten de tijd heeft. Vraag haar wat tijd te reserveren 
om de jongevrouwen vragen te laten stellen en hun mening te uiten. 

OF 

U kunt, met instemming van de priesterschapsadviseur, een grootmoeder, een moeder 
en een jonge getrouwde vrouw uitnodigen om, heel in het kort, de klas iets te vertellen 
over de vreugde van het vrouw zijn zoals zij het ervaren. Vraag hun ook iets te vertellen 
over hoe zij zich voelden toen zij net zo oud waren als de jongevrouwen in de klas. Wijs 
er wel nadrukkelijk op dat zij ieder niet meer dan vijf of zes minuten de tijd hebben. 
U kunt hun vertellen dat u hun eventueel kunt waarschuwen als hun spreektijd om is. 

2. Desgewenst maakt u voor alle aanwezigen in de klas, de gasten inbegrepen, een kopie 
van de boodschap van het algemeen presidium jongevrouwen. 

Wij kunnen vreugde hebben wanneer we erkennen wie we zijn 
en wie we kunnen worden 
Stel de spreekster(s) aan de klas voor en leg uit dat de les vandaag gaat over het goddelijk 
potentieel van de jongevrouwen en de vreugde die men kan hebben als men eraan denkt 
dat men een dochter van God is. Zeg de jongevrouwen dat zij na hun toespraakjes gerust 
vragen mogen stellen. 

Geef de gastspreeksters een woord van dank na hun toespraakjes en het beantwoorden van 
de vragen. 

Vertel de jongevrouwen dat u van hen houdt. Zeg hun hoe u de energie en het enthousiasme 
waardeert waarmee zij zich voorbereiden op de wereld van de volwassenheid. Stel 
nadrukkelijk dat het van belang is dat zij nu gelukkig zijn door de juiste beslissingen 
te maken en Jezus Christus na te volgen. Dat moeten we nu doen, niet later wanneer onze 
huidige probleempjes misschien zijn opgelost of onze dromen en verlangens eventueel in 
vervulling gegaan zijn. In deze wereld van beproevingen en uitdagingen komt dat ideale 
moment waarschijnlijk nooit. Iedereen die leeft zoals onze Hemelse Vader dat wil, kan op 
ieder ogenblik van het leven ware vrede en vreugde vinden. 

Leg uit dat het evangelie ons leven tot leidraad en zegen kan zijn omdat het ons helpt onze 
goddelijke mogelijkheden als vrouw te begrijpen. 

In elke fase van het leven kunnen wij vreugde ervaren 

Leerkracht Vertel de jongevrouwen hoe blij u bent een vrouw te zijn en dat u gelooft dat iedere 
HLD-vrouw in elke fase van haar leven veel vreugde kan ervaren. 

Als daar voldoende tijd voor is en de klas er in de juiste stemming voor lijkt te zijn, zou 
u enkele jongevrouwen kunnen vragen iets te vertellen over de vreugde die zij als een 
HLD-meisje hebben ervaren. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Gastspreekster(s) 
en bespreking 

Bespreking door 
leerkracht 
en getuigenis 
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Tot slot 

Boodschap Lees onderstaande aansporing van het algemeen presidium van de jongevrouwen-
organisatie aan de klas voor: 

Beste vriendinnen, 

Dat jullie in deze tijd mogen leven is een zegen van je Hemelse Vader. De wereld schenkt 
ons zoveel schoonheid en zoveel mogelijkheden - meer dan in elke andere periode van de 
geschiedenis van de mens. Deze voorbereidingsjaren zullen worden gevuld met 
ontdekken, zoeken, vinden, groeien, inspannen en het leren van Gods plan en wat Hij van 
jullie als zijn dochters verwacht. 

Diezelfde wereld is echter ook vol slechte en kwade invloeden. De tegenstander zal jullie 
met zijn ideeën en verleidingen op allerlei manieren uitdagen, verzoeken, dwarsbomen en 
aanvallen. 

Onze Hemelse Vader weet dat en Hij kent jullie heel goed. Hij vertrouwt erop dat 
jullie deze voorbereidingsjaren gebruiken om een gehoorzaam kind van God te zijn dat 
voorbereid en gevormd kan worden voor de bijzondere zending die Hij je wil laten 
vervullen. Bid altijd. Ken je Heiland Jezus Christus, bestudeer de Schriften en bedenk 
concrete manieren hoe je die leringen in je leven kunt toepassen. Leef zodanig dat je het 
waardig bent de zegeningen van het priesterschap te ontvangen. Wees gelukkig en houd 
je hoofd opgeheven. Wees van vreugde en dankbaarheid vervuld. Blijf in het licht van 
het evangelie van Jezus Christus. 

Jullie zijn omringd door mensen die van je houden, die je willen leiden en beschermen: 
vrienden en vriendinnen, klasleidsters en leraressen, volwassen leiders en leidsters, leden 
van de bisschap, je ouders en broers of zusters, en boven allen: Jezus Christus en je 
Hemelse Vader. 
Wil ons ook rekenen tot hen die heel veel om jullie geven en veel van jullie houden. Wij 
bidden onophoudelijk dat jullie mogen worden gesterkt en gezegend in je voorbereidingen 
om eens weer bij je Hemelse Vader te kunnen wonen. Hij heeft allen uitgenodigd 'om tot 
Christus te komen' (LV 20:59) en 'in Hem volmaakt te zijn' (Moroni 10:32). 

Jullie toegenegen, 

Algemeen presidium jongevrouwenorganisatie 
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Nu al vreugde hebben 

DOEL Elk meisje in de klas laten ervaren wat een vreugde het is een jonge heilige der laatste 
dagen te zijn. 

VOORBEREIDING 1. Neem papier en potlood mee voor elk meisje in de klas. 

2. Neem een kleine spiegel mee. 

3. Maak een poster met daarop de volgende uitspraak van president Harold B. Lee: 
'Uw geluk hangt niet af van wat er buiten uzelf, maar binnen uzelf gebeurt.' 

4. Geef één van de jongevrouwen opdracht tijdens de les het stuk onder het kopje 
'De schepping' voor te lezen. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Aanschouwelijk 
onderwijs 

Inleiding: spiegelbeelden 
Laat de jongevrouwen om de beurt in de kleine spiegel kijken. Laat ieder van hen over de 
volgende vragen nadenken terwijl zij naar hun spiegelbeeld kijken: 

• Wat zie je in de spiegel? 

• Is het meisje dat je in de spiegel ziet gelukkig? Waarom? 

• Is het meisje dat je ziet het meisje dat je wilt zijn? 

• Wat waardeer je het meest in het meisje dat je ziet? 

• Wat zou je willen veranderen aan het meisje dat je ziet? 

• Wat zijn de talenten en zegeningen van het meisje dat je ziet? 

• Wat zou je het meisje dat je ziet graag toewensen? 

Waardebepaling 

Geluk i s . . . 

Geef elk meisje een blaadje papier en een potlood. Laat de jongevrouwen het papier in twee 
gelijke kolommen verdelen en boven de ene kolom zetten: 'Blijvend geluk en vreugde' en 
boven de andere: 'Tijdelijk plezier en voldoening.' Lees vervolgens de onderstaande lijst 
activiteiten voor en laat de jongevrouwen ze in de desbetreffende kolom schrijven. U kunt 
de lijst eventueel aanpassen aan de interesses van de klasleden. 

1. Zwemmen 

2. Een dessert eten 

3. Iemand helpen 

4. Winkelen 

5. Goede cijfers halen op school 

6. Bidden 

7. Zelf iets maken 

8. Naaien 

9. Wandelen 

10. Voor een kind zorgen 

11. Je huis of appartement schoonmaker 

12. Met een vriendin praten 

13. De Schriften lezen 

14. Een wedstrijd winnen 

15. Een goed boek lezen 

16. Een groot karwei afmaken 

17. Naar muziek luisteren 

18. Een lekkere maaltijd bakken 

19. Dansen 

20. Iemand over het evangelie vertellen 

Laat de jongevrouwen naar eigen inzicht deze activiteiten in de twee kolommen schrijven. 
Ze kunnen er dan ook nog andere prettige activiteiten aan toevoegen. Leg er de nadruk op 
dat hun lijsten niet allemaal hetzelfde hoeven te zijn omdat ieder eigen ideeën heeft en dus 
een andere waarde kan toekennen. 

20 

Les 

13 



Definities 
en bespreking 

Tekstbespreking 

Tekstbespreking 

Poster 

Bordbespreking 

Onze Hemelse Vader wil dat wij vreugde hebben 

Laat de jongevrouwen, nadat zij hun lijstje met waardebepalingen hebben afgemaakt, voor 
de volgende woorden een definitie geven: plezier, voldoening, geluk, vreugde. 

Bespreek het verschil tussen deze gevoelens en laat hen daarna hun eigen lijstje nog eens 
aan deze begrippen toetsen. 

Vraag de klas of zij nog weten wat onze Hemelse Vader heeft gezegd over vreugde en 
geluk. Wijs erop dat de Schriften deze twee begrippen door elkaar gebruiken. Ga eerst na 
wat de jongevrouwen zich nog van de volgende schriftplaatsen herinneren en schrijf de 
verwijzingen op het bord. Laat de jongevrouwen die in hun standaardwerken opzoeken en 
voorlezen. Leg er in het bijzonder de nadruk op dat onze Hemelse Vader wil dat wij 
gelukkig zijn en vreugde hebben. 

De teksten zijn: 2 Ne. 2:24-25; Joh. 13:15,17; Alma 41:10. 

• Is deze vreugde iets wat we nu al kunnen hebben of is het iets wat we alleen maar in de 
toekomst kunnen krijgen? 

Laat de jongevrouwen inzien dat zij nu gelukkig kunnen zijn en dat zij ernaar behoren te 
streven om nu al vreugde te hebben. 

• Wiens verantwoordelijkheid is het ervoor te zorgen dat je nu gelukkig bent en vreugde 
voelt? 

Laat de klasleden voor een antwoord op deze vraag LV 58:27-28 opslaan en voorlezen. 
Leg nadruk op de zin 'want de macht is in hen', waaruit blijkt dat iedere jongevrouw de 
macht bezit om zichzelf gelukkig te maken. 

Laat de poster met de woorden van president Harold B. Lee zien: 'Uw geluk hangt niet af 
van wat er buiten uzelf, maar van wat er binnen uzelf gebeurt' ('A Sure Trumpet Sound: 
Quotations from President Lee', Ensign, februari 1974, blz. 78.) Bespreek in het kort hoe 
deze uitspraak op elk meisje van toepassing is. 

Leg uit dat wij vaak ons toch niet gelukkig voelen, ondanks het feit dat wij de macht 
hebben om onze houding en gedragingen te beheersen. Vraag de jongevrouwen hoe het 
komt dat wij ons soms ongelukkig gaan voelen. Schrijf de antwoorden uit de klas op de 
linkerkant van het bord. Laat de rechterkant op het bord open om daar later in de les op te 
schrijven hoe wij die gevoelens van ongelukkig zijn kunnen overwinnen. 

Redenen waarom we ongelukkig zijn 

Wij kunnen nu al vreugde hebben 

Bordbespreking • Hoe kun jij, als heilige der laatste dagen, met behulp van jouw kennis en mogelijkheden 
eraan doen om de genoemde redenen voor ongelukkig zijn te overwinnen en gelukkiger te 
zijn? 

Laat de jongevrouwen een lijstje maken van wat zij kunnen doen om nu vreugde te hebben. 
Maak de lijst op het bord af door hun antwoorden erbij te schrijven en laat de 
jongevrouwen de antwoorden achterop hun blaadje schrijven. Laat de jongevrouwen 
vreugde voelen door hen te laten beseffen wat zij zijn - een HLD-jongevrouw. Zorg dat de 
bespreking positief blijft en leg de nadruk op de volgende punten: 

1. Elk meisje heeft een eigen persoonlijkheid waar haar Hemelse Vader en haar familie van 
houdt. 

2. Elk meisje heeft iets te geven waar zij anderen mee kan helpen. 
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1. De Heer ongehoorzaam 
zijn 

2. Geen doel hebben 
3. Bezorgd en bang zijn 
4. Een lage dunk van jezelf 

hebben 
5. Niets bereiken 
6. Je niet geliefd voelen of 

zelf niet liefhebben 

7. Geen voldoening 
vinden in het leven thuis 

8. Geen vriendinnen 
hebben 

9. Eenzaam zijn 
10. Egocentrisch zijn 
11. Geen goede band met 

onze Hemelse Vader 
hebben 



3. Elk meisje kan haar eigen talenten zodanig ontwikkelen dat ze haar werkelijk voldoening 
geven. 

4. Elk meisje bezit de macht en verantwoordelijkheid om een rechtschapen en gelukkig 
leven te gaan leiden. 

5. Een heilige der laatste dagen beschikt over bijzondere mogelijkheden en hulpmiddelen 
om deze doelen te bereiken. 

Besluit dat vreugde en geluk hun nu reeds ten deel kunnen vallen en dat het niet 
uitsluitend idealen voor de toekomst hoeven zijn. 

Verhaal Laat het aangewezen meisje het onderstaande citaat voorlezen zodat de klas kan zien wat 
iemand nu al vreugde kan geven. De wereld is rijk aan schoonheid die ons gelukkig kan en 
moet maken. 
De schepping 

'In het begin (eigenlijk niet echt het begin - maar op een gegeven moment in ons 
eeuwige bestaan), hoorde ik over een plan dat mijn Hemelse Vader voor mijzelf en 
mijn geestbroeders en -zusters had. Onze geliefde Vader, die zelf verhoogd, heilig en 
vervolmaakt was, wilde ons een kans geven om in zijn voetspoor te volgen. Zijn 
Eerstgeborene, onze oudere broer Jezus Christus, zou een wereld maken waar wij zouden 
kunnen leven, groeien en leren om lief te hebben. Het zou geen gemakkelijke ervaring 
worden in een wereld met onvolmaakte mensen en een onherroepelijke wet, en wij zouden 
zelf moeten uitmaken of wij Hem zouden willen volgen of niet. 

'En dus . . . zei ik "ja" en wachtte tot het mijn beurt was om te gaan. 

'[Jezus] toog aan het werk en schiep een wereld voor mij en jou, voor de kinderen van onze 
Vader. En zo verliet ik op een dag de plek waar ik mij nu niets meer van herinner, om mijn 
leven op de aarde door te brengen. 

'In het wazige licht van de kinderjaren kwam daar het eerste herkennen van schoonheid: 
de geur van bomen, de eerste kennismakingen met zee, zon en zand, en met mist - natte 
druppels op mijn gezicht, een bij, bloemen en bomen. 

'En hoe verder ik opgroeide, hoe prachtiger de wereld werd; en diep in mij begon ik de 
warme, zoete pijn van liefde voor de aarde te voelen. 

'[Jezus] maakte licht dat 's nachts in zilveren stralen op ons neerschijnt en in de wind 
grillige schaduwen werpt - licht dat goudachtig blauw en liefelijk in de lentezon is - en 
licht dat eerst zacht rood is, daarna van oranje goudachtig wordt om de blauwzwarte nacht 
te verdrijven - de zonsopgang. En ik heb ogen om dat allemaal te zien. 

'En Hij maakte de wind die zachtjes door duizenden bladeren suizelt en zilverglinsterend 
water op zijn gang naar de zee doet kabbelen en golven, en vogels die de morgenlucht met 
hun zoet gekweel vullen. En ik heb oren om dat allemaal te horen. 

'Hij maakte handen waarvan de greep een diepe warmte kan geven wanneer je "Hoe gaat 
het?" of "Ik zal je helpen" of "Ik ga steeds meer van je houden" zegt; en ogen die spreken, 
die verder zien dan woorden, die begrijpen, die ontdekken. 

'Hij gaf me een hart dat de aarde die Hij had gemaakt, ziet, hoort en voelt; en diep in me 
lijkt het wel of ik overloop van liefde voor de aarde. Hij maakte het mij ook mogelijk 
vreugdetranen te schreien. 

'Die dingen hebben jullie ook. Het zijn gaven - zegeningen die ons begrip ver te boven 
gaan. 

'En wanneer ik eenmaal [Jezus] weer zie en mijn Vader mij terug verwelkomt, hoop ik dat 
ik, met mijn levensgezel, in staat zal zijn zelf de leiding te nemen bij het scheppen van een 
wereld zoals deze. En dan zullen onze kinderen zich, met ogen die glinsteren van tranen 
vanwege hun liefde voor hun aarde, zich in het koude en toch zo zoete licht van de ochtend 
tot de hemelen van hun aarde wenden en zeggen: "Dank U, Vader/" (Ann Busath, 
'Creation', Improvement Era, september 1967, blz. 56). 

Tot slot 

Getuig van het belang om een gelukkig meisje te zijn, en van de vreugde die men kan 
krijgen door de normen van een jonge heilige der laatste dagen trouw te blijven. Wees 
enthousiast en spoor de jongevrouwen aan zich op die taak voor te bereiden door nu de 
volle verantwoordelijkheid voor hun eigen geluk op zich te nemen. 
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Les 10 

Toepassing van de les 

Laat de klasleden uit de lijst een of twee punten kiezen waardoor ze nu vreugde kunnen 
vinden. Laat hen één of twee punten uitkiezen en zich daar de komende week in het 
bijzonder op concentreren. 
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Huishoudelijke vaardigheden 

DOEL Iedere jongevrouw de vreugde van huishoudelijk werk meer laten waarderen. 

VOORBEREIDING Neem voor elk meisje papier en potlood mee. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Overzicht baan 

Bespreking 

Leerkracht 

Verhaal 

Het huishouden verzorgen is een belangrijke en heilige taak 

Vraag de jongevrouwen zich voor te stellen dat hen zojuist een baan is aangeboden. Lees de 
volgende taakomschrijving van die baan voor en laat de jongevrouwen de hand opsteken 
telkens wanneer ze een aspect van die baan horen dat hen aanspreekt. 

Omschrijving van de baan 

1. Je bereikt iets wat zeer de moeite waard is en het geluk van de mensen in jouw 
onmiddellijke omgeving verhoogt. 

2. Je oefent een grote invloed op de werkomstandigheden uit en schept een prettige 
atmosfeer voor andere mensen. 

3. Je helpt mee de uitgaven in goede banen te leiden. 

4. Het is jouw taak te bepalen wat voor werk er gedaan wordt, wanneer en hoe het gedaan 
wordt. 

5. Je stelt zelf de werkuren vast. 

6. Je hebt het prettige voorrecht met iedereen in de hele organisatie in aanraking te komen 
en hebt vele kansen om die anderen een genoegen te doen. 

• Om welke baan gaat het hier? (De zorg voor het huishouden, ofwel voor je eigen gezin 
zorgen.) 

Leg uit dat één van de vele taken die wij hebben gekregen, de zorg voor het huishouden is. 
Onze Hemelse Vader wil dat alle mannen en vrouwen de hoogste voorrang geven aan hun 
thuis, hun echtgeno(o)t(e) en hun gezin. Ons gezin maakt deel uit van onze goddelijke 
zending. 
Laat de jongevrouwen in het bijzonder letten op de toewijding van de moeder in het 
volgende verhaal: 
'Zoals waarschijnlijk met de meeste tieners het geval is, heb ik de liefde van mijn ouders 
altijd maar als iets vanzelfsprekends aangenomen. Ik heb eigenlijk nooit ook maar één 
moment stilgestaan bij de onmetelijke hoeveelheid tijd, moeite, energie en geduld die zij 
aan mij besteed hebben. Dat gold wel in het bijzonder voor mijn moeder. 

'Nu schijnt het me toe dat de vele keren dat ik mijn moeder iets kwalijk nam, ik een zekere 
wrok jegens haar koesterde vanwege haar beginselen, de dingen die zij mij vroeg te doen, 
de dingen die zij mij over haar eigen kinderjaren vertelde. Ik had er een hekel aan dat ik, 
de oudste van zeven kinderen, alle verantwoordelijkheid had gekregen. Dat dacht ik 
tenminste. Ik moest altijd het goede voorbeeld geven - dat woord begon ik hoe langer hoe 
meer te haten - altijd moest ik voorgaan om dingen te proberen en dan in moeilijkheden te 
komen zodat, dacht ik, de andere kinderen dan daarna bijna zouden kunnen doen waar ze 
zin in hadden. Ik herinner me hoe een bepaalde klank in moeders stem mij irriteerde als ze 
me riep om haar te helpen. Bepaalde zinnen herinner ik mij nog in het bijzonder en zelfs nu 
nog kan ik horen hoe ze die zei: 

' "Kristy, kom me even met het eten helpen." 

' "De schoenen van de tweeling moeten gepoetst worden." 

' "Kristy, Sue en Gay zitten te kibbelen: kun je daar wat aan doen?" 

' "Nancy heeft wat aandacht nodig; kun jij haar een verhaaltje voorlezen?" 

'Ik had altijd zin om "nee" te zeggen, maar dat deed ik natuurlijk niet. 
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Toen werd het september en ging ik naar de universiteit. In mijn vroege kinderjaren had 
die altijd iets romantisch voor mij gehad. Daar hadden mijn ouders elkaar voor het eerst 
ontmoet; daar waren zij verliefd op elkaar geworden en waren zij ook getrouwd; daar was 
ik geboren. Ik keek er dus erg naar uit om daarheen te gaan wat voor mij "thuis" was. 

'Maar destijds, in die septembermaand, zat daar nog iets meer achter; ik wilde weg uit mijn 
eigen huis - mijn werkelijke thuis. Maar langzamerhand, met het voorbijgaan van de tijd, 
en wanneer ik de brieven van mijn moeder zat te lezen, waarin zij mij over haar dagelijkse 
bezigheden vertelde, begon ik heel diep van binnen te beseffen dat zij al haar tijd, geld, 
energie en aandacht aan haar kinderen gaf. Ik begon te begrijpen dat alle bijeenkomsten, 
al het winkelen, al dat schoonmaken, alles wat zij ons leerde - in feite alles wat zij deed -
direct of indirect te maken had met het dienen van haar gezin. En dat drong allemaal zo 
langzaam en subtiel tot mij door dat ik nauwelijks besefte dat ik het wist. 

'Op een dag kwam ik op de middag even thuis van de colleges en vond een brief van mijn 
moeder. Het was een eenvoudige, gewone brief, vol met nieuws van thuis. Ik las daarin 
hoe Dave en Dan, de tweeling, een hele rol toiletpapier door de wc hadden gespoeld en dat 
die net begon over te lopen toen ze op het punt stond om naar de ZHV te gaan. Ik las 
daarin hoe moeder op de één of andere manier tijd moest vinden om Sandy's haar te 
knippen. Ik las daarin hoe moeder Nancy mee naar dansles had genomen en zo trots naar 
haar had zitten kijken. 

'Het was een gewone, alledaagse brief, maar ik was nog maar nauwelijks aan de tweede 
bladzijde begonnen toen zich plotseling een heel bijzonder gevoel van mij meester maakte. 
Het was net alsof de zon plotseling vanachter een wolk tevoorschijn kwam en me met licht 
overgoot. Plotseling kon ik mijn moeder zien zoals zij werkelijk was - onzelfzuchtig en vol 
liefde, iemand die meer voor mij had gedaan dan wie ook, en toch tegelijkertijd degene 
jegens wie ik mij het minst dankbaar had getoond. 

'Ik liet me op mijn bed vallen en huilde; ik huilde van blijdschap omdat ik dat zo plotseling 
ontdekt had; ik huilde van verdriet om mijn ondankbaarheid en het feit dat ik haar zonder 
enige twijfel meermalen gekwetst moest hebben. Ik schreef haar meteen een brief en zei 
daarin hoeveel ik van haar hield en hoe dankbaar ik voor haar was. 

'Het was geen erg goede brief maar wel een heel oprechte; en net zo vlug schreef zij mij 
terug: 

' "Mijn liefste Kristy, ik heb je brief gelezen en heb erom gehuild.'" (Kristine Walker, 
'I Found My Mother', Nezu Era, oktober 1974, blz. 27). 

Bespreking • Waarom is het zo belangrijk dat elk meisje haar moeders taak als spil in het huishouden 
goed begrijpt en waardeert? 

Leerkracht Leg uit dat elk van ons dezelfde vreugde als Kristy's moeder kan ervaren. Iemand die zich 
in het huishouden bijzonder verdienstelijk maakt, wordt in haar dagelijkse activiteiten 
gedragen door de voldoening die zij heeft van het feit dat zij bijdraagt tot het geluk van het 
gehele gezin. En wanneer de leden van het gezin dan nog blijk geven van hun 
dankbaarheid hiervoor, ervaart zij zelfs een nog grotere voldoening. 

Van het huis een 'thuis' maken is meer dan alleen maar het huishouden doen 
Leerkracht Leg uit dat, om het huis echt huiselijk te maken, er veel belangrijke dingen gedaan moeten 

worden. Het is natuurlijk heel belangrijk om het huis schoon te houden en ervoor te zorgen 
dat elk gezinslid goed verzorgd wordt. Zoals zuster Belle S. Spafford, voormalig algemeen 
presidente van de ZHV eens heeft gezegd, zit er echter nog een ander belangrijk aspect aan 
het 'huiselijk' maken vast. Zij heeft hierover gezegd: 

Citaat 'Volgens mij bestaat alles wat te maken heeft met van een huis een "thuis" maken uit twee 
onderdelen: een huiselijke sfeer scheppen en het huishouden doen. Een huiselijke sfeer 
scheppen heeft ook veel te maken met geestelijke waarden zoals liefde, vrede, rust, eenheid 
onder de gezinsleden, veiligheid. Zo wordt een woning een plek waar de gezinsleden zich 
uit een roerige en verwarde wereld kunnen terugtrekken, zich begrepen kunnen voelen en 
als het ware een verjonging kunnen ondergaan. De ware huiselijke sfeer wordt gekenmerkt 
door rust; zij geeft blijk van goede smaak, beschaving en verfijning. Mannen, vrouwen en 
kinderen werken allemaal mee aan het opbouwen van een waar huiselijk gezinsleven en 
worden er elk door gebaat. 

'Het huishouden omvat al het werk dat gedaan moet worden om het huis schoon, ordelijk 
en goed lopend te houden. Daar hoort ook het geldbeheer bij; falen in dit laatste geeft vaak 
aanleiding tot conflicten in het gezin' (Belle S. Spafford, A Woman's Reach; Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, blz. 24 -25). 
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Bespreking Op welke manier zijn huishoudelijk werk het scheppen van een thuis met elkaar 
verbonden? Welke voldoening kunnen zij beide geven? 

Laat de jongevrouwen een beschrijving geven van een thuis waar geestelijke waarden 
worden ontwikkeld. Laat hen ook uitleggen waarom vaardigheden als geldbeheer en 
koken zo belangrijk zijn om een thuis te scheppen waar de Geest van God kan verblijven. 

Een jongevrouw kan nu al een soort huismoeder zijn 

Bordbespreking • Hoe kun je nu thuis al een soort huismoeder zijn? 

U kunt de antwoorden op het bord schrijven. Zorg ervoor dat bij de genoemde ideeën ook 
die uit het voorgaande citaat worden opgenomen. 

Activiteit Verdeel de jongevrouwen in twee groepen en geef elke groep één van de volgende 
problemen. Laat hen deze met elkaar in de groep bespreken en een aantal concrete 
instructies opstellen voor het oplossen van deze moeilijkheden en het doen van de 
noodzakelijke karweitjes. Laat hen daarbij vermelden welke hulpbronnen zij gebruikt 
hebben. Geef elk meisje papier en potlood. 

Eerste karwei 

Als je van school thuiskomt, merk je dat je moeder zich ziek voelt en zware hoofdpijn heeft. 
De baby ligt te huilen, je twee jongere broertjes zijn aan het kibbelen en het is een grote 
rommel in huis. Je vader zal zo dadelijk voor het avondeten thuiskomen. Wat zou jij 
kunnen doen om een geestelijker sfeer in thuis te scheppen? Hoe zou je dat aanpakken? 

Tweede karwei 

Je moeder zal tot etenstijd weg zijn en heeft jou gevraagd voor een evenwichtige en 
voedzame maaltijd voor jullie gezin van vier te zorgen. Vertel hoe je ieder onderdeel van 
het menu zou klaarmaken. Leg uit hoe je je tijd zou indelen om alles tegelijk op tafel te 
krijgen. 

Geef de jongevrouwen enkele minuten om deze problemen uit te werken; laat daarna elke 
groep de klas vertellen wat de instructies zijn. Laat elk meisje van een groep een deel van 
de groepspresentatie voor haar rekening nemen. Voeg zo nodig zelf nog wat informatie toe. 

Leerkracht Wijs erop dat een meisje, al is zij dan nog wel niet zelf verantwoordelijk voor het besturen 
van een gezin, toch wel degelijk ook een soort huismoeder kan zijn en een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan het behouden en verbeteren van de sfeer thuis. De manier waarop 
zij dat doet, kan het gezin veel vreugde brengen. Als u nog tijd over hebt, zou u de klas nog 
het volgende verhaal van een moeder kunnen vertellen: 

Verhaal 'Toen Karen vakantie van de universiteit had en een week naar huis kwam, deden wij veel 
leuke dingen met elkaar. We winkelden, gingen op bezoek, vertrouwden elkaar vele dingen 
toe, naaiden samen een nieuw broekpak, probeerden voor haar een vakantiebaantje voor 
de zomer te vinden, en deden bovendien veel andere leuke dingen met het hele gezin. 

'Het huishouden werd een beetje verwaarloosd omdat we belangrijker dingen te doen 
hadden. Zelfs onze zitkamer werd niet meer gestofzuigd en er bleven allerlei naaispulletjes 
liggen. 

'De week ging veel te snel voorbij en ze zou om vijf uur die woensdagmiddag door haar 
vrienden worden opgehaald om terug te rijden naar de universiteit. Omdat ik die middag 
om drie uur een afspraak had, kuste ik haar al vroeger ten afscheid en was dankbaar dat zij 
nog thuis zou zijn om haar broertjes op te vangen als die uit school kwamen, en voor hen 
kon zorgen totdat haar vader van zijn werk zou thuiskomen. 

'Kort nadat ik voor mijn afspraak het huis had verlaten, belden Karens vrienden haar om te 
zeggen dat zij verlaat waren en haar niet voor 9 uur 's avonds konden ophalen. Karen had 
alles al ingepakt en had dus plotseling vier uur over. Ze ging met Stuart achter de piano 
zitten en hielp hem met zijn oefeningen; zittend op de stoep maakte ze een kletspraatje met 
Roger terwijl ze hem hielp zijn kranten te vouwen voor zijn krantenwijk; ze dekte de tafel 
en had het avondeten klaar toen haar vader van zijn werk thuiskwam; na het eten riep zij 
de jongens te hulp en ruimde samen met hen de keuken op. 

'Nadat haar vader en de jongens waren vertrokken voor hun activiteitenavond, pakte 
Karen wat schoonmaakgerei en de stofzuiger en ruimde de zitkamer op zodat die er weer 
uitzag om door een ringetje te halen. Toen had zij nog één uur over en gebruikte die tijd om 
de badkamer helemaal schoon te maken. 
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'Toen ik die avond laat thuiskwam, liep ik naar beneden om nog even bij de jongens te 
kijken. Toen ik door de zitkamer liep en de badkamer en de keuken zag, kreeg ik een 
bijzonder gevoel van trots. 

'Terwijl mijn man en ik daar nog eens over napraatten, bedachten wij dat Karen haar hele 
jeugd door al vaak een echt huismoedertje was geweest. We herinnerden ons de vele malen 
dat wij haar in de keuken vonden, waar ze koekjes bakte met haar broertjes. We 
herinnerden ons het afgelopen kerstfeest waarvoor zij een lap stof en een patroon had 
gekocht en mij met een prachtige lange rok had verrast. Ik draag die rok nog altijd met 
trots. Wat een rijkdom is dat lieve, levenslustige meisje voor ons gezin.' 

Bespreking • Op welke manier deed Karen haar broertjes een plezier? Haar vader? Haar moeder? 

• Hoe kunnen je moederlijke eigenschappen je nader tot je familieleden brengen? 

• Waarom is ordelijkheid en zindelijkheid voor de gezinsleden een aanmoediging om hun 
best te doen? 

• Hoe komt het dat het zo prettig is om thuis te komen in een schoon huis? 

• Hoe komt het dat een goed onderhouden huis een goed beeld geeft van de liefde die de 
gezinsleden voor elkaar hebben? 

• Hoe draagt het scheppen van een thuis bij tot een geestelijke sfeer in huis? 

Wijs erop dat een ordelijk en goed onderhouden thuis waar de Geest van de Heer graag 
aanwezig is, voor de inwonenden een bron van vertrouwen en trots is. Zij voelen er zich 
vredig en gezellig. Daardoor is het ook een plek waar hun geloof en getuigenis kunnen 
groeien. Een dergelijk thuis vergt van ieder die er woont een inspanning en geeft een goed 
beeld van de zorg en liefde die gezinsleden voor elkaar hebben. Uit zo'n thuis blijkt dat 
allen die daar wonen ijverig zijn en hard werken. 

Mogelijke klasactiviteiten 
U kunt met het klaspresidium verscheidene door-de-weekse huishoudelijke activiteiten 
bedenken waardoor de jongevrouwen nieuwe huishoudelijke vaardigheden aanleren en ze 
voelen welke positieve aspecten eraan verbonden zijn. Hier volgen enkele suggesties. 
{Vraag toestemming aan uw priesterschapsleider als u een gastspreekster of -spreker uit 
wilt nodigen.) 

1. Nodig een specialist uit om de klas te laten zien hoe men een kraanleertje verwisselt of 
een doorgeslagen zekering, een stekker repareert, een verstopte afvoer weer vrijmaakt, 
of hoe men een schilderij ophangt. 

2. Onderricht kledingreparatietechnieken en laat de klas die oefenen. 

3. Laat een specialist(e) de jongevrouwen iets leren over het combineren van kleur, stijl en 
stof in kleding en laat de jongevrouwen het geleerde toepassen bij het maken van 
kleding. 

4. Laat een specialist(e) de jongevrouwen leren waar zij naar moeten kijken wanneer zij 
kleding of stoffen kopen, hen Ieren de labels te lezen en hoe op de juiste manier zorg te 
dragen voor de stoffen. 

5. Nodig een moeder uit de klas te laten zien hoe men kleine kinderen moet wassen, 
kleden, verschonen, eten geven en in het algemeen verzorgen, inclusief hoe een 
huilende baby getroost kan worden. 

6. Nodig een andere specialist(e) uit om de klas het een en ander bij te brengen over 
geldbeheer, het opmaken van een begroting en kopen op afbetaling. 

7. Vraag een specialist(e) de klas iets te vertellen over het inrichten van een huis, 
kleurcombinaties, evenwicht, harmonie en verhoudingen, en hoe de jongevrouwen hun 
woning kunnen helpen verfraaien. 

8. Organiseer een bijzondere voedselactiviteit zoals taart versieren, een internationale 
gerechtenbazaar houden, gezamenlijk ontbijten of een receptenavond om ideeën uit te 
wisselen. 

9. Organiseer een bijeenkomst waarop iedereen iets meebrengt dat zij erg lekker vindt om 
anderen daarvan te laten proeven, waarna er recepten kunnen worden uitgewisseld. 

10. Organiseer een 'eigen creatie'-kookavond waarop de klas in groepjes wordt verdeeld 
en elk groepje met tevoren in een doos klaargezette ingrediënten een 'lekker hapje' 
moet bereiden. 
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13 
Onze houding ten aanzien 
van onze goddelijke taken 

DOEL Elk meisje een positieve houding ten aanzien van haar goddelijke taken van echtgenote en 
moeder laten ontwikkelen. 

VOORBEREIDING 1. Naar keuze: Maak een uitreikblad voor elk meisje volgens de aanwijzingen aan het eind 
van de les. 

2. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij aanvaarden de taak van de vrouw zoals de Heer die ziet 

Verhaal Een reiziger kwam eens langs een steengroeve en zag daar drie mannen aan het werk. 
Hij vroeg elke man afzonderlijk wat hij aan het doen was. De antwoorden van de mannen 
waren kenmerkend voor het verschil in houding die zij ten aanzien van hetzelfde 
werk hadden. 'Ik hak stenen,' zei de eerste. De tweede antwoordde: 'Ik verdien drie 
goudstukken per dag.' De derde man glimlachte, en zei: 'Ik help met de bouw van een 
huis van de Heer.' 

Leerkracht • Welke verschillende invloed had de instelling van elk van de drie mannen op zijn kijk op 
zijn taak? 
• Waarom is het voor de derde man het meest waarschijnlijk dat hij zijn taak als 
interessant en waardevol zou beschouwen? 

Wijs erop dat we een positieve of een negatieve kijk kunnen hebben op de goddelijke taak 
van echtgenote en moeder. Sommigen zien deze taken als vernederend en geestdodend, 
terwijl deze taken eigenlijk deel uitmaken van een plechtige belofte die we gedaan hebben 
voordat we naar de aarde kwamen. Zij maken deel uit van de zegeningen die wij als 
dochters van God ontvangen. 

President Spencer W. Kimball heeft verklaard dat 'voordat wij in dit sterfelijk leven 
kwamen, wij in de hemelen beloften, heilige beloften hebben afgelegd. 

'Wij hebben verbonden gesloten. Dat hebben wij gedaan voordat wij onze positie hier op 
aarde aanvaard hebben. ( . . . ) 
'Wij hebben onze Hemelse Vader plechtig beloofd dat wij, als Hij ons naar deze aarde zou 
sturen en ons een lichaam en de onschatbare mogelijkheden van het aardse leven zou 
schenken, rein zouden blijven, in de heilige tempel zouden huwen, een gezin zouden 
stichten en onze kinderen in rechtschapenheid zouden grootbrengen. Dat was een 
plechtige eed, een plechtige belofte' (Spencer W. Kimball, 'Be Ye Therefore Perfect', uit een 
toespraak gehouden aan het Institute of Religion in Salt Lake City, 10 januari 1975, blz. 2). 

• Welke taken hebben we tegenover onze Hemelse Vader beloofd aan te nemen voordat 
wij naar de aarde kwamen? (We zouden huwen en een gezin stichten.) 

President Spencer W. Kimball heeft de volgende waarschuwing gegeven: 'Maak echter niet 
de fout u te begeven in werkzaamheden op het tweede plan die u uw eeuwige opdracht, 
zoals het leven schenken aan en het opvoeden van de geestkinderen van onze Vader in de 
hemel, doen verwaarlozen' (zie De Ster, mei 1980, blz. 175-177). 

Het belang van onze taken begrijpen 

Leg uit dat de opvattingen van de wereld over de rol van de vrouw ten dele vals zijn 
omdat ze zo op zelfzuchtig zijn. Ze leggen zozeer de nadruk op de rechten van de vrouw 
om te ontvangen dat ze haar mogelijkheden om te geven niet willen zien. De opvattingen 
van de Heer hebben zijn omvattender. Die richten zich op de mogelijkheden die zowel 
mannen als vrouwen hebben om lief te hebben en te dienen. Deze opvattingen kunnen ons 
helpen om te vermijden dat we opgeslorpt worden in zelfzuchtigheid en ongeluk. 

Presentatie 
van de leerkracht 
en bespreking 
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Tekstbespreking 

Leg uit dat als wij geloven dat het leven als vrouw en moeder niet interessant en vervelend 
is, het dat ook zal zijn. Als wij echter ons goddelijk doel begrijpen en beseffen welke 
geweldige mogelijkheden wij hebben, zal onze opdracht meer zin krijgen dan om het even 
welke andere opdracht in de wereld. Door onze echtgenoot opgewekt en enthousiast te 
steunen en rechtschapen geesten ter wereld te brengen, groot te brengen en te 
onderrichten, kunnen we de grootste voldoening ervaren. 

• Hoe kunnen een duidelijk inzicht en een rechtschapen opvatting over de taken van 
echtgenote en moeder ons tot zegen zijn in ons leven? 

• Hoe zal onze opvatting aangaande deze taken ons ons hele leven beïnvloeden? 

• Hoe kunnen de leringen van de Heer en zijn dienaren over onze taken ons beschermen 
tegen het overnemen van wereldse opvattingen? 
De taak van de echtgenote en hulpe 

Laat de meisjes de instructies van de Heer aan Emma Smith in Leer en Verbonden 25:5,14, 
16 lezen. Leg uit dat deze raad om in de geest van zachtmoedigheid voor onze echtgenoot 
een troost te zijn een raad is die aan alle vrouwen gegeven is. 

Een vrouw mag nooit haar mogelijkheden onderschatten om haar echtgenoot te troosten en 
tot hulpe te zijn. Hij kan het nodig hebben om vertroost en bemoedigd te worden in zijn 
taken als echtgenoot, kostwinner, leider en leraar. 

Toen president Spencer W. Kimball geroepen werd als apostel was hij overweldigd door de 
roeping. Hij vertelt hoe zijn vouw hem getroost en aangemoedigd heeft: 

' "Als de kerk ons roept, gehoorzamen wij." Maar mijn grootste bezorgdheid waren mijn 
eigen beperkingen, tekortkomingen en zwakheden en ik voelde mij totaal overstelpt. 
Tranen vloeiden, een onuitputtelijke stroom. ( . . . ) Ik huilde en huilde. ( . . . ) De ene huilbui 
volgde op de andere. Mijn vrouw zat naast me op de grond en aaide me over mijn hoofd in 
een poging om me te kalmeren. ( . . . ) 

' ( . . . ) Mijn vrouw was mijn redding. Zij vertroostte en bemoedigde mij en bleef maar 
zeggen dat er slechts een ding was dat ik kon doen. ( . . . ) 
'(. . .) Ik zei Camilla steeds maar dat ik niet wist wat ik moest doen, hoewel ik al die tijd 
goed genoeg wist dat er maar een ding was dat ik kon doen. Zij bleef mij aanmoedigen en 
hield vol dat het aanvaarden van de roeping het enige was dat ik kon doen' (Edward 
L. Kimball en Andrew E. Kimball jr., Spencer W. Kimball; Salt Lake City: Bookcraft, 1977, 
blz. 191-192). 

Wijs erop dat president Kimball uiteindelijk een groot profeet van de Heer werd. 

• In welk opzicht was de rol van Camilla als echtgenote en hulpe van belang in het leven 
van haar man? 

Wijs erop dat als we onze opdracht als echtgenote en hulpe op de juiste manier opvatten, 
wij een grote invloed ten goede kunnen hebben in het leven van onze toekomstige 
echtgenoten, ongeacht de status die zij in het leven bekleden. Nooit mogen we de invloed 
onderschatten die vrouwen als echtgenoten kunnen uitoefenen. 

Wijs erop dat president Kimball uiteindelijk een groot profeet van de Heer werd. 

• In welk opzicht was Camilla's rol als vrouw en hulpe van belang in het leven van haar 
man? 

Wijs erop dat, als wij een juiste instelling ontwikkelen ten aanzien van onze rol als vrouw 
en hulpe, wij een grote invloed ten goede in het leven van onze toekomstige echtgenoot 
kunnen hebben. 
Laat een jongevrouw 1 Kor. 11:11 lezen. 

• Hoe kunnen echtgenoten elkaar helpen? 

De taak van moeder en lerares 

President David O. McKay heeft gezegd: 'Moederschap staat erg dicht bij godschap. Het is 
het hoogste en heiligste dienstbetoon dat een vrouw kan verrichten' (Conferentieverslag, 
oktober 1942, blz. 12-13). 

• In welk opzicht bekrachtigt deze uitspraak van een profeet van God onze, houding 
tegenover onze taken? 

• In welk opzicht kan een goed begrip van dergelijke uitspraken van profeten van de Heer 
ons helpen om de wereldse opvatting te vermijden die sommige vrouwen erop nahouden 
als zou het moederschap een zware last zijn die ons berooft van onze persoonlijke vrijheid? 
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Wijs erop dat het moederschap ons leert om liefdevol en opofferingsgezind te zijn. 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 

'Jongevrouwen zouden plannen moeten maken en zich voorbereiden op het huwelijk en op 
het krijgen en opvoeden van kinderen. Dat is jullie goddelijk voorrecht en de weg naar de 
grootste en heerlijkste vorm van geluk' ('Privileges and Responsibilities of Sisters', Ensign, 
Nov. 1978, blz. 103). 

Verhaal Een jonge moeder van twee peuters leed aan een ongeneeslijke kanker. Net voor haar 
overlijden had haar man er met de hulp van het ziekenhuis voor gezorgd dat Marilyn, zijn 
vrouw, naar een afgezonderde plek in de tuin van het ziekenhuis gebracht werd voor een 
picknick met haar man en hun twee dochtertjes. Voordat moeder ziek was geworden, 
hadden zij vaak als gezin dergelijke uitstapjes georganiseerd. Zij aten allen onder een grote 
esdoorn hun lunch en hadden enkele kostbare ogenblikken samen als gezin. Na dit 
uitstapje werd Marilyn naar haar bed in het ziekenhuis gebracht. Zij schreef toen het 
volgende in haar dagboek: 

'Mij is altijd gezegd: "Als je gezond bent, heb je alles". Vandaag kwam ik tot het besef dat 
dat niet waar is, want ik heb alles, maar ben niet gezond. Alles wat ik bezit, zat vandaag 
met mij onder die prachtige boom - mijn dierbare man en mijn lieve kinderen. Dat is het 
enige dat telt. Mijn taak als vrouw en moeder heeft mij de grootste vreugde en geluk in 
mijn leven geschonken. Het picknicken en vele andere wereldse pleziertjes laat ik 
binnenkort voorgoed achter, maar mijn gezin zal ik in alle eeuwigheid bij me hebben.' 

Bespreking • In hoeverre gaf de instelling van deze jonge moeder en echtgenote ten aanzien van haar 
rol haar steun om deze ziekte te doorstaan? 

• In hoeverre zou haar instelling invloed kunnen hebben op de houding van haar dochters 
tegenover hun rol wanneer zij eenmaal vrouw en moeder zullen zijn? 

Tot slot 

President Spencer W. Kimball heeft ons de volgende aansporing gegeven: 

'Het is altijd prachtig geweest om een rechtschapen vrouw te zijn. Een rechtschapen vrouw 
te zijn tijdens de laatste bedeling van deze aarde net voor de wederkomst van de Heiland is 
een bijzondere edele roeping. De kracht en de invloed van een rechtschapen vrouw in deze 
tijd kan het tienvoudige zijn van wat het in een rustiger tijd zou zijn. Zij is hier geplaatst 
om het huisgezin te verrijken, beschermen en bewaken - want het gezin is de fundamentele 
en de edelste instelling van de maatschappij' (Spencer W. Kimball, De Ster, mei 1979, 
blz. 47). 

Citaat 
(eventueel op een 
uitreikblad) 
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Bijdragen tot het gezinsleven 



Les 13 Onze ouders eren 

DOEL Elk meisje laten proberen de band met haar ouders te versterken 

VOORBEREIDING 1. Maak voor elk meisje een kopie van de vragenlijst achter in dit boek. Desgewenst kunt u 
de jongevrouwen deze vragenlijst een week tevoren meegeven zodat zij deze ingevuld 
mee kunnen nemen naar de les. 

2. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Voor de leerkracht Houd bij de voorbereiding van deze les rekening met eventuele jongevrouwen in uw klas 
die thuis geen vader of moeder hebben; pas uw les daaraan aan. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij kunnen Ieren inzien dat onze ouders van ons houden 

Verhaal Lees het eerste deel van het volgende verhaal voor: 'Vakantiewerk thuis'. 
'Het is eigenlijk niet zo gemakkelijk voor me om dit te vertellen, want ik was toen nogal 
onvolwassen, maar dat laatste kerstfeest zal ik nooit meer vergeten. Ik heb een vriendin die 
daar boven op die heuvel woont, en haar familie heeft werkelijk alles - een groot huis, 
mooie auto's, mooie kleren. ( . . . ) Begrijp me niet verkeerd, hoor - het zijn werkelijk heel 
aardige mensen en zij zijn altijd erg lief voor me. Karens vader zit in de bisschap en hun 
gezinsleven is gewoon volmaakt - precies zoals ik me het ideaal gezin had voorgesteld. 

' ( . . . ) Ik kom daar nogal vaak en zij hadden mij uitgenodigd om de avond voor Kerstmis 
bij hen te komen eten. Alles was zo fantastisch. Ik bedoel, we aten in hun eetkamer bij 
kaarslicht, er stond kristal en porselein op tafel en we hadden twee vorken en lepels. 
Haar vader opende met een gezinsgebed. 

'Ik had nog nooit van mijn leven een cadeautje van meer dan vijftien gulden gehad. Ik kon 
me zo levendig voorstellen wat er zou gebeuren als de kerstman daar die avond langs zou 
komen. ( . . . ) 
'Toen broeder Miller mij die avond naar huis bracht, had ik helemaal geen zin om naar 
binnen te gaan. Hij zei: "Gelukkig kerstfeest, Cheryl. Het was fijn dat je vanavond bij ons 
was." Hij was altijd zo vriendelijk en vaderlijk. Ik had hem graag willen zeggen hoe aardig 
ik hem vond, maar ik zei alleen maar: "Dank u wel, het was geweldig!" 

'De deur was op slot, dus belde ik aan en keek eens naar de afbladderende verf op het huis. 
En daar had je dat gescheurde gordijn dat de hond een jaar geleden vernield had. Ik kon er 
gewoon niets aan doen, maar onwillekeurig vergeleek ik het huis van de Millers met ons 
verwaarloosde huisje. Ik hoorde vader op zijn slippers naar de deur sloffen, en de veel te 
luide tv in de huiskamer. Hij opende de deur en snauwde me af dat ik te laat thuis was en 
dat het minste wat ik had kunnen doen was om de avond voor Kerstmis thuis blijven. (. . .) 
Maar ik dacht bij mezelf dat hij een glaasje teveel op had en het niet allemaal meende. ( . . . ) 

' ( . . . ) Er was niet veel om je in kerststemming te brengen, alleen maar een fletse krans aan 
de deur en een goedkope kerstboom met een paar balletjes die met haarspelden waren 
opgehangen. Het huis zag er erg rommelig uit en het stonk er naar ranzig vet. 

'Moeder kwam in een oude, verschoten jurk naar de deur. (. . .) Ik kon aan haar gezicht 
zien dat zij weer erge last van migraine had. "Ik wou maar dat mijn meisje af en toe eens 
thuisbleef en haar moeder wat hielp." 

'Mijn keel kneep zich wat toe en ik voelde tranen komen. Ik gaf moeder een klopje op haar 
schouders en alles wat ik zeggen kon was: "Het spijt me, mam", maar ik meende het niet 
echt. 
'Ik ging naar mijn slaapkamer en sloot de deur, terwijl ik de schoenen van mijn zusje in een 
hoek schopte. 
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Tk begreep maar niet waarom ik nu in zo'n gezin was geboren en niet in zo'n gezin als dat 
van de Millers. ( . . . ) Het valt werkelijk niet mee als je het enige kerklid in het gezin bent. 
De zendelingen hadden me gewaarschuwd dat het niet eenvoudig zou zijn en dat ik een 
zware taak voor de boeg had: het geven van een goed voorbeeld. Dat probeerde ik ook wel, 
maar het leek wel of ons gezin alleen maar het idee had dat ik me, nu ik lid van de kerk 
was en probeerde mijn leven te veranderen, te goed voor ze voelde. ( . . . ) 

'(. . .) Ik ging meteen naar bed zonder te bidden. Ik kon gewoon niet bidden. Ik voelde me 
zo verbitterd dat ik niet kon aannemen dat de Heer naar me zou luisteren.' 

Bespreking • Wat vond Cheryl van haar ouders? Waarom? 

• Wat vinden jullie van Cheryl's ouders? 

• Wat had Cheryl kunnen doen om de situatie thuis te verbeteren? 

Verhaal Lees nu de rest van het verhaal voor. 

'Die kerstochtend werd ik laat wakker; de zon scheen al naar binnen. Kerstochtend ! Ik 
sprong met dat verwachtingsvolle kerstgevoel uit bed. ( . . . ) Ik deed mijn kamerjas aan en 
liep de zitkamer binnen. ( . . . ) 

' "Dat is voor jou, Cheryl," zei moeder terwijl zij op een grote doos onder de kerstboom 
wees. 

'Vader duwde de doos naar me toe. Het was een grote doos; er zat geen papier omheen -
hij was met restjes lint dichtgebonden. Ik dacht dat het een shirt voor mijn gymlessen was 
omdat ik er een nodig had, maar dat was het niet. Toen ik het papier in de doos wegtrok, 
zag ik de eerste vouwen van de prachtigste lange jurk die ik ooit had gezien. Het was zo'n 
ouderwetse met een lange rok met plooien en afgezet met kant. Het moest een vreselijk 
dure jurk zijn. 

'Een minuut lang kon ik geen woord uitbrengen. Mijn adem stokte in mijn keel. 

' "Ik kan het gewoon niet geloven! Wat prachtig!" Terwijl ik de jurk tegen me aanhield, kon 
ik niet ophouden dat te zeggen. 

' ( . . . ) Vader zat een andere kant op te kijken, maar ik ging bij hem zitten. Ik kon gewoon 
niet anders doen dan mijn armen om zijn hals slaan en hem een geweldige knuffel geven, 
en ik weet niet hoe lang geleden het was dat ik dat voor het laatst had gedaan! 

' "Hoe hebt u dat voor elkaar gekregen, papa? Ik bedoel, ik weet dat u zoiets eigenlijk niet 
betalen kunt!" 

'Hij staarde naar (. . .) de sofa en zei geen woord, maar hij klemde zijn trillende lippen zo'n 
beetje op elkaar. Hij sloeg heel vlug zijn arm om mijn schouders en haalde die even snel 
weer weg. En daar zat ik een tijdje en keek naar de versleten knieën in zijn broek en dacht 
na over ware liefde, over geven en over de enorme taak die ik voor me lag' (Carol 
C. Ottesen, 'Holiday Homework', New Era, december 1972, blz. 22-23). 

Bespreking • Wat vind je, nu je het slot van het verhaal gehoord hebt, van Cheryl's vader? Is je mening 
over hem veranderd? 

• Wat is volgens jou de reden dat deze jongevrouw en haar vader eikaars gevoelens niet 
verstonden? 

• Waaruit blijkt dat Cheryl's ouders wel degelijk van haar hielden? 

• Vraag jij je weieens af of je ouders echt van je houden? 

• Hoe tonen jouw ouders dat zij van je houden? 

• Hoe kun je je ouders beter leren begrijpen? 

Je ouders begrijpen is de sleutel tot een betere band met hen 

Leg uit dat onze liefde en waardering voor anderen toeneemt zodra we hen beter leren 
kennen en meer over hun achtergrond, gevoelens en ervaringen te weten komen. 

Vragenlijst Bespreek de vragenlijst als de jongevrouwen die van tevoren hebben ingevuld. Zo niet, 
geef dan ieder een kopie. Spoor hen aan de lijst gedurende de komende week zo volledig 
mogelijk in te vullen en zo nodig hun ouders om hulp te vragen. 
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Wat weet je van je moeder? 

1. Meisjesnaam: _ _ 

2. Geboorteplaats: _ _ 

3. Is zij door haar eigen ouders opgevoed? _ _ _ _ 

4. Aantal broers en zusters: _______________ 

5. Haar plaats in het gezin (oudste, jongste, enz.):  

6. Beroep van haar vader? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7. Kon het gezin goed rondkomen?  

8. Tot welke kerk behoorde het gezin?  

9. Wat zijn haar gedenkwaardigste geestelijke ervaringen?  

10. Zijn er bijzondere achtergronden of tradities?  

11. Hoe was de band tussen haar en haar ouders? __ 

12. Wat voor scholing heeft zij gehad? __ 

13. Wat zijn haar gedenkwaardigste ervaringen op school?  

14. Werkte zij voor haar huwelijk?    

15. Wat is haar voornaamste levensdoel?  

16. Wat maakt haar gelukkig? _ _ _ 

17. Wat maakt haar verdrietig?  

18. Welke ontberingen heeft zij moeten doorstaan?  

19. Wat doet zij het liefste met haar gezin?  

20. Wat doet zij graag in haar vrije tijd?  

Wat weet je van je vader? 

1. Naam:  

2. Geboorteplaats:    

3. Is hij door zijn eigen ouders opgevoed?  

4. Aantal broers en zusters:  

5. Zijn plaats in het gezin (oudste, jongste, enz.):  

6. Beroep van zijn vader?  

7. Kon het gezin goed rondkomen?  

8. Tot welke kerk behoorde het gezin?  

9. Wat zijn zijn gedenkwaardigste geestelijke ervaringen?  

10. Zijn er bijzondere achtergronden of tradities?  

11. Hoe was de band tussen hem en zijn ouders?  

12. Wat voor scholing heeft hij gehad?  
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13. Wat zijn zijn gedenkwaardigste ervaringen op school?  

14. Wat is zijn beroep?  

15. Wat is zijn voornaamste levensdoel?  

16. Wat maakt hem gelukkig? _ 

17. Wat maakt hem verdrietig?  

18. Welke ontberingen heeft hij moeten doorstaan?  

19. Wat doet hij het liefste met zijn gezin?  

20. Wat doet hij graag in zijn vrije tijd?  
Bespreking Ga aan de hand van deze vragenlijsten door met uw bespreking. 

• Begrijp je de gevoelens van je ouders met betrekking tot godsdienst (of de kerk in het 
bijzonder)? 

• In hoeverre kan meer kennis over het leven van je ouders ertoe bijdragen dat je meer 
begrip voor hun gevoelens krijgt? 

• In hoeverre zou het beantwoorden van bovenstaande vragenlijsten kunnen bijdragen tot 
het ontwikkelen van een hechtere band met je ouders? 

Besluit deze bespreking door te vertellen dat het meisje in het verhaal een hechter band met 
haar vader kreeg toen ze zijn gevoelens ging begrijpen. Wijs erop dat de jongevrouwen 
inderdaad een hechtere band met hun ouders kunnen krijgen door meer over hen aan de 
weet te komen. 

Onze Hemelse Vader heeft iedere jongevrouw geboden haar ouders te eren 
Tekst Laat de jongevrouwen Ex. 20:12 opslaan. Leg uit dat het eren van onze ouders een gebod 

van God is. Vraag de jongevrouwen in het bijzonder te letten op de belofte die bij dit gebod 
gegeven is. Doe dat voordat u één van de jongevrouwen de tekst Iaat voorlezen. 

• Wat belooft de Heer diegenen die hun ouders eren? 

• Wat zou deze belofte kunnen inhouden? 

• Waarom denk je dat de Heer deze opdracht als een gebod heeft gegeven? 

Laat de jongevrouwen Paulus' aanmaning in Kol. 3:20 lezen 

• Wat geeft Paulus als reden voor gehoorzaamheid aan ouders? 

Leg uit dat de jongevrouwen een betere band met hun ouders kunnen worden als ze hen 
leren gehoorzamen en eren. Daarmee Ieren ze tevens onze Vader in de hemel meer lief te 
hebben en te gehoorzamen. 

Het is onze taak om de band met onze ouders te versterken 
• Zal de verhouding tussen jou en je ouders automatisch beter worden als je weet dat God 
je geboden heeft hen te eren en te gehoorzamen? 

• Noem eens een paar dingen die je zou kunnen doen om de band met je ouders te 
versterken of je verhouding met hen te verbeteren. 

Schrijf een samenvatting van de antwoorden op het bord. De volgende gedachten kunnen 
hierbij als richtsnoer dienen. 

Vraag 

Bordbespreking 
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Om de verhouding met mijn ouders te verbeteren zal ik: 
1. Gehoorzaam zijn. 
2. Loyaal jegens hen zijn door niets onaardigs over of tegen 

hen te zeggen. 
3. Opgewekter jegens alle gezinsleden zijn. 
4. Mijzelf verbeteren. 
5. Thuis hulpvaardiger zijn. 
6. Trachten te begrijpen waarom ze zijn zoals ze zijn. 
7. Hen meer laten weten dat ik hen waardeer en dankbaar 

ben. 
8. Mijn moeilijkheden, plannen en doelen met hen 

bespreken. 
9. Hun altijd laten weten waar ik ben. 

Leerkracht Leg uit dat een dochter veel kan doen om de verhouding met haar ouders te verbeteren. 
Iedere ouder is niet blij met dezelfde dingen, maar door zelf een beter mens te worden kan 
uiteraard elk meisje haar ouders eren. Een dochter kan haar ouders niet veranderen, maar 
zij kan wèl, door haar eigen gedrag te veranderen, de verhouding met haar ouders 
verbeteren en de band met hen versterken. Ouderling Loren C. Dunn geeft daar een goed 
voorbeeld van: 
'Ik herinner me nog een toneelstuk dat onlangs ook verfilmd is. Het ging over ouders 
waarvan het enige kind, een zoon, uit militaire dienst terugkwam. De vader en zoon 
hadden nooit erg goed met elkaar kunnen opschieten. Het was een situatie waarin vader 
en zoon beiden wel van elkaar hielden, maar er geen kans toe zagen dit de ander tonen; 
het gevolg was dat zij het geregeld met elkaar aan de stok hadden omdat elk van hen het 
gevoel had dat de ander wat tegen hem had. ( . . . ) Het stuk kwam tot een climax toen de 
jongen zijn vader iets zei dat op het volgende neerkwam: 
' "Vader, ik heb vroeger altijd het land aan u gehad omdat u mij nooit eens gezegd hebt dat 
u van mij hield, maar toen besefte ik dat ik dat ook nooit tegen u gezegd heb. Daarom wil 
ik u nu zeggen: Ik houd van u." 

'Alle jarenlang opgekropte gevoelens van liefde en waardering kregen eindelijk een uitweg 
toen vader en zoon elkaar omhelsden. Dit was misschien nooit gebeurd als de zoon niet 
had beseft dat hij, door zich niet te uiten, net zo schuldig was als zijn ouders' (Conference 
Report, april 1969, blz. 22-23). 

Bord en verhaal Schrijf de zin Zeg dat u van hen houdt onderaan de lijst op het bord. 
Een meisje dat vastbesloten was om haar gevoelens jegens haar ouders te verbeteren ging 
hierover in ernstig gebed tot haar Hemelse Vader. Tijdens haar gebed bedacht zij ineens dat 
ze de Heer voor haar ouders wilde bedanken, alhoewel zij dat nooit eerder had gedaan. 
Toen zij de woorden van dank uitsprak, werd ze vervuld met gedachten aan allerlei 
redenen waarom ze dankbaar voor haar ouders kon zijn. Ze stond op uit haar geknielde 
houding met een nieuwe liefde en een nieuw begrip voor twee mensen waarvan zij nu 
besefte dat die net zo goed Gods kinderen waren als zijzelf. 

Bord Schrijf nu bij het rijtje op het bord Om hulp bidden. 

Vraag • Wat ga jij doen om de band met je ouders te versterken en aldus je Hemelse Vader een 
genoegen te doen? 

Aanbevolen activiteiten 

1. Organiseer een avondje speciaal ter ere van de ouders. 

2. Bedenk een activiteit dat elk meisje thuis met haar broers en zusters kan uitvoeren 
waarin eerbied en waardering voor de ouders tot uitdrukking komen. 

3. Stel voor dat elk meisje haar ouders eens een briefje schrijft waarin zij hun laat weten 
hoezeer zij hen waardeert. 

4. Elk meisje stelt zich enige persoonlijke doelen om haar ouders meer eerbied en respect te 
tonen. 
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Wat weet je van je moeder? 
1. Meisjesnaam: __ 
2. Geboorteplaats:  
3. Is zij door haar eigen ouders opgevoed?  
4. Aantal broers en zusters: " 
5. Haar plaats in het gezin (oudste, jongste, enz.):  
6. Beroep van haar vader?  
7. Kon het gezin goed rondkomen?  
8. Tot welke kerk behoorde het gezin?  
9. Wat zijn haar gedenkwaardigste geestelijke ervaringen?  

10. Zijn er bijzondere achtergronden of tradities?  

11. Hoe was de band tussen haar en haar ouders?  
12. Wat voor scholing heeft zij gehad? _ _ 
13. Wat zijn haar gedenkwaardigste ervaringen op school?  

14. Werkte zij voor haar huwelijk?  
15. Wat is haar voornaamste levensdoel?  

16. Wat maakt haar gelukkig?  
17. Wat maakt haar verdrietig?  
18. Welke ontberingen heeft zij moeten doorstaan?  
19. Wat doet zij het liefste met haar gezin?  
20. Wat doet zij graag in haar vrije tijd?  

Wat weet je van je vader? 
1. Naam:  
2. Geboorteplaats:  
3. Is hij door zijn eigen ouders opgevoed?  
4. Aantal broers en zusters:  
5. Zijn plaats in het gezin (oudste, jongste, enz.):  
6. Beroep van zijn vader?  
7. Kon het gezin goed rondkomen? __ 
8. Tot welke kerk behoorde het gezin?  
9. Wat zijn zijn gedenkwaardigste geestelijke ervaringen?  

10. Zijn er bijzondere achtergronden of tradities?  

11. Hoe was de band tussen hem en zijn ouders?  
12. Wat voor scholing heeft hij gehad?  
13. Wat zijn zijn gedenkwaardigste ervaringen op school?  

14. Wat is zijn beroep?  
15. Wat is zijn voornaamste levensdoel?  

16. Wat maakt hem gelukkig? __ 
17. Wat maakt hem verdrietig?  
18. Welke ontberingen heeft hij moeten doorstaan?  
19. Wat doet hij het liefste met zijn gezin?  
20. Wat doet hij graag in zijn vrije tijd?  

37 



Gezinsleden steunen 

DOEL Elk meisje leren hoe zij haar steun en loyaliteit tegenover haar gezin kan tonen. 

VOORBEREIDING 1. Platen 4 en 5, Gezinsleden doen iets voor elkaar, achter in het lesboek. Toon de platen op een 
geschikt moment tijdens de les. 

2. Maak voor elk meisje een kopie van de tekst onder het kopje 'Tot slot' in deze les. 

3. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Opmerking voor Denk bij de voorbereiding van deze les aan de meisjes in de klas die geen vader, moeder, de 
leerkracht broers of zusters thuis hebben of die familieleden hebben die niet actief zijn in de kerk. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Leerkracht 
bespreking 

Leerkracht 

Citaat 

Leerkracht 

Inleiding 

Vraag de jongevrouwen te denken aan een ogenblik toen ze met vriendinnen aan het en 
praten waren en ze het gevoel kregen dat ze niet naar hen luisterden. Vraag hen daarna te 
denken aan een ogenblik dat hun vriendinnen wel aandachtig luisterden naar wat ze te 
vertellen hadden. 
• Hoe voelde je je toen je vrienden je leken te negeren? 

• Hoe belangrijk was het voor hen toen hun vriendinnen wel geïnteresseerd luisterden? 

Wijs erop dat wij allemaal de goedkeuring behoeven van mensen die ons steunen, 
loyaal tegenover ons zijn en ons aanmoedigen. Een gezin kan deze vorm van kracht, 
enthousiasme en gevoel van veiligheid geven wanneer alle gezinsleden elkander 
eensgezind steunen. De Heer heeft ons gevraagd om in ons aardse gezin één te zijn. 
Een gevoel van eenheid is de sleutel voor een succesvol HLD-gezin. Dit gevoel ontstaat 
wanneer de ouders eensgezind hun kinderen steunen en omgekeerd, en wanneer broers 
en zusters elkaar op die manier in alles bijstaan. Wij moeten samenwerken en elkaar alle 
steun geven om als gezin uiteindelijk onze eeuwige bestemming te kunnen bereiken. 

'Wees iemand die anderen voedt en opbouwt. Wees iemand met een begrijpend en 
vergevensgezind hart, die naar het goede in de mensen zoekt. Verlaat anderen in een betere 
toestand dan waarin u ze gevonden hebt' (Marvin J. Ashton, 'De tong kan een scherp 
zwaard zijn', De Ster, juli 1992, blz, 18-19). 

Bespreking 

• Wie steunen ons zichtbaar? (Ouders, broers, zusters, andere familieleden, leerkrachten, 
vriend [inn ]en en kerkleiders.) 
• En wie steunen ons op onzichtbare wijze? (Onze hemelse ouders, overleden geliefden 
die ons zijn voorgegaan, en zij die nog moeten komen.) 

Leg uit hoe belangrijk het is om te leren hoe en wanneer onze gezinsleden te steunen. 
Een goed begin is om precies te weten te komen wat elk van onze gezinsleden in de kerk, 
op zijn of haar werk, op school en thuis doet. Wij moeten het in de gaten hebben wanneer 
zij met een bijzondere moeilijkheid te kampen krijgen 

Je vader steunen 

Bespreking Leg uit dat een vader, als hoofd van het gezin, verantwoordelijk is voor het geestelijk en 
stoffelijk welzijn van het gezin. 
• Welke verschillende verantwoordelijkheden heeft een vader in zijn gezin? (Naargelang 
de omstandigheden van persoon tot persoon verschillen, kunnen de antwoorden slaan op 
situaties die te maken hebben met het tegemoet komen aan de stoffelijke, emotionele, 
intellectuele en geestelijke noden van het gezin.) 
• Hoe kun je erachter komen wat je vader allemaal moet doen in zijn dagelijks werk en in 
zijn kerkroeping? Wat kun je doen om je vader enige steun in deze belangrijke taken te geven? 
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Leerkracht Wijs erop dat door meer te weten te komen over de taken van haar vader en dagelijks voor 
hem te bidden, een jongevrouw beter gaat beseffen hoe zij haar vader kan steunen en 
helpen. Soms is dagelijks voor hem bidden het beste wat zij kan doen. Omgekeerd kan zij 
haar vader ook vragen voor haar te bidden, of zij kan hem om een zegen vragen wanneer 
zij daar behoefte aan heeft. Wijs er met nadruk op wat een bron van kracht deze 
wederzijdse steun voor beiden is. 

Bespreking Wanneer zou je goddelijke hulp nodig kunnen hebben door een aparte zegen? (Wanneer je 
een belangrijk examen moet afleggen, wanneer je een nieuw schooljaar begint, wanneer je 
een toespraak moet houden of wanneer je gaat verhuizen enzovoort.) 

Leg uit dat wij soms extra steun van de Heer nodig hebben wanneer we met grote zorgen, 
beproevingen of verzoekingen worden geconfronteerd. De meeste vaders willen hun 
kinderen heus wel helpen als zij weten dat zij die hulp nodig hebben. Maar wij moeten 
onze vader wel eerst vertellen wat er aan de hand is en hem om hulp vragen. 

• In welk opzicht is het vragen aan je vader om je een zegen te geven tevens een manier 
om hem te steunen? Leg uit dat een vader die geen priesterschapsdrager is, uiteraard geen 
priesterschapszegen kan geven, maar dat hij wel degelijk op veel andere manieren hulp 
kan bieden. 

Verhalen Vertel de volgende verhaaltjes en gebruik de vragen om een bespreking uit te lokken, 
en bespreking j o e n g a r a v e r v a n u n i v e r s j t e j t z a t / z a g z ^ v o o r e e n probleem geplaatst waar 

zij dringend wijze raad bij nodig had. Haar vader was geen actief lid van de kerk maar toch 
had Sara het gevoel dat hij de aangewezen man was om haar met dit probleem te helpen. 
Toen zij hem over haar probleem had verteld, aarzelde hij aanvankelijk om haar advies te 
geven. Maar ten slotte gaf hij toch een heel wijze raad. Later vertrouwde Sara's vader haar 
moeder toe: 'Ik ben nog nooit zo trots geweest als toen Sara mij om raad kwam vragen.' 
• Op welke manier steunde Sara haar vader? 

• Wat zou op den duur het effect van Sara's verzoek om advies op haar vader kunnen 
zijn? 

• Wat voor band denk je dat er tussen dochter en vader gaat groeien wanneer zij elkaar op 
die manier steunen? 

Wijs erop dat onze vaders het net zo goed als wij prettig vinden wanneer iemand hun 
prestaties opmerkt of hun een compliment maakt voor iets wat zij goed gedaan hebben. 
Een dochter schreef haar vader eens een speciaal briefje voor zijn verjaardag. Het briefje 
eindigde met de woorden: 'U bent de fijnste man die ik ken. Als ik soms een vriendin 
weieens iets onaardigs over haar ouders hoor zeggen, ben ik dubbel zo dankbaar dat u 
mijn vader bent. Ik houd zoveel van u. Dank u voor alles wat u voor mij doet en bovenal 
voor uw geweldige voorbeeld.' 

• Hoe denk je dat een vader zich voelt wanneer hij zo'n briefje krijgt? 

• Kun je nog andere manieren noemen waarop je liefde, respect, hoffelijkheid en 
dankbaarheid kunt tonen? 

Laat de jongevrouwen eens bedenken wanneer zij hun vader voor het laatst ergens een 
complimentje voor hebben gegeven. 

• Hoe zou een dochter haar dankbaarheid kunnen uiten of tonen voor zaken als: de vele 
gemakken thuis, kleding, raad en advies, een goed voorbeeld, of het leven zelf? 

Bordbespreking Laat de jongevrouwen heel snel nog een paar manieren bedenken waarop zij hun vader 
kunnen steunen en schrijf hun ideeën op het bord. 

Je moeder steunen 
Bespreking • Welke verantwoordelijkheden hebben jullie moeders allemaal in hun gezin? (Naargelang 

de omstandigheden van persoon tot persoon verschillen, kunnen de antwoorden slaan op 
situaties die te maken hebben met het tegemoet komen aan de stoffelijke, emotionele, 
intellectuele en geestelijke noden van het gezin.) 

Help de meisjes begrijpen hoeveel werk het voor ouders is om een gezin op te voeden en 
de hoeveel offers hun ouders zich wel getroosten. 

Hoe ziet de dagindeling van je moeder eruit? Hoeveel werk vraagt haar kerkroeping van 
haar? Wat kun je doen om je moeder in haar belangrijke taken verantwoordelijkheden te 
steunen? 
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Leerkracht Vertel de jongevrouwen dat leren inzien welke verantwoordelijkheid hun moeder heeft, 
een eerste stap van steunverlening is. Leg uit dat vele dingen die zij kunnen doen om hun 
vader te steunen even goed voor hun moeder gedaan kunnen worden. Zij kunnen hun 
moeder om raad vragen, voor hen bidden en hun waardering laten blijken voor alles wat 
hun moeder doet. 

Verhaal en bespreking Vertel het volgende verhaal. 
Een dochter vond na de dood van haar moeder tussen haar persoonlijke bezittingen 
verscheidene netjes dichtgebonden bundeltjes van 48 kattebelletjes en brieven. Zij werd ten 
zeerste geroerd toen zij besefte dat haar moeder al die blijken van liefde en genegenheid die 
zij in de loop der jaren had ontvangen, had bewaard. Dat waren haar schatten. De dochter 
had er geen idee van gehad dat deze dingen zo veel voor haar moeder betekend hadden. 

• Hoe denk je dat een moeder zich voelt wanneer haar kinderen haar hun dank betuigen 
voor wat ze doet? Denk je dat ze het merkt wanneer haar kinderen haar niet danken? 

Je ouders steunen 

Leerkracht Wijs de meisjes erop dat ouders meer dan alleen maar mondelinge steun van hun kinderen 
nodig hebben. Ieder gezin heeft zo zijn eigen omstandigheden die de 
verantwoordelijkheden van de ouders belasten. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal waaruit blijkt wat een meisjes deed om haar ouders te steunen. 
Toen haar man in een ringpresidium werd geroepen, vertelde een vrouw eens vanaf het 
spreekgestoelte hoe enorm dankbaar zij was voor de geweldige steun die zij altijd van haar 
oudste dochter had gehad. Zij vertelde hoe Kristin haar altijd hielp bij de veeleisende 
verzorging van een gezin van acht toen haar man nog bisschop was. Zij vertelde ook dat 
zij (Kristin) haar had laten zien wat zij ongeveer een jaar daarvoor in haar dagboek had 
geschreven. Zij had geschreven: 'Ik weet dat ik niet zoveel voor ons gezin doe als ik wel 
zou kunnen doen; daarom heb ik mij nu tot doel gesteld hen altijd te helpen als dat nodig 
is. Met de nieuwe baby die binnenkort geboren gaat worden zal moeder zeker extra hulp 
nodig hebben. Ik wil altijd voor haar klaar staan wanneer zij mij nodig heeft. Ik weet dat ik 
zo, door ons gezin te helpen, ook mijn Hemelse Vader dien.' 

Bespreking Leg de meisjes de volgende situaties voor en vraag hun wat ze in iedere situatie allemaal 
kunnen doen om hun ouders te helpen of hun liefde en bezorgdheid voor hen te laten 
blijken. 
1. Je oma is ziek en heeft extra verzorging nodig bij haar thuis. 

2. je opa heeft een beroerte gehad en moet bij je thuis komen wonen. 

3. Het is de huwelijksverjaardag van je ouders. 
4. Aanstaande zondag is vastenzondag en je weet dat je moeder op het ogenblik met een 

paar bijzondere moeilijkheden te kampen heeft. 
5. Je vader heeft je hulp nodig, maar na schooltijd heb je een vriendin op bezoek en je blijft 

liever bij die vriendin. 
6. Je moeder en vader zijn allebei de hele dag van huis en je jongere broertjes en zusjes 

komen tegelijkertijd met jou thuis uit school. 

Je broers en zusters steunen 

Leerkracht • Waarom is het weieens moeilijk om je broers en zusters te helpen en ze te laten zien dat 
je van ze houdt? 
Wijs erop dat sommigen te verlegen zijn om gevoelens van genegenheid jegens hun broers 
en zusters te tonen. Anderen hebben de slechte gewoonte om hun broers en zusters te 
kleineren in plaats van ze op te bouwen. 

Verhaal Zuster Emma Rae McKay, echtgenote van president David O. McKay, vertelde eens het 
verhaal van een jong meisje dat graag zong voor vriendinnen of gasten en zichzelf daarbij 
altijd begeleidde. 
'Op een dag hoorde haar broer haar. Toen ze thuis aangekomen waren, deed hij haar 
gezang na, lachte, en plaagde haar met de opmerking: "Jij denkt zeker dat iedereen jou 
graag hoort zingen. Ze doen toch maar net alsof." Na dit incident kon zij er nog maar 
zelden toe worden overgehaald iets te zingen; als zij het deed, wilde zij in elk geval de 
zekerheid hebben dat haar broer niet binnen gehoorafstand was. ( . . . ) Waar zij ook zijn, 

40 



Les 10 

( . . . ) broers en zusters behoren altijd te bidden voor eikaars succes. Als degene die iets ten 
gehore brengt het gevoel heeft dat het door die gebeden inderdaad beter gaat, zal zij altijd 
heel graag haar familie erbij willen hebben op belangrijke momenten in haar leven wanneer 
zij verlegen is en bang is dat zij geen succes zal hebben. Wat zij nodig heeft, is de stimulans 
van lofbetuiging en die lofbetuiging dient in de eerste plaats van haar eigen gezinsleden 
te komen. Wat een gelukkig moment zal het dan zijn wanneer je na een moeizame 
voorbereiding en een goede uitvoering je familie weer kunt begroeten, die je dan alleen 
maar aanmoedigen en prijzen' (Emma Rae Riggs McKay, The Art of Rearing Children 
Peacefully [Provo: Brigham University Press, 1952], blz. 11). 

Verhaal Een dochter haalde eens een herinnering op van een demonstratie van haar vader waarin 
deze liet zien hoe kinderen in een gezin elkaar kunnen helpen. 'Op een keer bracht vader 
twee emmers de kamer binnen - de één was helemaal vol met water, de ander was leeg. 
Toen vroeg hij ons eens even te denken over iets wat ons die dag had gefrustreerd, van 
streek gemaakt of ontmoedigd. Telkens als wij iets noemden, nam hij een beker water uit de 
volle emmer. Toen vertelde hij ons dat wij net als die emmer zijn en dat, telkens als er iets 
vervelends gebeurt, er een beker zelfvertrouwen of gevoel van eigenwaarde van ons 
weggenomen wordt. We komen geleidelijk aan steeds dichter bij (. . .) de bodem, totdat de 
emmer helemaal leeg is. Toen keerde vader zich naar de andere emmer. Hij vroeg ons of wij 
iets konden verzinnen om iemands emmer die leeg was weer te vullen. Bij elke suggestie 
die gedaan werd, liet hij degene die de suggestie deed, opstaan en een beker water terug 
in de lege emmer gieten. Vader kwam tot de slotsom dat thuis de plaats is waar wij 
onze emmers weer kunnen bijvullen en dat wij goed acht moeten slaan op de noden en 
behoeften van een ander; het is nu eenmaal onze verantwoordelijkheid om in die noden en 
behoeften van onze broers en zusters te voorzien' (Eric G. Stephan en Judith Stephan 
Smith, What Happy Families Are Doing [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981], blz. 57-58). 

Bordbespreking Laat de jongevrouwen ideeën noemen hoe zij hun broers en zusters kunnen helpen en 
schrijf die ideeën op het bord. Leid de bespreking aan de hand van het voorgaande verhaal 
en de daarin gegeven demonstratie. U kunt de bespreking stimuleren met vragen zoals: 

• Hoe vind je het wanneer één van de gezinsleden een onderscheiding krijgt, een prijs 
wint, of iets bijzonders presteert? Ben je bereid je eigen bezittingen met anderen te delen? 
Wanneer heb je voor het laatst echt je uiterste best gedaan om een broer of zus te helpen? 
Welke uitwerking had dat op je verhouding met hem of haar? Wacht je totdat iemand 
anders iets prettigs voor jou gedaan heeft voordat je die persoon zelf wat hulp gaat geven? 

Bespreking • Hoe zou een meisje in de volgende situaties van dienst kunnen zijn: 

1. Een broer is op zending. 
2. Een getrouwde zus en haar man kunnen niet vaak weg doordat zij enkele kleine 

kinderen hebben. 

3. Een jonger zusje heeft de opdracht gehad om haar eerste gebed in het jeugdwerk uit te 
spreken. 

4. Een broer wordt in het priesterschap verhoogd. 

5. Een zus geeft komende donderdagavond een pianorecital. De vrijdag daarop heb jij een 
belangrijk proefwerk op school. 

Tot slot 
Leerkracht Laat één van de jongevrouwen LV 108:7 voorlezen. Wijs de jongevrouwen erop dat 

hulpvaardigheid aanstekelijk kan werken. Een dergelijke instelling kan zich over het gehele 
gezin verspreiden waardoor wrijvingen verminderen en gevoelens van warmte en eenheid 
in het gezin worden opgewekt en versterkt. 

Toepassing van de les 
Stel de klas voor dat iedere jongevrouw in haar eigen familie de komende week tenminste 
één keer iets doet voor haar vader, moeder, broers en zusters waaruit blijkt dat zij hen echt 
wil steunen. 
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Les Volwassen en 
zelfstandig worden, deel 1 

DOEL Elk meisje laten beseffen dat zij onafhankelijker wordt en zelfstandiger wil worden. 

VOORBEREIDING 1. Platen 6, 7,8 en 9 achteraan het lesboek: een klein meisje, een jongevrouw, een 
bruidspaar en een jonge moeder met haar kind. 

2. Neem voor elk meisje een potlood mee. 

3. Maak voor elk meisje een kopie van het vragenspel op de volgende bladzijde of bereid u 
erop voor om het voor te lezen. 

4. Naar keuze: Maak voor elk meisje een kopie van het gedicht 'In de wereld komen'. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Leerkracht 
en bespreking 

Citaat 

Bespreking 

Leerkracht 

Wij worden minder afhankelijk en zelfstandiger naarmate we volwassen worden 

Laat de platen van jongevrouwen op verschillende leeftijden zien. Laat de jongevrouwen 
die platen eens goed bekijken. Stel wat vragen om een bespreking op gang te brengen over 
de bij onze groei toenemende vermogens. Bijvoorbeeld: 
• Wat kan een vijfjarige doen wat een baby niet kan? (Lopen, praten, zichzelf aankleden, 
eenvoudige keuzen maken enzovoort.) 
• Wat kan een meisje van tweeëntwintig doen wat een veertienjarige niet kan? 
(Auto rijden, alleen met iemand van het andere geslacht uitgaan, een vaste baan hebben, 
getrouwd zijn, kinderen krijgen enzovoort.) 
• Waarom kunnen we nu eenmaal niet verwachten dat een vijfjarige kan wat een 
vijftienjarige kan, of dat een veertienjarige kan wat een tweeëntwintigjarige kan? 

Breng de jongevrouwen tot het besef dat de overgang van afhankelijkheid naar een 
toenemende zelfstandigheid een geleidelijk proces is en dat elke leeftijd zijn eigen 
mogelijkheden met zich meebrengt. 

President Spencer W. Kimball heeft eens gezegd: 

'De eerste tien jaren van jullie leven waren een aaneenschakeling van vreugdevolle, 
blijde dagen die niet door verantwoordelijkheid werden verzwaard. Jullie ouders en 
verdere familie beschermden jullie, onderwezen jullie en zorgden dat jullie eten, kleding 
en onderdak hadden; maar nu zijn jullie in het tweede decennium van jullie leven en 
worden jullie wat minder streng onder controle gehouden. Geleidelijk ontwikkelen 
jullie je persoonlijkheid, en nemen jullie meer je eigen beslissingen. Jullie naderen de 
volwassenheid en beginnen verantwoordelijkheid te dragen' ('Overleg goed, wat je uit 
je leven wilt maken', De Ster, juni 1982, blz. 44). 

• Waarom zou men de eerste tien jaren van je leven aanduiden als een periode zonder 
'verantwoordelijkheid'? Wie was er toen in feite verantwoordelijk voor jullie? 

• Hoe beschermden je ouders en andere familieleden je in die tijd? 

• Welke nieuwe verantwoordelijkheid nam je op je toen je gedoopt werd? 

• Waarom worden jullie in je tienerjaren 'minder streng onder controle gehouden'? 

• Welke beslissingen kun je nu wel nemen die je nog niet kon nemen toen je tien was? 

Zorg er voor dat de jongevrouwen goed begrijpen dat het wenselijk is dat zij 
verantwoordelijkheid krijgen, en dat dit iets is waar onze Hemelse Vader op hoopt en 
wat Hij van ons verwacht. Maar dit wil niet zeggen dat wij ons nu niets meer van zijn 
aanwijzingen en van goede raad van ouders en/of priesterschapsleiders in ons leven 
behoeven aan te trekken. 'De Heer is zeer edelmoedig met de vrijheid die Hij ons geeft. 
Hoe meer wij leren het rechte pad te volgen, hoe meer wij geestelijk zelfstandig worden 
en hoe meer onze vrijheid en onze onafhankelijkheid bevestigd worden' (Boyd K. Packer, 
'Self-Reliance', Ensign, augustus 1975, blz. 89). 
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Bord 

Vragenspel 

Schrijf het woord afhankelijkheid links op het bord en het woord zelfstandigheid rechts. Teken 
een pijl die van het woord afhankelijkheid naar het woord zelfstandigheid wijst. Vertel dat de 
profeet Joseph Smith eens een goede definitie van zelfstandigheid gaf toen iemand hem 
vroeg hoe hij de heiligen bestuurde. Laat iemand deze woorden voorlezen: 'Ik leer hun de 
juiste beginselen en zij besturen zichzelf' (Aangehaald door John Taylor, Millennial Star, 
jaargang 13, blz. 339). 

Wijs erop dat werkelijke zelfstandigheid twee belangrijke elementen inhoudt. In de eerste 
plaats dienen we daar de juiste beginselen voor te kennen. En in de tweede plaats dienen 
we dan het vermogen te verwerven om onszelf op basis van die beginselen te besturen. 

Geef het volgende vragenspel om de jongevrouwen te helpen hun zelfredzaamheid te 
meten. Geef elk meisje een pen of potlood en een kopie van het vragenspel. Lees de lijst 
met uitspraken die bij elkaar horen. De uitspraken aan de linkerkant geven aan dat er 
verbetering nodig is; de uitspraken aan de rechterkant geven aan dat er sprake is van 
zelfredzaamheid. Vraag de meisjes om zichzelf per onderdeel een cijfer te geven van een tot 
een met tien (een is het laagste en tien is het hoogste). 

1 punt 

1. Over het algemeen bepalen 
anderen wat ik moet doen. 

2. Ik vermijd huishoudelijk werk en 
andere karweitjes thuis. 

3. Ik ben regelmatig achter met mijn 
schoolwerk en moet eraan 
herinnerd worden mijn huiswerk te 
doen. 

4. Ik verdien geen geld; alles wat ik 
krijg, geven mijn ouders mij. 

5. Ik vind het moeilijk om op te staan. 

6. Wanneer er iets mis gaat met wat ik 
doe, verzin ik daar een smoesje 
voor of geef ik iemand anders de 
schuld. 

7. Ik heb geen vaste plannen voor een 
beroep of opleiding. 

8. Buiten de lessen in de kerk om lees 
ik zelden in de Schriften. 

9. Ik ben vaak te laat voor lessen of 
vergaderingen. 

10. Ik vast zelden omdat ik me dan zo 
naar en hongerig voel. 

Jouw 
punten 10 punten 

1. Ik kan te nemen beslissingen op 
het evangelie baseren, zelfs al 
moet ik daarvoor iets anders doen 
dan mijn vriendinnen. 

2. Ik zie in dat ik moet helpen met 
het werk thuis en dat ik mijn 
ouders en andere familieleden 
moet steunen daarin. 

3. Ik houd mijn huiswerk bij en deel 
mijn studietijd goed in. 

4. Ik verdien zelf een beetje geld. Ik 
kan goed met geld omgaan en leg 
tiende en spaargeld opzij. Ik weet 
hoe ik verstandig moet kopen. 

5. Ik ben aan het leren hoe ik mezelf 
moet beheersen en mezelf ertoe 
moet aanzetten om op tijd op te 
staan. 

6. Ik neem de verantwoordelijkheid 
op me voor mijn eigen 
vergissingen of problemen. 

7. Ik ben talenten aan het 
ontwikkelen die me zullen helpen 
om voor een baan in aanmerking 
te komen en ik heb een studie voor 
ogen. 

8. Ik heb een schriftstudierooster en 
lees geregeld in de 
standaardwerken. 

9. Ik kan mijn tijd goed indelen en 
kom zelden te laat. 

10. Ik vast wanneer ik de hulp van de 
Heer met bijzondere problemen 
nodig heb. 
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Wij kunnen zelfstandiger worden 

Laat, wanneer de jongevrouwen met het vragenspel klaar zijn, goed uitkomen dat 
zelfstandig of zelfstandiger worden een geleidelijk proces is. We worden niet in een keer 
zelfstandig. En op de verschillende terreinen maken we in verschillend tempo vooruitgang. 
Uit de quiz blijkt dat. 
Verdeel de klas zo mogelijk in kleine groepjes, laat elk groepje één van de onderwerpen uit 
het vragenspel bespreken. Laat de jongevrouwen onderling wat ideetjes uitwisselen over 
hoe zij op dat punt zelfstandiger kunnen worden. Bijvoorbeeld: laat de jongevrouwen heel 
snel met een aantal gedachten opkomen hoe zij zich er toe kunnen brengen om op tijd aan 
een studie (pianostudie bijvoorbeeld) te beginnen, of een specifiek dagelijks karwei af te 
hebben; hoe zij hun geld beter kunnen beheren en er voor kunnen zorgen dat zij altijd in de 
eerste plaats genoeg geld voor hun tiende opzij leggen; hoe zij dagelijks zichzelf geestelijk 
kunnen sterken door in de Schriften te lezen. Laat in elke groep één meisje de naar voren 
gebrachte ideeën opschrijven. Laat elke groep de klas hun ideeën vertellen. 

Laat de jongevrouwen LV 93:13-14 en 20 opslaan en deze verzen lezen en markeren. Breng 
hen tot het besef dat vooruitgang en groei niet zo maar ineens komen. De Heiland zelf 
groeide tot een 'volheid' en ontving 'genade op genade'. Laat de jongevrouwen eens over 
vers 20 nadenken. 
• Welke belofte wordt ons in dit vers gegeven? (Wij kunnen, net als de Heiland, stukje bij 
beetje groeien en uiteindelijk een volheid bereiken.) 

Leg uit dat wij op eigen kracht en door eigen inspanning tot zelfstandigheid moeten 
komen, net als een kuikentje dat zich op eigen kracht uit een eierschaal moet werken. 
Die groei kan ook weieens pijnlijk zijn. 

Uitreikblad Laat het volgende gedicht voorlezen: (naar keuze) 

In de wereld komen 

Het in de wereld komen 
Is soms moeilijk en 
doet soms zeer. 
Zij die moet leren 
is nog zo zacht 
en nog zo teer. 
Hoe griezelig is het 
niets meer te zijn 
dan wat zacht dons 
dat schuw kijkt en 
soms piept van pijn. 
Daarom luister, en luister goed, 
naar die roep 
Als van een klaroen: 
'Ik zal hen vergaderen ( . . . ) 
als kiekens 
onder de vleugels 
van een hen.' 
Snel hen naar een plaats gebracht 
Waar zij veilig kunnen 
groeien in kracht. 

(Naar een gedicht van Diane Dibb Forbis, New Era, december 1977, blz 7.) 

Bespreking • Wat zijn de dingen die 'nieuw' en 'soms moeilijk' zijn of 'zeer doen' nu je in je tienerjaren 
bent? (Voorbeelden: een sterker wordend getuigenis, nieuwe verzoekingen, nieuwe 
uitdagingen op school, veranderingen in de verhouding met je vriendinnen, enzovoort.) 
Geven deze nieuwe ervaringen en beslissingen die je soms moet nemen jou ook weieens 
het gevoel zo 'teer' of van 'zacht dons' te zijn? Word je er weieens bang van? 

• Wat is een 'klaroen'? (Een soort trompet die een zeer heldere, prachtige toon voortbrengt.) 

• Wat moeten wij volgens dit gedicht doen als wij in ons groeiproces ons onzeker of 
angstig gaan voelen? Waar en bij wie vinden we een plaats waar wij veilig zijn? 
(Bij de Heer, onze ouders, onze familie, thuis.) 

Bespreking in groepjes 

Tekst 
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Tekst Laat de jongevrouwen LV 29:1-2 opslaan, lezen en markeren. 

• Van wie is de belofte om ons te vergaderen 'gelijk een hen haar kuikens onder haar 
vleugels vergadert'? 

Wijs erop dat wij, door dicht bij onze Hemelse Vader en de Heiland te blijven, krachtiger en 
sterker kunnen worden. 

Tot slot 
Leerkracht Leg uit dat het onze Hemelse Vader zeer welgevallig is als wij zelfstandiger worden. Hij 

ziet graag dat wij veel dingen zelf leren doen. Hij is niet zo gesteld op hen die alleen maar 
iets doen wanneer het hen geboden wordt (zie LV 58:27-29). 

Wijs erop dat wij onszelf moeten oefenen om de duidelijke en heldere stem, de 'klaroen' 
van de Heer goed te verstaan wanneer wij steeds minder afhankelijk van anderen beginnen 
te worden. Wij moeten leren onszelf volgens zijn beginsel te besturen. Onze Hemelse Vader 
die ons heel graag ziet groeien, zal ons daar ook de kracht voor geven. 
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Vragenspel 
1 punt 

1. Over het algemeen bepalen 
anderen wat ik moet doen. 

2. Ik vermijd huishoudelijk werk en 
andere karweitjes thuis. 

3. Ik ben regelmatig achter met mijn 
schoolwerk en moet eraan 
herinnerd worden mijn huiswerk te 
doen. 

4. Ik verdien geen geld; alles wat ik 
krijg, geven mijn ouders mij. 

5. Ik vind het moeilijk om op te staan. 

6. Wanneer er iets mis gaat met wat ik 
doe, verzin ik daar een smoesje 
voor of geef ik iemand anders de 
schuld. 

7. Ik heb geen vaste plannen voor een 
beroep of opleiding. 

8. Buiten de lessen in de kerk om lees 
ik zelden in de Schriften. 

9. Ik ben vaak te laat voor lessen of 
vergaderingen. 

10. Ik vast zelden omdat ik me dan zo 
naar en hongerig voel. 

Jouw 
punten 10 punten 

1. Ik kan te nemen beslissingen op 
het evangelie baseren, zelfs al 
moet ik daarvoor iets anders doen 
dan mijn vriendinnen. 

2. Ik zie in dat ik moet helpen met 
het werk thuis en dat ik mijn 
ouders en andere familieleden 
moet steunen daarin. 

3. Ik houd mijn huiswerk bij en deel 
mijn studietijd goed in. 

4. Ik verdien zelf een beetje geld. Ik 
kan goed met geld omgaan en leg 
tiende en spaargeld opzij. Ik weet 
hoe ik verstandig moet kopen. 

5. Ik ben aan het leren hoe ik mezelf 
moet beheersen en mezelf ertoe 
moet aanzetten om op tijd op te 
staan. 

6. Ik neem de verantwoordelijkheid 
op me voor mijn eigen 
vergissingen of problemen. 

7. Ik ben talenten aan het 
ontwikkelen die me zullen helpen 
om voor een baan in aanmerking 
te komen en ik heb een studie voor 
ogen. 

8. Ik heb een schriftstudierooster en 
lees geregeld in de 
standaardwerken. 

9. Ik kan mijn tijd goed indelen en 
kom zelden te laat. 

10. Ik vast wanneer ik de hulp van de 
Heer met bijzondere problemen 
nodig heb. 
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Volwassen en 
zelfstandig worden, deel 2 

Les 

13 

DOEL Elk meisje zal, wanneer zij zelfstandiger wordt, trachten de band met haar gezin te 
verstevigen. 

VOORBEREIDING 

Voor de leerkracht 

1. Neem voor elk meisje papier en potlood mee. 

2. Neem twee kledingstukken mee - één duidelijk te klein en te kinderachtig voor de 
leeftijdsgroep van uw klas en één duidelijk te groot en te volwassen. 

3. Geef vier jongevrouwen de opdracht de in de les voorkomende uitbeeldingen vooraf 
voor te bereiden. 

4. Kies, na hier toestemming van uw priesterschapsadviseur voor te hebben gekregen, vier 
forumleden uit. Onderwerpen 1 en 2 dienen door jongevrouwen van zeventien jaar of 
jong alleenstaanden behandeld te worden. Vraag hen de jongevrouwen enkele positieve 
suggesties te geven voor de noodzakelijke aanpassingen in hun familie. Onderwerp 3 
dient door een moeder en een meisje van veertien of vijftien jaar (eventueel haar dochter) 
behandeld te worden. Vraag hen de klas wat ideeën te geven over hoe moeders en 
dochters als volwassenen met elkaar kunnen omgaan. Elk forumlid dient niet meer dan 
vier minuten te nemen. Leid de besprekingen met uw eigen commentaar en vragen 
zodat deze aan het doel van de les beantwoorden. 

Houd over de belangrijkste onderwerpen een klasbespreking als een forumbespreking 
niet uitvoerbaar is. Maak gezamenlijk een lijstje op van de dingen die de jongevrouwen 
en hun ouders zouden kunnen doen om in deze groeiperiode van de jongevrouwen de 
gezinsband hecht en sterk te houden. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Bestudeer de les vooraf goed en wees zorgvuldig in het geven van uw opdrachten om de 
lestijd zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De forumbespreking zal ongeveer de helft tot 
tweederde van de tijd in beslag nemen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Activiteit 
en bespreking 

Leerkracht 

Voorbeelden 
te spelen 

Bij het zelfstandiger worden, moeten we ons aanpassen aan onze veranderende 
houdingen 

Laat de jongevrouwen de twee kledingsstukken zien. Vraag één van de jongevrouwen of ze 
het kleine kledingsstuk zou kunnen dragen. Zou het haar goed passen? Zou ze het onder 
haar vriendinnen willen dragen? Waarom niet? Laat een ander meisje het te grote 
kledingsstuk nemen. Zou ze dat graag dragen? Waarom niet? 

Laat de jongevrouwen eens goed over hun huidige levensfase nadenken. Zij worden nu 
wat meer volwassen en krijgen meer verantwoordelijkheid voor wat zij doen. Misschien 
voelen zij zich af en toe wat belemmerd door de beperkingen van het kind-zijn. Anderzijds 
kan het gebeuren dat zij zich wat onzeker voelen door de verantwoordelijkheid die het 
volwassen worden met zich meebrengt. Nu hun vermogen om zelfstandig te worden zich 
meer ontwikkelt, hebben zij misschien soms hetzelfde soort gevoel alsof zij een te groot 
kledingstuk zouden dragen. Leg uit dat de verandering die in hun gevoelens optreedt, 
zowel voor henzelf als voor hun gezinsleden, weieens verwarrend kan zijn. 

Laat de jongevrouwen met de volgende voorbeelden zien hoe hun gedrag zich gaat om na 
wijzigen en wat voor effect dit op hun omgeving kan hebben. 

Clara (met haar moeder in haar kamer): Mams, u hoeft heus mijn kamer niet meer op te 
ruimen als ik weg ben. Ik ben nu oud en handig genoeg om dat zelf te doen. 
Moeder: Prachtig Clara. Ik ben blij dat je daar nu zelf voor gaat zorgen. Ik wou maar dat je 
broer er ook zo over dacht. (Zij loopt de kamer uit en er gaan enkele seconden voorbij.) 

Clara (vanuit haar kamer): O, mams, daar bedenk ik net dat ik eigenlijk al een half uur 
geleden op de roadshowrepetitie had moeten zijn. Ik kan mijn kostuum niet vinden. 
Ik weet dat het hier ergens in mijn kamer moet liggen. 
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Bespreking 

Voorbeeld 

Tekst 

Citaten 

• Hoe probeerde Clara zelfstandiger te worden? 

• Hoe vond haar moeder dat? 

• Stemde Clara's gedrag daarna overeen met haar verlangen om zelfstandig te zijn? 

• Wat denk je dat Clara's moeder dacht toen Clara haar kostuum niet kon vinden? 

• Wat moeten zowel Clara als haar moeder gaan begrijpen over haar 
gedragsveranderingen? 

Linda (loopt naar haar vader die zit te lezen): Paps, kan ik iets doen waar ik wat geld mee 
kan verdienen? 
Vader: Waarom? 

Linda: Ik wil een paar nieuwe schoenen kopen. 

Vader: Ik dacht dat we pas een paar schoenen voor je gekocht hadden. 

Linda: Maar ik heb sportschoenen nodig voor het buiten sporten met de klas. 

Vader: Zou je geen oud paar van je zus kunnen gebruiken? 

Linda (boos): O, paps, het kan u ook niets schelen hoe ik eruit zie. Ouders begrijpen er ook 
helemaal niets van. (Loopt boos weg.) 

Bespreking 

• Hoe probeerde Linda zelfstandiger te worden? 

• Wat had zij in deze situatie kunnen doen om te laten zien dat zij inderdaad wat 
zelfstandiger en volwassener geworden was? 

Laat de jongevrouwen Efeziërs 6 :1-4 lezen. Laat hen bespreken hoe een goed begrip van 
deze tekst het gesprek tussen Linda en haar vader waarschijnlijk heel anders had laten 
verlopen. 

Leg uit dat het leren beheersen van onze emoties, onze gemoedsaandoeningen en onze 
houding een onderdeel van het gehele groeiproces is. Ouders en jongevrouwen dienen 
voortdurend blijk van hun liefde te geven en moeten in deze tijd van groei en volwassen 
worden het nodige geduld met elkaar hebben. 

Besluit dit deel van de les door de volgende uitspraken over zelfstandigheid met de 
jongevrouwen te bespreken:. 

'De Heer is heel gul met de vrijheid die Hij ons geeft. Hoe meer wij leren het goede te doen, 
hoe zelfstandiger wij geestelijk worden en hoe meer onze vrijheid en onafhankelijkheid 
bevestigd worden' (Boyd K. Packer, 'Self-Reliance', Ensign, augustus 1975, blz. 89). 

'Wanneer op de juiste manier begrepen en toegepast, is zelfstandigheid zeer wenselijk, en 
zelfs een heilige deugd; wanneer daar de Heer echter bij wordt buitengesloten, wordt het 
een ondeugd die de mens van het pad van gerechtigheid afvoert. ( . . . ) 

'Maar de mens kan toch niet helemaal op zichzelf staan. Het is niet de bedoeling dat hij 
uitsluitend maar op zijn eigen kracht of in de arm van het vlees vertrouwt. De Heer is 
zijn Raadsman en Verlosser op wie hij voor leiding en inspiratie dient te vertrouwen' 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, blz. 701-702). 

Het is belangrijk in deze groeiperiode een sterke gezinsband te onderhouden 

Vraag ter overweging • Wat is jouw reactie als je het gevoel krijgt dat je niet genoeg onafhankelijkheid wordt 
gegund? 

Verhaal Leg uit dat het soms weieens wil gebeuren dat ons verlangen naar onafhankelijkheid en 
zelfstandigheid zo sterk wordt dat we ons negatief beginnen op te stellen tegenover elke 
vorm van gezag dat boven ons is gesteld. Ouderling James E. Talmage (één van de 
vroegere algemene autoriteiten van de kerk) vertelde eens het verhaal over een bij die 
op een warme zomerdag zijn kantoor binnen vloog. De bij gonsde door de kamer en kon 
het gedeeltelijk geopende raam waar het door naar binnen was gevlogen, niet meer 
terugvinden. Ouderling Talmage begreep een aantal dingen waar de bij geen weet van had. 
Hij wist dat de bij zou sterven als zij in de kamer opgesloten bleef. Hij opende het raam 
helemaal om de bij te bevrijden en trachtte haar naar buiten te laten vliegen. Maar de bij 
accepteerde geen hulp. Hij probeerde het nog harder maar de bij werd boos en stak hem 
zelfs in de hand. De bij bleef maar in het wilde weg rondvliegen en vond de weg naar de 
vrijheid niet meer terug. De volgende dag was zij dood. (Zie James E. Talmage, 
'The Parable of the Unwise Bee', Improvement Era, november 1962, blz. 817.) 
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Les 10 

Maak de jongevrouwen duidelijk dat er in hun leven vele mensen zijn die hen willen 
helpen en leiden in hun pogingen om vrij en zelfstandig te worden. Deze mensen weten en 
begrijpen veelal dingen waar zij waarschijnlijk nog geen weet van hebben. 

• Waarom maakt opstandigheid het moeilijker om vrij en zelfstandig te worden? 

• Waarom is het verkeerd om te willen dat je ouders zich niet met je bemoeien en je maar 
vrij je gang laten gaan? 

• Waarom is dat geen erg verstandige houding? 

• Aan wie ben jij, en zijn je ouders, uiteindelijk verantwoording schuldig? (Wij zijn 
allemaal verantwoording schuldig tegenover onze Hemelse Vader.) 

Leerkracht Leg uit dat de Heer ouders de grote verantwoordelijkheid heeft gegeven om hun kinderen 
overeenkomstig zijn geboden op te voeden. Laat één van de jongevrouwen LV 93:40-43 en 
68:25 voorlezen. Wijs erop dat de Schriften, zoals wij reeds eerder besproken hadden, ons 
ook leren dat kinderen de verantwoordelijkheid hebben om hun ouders te gehoorzamen. 
Zelfstandiger worden is vaak een gecompliceerd proces. Daarom is het nodig dat kinderen 
gehoorzamen terwijl zij leren zelfstandiger te worden. Hoewel ouders hen in die periode 
helpen om meer verantwoordelijkheid te krijgen, is het voor hen misschien toch nog 
weieens moeilijk om hun kinderen wat meer zelfstandigheid te geven. Maar er zijn veel 
manieren waarop jongevrouwen in die periode het hunne kunnen doen om een hechte 
gezinsband in stand te houden. 

Forum Stel nu de van tevoren uitgenodigde forumleden voor. Geef alle jongevrouwen potlood en 
papier en laat hen notities maken van wat zij voor zichzelf belangrijk vinden. Geef, voor 
zover daar tijd voor is, de jongevrouwen gelegenheid het forum vragen te stellen. 

Eerste onderwerp (te behandelen door een meisje van zeventien of een jonge alleenstaande): 
'Hoe kan ik mijn relatie met mijn ouders verbeteren?' 

De volgende ideeën, of andere die het forumlid eventueel bedacht heeft, kunnen voor deze 
presentatie als uitgangspunt worden gebruikt: 

Als de verhouding stroef geworden is, heb je de verantwoordelijkheid om oprecht te 
proberen de situatie te verbeteren. Hier volgen enige manieren waarop je een verslechterde 
verhouding kunt verbeteren: 
1. Trek tijd uit om met je ouders samen te zijn en te praten op een ogenblik dat je ouders 

niet gehaast of gespannen zijn. 

2. Laat je ouders weten wanneer je blij bent met iets wat zij doen of gedaan hebben. 

3. Probeer er stilletjes achter te komen wat je ouders doen en help ze dan zonder dat dit je 
gevraagd wordt. 

4. Bied je verontschuldigingen aan wanneer je één van je ouders gekwetst hebt. 

5. Wees altijd bereid je ouders te vergeven voor werkelijk of vermeend onrecht dat je ze 
zou kunnen zijn aangedaan (zie LV 42:88; 64:9-10). 

6. Bid samen. 

7. Houd je gevoel voor humor. 

Tweede onderwerp (eveneens te behandelen door een meisje van zeventien of een jonge 
alleenstaande): 'Hoe kan ik het vertrouwen van mijn ouders winnen?' 

De volgende ideeën, of andere die het forumlid eventueel bedacht heeft, kunnen voor deze 
presentatie als uitgangspunt worden gebruikt: 

1. Ouders houden van hun kinderen en maken zich vaak veel zorgen om hen. Het gevolg 
daarvan is dat zij hun kinderen soms niet toestaan iets te doen als dit naar hun gevoel 
onveilig of onverstandig is. Kinderen dienen voldoende begrip op te brengen en hun 
ouders voldoende informatie te geven over een activiteit die ze willen doen zodat de 
ouders hun meteen gerust geweten toestemming kunnen geven. 

2. De mate waarin ouders een meisje hun vertrouwen geven, hangt in het bijzonder af van 
het gedrag van het meisje. Hoe meer zij laat zien dat zij betrouwbaar is in het nakomen 
van haar verplichtingen, hoe meer zij zichzelf een zekere discipline oplegt, hoe minder 
beperkingen haar worden opgelegd. Veel onenigheid in een gezin vindt haar oorzaak 
in kleinigheden zoals het doen van huishoudelijke karweitjes, studeren en op tijd 
thuiskomen. Als het meisje laat zien dat zij met die eenvoudige zaken geen moeite heeft, 
gaan zowel zij als haar ouders meer vertrouwen krijgen in haar zelfstandigheid en 
volwassener worden. 
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Derde onderwerp (te behandelen door een moeder en een veertien- of vijftienjarig meisje): 
'Hoe kunnen wij ons aan de zich wijzigende verhoudingen aanpassen?' 

De volgende ideeën, of andere die de forumleden eventueel bedacht hebben, kunnen als 
uitgangspunt voor deze presentatie worden gebruikt: 

Moeder: 

1. Ouders raken eraan gewend hun kinderen te onderwijzen en bepaalde instructies te 
geven. Soms is het weieens moeilijk voor hen om te beseffen hoe belangrijk sommige 
dingen voor hun kinderen zijn. 'Ouders, denk nog eens aan uw eigen jonge jaren, 
bedenk nog eens waarom u bepaalde dingen wilde doen; bedenk nog eens hoe 
belangrijk het voor u was om u door uw omgeving geaccepteerd te voelen; hoe gevoelig 
u was voor kritiek die op een wat ongelukkig ogenblik werd gegeven, hoe weinig er 
nodig was om u te kwetsen en hoe sommige dingen, die nu niet zo belangrijk meer 
schijnen te zijn, toen zo belangrijk voor u waren. Wij vragen u, als ouders, dit allemaal 
nog eens te bedenken' (Richard L. Evans, Conference Report, april 1968, blz. 87; 
of Improvement Era, juni 1968, blz. 89). 

2. Voor een ouder is het misschien moeilijk om een kind op te zien groeien en onafhankelijk 
te zien worden, maar wanneer een ouder-kindverhouding een meer volwassen 
verhouding wordt, kan dat ook een nieuwe dimensie en geluk aan het leven geven. 

Dochter: 

1. Voor een ouder is het pijnlijk om op een oneerbiedige manier behandeld te worden. 
'Ouders ( . . . ) hebben een hart en kunnen ook gekwetst worden; ( . . . ) net als jij zijn zij 
gevoelig voor kritiek die op een ongelukkig moment wordt gegeven en voor het 
verkeerd begrijpen van hun motieven. Bedenk dat er in alle gerechtigheid niets is dat zij 
niet voor je zouden willen doen' (Richard L. Evans, Improvement Era, juni 1968, blz. 90). 
Bespreek enkele manieren waarop jij je ouders met respect kunt behandelen. 

2. Negatieve gevoelens en emoties kunnen worden beheerst en moeten niet op de andere 
gezinsleden worden afgereageerd. Er zijn heel goede manieren waarop ouders en 
kinderen van hun negatieve gevoelens en emoties af kunnen komen. 

Moeder en dochter: 

Geef enkele suggesties voor de manier waarop moeders en dochters op een meer 
volwassen manier met elkaar om kunnen gaan. 'Jouw ouders zijn van jou en jij bent van 
hun. Jij en zij te zamen hebben het voorrecht, het recht en de plicht van gedachten te 
wisselen en met elkaar je beslissingen te overwegen, zodat zowel jij als je ouders altijd en 
voor eeuwig gehoor vinden en gerespecteerd worden - en gezamenlijk werken, bidden en 
plannen maken voor jouw volmaakt geluk' (Richard L. Evans, Improvement Era, juni 1968, 
blz 90). 

Besluit de les met er nadrukkelijk op te wijzen dat het volkomen normaal is dat de 
jongevrouwen en hun huisgenoten in hun groeiperiode veranderingen doormaken. In deze 
periode kunnen hechte gezinsbanden gesmeed worden door wederzijds begrip en 
samenwerking. 

Voorgestelde les 
Stel de jongevrouwen voor aan de hand van hun aantekeningen, hun gevoelens en noden 
met hun eigen ouders te bespreken. 
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Bekend raken met het priesterschap 



Les 

13 
Priesterschapsdragers 
steunen 

DOEL Elke jongevrouw laten begrijpen hoe belangrijk het is priesterschapsleiders te steunen. 

VOORBEREIDING 1. Maak voor elk meisje een kopie van de volgende vragenlijst: 

Ken je de namen van de volgende priesterschapsfunctionarissen die jou dienen: 

De president van de kerk __ _ 

De leden van het quorum der twaalf apostelen ,  

— —— ——— / — — , _____ ____ ., 

— ___—___ , , ____—__ , 

De ring- of zendingspresident  

De bisschop of gemeentepresident  

Je huisonderwijzers , _ _ _ _ _ 

Wie is jouw onmiddellijke priesterschapsleider? (Zorg ervoor dat de jongevrouwen 
begrijpen dat dit hun vader is als hij het priesterschap draagt.)  

2. Neem voor elk meisje een potlood mee. 

3. Maak voor elk meisje een kopie van de acht genummerde vragen naar aanleiding van 
het artikel van zuster Ardeth G. Kapp. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij kunnen onze priesterschapsleiders steunen 

Activiteit Geef elk meisje een potlood en een vragenlijst. Laat hen de namen invullen van iedere 
priesterschapsdrager op de lijst. Vraag hun daarna of zij deze priesterschapsleiders 
steunen. 

Bespreking • Wat betekent het iemand te steunen? 

Bord Eén van de betekenissen van het woord steunen is voor iemands belang of zaak opkomen 
of iets als juist verdedigen. Ook betekent het iemand helpen of verlichting brengen. 
Schrijf deze definities op het bord. 

Schrijf onder deze definities de woorden waarom en hoe. Schrijf vervolgens onder elkaar de 
priesterschapsleiders die op de vragenlijst staan (bisschop, huisonderwijzer enzovoort). 

Steunen: 'voor iemands belang of zaak opkomen of iets als 
juist verdedigen'; ook: 'iemand helpen of verlichting 
brengen'. 

Waarom Hoe 
President van de kerk 
Quorum der Twaalf 
Ringpresident 
Bisschop 
Huisonderwijzer 
Vader 

• Kun je enkele redenen noemen waarom de Heer wil dat wij onze leiders steunen en 
helpen? Kun je enkele manieren noemen waarop we dat kunnen doen? 
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Laat de jongevrouwen voor elke priesterschapsleider tenminste één reden geven waarom 
zij hem behoren te steunen, en een aantal manieren noemen hoe zij dat kunnen doen. 
Schrijf hun antwoorden naast de naam van de betrokken leider. Spoor de jongevrouwen 
aan specifieke manieren te bedenken om iedere priesterschapsleider te steunen. 
Bijvoorbeeld: in plaats van te antwoorden 'Doe wat de bisschop je vraagt', zou het 
antwoord kunnen zijn 'Hen opdracht om in een avondmaalsdienst te spreken gewillig 
aannemen en je zorgvuldig voorbereiden'. 

Teksten en citaat Laat de jongevrouwen de volgende teksten en het citaat lezen om in te zien waarom zij hun 
priesterschapsleiders behoren te steunen: LV 1:38; 112:20; 2 Kron. 20:20 en Amos 3:7. 

'Zowel de vrouw als de man hebben het voorrecht om de priesterschap te ondersteunen. 
Er kan maar weinig inspiratie en geen enkele vooruitgang zijn, zowel thuis als in de 
kerkorganisatie, waar de vrouw de priesterschap niet steunt' (Matthew Cowley, Matthew 
Cowley Speaks [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], blz. 194). 

Wij kunnen onze leiders steunen door voor hen te bidden 

Wijs erop dat een heel belangrijke manier waarop wij onze leiders kunnen steunen is door 
voor hen te bidden. 

Verhaal Laat het aangewezen meisje het volgende verhaal vertellen over een jongevrouw die onder 
de indruk was van de wijze waarop het gezin van ouderling Benson hem in zijn 
priesterschapstaak steunde: 

'De eerste keer dat ik de Tabernakel in Salt Lake City ter gelegenheid van een algemene 
conferentie bezocht, was ik diep onder de indruk van de enorme afmetingen van het 
gebouw. Maar de aanwezigheid van de algemene autoriteiten die daar bijeen waren, 
maakte een nog diepere indruk op mij. 

'In mijn jonge jaren hadden velen van hen onze kleine gemeente in Montana weieens 
bezocht. Wij hadden geen televisie en konden de algemene conferentie ook niet over de 
radio beluisteren. Wij keken dan ook naar elk bezoek uit als een bijzondere zegen. Het 
scheen mij toe dat zij een allesovertreffende macht en geloof hadden. 

'Op die bewuste dag in april ( . . . ) ontdekte ik één van de bronnen van de kracht van een 
algemene autoriteit. 

'Ik zat bij de zes kinderen van ouderling Ezra Taft Benson (één van hen was mijn 
kamergenote op de universiteit). Mijn belangstelling steeg ten top toen president McKay 
opstond en de volgende spreker aankondigde. Vol eerbied keek ik naar ouderling Benson, 
die ik nog nooit ontmoet had, toen deze naar de microfoon toeliep. Hij was een lange man 
van meer dan 1,80 meter. Hij had een graad aan de universiteit behaald, was internationaal 
bekend als minister van landbouw van de Verenigde Staten en als een bijzondere getuige 
van de Heer; een man die er zo kalm en zelfverzekerd uitzag en over de hele wereld 
mensen had toegesproken. Plotseling voelde ik een hand op mijn arm. Een klein meisje 
leunde naar mij over en fluisterde dringend: "Bid voor papa." 

'Enigszins verrast dacht ik: "Dit is zeker een boodschap die ik in de rij moet doorgeven. 
Wat moet ik zeggen: Bid voor ouderling Benson? Of moet ik zeggen: Je behoort een gebed 
voor je vader te doen?" Daar ik het gevoel had dat ik meteen wat moest doen, leunde ik 
naar de andere kant en fluisterde gewoon: "Bid voor papa." Ik bleef kijken hoe deze 
gefluisterde woorden in de rij werden doorgegeven totdat zij zuster Benson bereikten die al 
met gebogen hoofd zat. 

'Vele malen heb ik sindsdien aan die boodschap terug moeten denken - bid voor papa, 
de patriarch van het gezin. Bid voor hem in zijn werk als districtspresident of als 
huisonderwijzer. Bid voor hem als hij een belangrijke maatschappelijke functie krijgt, als 
het goed gaat in zijn zaak, en vooral als het niet zo goed gaat. Bid wanneer hij zijn gezin in 
een gezinsavond raad geeft. Bid voor papa die zo lang moet werken opdat Jaap op zending 
kan gaan en Diane naar de universiteit. Bid voor hem wanneer hij een toespraak houdt in 
de avondmaalsdienst of wanneer hij moeder een zegen geeft zodat zij spoedig weer beter 
mag zijn. Bid voor hem wanneer hij Wim doopt of wanneer hij een pasgeboren baby een 
naam en een zegen geeft. En bid voor hem als hij 's avonds moe of ontmoedigd thuiskomt. 
Bid voor vader bij alles wat hij te doen heeft - of het nu kleine of grote dingen zijn. 

'Vele algemene conferenties hebben sindsdien plaatsgevonden en telkens wanneer 
president Benson opstond om zijn toespraak te geven was mijn gedachte altijd: "Zijn 
kinderen wonen verspreid over het gehele land, maar zij zijn nu allemaal verenigd in gebed 
voor hun vader." 
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'Ik ben er nu van overtuigd dat die korte boodschap die toen, jaren geleden, in die rij werd 
doorgegeven, de belangrijkste is die de leden van een gezin aan elkaar kunnen doorgeven. 
Wat een buitengewone macht en geloof kan een man ontwikkelen wanneer ergens in de 
wereld zijn zoon of dochter fluistert: "Bid voor papa'" (Elaine S. McKay, 'Pray for Dad', 
New Era, juni 1975, blz. 33). 

Leg er de nadruk op dat het ondersteunen van de priesterschap meer is dan je hand 
opsteken. Het betekent dat je voor de priesterschapsleiders bidt, altijd positief over hen 
spreekt en hen gehoorzaamt. 

We kunnen jonge priesterschapsdragers opbouwen 

Leerkracht Wijs erop dat de verplichting van een meisje om de priesterschapsdragers te steunen niet 
alleen maar betrekking heeft op haar leiders. Zij kan ook een jongeman van haar eigen 
leeftijd heel goed en effectief steunen en versterken. 

Verhaal Laat het aangewezen meisje het volgende verhaal vertellen: 

'Een jongeman die op zending in het buitenland was geroepen hield een toespraak in de 
avondmaalsdienst van zijn wijk. Er waren vrij veel jonge mensen, waaronder een 
ongewoon grote groep jongevrouwen. 

'Bij zijn slotwoorden begon ik te merken wat een bijzondere invloed zijn vrienden op deze 
jongeman hadden gehad. Hij was buitengewoon geestelijk rijp voor zijn leeftijd. Nadat hij 
zijn dankbaarheid voor zijn familie en geliefden had uitgesproken, en voordat hij ten slotte 
zijn getuigenis gaf, greep hij de katheder met beide handen vast en leunde wat naar voren. 
Even boog hij zijn hoofd. Toen keek hij weer op en zei heel rustig: "En ik wil al mijn 
vrienden bedanken, in het bijzonder al jullie jongevrouwen hier die onze normen zo hoog 
hebben gehouden en mij altijd hebben aangemoedigd om dat ook te doen." Met ontroering 
in zijn stem vervolgde hij: "Dank je voor je invloed die mij zo geholpen heeft mij op een 
zending voor te bereiden"'(Ardeth G. Kapp, 'By The Way She Is', New Era, september 1976, 
blz. 10-12). 

Bespreking • Op welke verschillende manieren zouden deze jongevrouwen de jonge zendeling 
beïnvloed kunnen hebben? 
• Wat zou hun aandeel geweest kunnen zijn in zijn besluit om op zending te gaan? 

• Hoe kunnen jouw houding en gedrag het besluit van een jongeman beïnvloeden? 

Citaat Leg uit dat jongevrouwen een positieve invloed kunnen uitoefenen op de wijze waarop een 
priesterschapsdrager zich van zijn taken kwijt. Lees het volgende citaat voor van zuster 
Ardeth Kapp waarin wordt beschreven hoe deze invloed zich kan laten gelden: 

'Jongevrouwen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen: 
(1) Weten de jongemannen waar jullie mee omgaan dat jullie een levensnorm hebben die 
naar uitmuntendheid streeft en waarvan jullie niet afwijken? (2) Weten zij door wat jullie 
zeggen dat jullie je ouders in woord en daad eerbiedigen en dat (3) jullie de raad van 
jullie kerkleiders volgen? (4) Weten zij dat jullie niet met jongens uitgaan totdat jullie 
tenminste 16 jaar zijn omdat een profeet van de Heer dit heeft gezegd? (5) Kunnen zij aan 
wat jullie doen en laten zien dat het jullie ernst is om het goede te doen en dat jullie daarin 
niet tot compromissen bereid zijn? (6) Kunnen zij uit een vriendschap met jullie meer 
zelfvertrouwen en respect verkrijgen? (7) Kan een jongeman die met één van jullie omgaat 
meer bewondering en eerbied voor vrouwen verkrijgen door jullie taal, kleding, keuze van 
vermaak, muziek, boeken en films? Een jongeman wordt voortdurend geconfronteerd met 
de verwrongen wereldse visie op het vrouw-zijn, maar kan hij nu (8) in jou die verfijndheid 
en liefelijkheid vinden die een gevoel van eerbied en respect voor deze heilige roeping bij 
hem opwekken? 

'Vreemd eigenlijk dat ik dat niet eerder beseft heb, maar een meisje oefent heus niet zo'n 
grote invloed op een jongeman uit alleen door hem aan te moedigen op zending te gaan. 
Haar invloed is oneindig groter wanneer zij in haar doen en laten toont dat zij toegewijd is 
aan het evangelie van Jezus Christus en daar een groot getuigenis van heeft en blijk geeft 
van het feit dat er door haar invloed veel goeds tot stand wordt gebracht' ('By the Way She 
Is', blz. 13; nummers toegevoegd). 
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Les 13 

Toepassing van de les 
Uitreikblad Geef elk meisje een kopie van de acht door zuster Kapp gestelde vragen. Laat de jonge-

vrouwen de kopie mee naar huis nemen en de vragen doornemen. Stel de jongevrouwen 
voor dit blad in hun gedenkboek te doen en zich geregeld te evalueren aan de hand van 
dit lijstje. 

Vragenlijst 
Ken je de namen van de volgende priesterschapsfunctionarissen die jou dienen: 

De president van de kerk __ 

De leden van het quorum der twaalf apostelen , 

f — / — / 

De ring- of zendingspresident  

De bisschop of gemeentepresident  

Je huisonderwijzers , 
Wie is jouw onmiddellijke priesterschapsleider? (Zorg ervoor dat de jongevrouwen 
begrijpen dat dit hun vader is als hij het priesterschap draagt.)  
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Les 

13 
De patriarchale 

orde thuis 

DOEL Elk meisje de patriarchale orde in een gezin laten begrijpen. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor een potlood voor elk meisje. 
2. Maak voor elk meisje een kopie van het vragenspel in deze les. Als u geen gebruik 

wenst te maken van het vragenspel als zodanig kunt u de vragen aan verschillende 
jongevrouwen in de klas geven met de daarbij horende citaten en laat hen een 
forumdiscussie opzetten. 

3. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Voor de leerkracht De jongevrouwen in uw klas komen allen uit zeer verschillende milieus en 
gezinsomstandigheden. Sommigen hebben een vader die een rechtschapen patriarch in zijn 
gezin is. Anderen kunnen een vader hebben die inactief of geen lid van de kerk is. Er 
kunnen er bij zijn die helemaal geen vader hebben thuis. Houd terdege rekening met deze 
verschillende omstandigheden. Ongeacht de huidige gezinsomstandigheden is het de 
bedoeling van deze les de jongevrouwen bij te brengen wat de patriarchale orde is en hoe 
een patriarch zijn gezin tot zegen kan zijn. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De patriarchale orde is het plan van de Heer voor het gezin 

Vragenspel Geef de jongevrouwen elk een potlood en een kopie van het vragenspel. Geef ze ongeveer 
vijf minuten om de vragen te beantwoorden. Leg uit dat niemand hun antwoorden te zien 
krijgt. Wijs er op dat ook meerdere juiste antwoorden gegeven kunnen worden. 
Wat weet je over de patriarchale orde? 
Kies het juiste antwoord of de juiste antwoorden op de onderstaande vragen: 

1. De patriarchale orde is: 
a. Een aanbeveling voor een patriarchale zegen. 
b. Een aanbeveling om goederen uit het magazijn voor de bisschop te krijgen. 
c. Het goddelijk systeem van bestuur. 

2. De belangrijkste organisatie in de kerk is: 
a. Het Quorum der Twaalf Apostelen. 
b. Het Eerste Presidium. 
c. Het gezin. 

3. De presiderende autoriteit in het gezin is: 
a. De president van de kerk. 
b. De bisschop. 
c. Je vader (of je moeder als er geen vader in het gezin is). 

4. Als presiderende autoriteit is de taak van de vader onder meer: 
a. In alle gerechtigheid de aangelegenheden van zijn gezin te presideren en daarin 

leiding te geven. 
b. Voor de stoffelijke en geestelijke behoeften van het gezin zorg te dragen. 
c. Van de Heer persoonlijke openbaring ten behoeve van zijn gezin trachten te 

verkrijgen. 
5. Tot moeders taken behoort onder meer: 

a. Kinderen ter wereld te brengen en te verzorgen. 
b. Bij de zorg voor de stoffelijke en geestelijke behoeften in het gezin de nodige hulp 

bieden. 
c. Een partner, raadgeefster en vriendin van haar man zijn. 
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6. Wie is er in het plan van de Heer verantwoordelijk voor het met liefde grootbrengen van 
de kinderen? 
a. Alleen de vader. 
b. Alleen de moeder. 
c. Beide ouders. 

7. In het plan van de Heer: 
a. Zijn man en vrouw volkomen gelijkwaardig? 
b. Is de man belangrijker omdat hij het priesterschap draagt? 
c. Houdt de Heer evenveel van zijn dochters als van zijn zonen? 

8. Hoewel elke vader zijn gezin presideert, moet hij, om als patriarch zijn gezin te kunnen 
presideren: 
a. Aan de universiteit hebben gestudeerd. 
b. Een goede baan hebben. 
c. Het Melchizedeks priesterschap dragen. 

9. De vader is de patriarch omdat: 
a. Hij waardiger en daar beter toe in staat is. 
b. Dit zijn goddelijke taak is. 
c. Het een kwestie van wet en orde is. 

Lees de vragen hardop voor zodra de jongevrouwen klaar zijn. Laat de jongevrouwen na 
elke vraag hun antwoord geven. Lees daarna de onderstaande, bijpassende citaten voor of 
laat ze voorlezen. 

Elk citaat bevat een aanwijzing voor het juiste antwoord op de vraag waar naar wordt 
verwezen. Sleutelwoorden zijn onderstreept. Zoek het juiste antwoord of de juiste 
antwoorden zodra het citaat is voorgelezen. 

Citaten en bespreking Vraag 1 

'Het bestuur van de Heer is van nature patriarchaal. Het gezin ( . . . ) staat centraal' 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, blz. 559). 

Vraag 2 

'Het gezin is zowel in dit leven als in de eeuwigheid de belangrijkste organisatie. Ons doel in het 
leven is een eeuwig gezin te scheppen' (Joseph Fielding Smith, Conference Report, 
april 1972, blz. 13; of Ensign, juli 1972, blz. 27). 

Vraag 3 
Tn het gezin ligt het presiderende gezag altijd bij de vader, en in alle huiselijke en 
gezinsaangelegenheden is er geen gezag dat groter is dan het zijne' (Joseph Fielding Smith, 
Evangelieleer, blz. 284). 

Vraag 4 

President Ezra Taft Benson heeft gezegd : 'God heeft bepaald dat vaders hun gezin 
presideren. Vaders moeten hun gezin liefde geven, onderwijzen en leiden' ('Advies aan de 
heiligen', De Ster, oktober 1984, blz. 9). 

'Vaderschap is leiderschap, en wel de belangrijkste soort leiderschap. Zo is het altijd 
geweest, zo zal het altijd blijven. Vader, met de hulp en raad en aanmoediging van uw 
eeuwige metgezel presideert u thuis' ('Tot de vaders in Israël', De Ster, januari 1988, 
blz. 49). 

Voor de leerkracht Misschien wilt u dit begrip uitgebreider bespreken daar het zo belangrijk is. Wijs er op dat 
alle drie de antwoorden op deze vraag juist zijn. Laat de jongevrouwen bedenken wat de 
vader als patriarch en hoofd van het gezin nog meer doet. De woorden van president 
Benson duiden al op enige dingen; wellicht kunt u de jongevrouwen ertoe brengen 
antwoorden te geven als: een rechtschapen voorbeeld zijn, zijn getuigenis geven en 
vertellen over de dingen waar hij van overtuigd is, zorgen dat zijn gezin in de juiste 
beginselen wordt onderwrezen. 

Vraag 5 

'Bij de schepping werd de taak van het ter wereld brengen en verzorgen van kinderen aan de 
moeder gegeven. De primaire taak van voorzien in verschillende behoeften werd aan de 
vader gegeven. Er is nergens in de Schriften iets te vinden dat dit grondbeginsel op 
enigerlei wijze aantast. Hedendaagse schriftuur en profeten hebben deze fundamentele 
verhouding tussen vader en moeder nogmaals onderstreept' ('The Church and the 
Proposed Equal Rights Amandment', Ensign, maart 1980). 

57 



'Gelukkig wordt er van [een vader] niet verlangd dat hij presideert en oordeelt en handelt 
zonder raadgevingen, zonder hulp. Hij heeft een vrouw, en metgezellin, een raadgeefster, een 
partner, een levensgezellin, een vriendin' (Vader, let op, brochure, blz. 6). 

Vraag 6 

'Door kinderen ter wereld te brengen, laadt een echtpaar een geweldige 
verantwoordelijkheid op zich, dat is zeker. Er wordt dan immers niet alleen van hen vereist 
dat ze hen voeden, kleden en bescherming bieden, maar tevens moeten zij die kinderen 
liefdevol en met zachte hand in bedwang houden en hen van alles leren'. (De Ster, augustus 1978, 
blz. 4-5) . 

Vraag 7 
'In de kerk zijn man en vrouw volkomen gelijkwaardig. Het evangelie ( . . . ) was door de Heer 
voor zowel de vrouw als de man ontworpen. ( . . . ) De voorrechten en voorwaarden van het 
evangelie zijn in beginsel voor man en vrouw gelijk. De Heer houdt zowel van zijn dochters als 
van zijn zonen' (John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliation, blz. 12). 

Vraag 8 

'In de strikte zin kan een HLD-gezin niet patriarchaal genoemd worden tenzij de man het 
Melchizedeks priesterschap draagt, zijn vrouw in de tempel aan hem verzegeld is en de 
kinderen in het verbond zijn geboren of aan hun ouders zijn verzegeld' (A Light unto the 
World, Melchizedek Priesthood Course of Study 1967/1968, blz. 55). 

Voor de leerkracht Er kunnen in uw klas jongevrouwen zijn van wie de vader het Melchizedeks priesterschap 
niet draagt; in dat geval doet u er goed aan de volgende uitspraak voor te lezen en te 
bespreken. 

'Op de opmerking "Mijn man (of mijn vader) is geen lid van de kerk en respecteert die ook 
niet', zou ik met liefde en diep medegevoel willen zeggen: "Lieve zuster, of hij nu lid is of 
niet, hij is nog altijd de vader en het hoofd van het gezin. ( . . . ) Steun hem in de goede 
dingen die hij doet. Laat hem zien dat u geloof en vertrouwen hebt in zijn vermogen om 
het gezin te leiden. Moedig hem met een edel voorbeeld aan' (Richard G. Scott, 'Father is 
Head of the Family', Ensign, februari 1977, blz. 84-85) . 

Vraag 9 

'De patriarchale orde is van goddelijke oorsprong en ze zal in tijd en eeuwigheid blijven 
bestaan. Er is dus een speciale reden waarom mannen, vrouwen en kinderen deze orde en 
dit gezag in de gezinnen van het volk Gods moeten begrijpen. ( . . . ) Het is niet alleen een 
kwestie van wie er het meest voor geschikt is. Ook is het niet zozeer een kwestie van wie het 
beste leeft. Het is hoofdzakelijk een kwestie van wet en orde' (Joseph F. Smith, Evangelieleer, 
blz. 284). 

Leerkracht Wijs erop dat het woord 'patriarch' verband houdt met het woord vader. Wij gebruiken 
dit woord echter op een speciale manier. De uitdrukking patriarchale orde slaat op alle 
geslachten die, van Adam af, door eeuwige tempelverordeningen aan elkaar verbonden 
zijn. Deze mensen zullen hun familierelaties voor eeuwig behouden. Zodra een echtpaar in 
de tempel is verzegeld, verkrijgt het het recht om deel van deze grote, eeuwige familie uit 
te gaan maken. De man wordt dan niet alleen de vader, maar de patriarch van zijn gezin. 
Dat houdt in dat het zijn verantwoordelijkheid is om zijn gezinsleden dusdanig leiding 
in hun leven te geven dat zij gezamenlijk naar onze Hemelse Vader terug kunnen keren. 
En omdat hij het Melchizedeks priesterschap draagt, kan hij zijn gezin zegenen en 
onderwijzen op een manier die anders onmogelijk zou zijn. 

Een jongevrouw kan haar vader in zijn taak steunen 

Bordbespreking Laat de jongevrouwen bedenken op welke manieren zij hun vader kunnen ondersteunen. 
Schrijf hun antwoorden op het bord. De volgende ideeën kunnen onder meer naar voren 
komen: 
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Hoe vader gesteund kan worden 

Gehoorzaam zijn 
Samen tijd doorbrengen 
Vertellen over je zorgen en interesses 
Om een vaderlijke zegen vragen 
Om advies en raad vragen 
Hem beter leren kennen 
Een goed voorbeeld voor broers en zusters zijn 
Hem laten voelen dat je van hem houdt en hem waardeert 
Hem opbouwen, niet bekritiseren 
Hem tijdens de gezinsavond steunen 
Thuis opgewekt en hulpvaardig zijn 

Verhaal Sommige jongevrouwen vinden het misschien moeilijk om hun vader te laten merken dat 
zij van hem houden en hem willen steunen. U kunt een van de jongevrouwen het volgende 
verhaal laten voorlezen. 

Toen zuster Lois Christensen nog een jong meisje was, vroeg haar zondagsschoolleerkracht 
alle leerlingen in haar klas eens hun vader te vertellen dat zij van hem hielden. Lois vond 
dat dit een onmogelijke opgave voor haar was. Haar vader was niet actief in de kerk en zij 
konden niet al te best met elkaar opschieten. Na afloop van de les bleef Lois in de klas 
achter om de lerares te vertellen dat het onmogelijk was. Ze vertelt: 

'Maar zuster Innes was verre van overtuigd. Zij keek me aan en zei: "Het doet er niet toe 
wat je vader is of doet; het is belangrijk dat hij die woorden van jou hoort, net zo goed als 
elke andere vader ook weieens zoiets moet horen. Ik wil dat je belooft dat je het zult doen." 

'Ik beloofde het en de daaropvolgende dagen had ik het gevoel dat ik lood in mijn 
schoenen had. Ik wist dat dit gevoel alleen maar weg zou gaan nadat ik mijn belofte had 
vervuld. Toen op een avond de anderen al naar bed waren, wachtte ik gespannen op het 
goede moment om de woorden te zeggen. Vader zat een sigaret te roken en stond net op 
om de as weg te gooien. Met een trillend, zenuwachtig en bijna onhoorbaar stemmetje zei 
ik: "Paps, ik houd van je." 

'Hij stond met zijn rug naar mij toe; hij draaide zich niet om en zei of deed ook niets. Ik was 
ervan overtuigd dat hij me niet gehoord had. Daarom herhaalde ik het nog eens zwakjes: 
"Paps, ik houd van je." En toen draaide hij zich heel langzaam naar me toe. Tranen liepen 
over het gezicht van mijn ongevoelige, ongenaakbare vader. Hij sloeg zijn armen om mij 
heen, hield me dicht tegen zich aan en gaf me een kus op mijn voorhoofd. Voor zover ik me 
kon herinneren was dat de eerste keer in mijn zestien jaren dat mijn vader en ik elkaar 
omhelsden. 

'Nu ben ik moeder en heb ik mijn eigen grote gezin. Ik houd van je is een veel gebruikte 
uitdrukking in ons gezin. En mijn geliefde vader? Hij is nu hogepriester en werkt hard mee 
aan het opbouwen van Gods koninkrijk' (Lois Christensen, 'Telling My Father I Loved 
Him', Ensign, februari 1978, blz. 51). 

Tot slot 
Leerkracht Wijs de jongevrouwen er nog eens nadrukkelijk op dat het de goddelijke roeping van een 

vader is om het patriarchale hoofd van zijn gezin te zijn. De Heer heeft hem de 
verantwoordelijkheid voor het geestelijk en stoffelijk welzijn van zijn gezin gegeven en 
daar zal hij ook eenmaal verantwoording voor af moeten leggen. Het is zijn taak om in zijn 
huis en gezin te presideren en aan alles wat daarin gebeurt in een geest van gerechtigheid 
en liefde leiding te geven. Elk lid van het gezin heeft de plicht de vader in zijn taak als 
patriarch te steunen. Er is veel dat een meisje kan doen om deze verantwoordelijkheid te 
vervullen en ook andere gezinsleden te beïnvloeden om vader ook in zijn belangrijke taak 
te steunen. 

Toepassing van de les 

Laat elk jongevrouw twee of drie punten uit het lijstje op het bord kiezen die zij de 
komende week zal doen om haar vader in zijn taak als patriarch te steunen. 
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Wat weet je over de patriarchale orde? 

Kies het juiste antwoord of de juiste antwoorden op de onderstaande vragen: 

1. De patriarchale orde is: 
a. Een aanbeveling voor een patriarchale zegen. 
b. Een aanbeveling om goederen uit het magazijn voor de bisschop te krijgen. 
c. Het goddelijk systeem van bestuur. 

2. De belangrijkste organisatie in de kerk is: 
a. Het Quorum der Twaalf Apostelen. 
b. Het Eerste Presid ium. 
c. Het gezin. 

3. De presiderende autoriteit in het gezin is: 
a. De president van de kerk. 
b. De bisschop. 
c. Je vader (of je moeder als er geen vader in het gezin is). 

4. Als presiderende autoriteit is de taak van de vader onder meer: 
a. In alle gerechtigheid de aangelegenheden van zijn gezin te presideren en daarin 

leiding te geven. 
b. Voor de stoffelijke en geestelijke behoeften van het gezin zorg te dragen. 
c. Van de Heer persoonlijke openbaring ten behoeve van zijn gezin trachten te 

verkrijgen. 

5. Tot moeders taken behoort onder meer: 
a. Kinderen ter wereld te brengen en te verzorgen. 
b. Bij de zorg voor de stoffelijke en geestelijke behoeften in het gezin de nodige hulp 

bieden. 
c. Een partner, raadgeefster en vriendin van haar man zijn. 

6. Wie is er in het plan van de Heer verantwoordelijk voor het met liefde grootbrengen van 
de kinderen? 
a. Alleen de vader. 
b. Alleen de moeder. 
c. Beide ouders. 

7. In het plan van de Heer: 
a. Zijn man en vrouw volkomen gelijkwaardig? 
b. Is de man belangrijker omdat hij het priesterschap draagt? 
c. Houdt de Heer evenveel van zijn dochters als van zijn zonen? 

8. Hoewel elke vader zijn gezin presideert, moet hij, om als patriarch zijn gezin te kunnen 
presideren: 
a. Aan de universiteit hebben gestudeerd. 
b. Een goede baan hebben. 
c. Het Melchizedeks priesterschap dragen. 

9. De vader is de patriarch omdat: 
a. Hij waardiger en daar beter toe in staat is. 
b. Dit zijn goddelijke taak is. 
c. Het een kwestie van wet en orde is. 
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Het Melchizedeks priesterschap Les 

13 

DOEL Iedere jongevrouw een begrip geven van de taken van de Melchizedekse 
priesterschapsdragers. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 10 achter in het lesboek: De herstelling van het Melchizedeks priesterschap 
(Evangelieplaten 408). 

2. Maak als dat mogelijk is voor elk lid van de klas een kopie van het uitreikblad op het 
einde van de les: 'De ambten en taken van de Melchizedekse priesterschap'. 

3. Desgewenst kunt u verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten 
voor te lezen of te vertellen. • 

Inleiding 

'Het priesterschap is de macht van God die aan de mens is gedelegeerd om tot zegen en 
verlossing van de mensheid te worden aangewend. Hoewel we de priesterschapsdragers 
vaak betitelen als 'de priesterschap' moeten we nooit vergeten dat 'het priesterschap' geen 
bezit is van de dragers ervan of dat het door hen belichaamd wordt. Het wordt gedragen 
om in opdracht van God te gebruiken voor het welzijn van mannen, vrouwen en kinderen. 
Ouderling John A. Widtsoe heeft gezegd: "Mannen hebben geen grotere aanspraak dan 
vrouwren op de zegeningen die voortkomen uit het priesterschap" (Priesthood and Church 
Government, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1939, blz. 83). Onze jongevrouwen 
bijvoorbeeld moeten evenveel kansen op zegeningen van het priesterschap hebben als onze 
jongemannen' (Dallin H. Oaks, 'De zustershulpvereniging en de kerk', De Ster, juli 1992, 
blz. 33). 

Het Melchizedeks priesterschap is hersteld 

Leerkracht Laat de plaat zien van de herstelling van het Melchizedeks priesterschap. Leg uit dat 
Petrus, Jakobus en Johannes de sleutels dragen van het Melchizedeks priesterschap. 
Kort voor de organisatie van de kerk verschenen zij aan Joseph Smith en Oliver Cowdery 
om de macht van het priesterschap op aarde te herstellen. 

Melchizedekse priesterschapsdragers hebben specifieke taken 

Activiteit Leg uit dat de Heer de priesterschap heeft georganiseerd zodat zijn koninkrijk over de 
gehele aarde verspreid en elk lid van de kerk gezegend kan worden. Elk ambt in het 
Melchizedeks priesterschap heeft bepaalde taken zodat de doeleinden en het werk van de 
Heer uitgevoerd kunnen worden zoals Hij het wil. 

Leg uit dat u enkele kenmerken van een ambt of quorum in de Melchizedekse 
priesterschap zult voorlezen. Zodra een van de jongevrouwen denkt dat zij weet welk ambt 
of quorum bedoeld wordt, moet zij haar hand opsteken. Lees alle kenmerken voor, zelfs al 
weten de jongevrouwen al waarover u het hebt bij het eerste kenmerk. Pas nadat u alle 
kenmerken hebt voorgelezen, vraagt u de meisjes om het juiste antwoord te geven. 

Schrijf de juiste antwoorden op het bord. 

1. (a) De leden van mijn quorum zijn bijzondere getuigen van Jezus Christus voor de 
gehele wereld, (b) De leden van mijn quorum worden door alle kerkleden ondersteund 
als profeet, ziener en openbaarder. (c) Ik houd gewoonlijk een toespraak tijdens de 
algemene conferentie. Tot welk quorum behoor ik? (Het Quorum der Twaalf Apostelen.) 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Citaat 
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Bespreking 

2. (a) Mijn quorum heeft de speciale taak om zendingswerk te doen in de hele wereld en 
het evangelie in vreemde landen te verkondigen, (b) In totaal kunnen er zeven dergelijke 
quorums van algemene autoriteiten in de kerk zijn. (c) Wanneer mijn quorum volledig 
georganiseerd is, bevat het zeventig algemene autoriteiten. Wie zijn wij? (Een van de 
quorums der Zeventig.) 

3. (a) Er kunnen zesennegentig leden in mijn quorum zijn. (b) Ik kan mensen dopen èn ze 
de gave van de Heilige Geest verlenen, (c) Je ziet mij dikwijls samen met een collega in 
het zendingsveld. (d) Ik word dikwijls geroepen om mensen die ziek zijn te zalven. Welk 
ambt bekleed ik in het priesterschap? (Ouderling.) 

4. (a) Ik draag het Melchizedeks priesterschap, (b) Je ziet mij gewoonlijk op de algemene 
conferentie, (c) Ik ben de presiderende hogepriester van de kerk. (d) Er kan maar één 
man tegelijk dit ambt in de kerk bekleden. Wat is mijn roeping? (President van de kerk.) 

5. (a) Ik ben een hogepriester, (b) Naast mij werken twee raadgevers en twaalf andere 
vertegenwoordigers, (c) Ik ben verantwoordelijk voor alle activiteiten van de 
priesterschap in meerdere wijken van de kerk. (d) Gewoonlijk spreek ik tijdens de 
ringconferentie. Wat is mijn roeping? (Ringpresident.) 

6. (a) Ik ben de presiderende hogepriester van een wijk. (b) Ik ben de president van de 
pries terquorums in mijn wijk (zie LV 107:87-88). (c) Veel van mijn werk heeft te maken 
met de jonge mensen in mijn wijk. (d) Een van mijn belangrijke opdrachten is 
gesprekken voeren met de jongevrouwen. Wat is mijn roeping? (Bisschop.) 

7. (a) Er is geen beperking op het aantal leden van mijn quorum, (b) Ik zou een bisschop 
kunnen zijn of een raadgever van een bisschop, (c) De ringpresident is de president van 
mijn quorum. Wat is mijn ambt in de priesterschap? (Hogepriester.) 

Om de jongevrouwen te helpen de taken van de Melchizedekse priesterschapsdragers 
beter te begrijpen neemt u samen de informatie door uit onderstaand overzicht 'De ambten 
en taken van de Melchizedekse priesterschap'. Gebruik de vermelde teksten om eventuele 
vragen van de jongevrouwen te beantwoorden. 
De ambten en taken van de Melchizedekse priesterschap 

Ambt 

Ouderling 

Aantal in het 
quorum 

96 

Hogepriester 

Patriarch 

Alle 
hogepriesters 
in de ring 

Geen quorum; 
een patriarch 
is ook een 
hogepriester. 

Taken 

1. Onderwijzen LV 20:39, 41-45. 
2. Prediken LV 42:43-44, 80. 
3. Dopen 
4. Bevestigen 
5. Vergaderingen leiden 
6. De zieken zalven 
7. Zitting nemen in disciplinaire raden 

van de kerk 
8. Alle taken van de Aaronische 

priesterschap 
9. Andere ouderlingen, of priesters, 

leraren of diakenen ordenen 
1. Alle taken van een ouderling; 

LV 107:25, 24, 38 ,93-97. 
2. Kan tot het ambt van bisschop, 

ringpresident, enz. worden geordend. 

1. Alle taken van een ouderling en een 
hogepriester 

2. Patriarchale zegens geven 

Teksten 

LV 20:39, 41-45; 
LV 42:43-44, 80 

LV 20:67 en 107:10; 
LV 84:111 en 68:19 

LV 107:39-53 
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De ambten en taken van de Melchizedekse priesterschap 

Ambt 

Zeventig 

Apostel 

Aantal in het 
quorum 

70 

12 

Taken 

1. Is een algemene autoriteit 
2. Tot heel de wereld prediken 

1. Alle priesterschapstaken 
2. Speciale getuigen van Christus in de 

hele wereld zijn 
3. Het Quorum van de Twaalf draagt de 

sleutels van het koninkrijk Gods op 
aarde. Die sleutels worden 
aangewend wanneer de president van 
de kerk overlijdt. 

Teksten 

LV 107:25, 34, 38, 
93 -97 

LV 18:26-27; 
LV 107:23, 33 

Ordening tot het Melchizedeks priesterschap is een grote zegen 
Leerkracht Leg uit dat het Melchizedeks priesterschap een van de belangrijkste zegeningen is die 

God ooit aan zijn kinderen gegeven heeft. Het Melchizedeks priesterschap geeft de mens 
de macht om de heilbrengende verordeningen te verrichten die ieder persoon nodig heeft 
om het eeuwige leven en al Gods grootste zegeningen te verkrijgen. Omdat dit hogere 
priesterschap zo belangrijk is voor de eeuwige vooruitgang, is de ordening tot het 
Melchizedeks priesterschap een heel belangrijke stap in het leven van een man. 
Leg uit dat iedere jongeman in de kerk zich zou moeten voorbereiden om tot het 
Melchizedeks priesterschap geordend te worden. Hij zal een gesprek hebben met zijn 
bisschop en zijn ringpresident en zij zullen zijn toewijding aan de Heer en de kerk 
evalueren. Als zij hem daartoe waardig bevinden, zal hij tot het Melchizedeks priesterschap 
geordend worden. Hij ontvangt dat priesterschap met een eed en een verbond (zie 
LV 84:33-44) wat aan hem uitgelegd wordt. 

Citaat Ouderling Marion G. Romney heeft ons de verantwoordelijkheid geleerd die degenen die 
het Melchizedeks priesterschap krijgen op zich nemen. Hij heeft gezegd: 
'De status van iemand die het priesterschap ontvangt en dan het verbond verbreekt, wordt 
door de Heer als volgt beschreven: "Maar een ieder, die dit verbond verbreekt, nadat hij 
het heeft ontvangen, en zich er geheel van afkeert, zal geen vergeving van zonden in deze 
wereld ontvangen, noch in de komende wereld" (LV 84:41). 

'Als er zo'n straf bepaald is voor het breken ervan zou men geneigd zijn zich af te vragen of 
het wel raadzaam is de verplichtingen van het verbond op zich te nemen. Wanneer men 
echter de tekst leest die volgt op de bepaling van de straf, zal men zich deze vraag niet 
meer stellen. Daar leert men immers dat degenen die de eed en het verbond niet ontvangen 
niet veel of helemaal niet beter n/zijn dan degenen die ze ontvangen en dan breken. Want in 
die tekst zegt de Heer: "En wee allen, die niet tot dit priesterschap komen, dat gij hebt 
ontvangen (. . .)" (LV 84:42). 

'Dat is in nuchtere woorden het belang van "de eed en het verbond, die tot het priesterschap 
behoren"' (Conference Report, april 1962, blz. 18). 

Teksten Lees LV 84:41-42 nog eens met de jongevrouwen en bespreek indien nodig die tekst om de 
jongevrouwen de grote verantwoordelijkheid te helpen begrijpen die mannen op zich 
nemen wanneer zij geordend worden tot het Melchizedeks priesterschap. 

Bespreking Bespreek de volgende vragen met de klas om de jongevrouwen te helpen begrijpen dat het 
nodig is dat zij respect tonen voor het Melchizedeks priesterschap en degenen die het 
dragen. 
• Zou onze eeuwige vooruitgang als vrouw mogelijk zijn zonder het Melchizedeks 
priesterschap? 

• Hoe wordt onze achting voor het Melchizedeks priesterschap weergegeven in onze 
gedachten, woorden en daden? 

• Hoe eren wij het Melchizedeks priesterschap wanneer wij de dragers van het 
priesterschap met respect behandelen? 
• Wat kunnen wij doen als wij de dragers van het priesterschap willen aanmoedigen hun 
priesterschap te eren? 
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Tot slot 
Leerkracht Besluit met de nadruk te leggen op het belang van het eren van het Melchizedeks 

priesterschap en de dragers ervan. De dragers van het Melchizedeks priesterschap hebben 
zich ertoe verbonden onze Hemelse Vader te gehoorzamen en zijn priesterschap te 
gebruiken om zijn kinderen tot zegen te zijn. Zij zijn, net als wij, aan het proberen als God 
te worden. Ons geloof en vertrouwen in hen zal hen motiveren en inspireren om hun 
priesterschap in alle opzichten hoog te houden. 
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65 

De ambten en taken van de Melchizedekse priesterschap 

Ambt 

Ouderling 

Hogeprieste 

Patriarch 

Zeventig 

Apostel 

Aantal in het 
quorum 

96 

• Alle 
hogepriesters 
in de ring 

Geen quorum; 
een patriarch 
is ook een 
hogepriester. 
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Taken 

1. Onderwijzen LV 20:39,41-45. 
2. Prediken LV 42:43-44, 80. 
3. Dopen 
4. Bevestigen 
5. Vergaderingen leiden 
6. De zieken zalven 
7. Zitting nemen in disciplinaire raden 

van de kerk 
8. Alle taken van de Aaronische 

priesterschap 
9. Andere ouderlingen, of priesters, 

leraren of diakenen ordenen 

1. Alle taken van een ouderling; 
LV 107:25, 24, 38, 93-97. 

2. Kan tot het ambt van bisschop, 
ringpresident, enz. worden geordend. 

1. Alle taken van een ouderling en een 
hogepriester 

2. Patriarchale zegens geven 

1. Is een algemene autoriteit 
2. Tot heel de wereld prediken 

1. Alle priesterschapstaken 
2. Speciale getuigen van Christus in de 

hele wereld zijn 
3. Het Quorum van de Twaalf draagt de 

sleutels van het koninkrijk Gods op 
aarde. Die sleutels worden 
aangewend wanneer de president van 
de kerk overlijdt. 

Teksten 

LV 20:39, 41-45; 
LV 42:43-44, 80 

LV 20:67 en 107:10; 
LV 84:111 en 68:19 

LV 107:39-53 

LV 107:25, 34, 38, 
93-97 

LV 18:26-27; 
LV 107:23, 33 



Vrouwen en priesterschapsdragers 

DOEL Iedere jongevrouw laten inzien dat een vrouw en haar echtgenoot alleen samen de hoogste 
graad in het celestiale koninkrijk kunnen ingaan. 

VOORBEREIDING 1. Maak de woordstroken voor de les. 

2. Desgewenst kunt u verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten 
voor te lezen of te vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Tekstbespreking 

Leerkracht 

Tekstbespreking 

Citaat 

De belangrijke relatie van een vrouw tot de man en het priesterschap 

Laat de jongevrouwen 1 Kor. 11:11 en LV 131:1-4 voorlezen. 

• Wat is volgens deze teksten voor ons nodig om de hoogste graad van heerlijkheid in het 
celestiale koninkrijk te verkrijgen? 

Laat de jongevrouwen inzien dat zij, om hun goddelijk potentieel te bereiken, een celestiaal 
huwelijk moeten aangaan met een rechtschapen priesterschapsdrager. Zij behoren te 
beseffen hoe belangrijk de rol is die zij naast een rechtschapen echtgenoot spelen in het 
eeuwige plan van God. De man is van onmisbaar belang voor de vrouw, en de vrouw voor 
de man. 

• Wat staat er in Gen. 2:18 over een man zonder vrouw? 

Wijs erop dat de uitdrukking 'een hulpe die bij hem past' betekent dat de Heer Adam wilde 
voorzien met een geschikte partner die hem waardig was. 

Lees Moz. 5:1. Wijs erop dat de eerste man en de eerste vrouw op aarde een nauwe relatie 
met elkaar hadden. 'En ook zijn vrouw Eva arbeidde samen met hem.' 

• Waarom is het belangrijk dat man en vrouw dingen samen doen. Welke relatie is de 
belangrijkste relatie van een gehuwde vrouw? Hoe zou een echtgenoot tegen zijn vrouw 
moeten aankijken? 

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

'De Heer heeft het volgende gezegd om aan te tonen hoe belangrijk de goden een vrouw 
schatten: 
' "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij 
zullen tot een vlees zijn" (Gen. 2:24). 
'Hebt u dat begrepen? Zij, de vrouw, neemt de eerste plaats in. Zij staat bovenaan, zelfs 
boven de ouders die ons allen zo dierbaar zijn. Zelfs de kinderen moeten hun juiste, hoewel 
veelbetekenende, plaats innemen' (Ensign, maart 1976, blz. 72). 

Een jongevrouw behoort een steunende houding aan te nemen ten opzichte van een 
priesterschapsdrager 

Vraag ter overweging • Welke houding hebt u zelf ten opzichte van de priesterschapsdragers waar u mee 
samenwerkt en omgaat? Steunt u hen? Waarom wel of waarom niet? 

Woordstroken Laat de volgende woordstroken een voor een zien. Vraag de jongevrouwen uit te maken of 
de woordstrook een steunende of een niet-steunende daad aangeeft. Plaats de woordstrook 
onder het juiste kopje. 
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De voltooide illustratie op het bord 

Niet-steunend 

Geringschatten 

Verzwakken 

Negeren 

Veronachtzamen 

Steunend 

Motiveren 

Sterken 

Steunen 

Leiden 

Bespreking • Wat is het belangrijkste verschil tussen de woorden in deze twee kolommen? (De ene 
kolom stelt positieve daden voor; de andere stelt negatieve, niet-produktieve en misschien 
wel afbrekende daden voor.) 

Vraag ter overweging • Welke woorden beschrijven jullie persoonlijke houding tegenover priesterschapsdragers 
waar je mee samenwerkt en met wie je omgaat? 

Praktijkgevallen Lees de volgende praktijkgevallen voor en bespreek ze met de klas om de jongevrouwen te 
en bespreking helpen inzien dat zij nu reeds vele gelegenheden hebben om priesterschapsdragers te 

steunen. 

Praktijkgeval 1 

Lisa werd in januari geroepen als klaspresidente van de jongevrouwen. Het kwam haar 
voor dat de jongemannen het meeste werk aan de organisatie van een gemeenschappelijke 
activiteit aan de jongevrouwen overlieten. Lisa werd ongeduldig en raakte gefrustreerd. 
Zij moest de leiders van de jongemannen aan zowat alles herinneren. Ze had een hekel aan 
steeds maar weer aandringen maar was bang dat als ze dat niet deed er niets gedaan zou 
worden. Na een lang gesprek mat haar adviseuse gaf die haar de raad een andere houding 
aan te nemen. Zij stelde voor dat Lisa eerst een positieve houding zou aannemen tegenover 
haar taken en haar relatie met de jongemannen die het priesterschap droegen. 

Lisa aanvaardde de raad en ging met een gebed in haar hart aan het werk om vast te stellen 
wat haar taken waren in elke opdracht en hoe zij die snel en doeltreffend uit kon voeren. Zij 
bad toen en verwachtte dat de jongemannen hun taken even snel en goed zouden 
uitvoeren. 
Haar gebedvolle, positieve benadering werkte. De jongemannen reageerden gunstig omdat 
zij hen behandelde als verantwoordelijke priesterschapsdragers. Zij begrepen dat de 
jongevrouwen op hen rekenden en hen zouden steunen en aanmoedigen. Zij begonnen hun 
volledige aandeel in het werk te doen. In plaats van te zeuren en te duwen begon Lisa zich 
te laten leiden door de broeders van de priesterschap. Het was een geweldig gevoel! 

• Hoe verhinderde Lisa's negatieve houding haar steun te geven aan de 
priesterschapsdragers ? 

• Hoe veranderde Lisa's steunende houding haar eigen gedrag en dat van de mensen 
waar zij mee samenwerkte? 

Praktijkgeval 2 

Jenny besprak met haar vriendinnen opgewonden hun grote plannen voor de 
vrijdagavond. Al dagenlang hadden ze het gehad over hun plannen om bij Julie thuis 
te eten om het einde van het schooljaar te vieren. 

De vader van Jenny, de gemeentepresident, en haar broer David, die pas tot priester 
geordend was, hadden ook grote plannen voor die vrijdagavond. Hun gemeente was nogal 
geïsoleerd en zij hadden niet vaak de gelegenheid om een bezoek van een algemene 
autoriteit mee te maken. Die vrijdag waren zij van plan om naar het vader-en- zoonfeestje 
te gaan en dan de priesterschapsconferentie bij te wonen waar een van de algemene 
autoriteiten aanwezig zou zijn. Jenny's vader keek ernaar uit omdat hij als nieuwe 
priesterschapsleider enkele vragen wilde stellen. 
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Op vrijdag ging Jenny's school al om twaalf uur uit en ze rende naar huis. Toen ze daar 
aankwam, merkte ze dat haar vader en David erg teleurgesteld keken. Jenny's moeder was 
ziek geworden en kon niet voor haar broertje en zusje zorgen. Bovendien had David zijn 
slaapzak opengehaald aan een spijker terwijl hij aan het pakken was. Het dons vloog hem 
om de oren. Het zag er naar uit dat zij de conferentie niet bij zouden kunnen wonen. 

Vraag de jongevrouwen om zich even in Jenny's te stellen en het verhaal af te maken. Vraag 
de jongevrouwen na te denken over de zegeningen die de wijk en haar familie zouden 
krijgen als Jenny besloot thuis te blijven van haar feestje en haar moeder te helpen. Behalve 
de geest van offerande die zij zelf zou ervaren, zou haar vader inspiratie en leiding 
ontvangen om zijn nieuwe roeping als priesterschapsdrager te vervullen. David zou 
genieten van zijn nieuwe ervaring en zou haar leren waarderen. 

Gebruik eventueel de volgende vragen om de bespreking te stimuleren: 

• Hoe zou Jenny haar vader helpen door thuis te blijven? 

• Wat zou haar broer David van haar denken als zij thuis bleef? 

• Welk verschil zou het maken als ze dit offer bereidwillig en opgewekt bracht in plaats 
van mopperend? 

• Welke invloed zou haar voorbeeld kunnen hebben op de kleinere kinderen in het gezin? 

Bordbespreking • Wat kunnen jullie als jongevrouwen doen om een jonge priesterschapsdrager te steunen? 
Schrijf de antwoorden van de jongevrouwen op het bord. De volgende ideeën kunnen naar 
voren komen: 

1. Je concentreren op zijn goede kanten. 

2. Ideeën opperen. 

3. Hem behandelen alsof hij al was zoals je zou willen dat hij werd. 

4. Een luisterend oor hebben. 

5. Eerlijk zijn in je loftuitingen. 

6. Hem steunen in projecten en roepingen. 

7. Een raadgever zijn wanneer hij erom vraagt. 

8. Doen wat aan je gedelegeerd is. 

9. Hem steunen met je gebeden. 

Tot slot 
Citaten Lees de volgende verklaringen voor. 

'Er is inderdaad geen bevoorrechte klasse of sekse binnen de ware kerk van Christus; en in 
werkelijkheid kan er slechts discriminatie tussen de seksen zijn als de mensen het doen of 
toelaten. De mannen moeten hun werk doen en hun machten uitoefenen ten gunste van alle 
leden van de kerk ongeacht hun sekse of leeftijd. 

'Zo is het ook met de vrouw: Haar bijzondere gaven moeten ten dienste gesteld worden 
aan het gehele ras. Deze gelijk verdeelde taken maken van mannen en vrouwen echte 
teamgenoten in datgene wat de vooruitgang van de mens bevordert. Zij zijn een aanvulling 
van elkaar en geen van beide seksen kan volledig alleen het werk van de wereld te doen' (Priesthood 
and Church Government, samengesteld door John A. Widtsoe, blz. 92-93). 

'Nog nooit in de geschiedenis hebben vrouwen dezelfde vrijheid van denken en handelen 
gehad die aan de vrouwen van deze kerk verleend wordt. Vanaf de dag van de herstelling 
hebben de vrouwen volledige godsdienstige onafhankelijkheid genoten en in de tempels 
van het herstelde evangelie kan een man niet aan de hoogste verordeningen deelnemen 
zonder zijn vrouw aan zijn zijde. In alle betrachtingen van het leven wordt haar volledige 
onafhankelijkheid gegeven. 

'Dat geeft aan de vrouw een geweldige verantwoordelijkheid die haar, als zij deze 
hooghoudt en gebruikt, naar volmaaktheid zal doen groeien; maar als zij deze negeert en 
luchthartig gebruikt of nalaat deze hoog te houden, zou zij alles wat zij heeft - inclusief 
haar geboorterecht - kunnen verliezen. Voor dit grote voorrecht behoren de vrouwen van 
de kerk eeuwig dankbaar te zijn en dienen zij deze onschatbare relatie te koesteren en te 
gebruiken. Waar veel gegeven is, wordt veel verwacht.' (Leah D. Widtsoe, Priesthood and 
Womanhood, aangehaald in Priesthood and Church Government, samengesteld door John 
A. Widtsoe, blz. 90-91). 
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Getuigenis Laat de jongevrouwen weten wat u denkt van het priesterschap en spreek uw dankbaar-
heid uit over uw relatie met de priesterschap. Laat ze inzien dat een ieder van hen de 
priesterschapsdragers in hun omgeving tot zegen kan zijn. Dan zullen zij de zegeningen 
van het priesterschap ontvangen en beter in staat zijn hun eigen taken te vervullen. 

Aanbevolen activiteit voor jongeren boven zestien jaar 

Nodig de jongemannen uit op een bijzondere activiteit met de jongevrouwen. Pas de 
beginselen die u in deze les geleerd hebt in deze activiteit toe. Zorg ervoor dat iedereen een 
opdracht heeft zodat de activiteit een succes wordt. Deze actviteit zou kunnen zijn: 

Het organiseren van een forumdiscussie om met de jongemannen manieren te bespreken 
waarop de jongevrouwen hen kunnen helpen om hun priesterschap te eren en zich voor te 
bereiden op een zending. 

Een vroege wandeling en geniet daarna van een stevig ontbijt. 

De jongemannen helpen zich voor te bereiden op hun zending door ze brood te leren 
bakken of een ander gerecht te leren maken. 

In overleg met uw priesterschapsleiders een dienstbetoonproject voor een lid of niet-lid in 
uw omgeving uitkiezen. 
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Fa m ilieges ch ieden is 
en tempelwerk 



Het doel van verbonden 
en verordeningen 

DOEL Elk meisje laten beseffen welke invloed het sluiten van verbonden en het ontvangen van 
verordeningen op haar leven heeft. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 11: de doop; plaat 12: het avondmaal; plaat 13: de tempel. 

2. Knip een papieren ladder of bereid u erop voor die op het bord te tekenen, en maak de 
sporten breed genoeg om erop te kunnen schrijven. 

3. Geef de volgende schriftuurplaatsen aan leerlingen om voor te lezen: Enos 15-17; 
LV 82:10; het vijfde geloofsartikel; LV 84:19-22; Moz. 6:58-59; Luc. 22:19-20. 

4. Maak voor elke te bespreken vraag een blaadje met daarop de vraag, schriftuurplaatsen 
en citaten die daarop betrekking hebben. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Schriftuurplaatsen 

Leerkracht 

Bespreking 

Inleiding 

Deel de blaadjes met de schriftuurplaatsen uit voor de les begint. Vraag de jongevrouwen 
deze teksten op te zoeken zodat zij klaar zijn om ze op het juiste ogenblik in de les voor te 
lezen. 
Help de jongevrouwen inzien dat het belangrijk is dat we de overeenkomsten die we 
sluiten, goed begrijpen. Doe dit aan de hand van een voorbeeld. Vraag elk meisje zich voor 
te stellen dat iemand haar voor drie dagen in de week na schooltijd een baantje heeft 
aangeboden. Het salaris is goed, alleen heeft de werkgever bedongen dat hij haar alleen zal 
betalen wanneer hij dat kan. 

• Zou jij graag zo'n overeenkomst sluiten? Waarom? 

• Wat moet je weten voor je met iemand anders een overeenkomst sluit? 

Leg uit dat wij bij alle overeenkomsten vertrouwen dienen te hebben in de andere partij. 
We moeten de zekerheid hebben dat we de andere persoon kunnen vertrouwen. 

Wanneer we een priesterschapsverordening ontvangen, sluiten we een heilig verbond 

Leerkracht Leg uit dat er één persoon is die wij bij het aangaan van een overeenkomst altijd kunnen 
vertrouwen. Wanneer we met deze persoon een overeenkomst sluiten, hebben we beslist de 
zekerheid dat deze overeenkomst goed en eerlijk is en nimmer zal falen. Een overeenkomst 
met deze persoon noemen we een verbond. Zo'n verbond verschaft ons eeuwige 
zegeningen. Die persoon is de Heer. 

Laat het aangewezen meisje Enos 15-17 voorlezen. 

Bordbespreking Schrijf het woord verbonden op het bord. Lees daarna de volgende definitie voor: 

'Een verbond is een bindend verdrag, overeenkomst, contract of wederzijdse belofte tussen 
God en een individu of een groep personen' (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
blz. 166; cursivering toegevoegd). 
• Waar kunnen wij de voorwaarden van onze verbonden met onze Hemelse Vader te 
weten komen? 

Wijs erop dat de meeste voorwaarden in de Schriften zijn te vinden. Daar staat in wat onze 
Hemelse Vader van ons verwacht en wat Hij ons in ruil daarvoor belooft. 

Laat het aangewezen meisje LV 82:10 voorlezen. Wijs erop dat of wij zegeningen ontvangen 
of niet afhankelijk is van het feit of wij al dan niet ons deel van de overeenkomst nakomen. 
Wij kunnen er helemaal gerust in zijn dat onze Hemelse Vader volkomen betrouwbaar is. 

Leg uit dat vele priesterschapsverordeningen inhouden dat wre verbonden met de Heer 
sluiten op het ogenblik dat wij de verordening ontvangen. 
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Platen 

Tekstbespreking 

Leerkracht 

Citaat en visueel 
hulpmiddel 

Bespreking 

Schrijf het woord verordeningen op het bord. 

* Wat is een verordening? 

Maak de jongevrouwen aan de hand van het volgende citaat duidelijk wat een verordening 
is. 

'Een verordening is een aards symbool van een geestelijke realiteit. Het is over het algemeen 
ook een handeling waarmee een verbond of overeenkomst met de Heer wordt 
gesymboliseerd' (John A. Widtsoe, Priesthood and Church Government [herziene uitgave, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1965], blz. 348; cursivering toegevoegd). 

Laat de platen van de doop, het avondmaal en de tempel zien. Leg uit dat de doop, het 
avondmaal en de tempelverzegeling verordeningen zijn. Met het ontvangen van elk van 
deze verordeningen geven wij te kennen dat wij met onze Hemelse Vader zekere 
overeenkomsten of verbonden hebben aangegaan. 

Laat de jongevrouwen die Moz. 6 :58-59 en Luc. 22:19-20 hebben opgekregen deze teksten 
nu voorlezen. Leg uit hoe de symboliek van de doop- en avondmaalsverordeningen ons 
herinnert aan de verbonden die wij hebben gesloten. 

• Waarom zijn de verbonden en verordeningen van het evangelie noodzakelijk? Waarom 
is het niet voldoende om alleen maar te proberen een goed mens te zijn? 

Laat het meisje dat LV 84:19-22 heeft gekregen die tekst nu voorlezen. 

Leg uit dat elk verbond en elke verordening van het evangelie voor ons bestwil is. 
Het houden van verbonden en deelnemen aan verordeningen helpt ons bij onze 
voorbereidingen om eenmaal in de tegenwoordigheid van onze Hemelse Vader terug te 
keren. Het sluiten van die verbonden, ontvangen van heilige verordeningen en trouw zijn 
aan onze verbonden is te vergelijken met het beklimmen van een ladder waarlangs we 
uiteindelijk bij onze Hemelse Vader terugkomen. 

Laat een meisje het volgende citaat voorlezen en laat daarbij de uitgeknipte ladder zien of 
teken ze op het bord. 

'Toen Jakob van Berseba naar Haran reisde, kreeg hij een droom waarin hij zichzelf aan de 
voet van een ladder die van de aarde naar de hemel reikte, zag staan. Bovenaan de ladder 
stond de Heer. Jakob zag dat engelen langs die ladder op en neer klommen en hij besefte 
dat de sporten van die ladder de verbonden voorstelden die hij met de Heer maakte en 
dat hijzelf die ladder op zou moeten om de beloofde zegeningen te kunnen verkrijgen -
zegeningen die het hem mogelijk zouden maken om eenmaal de hemel binnen te gaan en 
bij de Heer te wonen' (Marion G. Romney, 'Temples - The Gates to Heaven', Ensign, 
maart 1971, blz. 16). 

Bespreek welke verbonden als sporten van de ladder kunnen worden beschouwd. Telkens 
wanneer een meisje een verbond noemt, zet u die op één van de sporten van de ladder. 
Om hen een handje te helpen, kunt u de jongevrouwen de tip geven te denken aan de 
verbonden die in verband met bepaalde priesterschapsverordeningen worden gesloten, 
zoals: de doop en de bevestiging, het avondmaal, de ordening in het priesterschap van een 
jongeman, de begiftiging en het celestiaal huwelijk. (U kunt hen verder verwijzen naar 
Mos. 18:8-10; LV 20:37; 20:75-79; 84:33-34, 3 9 - 4 0 ; 132:6.) 

Bespreek hoe het ontvangen van die verordeningen en leven volgens die verbonden ons 
het recht geeft om eenmaal 'de hemel binnen te gaan en bij de Heer te wonen'. 

Leerkracht 

Ervaring 

Wij zijn ervoor verantwoordelijk de verbonden na te komen die wij met de Heer hebben 
gesloten 

Maak de jongevrouwen goed duidelijk dat wanneer wij verbonden met de Heer aangaan, 
wij heilige beloften sluiten om 'Hem altijd te gedenken en zijn geboden te onderhouden'. 
Nadat we een verbond met de Heer hebben gesloten, moeten we onze beloften nimmer 
vergeten en ze nakomen. 

Vertel de volgende ervaring die een jonge zuster uit Samoa eens heeft gehad. 

'Nadat ik de laatste aanwijzingen van mijn bisschop en ringpresident had gekregen, ging 
ik naar de tempel. Wat was het een geweldige zegen om in dat huis te zijn! Mijn ogen, oren 
en hart gingen wijd open om allés wat me daar geleerd werd, in me op te nemen. Tot in 
het diepste van mijn ziel voelde ik de realiteit van elk verbond dat ik sloot. Telkens als ik 
een verbond met de Heer sloot, had ik het gevoel dat ik vlak voor Hem stond. ( . . . ) Het in 
en toch niet van de wereld zijn werd een ware realiteit voor me' (Sipuao J. Matuauto, 
'The Glorious Moments', Ensign, augustus 1974, blz. 64). 
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Leg er de nadruk op dat de priesterschapsdrager die de verordening bedient in feite de 
Heer vertegenwoordigt. Laat nu het aangewezen meisje het vijfde geloofsartikel voorlezen. 

Wijs erop dat onze Hemelse Vader weet welke verbonden wij sluiten. Het zal misschien 
weieens voorkomen dat we het gevoel hebben in onze pogingen om onze verbonden 
gestand te doen helemaal alleen te staan. Maar de Heer let wel op ons en zal ons nabij zijn 
in onze strijd om getrouw te blijven. 

Lees de volgende uitspraak van een vroegere kerkleider voor. 

Toen wij de wateren van de doop ingingen en een verbond met onze Hemelse Vader sloten 
dat wij Hem zouden dienen en zijn geboden zouden onderhouden, ging Hij eveneens een 
verbond met ons aan dat Hij ons nimmer zou verlaten, ons nooit aan onszelf zou overlaten, 
ons nimmer zou vergeten; dat Hij ons, temidden van beproevingen en ontberingen, 
wanneer ons werkelijk alles zou tegenzitten, toch altijd nabij zou zijn en ons zou steunen. 
Dat was zijn verbond en wij kunnen op zijn beloften vertrouwen' (George Q. Cannon, 
Gospel Truth, deel I, bez. door Jerreld L. Newquist [Salt Lake City: Zion's Bookstore, 1957], 
blz. 170). 

Bespreek hoe ons vermogen en ons besluit om ons te houden aan de verbonden die we 
gesloten hebben, versterkt zullen worden door de wetenschap dat onze Hemelse Vader 
beloofd heeft dat Hij ons zou helpen. 

Ons levenspad wordt beïnvloed door de manier waarop wij de door ons gesloten 
verbonden nakomen 

Verhaal (facultatief) Vertel het volgende verhaal waaruit blijkt hoe de verbonden die een meisje aanging haar 
leven beïnvloedden. 

Jaren geleden werd een meisje gedoopt in een meer dichtbij haar huis. Terwijl zij daar nog 
in haar natte kleding zat, legde haar vader uit dat haar doop de eerste stap op weg naar het 
celestiale koninkrijk was. Hij leerde haar dat zij zich nu moest gaan voorbereiden op een 
tweede stap in haar leven, en wel de begiftiging en een tempelhuwelijk. Vervolgens legde 
hij haar zorgvuldig uit dat, wanneer hij haar bevestigde, zij de gave van de Heilige Geest 
zou ontvangen. Deze gave zou haar helpen de verbonden te onderhouden die ze had 
gesloten. 

Toen zij bevestigd werd, beloofde zij de Heer stilletjes dat zij nooit iets zou doen dat haar 
van die tweede stap zou afhouden. Deze belofte is haar door haar tienerjaren, in haar 
omgang met jongemannen en wanneer de verleidingen groot waren, altijd bij gebleven. 
Nu, jaren later en als moeder van zes kinderen, herinnert zij zich nog altijd hoe belangrijk 
deze belofte was, en hoe deze haar geholpen heeft het waardig te blijven haar begiftiging te 
ontvangen, een tempelhuwelijk te sluiten en haar eigen eeuwig gezin te stichten. 

Vragen en Door over de volgende vragen na te denken kunnen de jongevrouwen beginnen beseffen 
verwijzingen wat een invloed het nakomen van hun verbonden met de Heer op hun leven heeft. U kunt 

twee dingen doen: u kunt nu de klas in drie groepjes verdelen en elke groep één vraag 
geven om te bespreken en er daarna verslag over uit te brengen. Ofwel kunt u de meisjes 
eder van de drie vragen in een klasbespreking laten beantwoorden. 

Hier volgen de vragen met de bijbehorende schriftuurplaatsen, citaten en gedachten die bij 
het vinden van een juist antwoord van nut kunnen zijn: 

1. Wat voor invloed zou het op je leven hebben als je geen verbonden sluit? (Zie LV 58:30; 
132:7.) 'Neem twee mannen, die geheel aan elkaar gelijk zijn wat betreft hun goedheid; 
zij mogen beiden gelijk zijn wat betreft moreel, menslievendheid, eerlijkheid en 
rechtschapenheid, maar de ene is gedoopt, en de andere niet. Er is een zeer groot 
verschil tussen hen, want de ene is de zoon van God die verlost is door het onderhouden 
van Zijn geboden, terwijl de andere in duisternis verblijft' (Joseph F. Smith, Evangelieleer, 
blz. 96). 

2. Wat voor invloed heeft het op je leven wanneer je wel verbonden sluit maar ze niet 
nakomt? (Zie LV 1:14-15; 58:29; verwijs tevens naar de uitspraak van ouderling George 
Q. Cannon.) Wat voor verschil zou het in ons leven maken als we de door ouderling 
Cannon beschreven zegeningen niet zouden verkrijgen? 

Leerkracht 

Citaat 
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3. Wat voor invloed heeft het op je leven wanneer je verbonden sluit en deze inderdaad 
ook gestand doet? (Zie LV 54:6; Mos. 5:7,15.) 'Vanwege zijn liefde voor ons ( . . . ) 
verwaardigde God zich om verbonden met ons te sluiten, zodat ons mislukking, verdriet 
en spijt bespaard zouden blijven en wij die verheven hoogte kunnen bereiken die beloofd 
is aan allen die getrouw blijven en tot het einde toe volharden' (EIRay L. Christiansen, 
Ensign, januari 1973, blz 51). 

Toepassing van de les 
Stel de jongevrouwen voor dat zij tijdens het avondmaal extra goed nadenken over de 
verbonden die zij bij de doop hebben gesloten en laat hen bedenken hoe zij die de komende 
week beter na kunnen komen. 
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Het tempelhuwelijk -
een vereiste voor het eeuwige gezin 

DOEL Elk meisje laten begrijpen dat het tempelhuwelijk noodzakelijk is voor een eeuwig 
gezinsleven 

VOORBEREIDING 1. Plaat 8: bruid en bruidegom. De plaat bevindt zich achter in het lesboek. 
2. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 

vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Bordbespreking 

Plaatbespreking 

Bespreking 

Inleiding 

Laat de jongevrouwen de plaat met de bruid en bruidegom zien. Schrijf het woord bruiloft 
op het bord en laat de jongevrouwen nu woorden bedenken die uitdrukken wat deze plaat 
en dit woord voor hen betekenen. Schrijf die woorden snel op het bord. In het lijstje kunnen 
woorden voorkomen zoals: trouwjurk, geluk, trouwring, eeuwigheid, tempelaanbeveling, 
bloemen, bruidsmeisjes, liefde, waardigheid, huwelijksreis, ceremonie, cadeautjes, 
vrienden, familie, gezag, burgerlijk huwelijk, feest en receptie. 

Veeg nu het woord bruiloft uit en schrijf daar het woord tempelhuwelijk voor in de plaats. 
Leg de jongevrouwen uit dat er een wezenlijk verschil is tussen een tempelhuwelijk en een 
bruiloftsfeest. Een bruiloft kan op verschillende manieren gevierd worden, zoals het 
houden van een receptie en het geven van huwelijksgeschenken. Maar het tempelhuwelijk 
op zich is een heilige ceremonie, een verbond tussen de bruid, de bruidegom en de Heer. 
De bruid sluit een verbond met de bruidegom en met de Heer; de bruidegom sluit een 
verbond met de bruid en met de Heer, en de bruid en bruidegom samen sluiten een 
verbond met de Heer. Laat de jongevrouwen aangeven welke woorden in het lijstje op het 
bord duidelijk op een tempelhuwelijk, en niet op een viering slaan. Teken om die woorden 
een cirkeltje. Laat de jongevrouwen eventueel nog meer woorden aan het lijstje toevoegen. 

Laat de jongevrouwen de plaat nogmaals zien en leg hun uit dat een tempelhuwelijk niet 
met dezelfde pracht en praal gesloten wordt die vaak bij een uitgebreid burgerlijk of 
kerkelijk huwelijk voorkomen. Een tempelhuwelijk vindt plaats in een kleine, eenvoudige, 
maar prachtige verzegelkamer. Het echtpaar knielt tegenover elkaar aan het altaar neer in 
tegenwoordigheid van familieleden en goede vrienden die een tempelaanbeveling hebben. 
Iemand die tot verzegelen gemachtigd is, geeft het paar eerst wat passende raad en voltrekt 
daarna de verzegelende verordening. 

Vraag de jongevrouwen redenen te geven waarom sommige jonge echtparen niet in de 
tempel verzegeld willen worden. Hieronder volgt een lijstje van redenen die andere jonge 
mensen daarvoor gegeven hebben. Neem dit lijstje snel met de klas door evenals eventuele 
andere redenen die de jongevrouwen kunnen bedenken. 

1. Sommigen begrijpen het belang van het tempelhuwelijk niet. 

2. Sommigen treden te jong in het huwelijk. 

3. Sommigen willen geen tempelonderkleding dragen. 

4. Sommigen zijn het tempelhuwelijk niet waardig. (Zij zijn zedelijk onrein, houden het 
woord van wijsheid niet, betalen geen tiende enzovoort). 

5. Sommigen hebben ouders, familieleden of vrienden die niet bij de verzegeling aanwezig 
kunnen zijn. 

6. Sommigen trouwen met een niet-lid. 

7. Sommigen zijn niet zo zeker van hun liefde, dat zij voor eeuwig aan elkander verzegeld 
willen worden. 

Laat de jongevrouwen nu redenen bedenken waarom een jong echtpaar wèl in de tempel 
aan elkaar verzegeld wil worden. Hieronder volgt een lijst met enkele redenen die door 
jonge mensen zelf zijn opgegeven. Neem deze snel met de klas door evenals eventuele 
andere ideeën van de jongevrouwen in de klas. 
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1. Het is een gebod van God. 

2. Onze Hemelse Vader heeft veel zegeningen beloofd aan hen die in zijn huis huwen en 
daarna leven volgens de verbonden die ze daar gesloten hebben. 

3. Het is de enige manier waarop man en vrouw en hun gezin in het hiernamaals weer bij 
elkaar kunnen zijn. 

4. Door het tempelhuwelijk kunnen we in Gods tegenwoordigheid komen, in de hoogste 
graad van het celestiale koninkrijk. 

5. Ouders hebben hun kinderen geleerd en zien niets liever dan dat hun kinderen een 
tempelhuwelijk sluiten. 

6. Hun vrienden en vriendinnen huwen in de tempel. 

7. Het echtpaar houdt zoveel van elkaar dat ze voor eeuwig willen samen zijn. 

8. Beide huwelijkspartners hebben de zekerheid dat de ander het evangelie op de juiste 
waarde schat. 

9. Beide huwelijkspartners hebben de zekerheid dat de ander rein en deugdzaam is. 

Verhaal 

Leerkracht 

Bespreking 

Leerkracht 

Het tempelhuwelijk is een eeuwige verordening 

Lees de volgende uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie voor: 

'Onlangs hadden mijn vrouw en ik een ernstig gesprek met elkaar waarin wij onze vele 
zegeningen telden. Wij somden talloze dingen op die wij hadden gekregen door de kerk, 
ons gezin, en de herstelling van de eeuwige waarheid in deze tijd. Uiteindelijk stelde zij op 
het einde van ons gesprek de vraag: "Wat is de grootste zegen die je ooit hebt ontvangen?" 

'Zonder enige aarzeling antwoordde ik: "De grootste zegen die ik ooit heb gekregen, kwam 
op 13 oktober 1937 om tien minuten voor halftwaalf, toen ik het voorrecht had om in de 
tempel te Salt Lake City aan het altaar van de Heer neer te knielen en jou als mijn eeuwige 
levensgezellin te ontvangen." 

'Zij zei toen: "Goed zo, je bent geslaagd." 

'Ik geloof dat het allerbelangrijkste dat elke heilige der laatste dagen in deze wereld kan 
doen, is de juiste levensgezel(lin) op de juiste plaats en onder het juiste gezag te trouwen. 
En wanneer zij dan onder de macht en het gezag die door de profeet Elia zijn hersteld, 
verzegeld zijn - dan is het belangrijkste dat een heilige der laatste dagen dan kan doen, 
zo te leven dat alle voorwaarden en bepalingen van dat verbond nu en voor altijd bindend 
en van kracht zullen blijven' ('Agency or Inspiration?', New Era, januari 1975, blz. 38). 

Leg uit dat de macht die man en vrouw voor eeuwig aan elkaar verbindt het priesterschap 
is. Wanneer een echtpaar in de tempel verzegeld wordt, sluiten beide partners door de 
macht van het priesterschap een verbond met hun Hemelse Vader, waarbij zij Hem beloven 
dat zij een rechtschapen leven zullen leiden en zijn geboden zullen onderhouden. Hun 
Vader in de hemel geeft in dit verbond de belofte dat zij, te zamen met hun kinderen, voor 
eeuwig als een gezin bij elkaar zullen zijn. Hij belooft het echtpaar ook nog vele andere 
bijzondere zegeningen als zij rechtschapen blijven en zijn geboden onderhouden. 

• Waarom is het op de juiste plaats en onder het juiste gezag trouwen met de juiste 
persoon het allerbelangrijkste dat iemand in dit leven kan doen? 

• Hoe belangrijk is het huwelijk? 

• Waarom verwacht onze Hemelse Vader van zijn zonen en dochters dat zij in de tempel 
trouwen? 

• Bestaat er enige andere macht dan die van het priesterschap waardoor man en vrouw 
voor eeuwig aan elkaar verzegeld kunnen worden? 

• Hoe kan een echtpaar door een tempelhuwelijk eeuwige vooruitgang maken? 

• Is een huwelijksverbond geldig voor de eeuwigheid wanneer een echtpaar een huwelijk 
voor de burgerlijke stand heeft gesloten? Waarom, of waarom niet? 

Leg uit dat onze Hemelse Vader zijn zonen en dochters geboden heeft in de tempel te 
huwen. President Kimball heeft eens gezegd: 'Men kan het rechte en enge pad alleen maar 
door een celestiaal huwelijk betreden. Het eeuwig leven kan op geen enkele andere manier 
verkregen worden. De Heer heeft zich ten aanzien van het huwelijk zeer concreet 
uitgelaten' ('Marriage - The Proper Way', New Era, februari 1976, blz. 6). Een echtpaar moet 
door het gezag van het priesterschap in het huis des Heren in de echt zijn verbonden en 

77 



daarna volgens die tempelverbonden leven om later in de eeuwigheid als man en vrouw te 
kunnen leven. 

Het is nu de tijd om zich voor te bereiden op een tempelhuwelijk 

Citaten en bespreking Lees de volgende citaten uit toespraken van twee vroegere presidenten van de kerk voor en 
bespreek ze: 
'Naar mijn mening dient elke jonge heilige der laatste dagen, man of vrouw, zich alle 
moeite te getroosten om gezamenlijk naar het huis des Heren te gaan en daar hun leven 
samen te beginnen. De huwelijksgeloften die in deze gewijde plaatsen worden afgelegd en 
de heilige verbonden die daar worden aangegaan, beschermen het paar tegen vele 
verleidingen in het leven waar gezinnen op stranden en geluk door wordt verwoest. 

'De zegeningen en beloften die voortkomen uit het gezamenlijk in een tempel des Heren 
beginnen van een leven voor tijd en alle eeuwigheid, kunnen op geen enkele andere manier 
worden verkregen. Een rechtschapen jong stel heiligen der laatste dagen dat zijn leven 
samen op die manier begint, gaat op den duur ontdekken dat hun eeuwig deelgenootschap 
onder het eeuwig verbond de grondslag wordt waar vrede, geluk, deugd, liefde en al die 
andere eeuwige waarden van het leven hier nu, en in het hiernamaals, op berusten' (Heber 
J. Grant, 'Presidents of the Church Speak on Temple Marriage', Nezv Era, juni 1971, blz. 8). 

'Het zaad voor een gelukkig huwelijksleven wordt in de jeugdjaren gezaaid. Geluk begint 
niet aan het altaar; dat begint in jullie jeugdjaren en de tijd dat je elkaar het hof maakt. Dit 
zaad voor geluk wordt gezaaid door je vermogen om je hartstocht in toom te houden. 
Onder de jeugd dient kuisheid de voornaamste deugd te zijn. In de kerk bestaat maar één 
norm. Deze is op zowel de jongen als het meisje van toepassing. Als je die norm getrouw 
blijft - als je echt wilt luisteren naar de influisteringen van je eigen eerlijke gedachten - zul 
je ontdekken dat zelfbeheersing in je jeugdjaren en het vasthouden aan die ene zedelijke 
norm, de bron van ware mannelijkheid, de kroon op de schoonheid van het vrouw-zijn, en 
de grondslag voor een gelukkig gezin is, en dat ze bijdraagt tot de kracht en voortzetting 
van het ras. 

'Laksheid in de jeugdjaren is net als een rekening die in later jaren betaald moet worden. 
Twintig, dertig of veertig jaar later komt het moment dat je die rekening betalen moet. 
Zelfbeheersing en kuisheid zijn ook zaad dat in later jaren zijn vrucht wel opbrengt, en die 
jaren gaan zo vlug - o zo vlug voorbij' (David O. McKay, 'The Choice of an Eternal 
Companion', Improvement Era, april 1965, blz. 285). 

Door het tempelhuwelijk kan een jongevrouw vreugde verwerven 

Verhaal Lees het volgende verhaal voor: 

'Het was allemaal die eerste zondag in maart begonnen. Of was dat wel zo? Ik heb het 
gevoel dat het eigenlijk geen begin heeft gehad, want Karen, Emily en ik zijn altijd de beste 
vriendinnen geweest. Onze sterk verschillende persoonlijkheden schenen elkaar op de één 
of andere manier altijd aan te vullen, of het nu was of we als jonge jongevrouwen samen 
een verjaardag vierden, op het jeugdwerk precies dezelfde soort tasjes breiden, of met 
elkaar aan gymnastiekdemonstraties meededen of later op de middelbare school in 
groepjes met anderen uitgingen; vijftien jaar lang waren we gewoon onafscheidelijk. 

'Nadat we van de middelbare school kwamen, leek er echter verandering in ons vrolijke 
drietal te komen. Karen en Emily woonden thuis bij hun ouders en gingen naar de 
plaatselijke universiteit, terwijl ik drie uur reizen verder aan een kleine staatsuniversiteit 
studeerde en met vijf vreemden op kamers woonde. Na zoveel met elkaar meegemaakt te 
hebben, vroegen we ons wel af wat voor invloed een paar kilometer nu op onze 
vriendschap zou kunnen hebben. Maar daar kwamen we heel vlug achter. ( . . . ) 

'Ik besefte dat het bijzondere contact dat we altijd hadden gehad er niet meer was, maar het 
gaf me toch wel een schok toen ik op zekere dag in mijn post een huwelijksaankondiging 
van Emily vond. Wat me nog meer verraste, was het feit dat de aankondiging helemaal 
geen melding van de tempel maakte. 

'Het volgende weekend haastte ik me naar huis en ging meteen naar Emily toe. Daar 
praatten we met elkaar. We spraken met elkaar op de manier zoals we het dat jaren geleden 
hadden gedaan. Zij kende Ted nog maar twee maanden, maar hij was de knapste, 
intelligentste en populairste jongen van de hele universiteit. Zij zouden allebei hun 
opleiding afmaken en Ted zou dan een opleiding voor tandarts gaan volgen. Zijn ouders 
hadden al toegezegd hen financieel te steunen, dus daar zouden ze geen moeilijkheden 
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mee hebben. Emily grapte dat als hij eenmaal afgestudeerd was, ze zich alleen maar ergens 
hoefden te gaan vestigen, om vervolgens het geld bij elkaar te kunnen vegen. 

'Ik begon de band met Emily al weer sterk als vanouds te voelen. Plotseling hoorde ik 
mezelf hardop afvragen waarom er in de aankondiging helemaal niets werd gezegd over 
de tempel. "Nou, dat kan niet," zei ze op een luchtige manier, hoewel ik voelde dat ze zich 
toch zorgen maakte. "In de eerste plaats is Ted doopsgezind, en we willen in het zomerhuis 
van zijn ouders getrouwd worden. Bovendien willen we onze eigen huwelijksceremonie 
schrijven. Een huwelijk moet iets persoonlijks en zinvols zijn, met niet altijd maar diezelfde 
woorden die voor iedereen gebruikt worden. Ted wordt nog weieens lid van de kerk. Maar 
zelfs al wordt hij dat niet, vader is ook geen lid van de kerk en dat is geen beletsel voor 
moeder om actief te zijn. Dat zal het voor mij ook niet zijn. 

Toen Emily was uitgesproken, had haar goed ingestudeerde, tartende zelfverdediging de 
muur weer helemaal opgetrokken. Wat kon ik daarop zeggen? Nadat we nog even, in een 
poging om de gevoelens van onbehagen te doen verdwijnen, haperend over 
niemendalletjes hadden zitten praten, nam ik afscheid.' 

Onderbreek het verhaal hier en laat de jongevrouwen even over de volgende vraag 
nadenken: 

• Wat zou jij Emily gezegd hebben als je haar vriendin was geweest? 

Ga nu weer verder met het verhaal. 

'Drie weken later was ik aanwezig bij het huwelijk van Ted en Emily in het zomerhuis. 
Tegen mijn verwachtingen in was het, hoewel totaal niet godsdienstig, toch een 
indrukwekkend gebeuren. Tijdens de plechtigheid lazen zij elkaar poëzie voor terwijl op 
een dwarsfluit zachtjes wat achtergrondmuziek werd gespeeld. Na de ceremonie werd er 
gedanst; voor ons, mormonen, was er vruchtenbowl en voor de anderen champagne. Je 
kon wel zien dat Teds ouders bijzonder rijk waren; zij hadden praktisch de hele bruiloft 
geregeld. Ze waren uitgelaten blij met hun nieuwe schoondochter (waarschijnlijk ook een 
beetje door de champagne). Maar ik merkte wel dat de moeder van Emily er met rode en 
gezwollen ogen bij zat, alsof zij veel gehuild had. Zo zijn moeders nu eenmaal - vooral als 
het om hun enige dochter gaat. 

'Verrassend genoeg bleef Emily inderdaad actief in de kerk. Naast al haar schoolwerk en 
haar huishoudelijke plichten bezocht zij trouw haar vergaderingen. Doordat ze in een flat 
in onze wijk woonde, zag ik haar vrij vaak. Ze vertelde mij altijd vol enthousiasme hoe 
geweldig het huwelijk was en hoe goed Ted voor haar was. "Wat een geweldig leven," 
dacht ik dan weieens. 

'Zes maanden later trouwde Karen met een teruggekeerde zendeling die net was 
afgestudeerd als leraar. Zij trouwden in de Logan-tempel, waardoor ik er uiteraard niet bij 
kon zijn. Maar ik was wel bij hun receptie in onze recreatiezaal en die was werkelijk 
prachtig. ( . . . ) 

'Ik zag Emily nu heel vaak in de kerk, altijd stralend, en opgewonden over alles wat ze 
deed. "Ik heb totaal geen moeilijkheden," zei ze dan altijd. "Hij is erg ruimdenkend. 'Ga jij 
maar naar jouw kerk, dan ga ik naar de mijne.' Alleen naar de zijne gaat hij ook niet." Maar 
dan moest ik er altijd weer aan denken hoe Emily was toen we nog zoveel jonger waren; 
biddend dat haar vader, die geen lid was, haar eenmaal zou kunnen dopen; hopend dat 
haar vader haar zou meenemen naar het vader-dochterfeest van het jeugdwerk; een dapper 
gezicht trekkend alsof het helemaal niet erg was dat haar vader golf was gaan spelen in 
plaats van met haar mee te gaan toen zij haar seminariediploma uitgereikt kreeg. Maar ja, 
de kinderjaren zijn maar zo kort op een heel leven gezien. Wat maakt het op den duur 
tenslotte uit! 

'Karen en Emily deden nog steeds alles samen en kregen ook binnen een week na elkaar 
ieder een dochtertje. Ik gaf Emily's dochtertje een roze jurkje en ging prompt veel van haar 
houden. Karens moeder vertelde mij eens in de kerk dat Karen, David en hun kleine 
Melissa in maart zouden overkomen om de baby te laten zien en te laten zegenen; dat zou 
gebeuren in aanwezigheid van de grootvader en Karens drie oudere broers die dol op haar 
waren en allemaal in de kring zouden staan. 

Toen brak die eerste zondag in maart aan. ( . . . ) 

'Toen ik de kapel in wilde gaan, kwam ik in de hal Emily met haar baby tegen. Dit was de 
eerste keer dat zij sinds de geboorte van Julie weer in de kerk was. We stonden even met 
elkaar te praten en gingen toen de kapel binnen. Emily zat met haar moeder één rij voor 
mij. ( . . . ) 
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'Van mijn plaats op de vierde rij van achter ving ik, tussen de rijen hoofden en schouders 
door nog net een glimp op van Karen en de rest van haar familie op; zij namen een hele rij 
in beslag. ( . . . ) 

'Na de lofzangen en bekendmakingen, en nadat het avondmaal was rondgediend, ging 
bisschop Edwards achter het katheder staan en zei: "Deze middag gaat er iets heel 
bijzonders gebeuren. Ik weet dat velen van u Karen Evans al kennen sinds zij een klein 
meisje was." Emily keek eens achterom en gaf mij een veelbetekenend knipoogje, maar zij 
draaide haar hoofd met een ruk weer terug toen de bisschop verder ging en zei: "Vandaag 
heeft Karen, die nu Karen Sanders heet, haar baby meegebracht zodat haar man hun 
dochtertje een naam kan geven en zegenen. Hij zal daarin bijgestaan worden door haar 
vader en haar broers. 

'Terwijl ik naar David keek en zag hoe hij het meisje van Karen overnam en bijna eerbiedig 
naar voren droeg, kon ik tevens Emily van opzij zien. Haar diepblauwe ogen vulden zich 
heel vlug met tranen die over haar gezicht stroomden en op het donzige hoofdje van Julie 
drupten. Haar schouders begonnen hevig te schokken toen zij haar hoofd als het ware in de 
nek van de baby begroef. Emily's moeder legde met een teder gebaar haar arm om de 
schokkende schouders van haar dochter en ik kon zien dat zij ook huilde. Emily keek weer 
op en ik hoorde haar wanhopig fluisteren: "O moeder! Wie gaat mijn baby nu zegenen?" 

' "Melissa, ik zegen je met een helder verstand en een gezond lichaam," hoorde ik David 
Sanders voor in de kapel zeggen, "en dat je een rechtschapen leven zult leiden, zodat je te 
zijner tijd een uitverkoren zoon van onze Hemelse Vader zult ontmoeten; een zoon die zijn 
priesterschap zal dragen en je mee zal nemen naar de tempel, om daar voor eeuwig aan 
hem verzegeld te worden." Tijdens de hele zegen, zelfs gedurende de rest van de dienst, 
werd de babysjaal van Julie met tranen doordrenkt. 

'En nu, hoewel dat alweer een jaar geleden is, (. . .) is er altijd iets dat mij de keel snoert 
wanneer ik een moeder met haar baby alleen zie. Want dan zie ik steeds Emily weer voor 
me' (Carolyn White Zaugg, 'I Keep Seeing Emily', New Era, juni 1975, blz. 26-29). 

Tot slot 

Citaat Lees het volgende citaat uit een toespraak van ouderling Boyd K. Packer voor. IJ zou van 
deze uitspraak ook een kopie voor elk meisje kunnen maken. 

'In gedachten zie ik jullie naar de tempel komen om daar voor dit leven en voor alle 
eeuwigheid verzegeld te worden. Zo graag zou ik met jullie over de heilige verzegeling 
willen spreken, maar dat doen we nu eenmaal niet buiten die gewijde muren. Wat aan het 
huwelijksaltaar op ons bevestigd wordt, is zo allesovertreffend en zo prachtig, dat het al 
dat wachten en al dat weerstand bieden tegen verleiding meer dan waard is. (. . .) 

'Maar dit is niet het slot van het liefdesverhaal. In het boek, of op het toneel is dit het 
moment dat het doek valt. Maar dat is niet zo bij de ware liefde. Dit is niet het slot - het is 
slechts het begin' (Eternal Love, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973, blz. 20). 
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Persoonlijke verslagen 

DOEL Elk meisje laten beseffen hoe belangrijk het is een persoonlijk verslag bij te houden. 

VOORBEREIDING 1. Maak een kopie van de twee lijstjes met vragen aan het begin van deze les. Schrijf daar 
de schriftuurplaatsen bij, maar niet de antwoorden. 

2. Zorg ervoor dat u de klas iets kunt vertellen over één van uw voorouders en wat voor 
invloed deze op uw leven heeft gehad; of nodig, met de goedkeuring van de 
priesterschapsadviseurs, een bezoeker uit om de klas over zijn of haar voorouder te 
komen vertellen. 

3. Maak voor elk meisje een kopie van de citaten die aan het eind van deze les staan. 

4. Geef twee of drie jongevrouwen de opdracht in het kort iets over hun grootouders of 
overgrootouders te vertellen, en over de invloed die deze mensen op hun leven hebben 
gehad. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

6. Zie het einde van deze les voor een mogelijke activiteit over familiegeschiedenis. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Vragenspel 

Onze Hemelse Vader heeft zijn kinderen geboden een persoonlijke verslag bij te 
houden. 

Verdeel de klas in twee groepen. Zorg ervoor dat elke groep de standaardwerken en een 
potlood heeft. Geef één groep vragenlijst A met de bijbehorende schriftuurplaatsen en de 
andere groep vragenlijst B met de bijbehorende schriftuurplaatsen. Geef de jongevrouwen 
ongeveer vijf minuten de tijd om de vragen te beantwoorden. 

Vragenlijst /l 

1. Wie heeft de eerste informatie in een gedenkboek bijgehouden? (Moz. 6: 5 - 8 . ) 

2. Noem nog twee profeten uit het Oude Testament die een gedenkboek bijhielden 
(Moz. 6 :45-46; Mal. 3:16). 

3. Waar worden priesterschapsverordeningen zoals de doop en een huwelijksverzegeling 
in de tempel bijgehouden? (LV 128:7.) 

4. Kun je een reden noemen waarom een persoonlijk verslag of dagboek moet worden 
bijgehouden? (2 Ne. 25:23.) 

5. Toen Christus aan de Nephieten was verschenen, merkte Hij dat sommige belangrijke 
gebeurtenissen niet in hun verslagen waren opgetekend. Wat gebood Hij hun toen? 
(3 Ne. 23:6-13.) 

Antwoorden vragenlijst A 

1. Adam. 

2. Henoch en Maleachi. 

3. Op aarde en in de hemel. 

4. Om onze kinderen tot geloof in Christus te brengen. 

5. Om die gebeurtenissen alsnog in hun verslagen op te nemen. 

Vragenlijst B 

1. Hoe weten wij dat Jezus een nakomeling van David en Abraham is? (Matt. 1:1.) 

2. Waarom gingen Nephi en zijn broers terug naar het huis van Laban? (1 Ne. 3:1-4.) 

3. Waarom hield Nephi een verslag bij toen hij met het gezin van zijn vader Jeruzalem had 
verlaten en zij hun reis naar Amerika maakten? (1 Ne. 1:1-3.) 
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4. Wie leerde Adam en zijn kinderen hoe zij een gedenkboek moesten bijhouden? 
(Moz. 6:46.) 

5. Hoe had Abraham zijn kennis van de rechten van het priesterschap en de schepping 
gekregen? (Abr. 1:31.) 

Antwoorden vragenlijst B 

1. Deze gegevens staan in de Bijbel. 

2. Om de verslagen van de joden en de genealogie van hun voorvaderen te verkrijgen. 

3. Omdat hij een kennis van de goedheid en de verborgenheden van God had. 

4. Zij werden door de Heer onderwezen. 

5. Dat stond in de verslagen van zijn voorvaderen. 
Bespreking Laat elke groep de klas vertellen wat de antwoorden op hun vragen zijn. Wanneer beide 

groepen hun antwoorden hebben gegeven, legt u de klas de volgende vragen voor: 

• Wat voor soort informatie tekenden Mozes, Nephi en Abraham in hun verslagen op? 
(De namen van familieleden, belangrijke gebeurtenissen, getuigenissen, profetieën omtrent 
dingen die nog stonden te gebeuren, zegeningen en geboden die zij van hun Hemelse 
Vader hadden ontvangen.) 

• Waarom is het belangrijk een persoonlijk verslag bij te houden? (Door middel van een 
persoonlijk verslag kan iemand zijn nakomelingen vertellen wat er in haar leven zo al 
gebeurd is, haar gedachten, gevoelens en getuigenis geven en iets vertellen over de 
zegeningen die zij van haar Hemelse Vader heeft ontvangen.) 

• Hoe weet je dat onze Hemelse Vader wil dat je een verslag van je leven bijhoudt? (Sinds 
het begin der tijden heeft Hij zijn kinderen geboden een persoonlijk verslag bij te houden. 
Ook de hedendaagse profeten hebben ons aangespoord om ons hele leven een dagboek bij 
te houden.) 

Verslagen van voorouders kunnen ons vreugde en kracht verschaffen 
Verhaal Vertel of lees het volgende fictieve verhaal voor. 

'Oudoom Benjamin was meer dan 30 jaar geleden gestorven en nog steeds stonden er wat 
oude koffers van hem op zolder in de oude boerderij. 

' "Ik vraag me toch af waarom opa die spullen van oudoom Benjamin al die jaren bewaard 
heeft," mopperde John toen hij zijn moeder en zijn zus hielp met het uitzoeken ervan. Opa 
was een paar weken daarvoor overleden en Jenny Lynn, zijn enige nog levende dochter, 
was met haar twee kinderen gekomen om het oude huis op te ruimen. 

'John wierp een vormeloze vilthoed in een grote ton die midden in de kamer stond. "Lieve 
help, je vraagt je wel af of onze stamboom soms de iepziekte gekregen heeft. Ik bedoel 
maar, waarom zou iemand nu in vredesnaam al die rommel willen bewaren? Moet je dit 
verfomfaaide boekje bijvoorbeeld eens zien: Pa?nela, or Virtue Rewarded, Lieve help!" 

' "Dat," antwoordde zijn zus Alice heel kalm, "is een exemplaar van de eerste Engelse 
roman die ooit geschreven is. Leg dat alsjeblieft heel voorzichtig in de doos bij de dingen 
die we willen bewaren." 

' "Nou, en dit dan? Een stuk van een notitieboekje? Wie haalt het nu in zijn hoofd om 
zoiets te bewaren?" Jennie liep naar hem toe en bekeek het boek dat John in zijn handen 
hield. ( . . . ) 

' "Kun je lezen wat er staat?" vroeg Alice, die bij haar moeder en broer kwam staan. 

' "Makkelijk," zei John, en hij ging er bij zitten en begon het boek door te bladeren. 

'4 mei 1888. (. . .) 

' "Hé, dit lijkt wel op een dagboek of zoiets!" 

'4 mei 1888: Moeder heeft vanmorgen mijn viool weer achter slot en grendel geborgen. Ze 
zegt dat het instrument een te grote verleiding voor mij is voordat de koeien zijn gemolken. 
Ze zal wel gelijk hebben. Het is maar goed dat de andere jongens wat ijveriger zijn dan ik, 
anders zouden we van die paar hectaren grond die we hebben nooit genoeg te eten hebben 
voor ons achten. Als vader nog leefde, zou het allemaal wel wat beter gaan. 

'3 september 1888: Mijnheer Carter vertelde moeder vandaag dat hij mij niets meer te leren 
heeft en dat ik nu een leraar nodig heb die meer in zijn mars heeft. In Coalville woont een 
zuster Kendall waarvan gezegd wordt dat zij in het orkest van Philadelphia gespeeld heeft 
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voordat zij lid van de kerk werd en naar het westen trok. Moeder heeft me beloofd dat ik 
haar mag vragen of zij mij als leerling wil aannemen. De enige moeilijkheid is echter 
hoeveel zij voor haar lessen gaat rekenen. Ik mag nu voor de kippen zorgen en het geld 
voor de eieren voor mezelf houden om daar mijn lessen mee te betalen. 

'8 april 1892: Vandaag besefte ik dat er drie dingen zijn waar ik meer van houd dan al het 
andere: De Heer, mijn familie en mijn muziek. En ik weet nu ook dat het ene liefhebben niet 
hoeft te betekenen dat je het andere niet kunt liefhebben. Als ze allemaal goed zijn, gaan ze 
ook heel goed samen. 

'1 december 1892: Het is al vreselijk laat, maar ik kan helemaal niet slapen. Met moeders 
hulp heb ik de hele avond muziek zitten kopiëren. Ik ben uitgenodigd om naar Salt Lake te 
gaan voor een auditie bij het orkest van het territorium. ( . . . ) 

'5 maart 1993: Na weken oefenen en uren bidden ging ik naar Salt Lake en had mijn 
auditie. Mijnheer Dean, de dirigent, zei dat ik de beste violist ten westen van Denver was 
die hij had gehoord. Waarschijnlijk heeft hij er niet zo veel ten westen van Denver gehoord, 
maar het deed moeder toch erg veel genoegen toen ik haar dat vertelde. Aan het begin van 
de herfst moet ik in Denver zijn voor de repetities, en ik zal genoeg verdienen om in mijn 
onderhoud te kunnen voorzien en ook nog wat voor moeder en de anderen over te 
houden. Zondag moet ik in de avondmaalsdienst de Mozart-selectie spelen die ik voor de 
auditie moest leren. 

'11 maart 1893: Waarom moest dat nu gebeuren? Waarom juist nu, op dit belangrijke 
moment in mijn leven? Afgelopen zondag riep bisschop Reynolds me in zijn kantoor en 
vroeg me hoe het met de auditie was gegaan. Ik vertelde hem dat ik aangenomen was en 
toen vroeg hij me of ik dat meespelen in het orkest niet een paar jaar kon uitstellen. Hij 
legde me uit dat ik de Heer nog iets schuldig ben voordat ik zelf geld begin te verdienen. 
Zonder er ook maar een moment aan te twijfelen dat het de wil van de Heer was, vroeg hij 
me een roeping voor een zending aan te nemen. Ik weet dat ik alles wat ik bezit aan de 
Heer te danken heb, en het zou niet teveel gevraagd moeten zijn om een paar jaar van mijn 
viool gescheiden te worden; toch heb ik het gevoel dat dit opgeven gewoonweg meer is 
dan ik kan opbrengen. Toch wist ik ook heel goed dat de onzekerheid in mijn gemoed meer 
voortkwam uit angst dan uit twijfel. Ik beloofde de bisschop dan ook dat ik de roeping zou 
aannemen als we op een of andere manier het geld daarvoor bij elkaar konden brengen. 
( . . . ) 

'13 maart 1893: Gisteravond vertelde ik moeder dat ik op zending was geroepen. Zij was 
dolblij. Ze zei dat vader altijd op zending had willen gaan, maar de dood had gevonden 
voordat hij daadwerkelijk kon gaan. Nu zou ik in zijn plaats op zending kunnen gaan. Haar 
gezicht betrok echter toen ik haar vroeg hoe wij aan het geld moesten komen. Ik legde haar 
uit dat ik in geen geval wilde dat zij nog een stuk van het land zou verkopen, en ik vertelde 
haar ook onder welke voorwaarde ik de roeping had aangenomen. Zij keek me enige 
ogenblikken rustig aan en zei toen: "Ben, we kunnen dat geld wel bij elkaar brengen. Dit 
gezin bezit één ding dat genoeg geld opbrengt om jou op zending te laten gaan. Je zult je 
viool moeten verkopen." 

'17 maart 1893: Ik moet mijn belofte wel houden, en er is inderdaad een manier om mijn 
zending te betalen. Maandag aanstaande ga ik naar Salt Lake om mijn viool te verkopen. 
Als ik er genoeg geld voor krijg om mijn overtocht te betalen, ga ik direct op zending. 
Ik heb mijn besluit genomen en ik heb er vrede mee. 

'25 maart 1893: Deze ochtend werd ik wakker en ik nam meteen mijn viool uit de kist. 
Ik heb de hele dag de muziek zitten spelen waar ik zoveel van houd, 's Avonds toen het 
donker werd, en ik niet genoeg licht meer had om verder te spelen, heb ik het instrument 
in zijn kist gedaan. Zo is het goed. Morgen ga ik.' 

' "Dat is het dan," zei John ongelovig. "Hier houdt het op. Er staat niets meer achter. Wat is 
er verder gebeurd? Is hij nog teruggekomen, en kreeg hij toen een andere viool? Zou het zo 
gelopen zijn? Heeft hij ooit nog in een symfonieorkest gespeeld? Weet u wat er verder 
gebeurd is, moeder?" 

' "Dat weet ik niet John," antwoordde zijn moeder rustig. "Er zal wel ergens iemand zijn 
die dat weet, maar eigenlijk vind ik het niet eens zo erg dat het verhaal daar ophoudt. Het 
belangrijkste weet je nu al van hem." 

' "Wacht eens", riep John uit. "Kijk, er staat nog iets achterop het notitieboekje." Hij las de 
paar regels die daar stonden en kuchte eens om de krop in zijn keel weg te werken en gaf 
het boekje aan zijn moeder met de volgende woorden: "Hier, mams, lees jij maar." 
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'Jennie pakte het boekje, ging wat dichter bij het dakraampje staan om in de vallende 
duisternis nog wat licht te krijgen, en begon te lezen wat er op die bladzijde stond. De hand 
die deze woorden geschreven had, was kennelijk niet zo vast meer geweest als die 
waarmee het dagboekje begonnen was, maar de letters waren toch nog gelijkmatig en 
duidelijk geschreven. Zij las: 

'23 juni 1938: De moeilijkste beslissing die ik ooit in mijn leven heb moeten nemen, was om 
iets op te geven waar ik zielsveel van hield, ten behoeve van de God waar ik nog meer van 
houd. Hij heeft mij getoond dat nooit vergeten te zijn. Benjamin Landart' (Karen Nolen, 
'Benjamin: Son of the Right Hand', New Era, mei 1974, blz. 35-37). 

Bespreking • Wat kunnen wij uit deze ervaring van Alice en John Ieren omtrent het bijhouden van een 
dagboek? 
• Wat vernamen Alice en John uit dit dagboek over hun oudoom? 

• Hoe denk je dat Alice en John over hun oudoom dachten toen zij zijn dagboek gelezen 
hadden? 

• Hoe zou Benjamin Landart zelf vreugde gevonden hebben in zijn eigen dagboek? 

• Hoe kan iemands dagboek zijn of haar kinderen en kleinkinderen tot zegen zijn? 

• Weet jij enkele belangrijke dingen te noemen die je ouders zijn overkomen toen zij zo 
oud waren als jij? 

• Vind jij het leuk om hen over hun jeugd te horen praten, hoe zij elkaar ontmoet hebben 
en met elkaar getrouwd zijn; hoor je ze graag iets over jou vertellen uit de tijd dat je nog 
heel klein was? 

• In welk opzicht kan een zekere kennis omtrent het leven van je ouders, of andere 
voorouders, een stimulans voor je zijn om in deze tijd een beter leven te leiden? 

Leerkracht Leg uit dat Alice en John door het lezen van het dagboek van hun oudoom iets aan de weet 
kwamen over de familie van Benjamin Landart, en de dingen waar hij zelf veel belang aan 
hechtte. Zij zagen daardoor ook hoeveel hij van zijn Hemelse Vader hield. Door wat meer 
over zijn leven te weten te komen, gingen zij meer en meer van hem houden. Met een 
dagboek hebben we een blijvende herinnering aan belangrijke dingen die in ons eigen 
leven zijn gebeurd. Een door ons bijgehouden dagboek kan onze kinderen en kleinkinderen 
veel vreugde brengen. 

Een jongevrouw heeft eens opgemerkt: 'In ons gezin is het traditie dat iedereen een eigen 
dagboek bijhoudt. ( . . . ) Soms leest mijn vader ons op een gezinsavond weieens uit het 
dagboek van mijn overgrootvader voor en dat is voor mij een ware motivatie om er zelf een 
bij te houden. Het is absoluut al mijn tijd en moeite waard dat vol te houden, als mijn eigen 
nakomelingen zelfs maar half zo veel plezier ervan hebben als ik heb gehad van het lezen 
van de dagboeken van mijn grootouders' (Laura Call, aangehaald in een artikel van 
Kathleen Lubeck, 'A Journal Called Lucy', New Era, november 1981, blz. 40). 

Eigen verhalen Vertel de jongevrouwen iets over uw eigen voorouders, en laat daarbij vooral merken 
welke invloed die ervaring uit het leven van iemand anders op u heeft gehad, of laat de 
bezoeker een ervaring vertellen. Laat daarna de aangewezen jongevrouwen de klas iets 
over hun grootouders of overgrootouders vertellen. 

Tot slot 

Deel de blaadjes met de uitspraken van president Spencer W. Kimball uit en laat ze 
voorlezen: 
'Wij dringen er bij onze jonge mensen op aan om vandaag nog te beginnen met het 
bijhouden van een dagboek en daar alle belangrijke voorvallen uit hun leven in op te 
tekenen' (Spencer W. Kimball, 'The Angels May Quote from It', New Era, oktober 1975, 
blz. 4). 

'Ik beloof jullie dat als jullie een dagboek en een persoonlijk verslag bijhouden, die een 
ware bron van inspiratie zullen zijn voor jullie gezin, jullie kinderen, kleinkinderen en 
andere mensen, generaties lang. Ieder van ons is belangrijk voor onze naaste verwanten -
en door onze levenservaringen te lezen, gaat ons nageslacht ons ook beter leren kennen en 
meer van ons houden. Wanneer dan die heerlijke dag aanbreekt dat wij samen de 
eeuwigheid ingaan, kennen we elkaar al' ('President Kimball Speaks Out on Personal 
Journals', New Era, december 1980, blz. 26). 
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Mogelijke activiteit Uw voorouders opzoeken met FamilySearch® 

DOEL Ieder lid van de klas leert FamilySearch® kennen, hoe het programma de hen kan helpen 
hun voorouders te identificeren en wat zij kunnen doen om er met meer succes gebruik van 
te maken. 

BESCHRIJVING Voor deze activiteit moeten de jongemannen naar een plaats waar FamilySearch 
geraadpleegd kan worden. 

VOORBEREIDING Voorafgaand bepaalt de klasadviseuse waar de activiteit zal worden gehouden. Afhankelijk 
van de plaatselijke omstandigheden kan dit gebeuren in het centrum voor 
familiegeschiedenis, het ringgebouw, een plaatselijk kerkgebouw of bij een lid thuis. Maak 
zo mogelijk gebruik van een plaats waar FamilySearch op meer dan één werkstation door 
de jongevrouwen gelijk geraadpleegd kan worden. 

Opmerking: Als het een groot quorum betreft, doet u er wellicht verstandig aan de groep te 
splitsen. 

Plan dan een bijkomende activiteit zodat een groep jongeren met FamilySearch bezig kan 
zijn terwijl de andere groep kennismaakt met het data-extractieprogramma en aan een 
extractie-project meewerkt. Organiseer dit in overleg met het hoofd data-extractie van de 
wijk. Andere alternatieve activiteiten kunnen zijn: lessen over de tempel of spelletjes om de 
aandacht van de jongeren te richten op hun voorouders. 

Laat de jongevrouwen in voorbereiding op deze activiteit met hun ouders een 
stamboomlijst zo volledig mogelijk invullen. 

Onze voorouders identificeren via familiehistorisch werk 
Activiteit Vertel de jongevrouwen dat we de gegevens van onze voorouders opzoeken om hen 

dezelfde kansen te geven om tot het gezin van God verzegeld te worden als wij in dit 
leven. Die reddende verordeningen (doop, verlening van het priesterschap, begiftiging, 
verzegeling) stellen ons in staat om het celestiale koninkrijk binnen te gaan als we verder 
aan de gedragsnormen voldoen. 

FamilySearch is een computerprogramma dat u in staat stelt informatie over uw 
voorouders op te zoeken. Wanneer u een naam van een voorouder invoert, vergelijkt 
FamilySearch die naam met miljoenen andere namen in zijn bestanden om soortgelijke 
namen te vinden. Aan de hand van deze namen krijgt u volledige schermen met informatie 
zoals plaats en datum van geboorte, huwelijk en overlijden; en de namen van ouders, 
kinderen en echtgenoten. 

FamilySearch heeft deze informatie uit familiestambomen, kerkelijke en burgerlijke akten. 

FamilySearch bestaat uit verschillende bestanden met informatie. Het bestand dat voor u 
het interessantst is, heet Ancestral F i l e ' D i t bestand bevat familiehistorische informatie 
door leden van de kerk en anderen sedert 1979 aangedragen. Het bevat de namen van 
miljoenen mensen bijeenverzameld op gezinslijsten en stamboomlijsten. 

Opmerking: De adviseuse kan aan de jongevrouwen illustreren hoe belangrijk het is hun 
familiegeschiedenis door te geven door een 'gedenkboek' vol stamboom- en gezinslijsten te 
tonen en dan op te merken dat de informatie in dat boek uiterst belangrijk is, maar in 
boekvorm alleen maar beschikbaar voor een beperkt aantal personen. Wanneer deze 
informatie echter omgezet en via de computer toegankelijk wordt (door het computer-
programma van Personal Ancestral File™), wordt ze opgenomen in Ancestral File en 
kunnen anderen er ook gebruik van maken. 

De adviseuse dient uit te leggen dat Ancestral File niet volledig. Er staat veel informatie in, 
maar er is nog veel informatie die eraan toegevoegd kan worden, onder meer informatie 
die de jongevrouwen over hun eigen voorouders kunnen hebben. 

Ancestral File bevat ook namen en adressen van mensen die informatie gegeven hebben. 
Op die manier kunnen de jongevrouwen verwanten vinden die ze nog nooit tevoren 
ontmoet hebben. 
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Het belang van FamilySearch kan de adviseuse verder onderstrepen door uit te leggen dat 
zonder de computer de jongevrouwen informatie over hun voorouders zouden moeten 
gaan opzoeken in boeken en op microfilms. Veel hebben dit gedaan en hebben er veel tijd 
en moeite aan besteed. De computer maakt het mogelijk om dezelfde informatie in een paar 
minuten op te zoeken. 

Laat de jongevrouwen met behulp van FamilySearch informatie over hun voorouders 
opzoeken. Help hen namen uit hun stamboomlijst verder opzoeken. Als er over hun 
voorouders niets in Ancestral File staat, herinner hen eraan dat zij een grote bijdrage 
kunnen leveren door die informatie over hun voorouders aan het bestand te laten 
toevoegen. 

Terwijl de jongevrouwen FamilySearch raadplegen, kunnen ze gevonden informatie 
printen. In Ancestral File kunnen ze een stamboomlijst laten printen. 

Nadat alle jongevrouwen de gelegenheid hadden om FamilySearch te raadplegen, kunt u 
de resultaten met hen bespreken. Spoor hen aan informatie over hun voorouders te blijven 
opzoeken en nieuwe informatie aan Ancestral File te laten toevoegen. 

Nazorg Sommige leden van de wijk kunnen grote hoeveelheden gedrukte familiehistorische 
informatie (gedenkboeken) in hun bezit hebben. De jongevrouwen zouden bijzonder 
waardevol werk verrichten door deze informatie in te voeren in de computer en de leden 
te helpen deze informatie aan Ancestral File te sturen. Natuurlijk zijn er voldoende 
computers met Personal Ancestral File voor nodig om de jongemannen dit werk te laten 
doen. Raadpleeg daarom de consulent familiegeschiedenis van de wijk om zo'n 
dienstproject te organiseren. 
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13 
Geef wat van jezelf aan anderen 

DOEL Elk meisje vriendschap laten sluiten met jongevrouwen van haar eigen leeftijd en hen 
aanmoedigen om aan kerkactiviteiten en -vergaderingen deel te nemen. 

VOORBEREIDING U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Inleiding: Zoek naar de overeenkomst 

Lees de jongevrouwen de volgende situatie voor. Laat hen iets zoeken dat in deze situaties 
ontbreekt. (Een vriend [in] - iemand die om hen geeft.) 
1. Langs de weg ligt een mishandelde en beroofde man; voorbijgangers lopen hem gewoon 

voorbij. 
2. Een meisje met oude, versleten en veel te grote kleren loopt, dag in dag uit alleen naar 

school, terwijl anderen van haar leeftijd in groepjes enkele meters voor haar uit lopen. 

3. Een jongeman blijft elke zondag thuis omdat hij het gevoel heeft dat niemand in zijn 
priesterschapsquorum werkelijk om hem geeft. 

Wij kunnen met veel verschillende soorten mensen bevriend zijn 

Fabel Op een dag speelden er twee honden met elkaar langs de weg toen er een kat voorbijkwam. 

'Mag ik meedoen?' vroeg de kat. 

'Nee!' was het botte antwoord van één van de honden, en de kat liep door. 

'Waarom zei je dat nou?' vroeg de andere hond. 
'Honden spelen niet met zulke beesten. Katten zijn heel anders dan wij. Ze maken vreemde 
geluiden en willen steeds in bomen klimmen. Ik wil alleen maar spelen met iemand die is 
zoals ik.' 

Een paar minuten later kwam er een eenzame schildpad de weg afsjouwen. Hij stond ook 
stil en vroeg de honden of hij met hen mee mocht doen. Weer zei die ene hond nee, dus liep 
de schildpad verder. 
'En waarom mocht hij niet meedoen?' vroeg zijn vriend. 

'Zag je niet hoe hij er uitzag? Hij lijkt niet op ons en hij is langzaam. Hij zou vast niet zo 
hard kunnen lopen ais wij of achter dingen aanjagen zoals wij. Ik speel liever met iemand 
zoals ik.' 
'O', zei zijn vriend. 

Weer gingen enkele minuten voorbij. Toen kwam er een grijs konijn de weg afhuppelen. 
Hij zag de twee spelende honden en stopte om te vragen of hij soms mee kon doen. Ook hij 
werd geweigerd. Maar het konijn vroeg waarom hij niet mee mocht doen. 

De hond die hem geweigerd had, staakte zijn spel en keek naar het konijn. 

'Jij lijkt helemaal niet op mij. Je hebt een heel andere kleur. Je ziet er helemaal niet uit zoals 
ik. Jij doet niet dezelfde dingen. Je praat niet op dezelfde manier. Ik wil spelen met iemand 
die net is als ik.' 

'Wat doe je dan graag?' vroeg het konijn. 

'Ik houd van rennen en springen', kreeg hij als antwoord. 

'O, (. . .)', zei het konijn. 

Bespreking Onderbreek het verhaal en vraag de jongevrouwen of zij enig idee hebben hoe dit verhaal 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Praktijkgevallen 
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Verhaal 

Bespreking 

Leerkracht 

afloopt. 

Ga nu verder met het verhaal: 

Het konijn daagde de twee honden uit tot een wedren in de nabijgelegen bossen. Het 
konijn won de race met een grote voorsprong. Hij draaide zich om en wachtte totdat de 
honden hem weer hadden ingehaald. 

'Ik houd ook van rennen en springen/ zei het konijn. 

'Je ziet er wat anders uit en je praat anders, maar in sommige opzichten lijk je toch wel op 
ons', zei de tweede hond. 'We kenden je alleen maar niet.' 

Hoe zou je dit verhaal op jezelf kunnen toepassen? 

• Waarom wilde de eerste hond niet met de andere dieren spelen? 

• Waarom speelden de honden uiteindelijk met het konijn? 

• Hoe zou je dit voorbeeld op jezelf kunnen toepassen? 

• Ken jij jongevrouwen uit je omgeving die graag een vriendin zouden willen hebben? 

• Hoe zou je kunnen achterhalen of ze belangstelling hebben voor dezelfde dingen als jij? 
Leg uit dat wij anderen soms negeren, of niet zo graag met hen om willen gaan, omdat zij 
een andere huidskleur, andere kleren of gewoonten hebben. Wij behoren onszelf de tijd te 
gunnen om hen beter te leren kennen, hun goede eigenschappen te ontdekken en te zien in 
hoeverre zij voor dezelfde dingen belangstelling hebben als wij. 

Tekstbespreking 

Ideeën 

Praktijkgevallen 

Wij kunnen anderen iets van onszelf geven 

Leg uit dat Jezus' zorg vooral uitging naar hen die verdwaald waren. In één van zijn 
gelijkenissen vertelt Hij ons iets over een verloren penning. Laat de klas Luc. 15:8-10 
opslaan. Laat één van de jongevrouwen de gelijkenis voorlezen. 

Wijs erop dat de verloren penning in deze gelijkenis met een eenzaam of verdwaald mens 
vergeleken zou kunnen worden. De vrouw zou vergeleken kunnen worden met degene die 
de eenzame mist en die ook werkelijk (op)zoekt. Lees de gelijkenis nog eens vers voor vers 
voor en bespreek hoe die zou kunnen slaan op jongevrouwen die niet veel vriendinnen 
hebben of niet geregeld naar de kerk komen. Laat de jongevrouwen uitleggen waaraan de 
Heer het kan zien wanneer wij ons werkelijk zorgen maken om iemand anders. 

Laat de jongevrouwen eens met elkaar bespreken hoe zij een klaslid zouden kunnen 
activeren. Beklemtoon dat hun gevoelens, en de manier waarop ze hun oprechte zorg tot 
uiting laten komen hierin belangrijk zijn. 

Leg de jongevrouwen de volgende situaties voor en laat hen het probleem oplossen: 

1. Je komt in de winkel een minderactief klaslid tegen. Je wilt haar laten zien dat je echt om 
haar geeft. Hoe doe je dat? 

2. Je nodigt een minderactieve vriendin uit om met jou mee naar deze les te gaan. Zij 
aarzelt nogal voordat zij een antwoord geeft. Dan zegt ze dat ze wel eens een keertje zal 
komen. Wat zou je nu kunnen doen? 

3. Je nodigt een minderactieve vriendin uit om met je mee te gaan naar de jongevrouwen. 
Zij zegt dat ze daar helemaal geen zin in heeft en dat de mensen haar er maar vreemd op 
aankijken als ze naar de kerk gaat. Wat moet je nu doen en zeggen? 

4. Je spoort een minderactief lid aan om mee naar de klas te gaan en zij zegt dat ze de 
vergaderingen helemaal niet prettig vindt. Wat zou je nu doen? 

5. Je vraagt een minderactief lid om met je mee naar de les te gaan en zij zegt nee. Wat zou 
je kunnen doen? 

Wijs erop dat er niet altijd direct één goede oplossing is voor veel situaties waarin een 
meisje kan komen wanneer zij een minderactief lid probeert te activeren. Het is belangrijk 
om in elke situatie zorg en belangstelling voor de betrokkene te tonen. Een houding 
waaruit blijkt dat je werkelijk om die persoon geeft, kan, meer dan al het andere, veel 
moeilijkheden overwinnen en iemand werkelijk beïnvloeden. 

Teken drie kaarsen op het bord zoals op deze afbeelding: 

Leerkracht 

Bordbespreking 
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Wijs op de eerste brandende kaars. Zeg de jongevrouwen dat deze kaars hun voorstelt. 
Schrijf onder de eerste kaars jij. Leg uit dat de tweede kaars een minderactief lid voorstelt -
één die indertijd wel aangestoken was, maar die tijdelijk uitgegaan is. Die tweede kaars kan 
met een brandende kaars weer aangestoken worden. Het aansteken van die kaars stelt dan 
het reactiveren van een minderactief lid voor. Teken een vlammetje op de tweede kaars. 

• Wie stelt volgens jou de derde kaars voor? (Een niet-lid.) 

Tekstbespreking De derde kaars is nooit aangestoken geweest, maar als die met iets dat brandt wordt 
aangeraakt, kan hij net zo branden als die andere twee. Leg uit dat de kaarsen in feite 
alledrie gelijk zijn, met alles erop en eraan om te branden, maar dat ze een uitwendige bron 
nodig hebben om aangestoken te worden. Ook mensen lijken in wezen erg op elkaar. Maar 
wanneer ze aangeraakt worden door de Heilige Geest, kunnen ze zoals de kaars een licht 
voor de wereld worden. Laat één van de jongevrouwen LV 103:9 opslaan en voorlezen wat 
de Heer over de heiligen heeft gezegd. 

• Hoe kunnen wij een licht voor andere mensen zijn? (Schrijf de antwoorden van de klas 
naast het tekeningetje van de drie kaarsen op het bord. Antwoorden kunnen onder meer 
zijn: op zending gaan, een goed voorbeeld zijn, vriendschap sluiten, en dienstbaar zijn.) 

Teken een vlammetje op de derde kaars. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over iemand die in de zin van het evangelie de lichtbron was 
waarmee de kaars van een ander werd aangestoken: 
'Ze was mijn beste vriendin; ik was samen met haar opgegroeid en kende haar al vanaf die 
eerste angstige dag in de eerste klas van de basisschool. Sindsdien deden wij alles samen, 
van samen met de poppen spelen en koekjes bakken tot en met de middelbare school en de 
pyjamafeestjes die we weieens hadden. Er was maar één groot verschil tussen ons beiden. 
Zij kende de waarheid nog niet, en ik wel. 

'Het duurde twaalf jaar voor ik begon te beseffen dat het evangelie niet alleen voor mij was, 
maar dat zij daar ook recht op had en dat zij die waarheid door mij zou kunnen vinden. 

'Ik ging met mijn probleem naar de zendelingen met het idee dat dat een mooi klusje voor 
hen was; maar dat pakte anders uit. 
' "Vraag het haar maar, dan komen wij wel om haar les te geven", zeiden ze. 

'Haar les geven leek me niet zo'n moeilijke opgave. Het moeilijkste hadden ze aan mij 
overgelaten. 
'Ik belde haar op. 

' "Zeg, heb je zin om vanavond bij ons thuis te komen? De nieuwe zendelingen in onze 
wijk komen een film vertonen." 
'Ze kwam. Zij keek naar de film en zei er niet veel over. 

'Een weekje later kwamen de zendelingen langs. "Heb je een afspraak gemaakt voor een 
gelegenheid om haar iets meer over het evangelie te vertellen?", vroegen ze. 

' "Nou, ze heeft niet veel over de film gezegd. Ik wist eigenlijk niet goed of ik haar nu nog 
eens moest uitnodigen of niet." 
' "Bel haar op en vraag het haar", zei één van hen. Hij was zo iemand die er het land aan 
had om tijd te verknoeien. Je moet natuurlijk niet met een zendeling gaan redetwisten, dus 
pakte ik aarzelend, met een hand die een beetje beefde, de hoorn op en draaide haar 
nummer. Ik heb me altijd afgevraagd waarom zulke dingen zo moeilijk zijn. 

' "Hallo Cheryl," zei ik. "ik zat me net af te vragen ( . . . ) de zendelingen zijn hier net en, eh, 
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( . . . ) eh, ik vroeg me af of je geen zin had om eens langs te komen ( . . . ) en iets meer over 
de kerk te horen." 

'Het was lang stil aan de andere kant. 

' "Ach, waarom ook niet." 

'Ik gaf een zucht van verlichting. "Wanneer kun je komen?" 

' "Wanneer je maar wilt, wat mij betreft." 

' "Morgenavond?" 

' "Ja, dat is goed." 

'Ik wendde me tot de zendelingen:"Is morgenavond goed?" 

'Zij knikten enthousiast. ( . . . ) 

' "Fijn, Cheryl," zei ik en wilde ophangen. 

' "Wacht even, Patti," zei ze. "denk eraan dat ik het niet met hen eens zal zijn." 

' "O, dat geeft niet. Als je maar komt!" 

' "Maar misschien wordt het wel een woordentwist, en daar heb ik geen zin in." 

' "Als je het niet met ze eens bent, maakt dat niet uit. Dat kan ze niet schelen." 

'Dat was de tweede stap. Aan het slot van het vierde bezoek waren ze nog niet één keer in 
debat geweest. Zij was het tot dusverre volkomen eens met alles wat de zendelingen haar 
verteld hadden. Die avond was het de jongste zendeling die sprak. Hij keek haar aan 
en zei: "We zouden graag een doopdatum voor je afspreken. Wat vind je van zaterdag?" 

'De oudere zendeling van de twee hapte naar adem. Hij had niet gedacht dat de 
uitnodiging zo snel zou komen. Ook mijn hart klopte sneller en ik kon alleen maar mijn 
adem inhouden. Er was even stilte. 

Toen knikte Cheryl en zei: "Ja, dat is goed." 

'Ik zat er bewegingloos bij, maar begon helemaal te beven toen de zendelingen haar 
vroegen om te bidden. 

'Ze sprak een eenvoudig, maar erg mooi gebed uit. Ik hield mijn hoofd gebogen. Ik durfde 
gewoon niet op te kijken. De zendelingen vertrokken in stilte. 

'Toen voelde ik haar armen om me heen, en we huilden samen. 

' "Patti," zei ze, door haar tranen heen, "bedankt!" 

'Zij bedankte mij voor iets dat ze alleen maar zelf geven kon. Ze bedankte mij terwijl ze mij 
zelf het grootste geschenk had gegeven dat ik ooit kon ontvangen - haar aanvaarding van 
mijn dierbaarste bezit, het evangelie van Jezus Christus' (Patti Wiltbank, 'The First Step 
Was the Hardest', New Era, januari 1976, blz. 18-19). 

Tot slot 
Leerkracht Wijs nog eens op de kaarsen op het bord. Leg uit dat de Heer heeft gezegd dat wij ons 

licht niet onder een korenmaat moeten verbergen (zie Matt. 5:15-16). Wij behoren het met 
anderen te delen. Het licht van één jongevrouw kan veel teweegbrengen. 

Getuigenis Getuig tot de jongevrouwen dat, wanneer zij oprecht proberen anderen in hun 
vriendenkring op te nemen, de Heer niet aan hun pogingen voorbij zal gaan. Moedig 
ze aan om hun licht met anderen te delen. 

Toepassing van de les 

Leg de jongevrouwen het idee voor als klas iemand uit te zoeken die zij zouden willen 
activeren of tot het evangelie bekeren. Laat hen gezamenlijk een plan uitwerken hoe zij dat 
gaan doen. Laat één van de jongevrouwen de verschillende ideeën opschrijven. Kies iets uit 
de lijst waar zij meteen aan kunnen beginnen. 
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Een goed voorbeeld 
beïnvloedt andere mensen 

DOEL Elk meisje een goed voorbeeld laten zijn voor andere mensen. 

VOORBEREIDING 1. Maak op verschillende bladen een kopie van de volgende vier schriftteksten: Joh. 13:15; 
1 Tim. 4:12; 1 Pet. 2:21; Matt. 5:16. 

2. Neem de verhalen en uitspraken in de les zorgvuldig door. 

3. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Een goed voorbeeld kan andere mensen beïnvloeden 

Verhaal Lees de volgende uitspraak van zuster Ardeth G. Ka pp voor: 

Als je de geboden onderhoudt en het voorbeeld van de Heiland volgt, is het alsof je een 
licht omhooghoudt. Jouw goede voorbeeld helpt anderen om hun weg te vinden in een 
wereld die steeds donkerder wordt. Er is moed voor nodig om datgene te doen waarvan je 
weet dat het juist is, ook wanneer het moeilijk is, ja, zelfs heel moeilijk. Maar je zult de 
moed alleen verliezen als je die bewust opgeeft' ('Sta voor waarheid en deugd', De Ster, 
januari 1989, blz. 82). 

Vertel het volgende waar verhaal: 

'Ik ben zeventien. Reeds sinds mijn achtste ben ik lid van de kerk. Het naleven van het 
evangelie is nooit echt een probleem voor me geweest totdat ik onlangs een onvergetelijke 
ervaring had met een jongen, Craig. 

' ( . . . ) Op een dag besloot [een groepje jongensj tijdens de algebrales Craig, die vlak naast 
mij zat, te pesten. Craig is erg stil, en omdat hij niet de intelligentste is van de klas, vonden 
deze jongens het heerlijk om hem voor gek te zetten. Op een dag besloten ze dat iedereen 
in de klas Craig moest negeren. Gewoonlijk hielp ik hem met dingen die hij niet begreep en 
ik wist niet goed wat ik moest doen. 

' ( . . . ) Enkele minuten voor het einde van de les wendde Craig zich tot mij en vroeg me hoe 
hij een bepaald probleem moest oplossen. Iedereen in de klas keek naar me om te zien wat 
ik zou doen. Mijn hart begon te bonzen en mijn handpalmen werden klam. Ik wilde aardig 
zijn en zijn vraag beantwoorden, maar voelde dat de druk groter was door al die 
klasgenoten die zaten te wachten totdat ik hem de rug zou afwijzen. 

'Ik kreeg het erg warm en begon te blozen toen ik mij tot Craig wendde en uitlegde hoe hij 
het probleem moest aanpakken. En dat was het dan! Bij het buitengaan begonnen de 
jongens mij uit te schelden en ruwe taal tegen me te gebruiken. Ik kon bijna niet geloven 
dat we in het voortgezet onderwijs waren; het leek wel de eerste klas van de basisschool en 
ik kon wel huilen. Maar diep van binnen wist ik dat ik het goede had gedaan. 

'De volgende dag durfde ik bijna niet naar de algebrales. Maar toen ik bij het lokaal 
aankwam, wachtten dezelfde jongens me op en zeiden dat ze dezelfde truc wilden uithalen 
en smeekten me mee te doen. Tegen die tijd wist ik echter zeker dat wat ik de vorige dag 
gedaan had goed was, en ik was niet van plan om met ze mee te werken. 

'Toen ik hun dat vertelde, kreeg ik de verrassing van mijn leven. Mijn beste vriendin, die 
vlakbij zat, zei dat ze ook niet mee zou doen. Zo ook enkele anderen, en al gauw vond 
iedereen in de klas het een kinderachtig en stom plan. Voordat de les voorbij was, praatte 
iedereen met Craig. Zelfs enkele van de jongens die ermee begonnen waren, bespraken 
algebraproblemen met hem, 

'Hieruit heb ik geleerd dat het niet altijd zo gemakkelijk is als het lijkt om een goed 
voorbeeld te zijn, maar dat één persoon veel goeds teweeg kan brengen. Als je genoeg 
moed en voldoende geloof hebt, kun je een hele groep mensen beïnvloeden wanneer je 
onder druk staat' (Stephanie Christensen, 'When the Pressure is On', New Era, januari 1988, 
blz. 8 -9 ) . 
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Bespreking 

Leerkracht 

Bespreking 

Bordbespreking 

Stel de volgende vragen. Geef bij iedere vraag meerdere jongevrouwen de tijd om te 
reageren. 

• Waarom behoren we altijd het goede voorbeeld te geven, ook wanneer dat moeilijk is? 

• Welke hulp kun je krijgen wanneer je het goede voorbeeld geeft? 

• Hoe kun je je vrienden en vriendinnen ten goede beïnvloeden? 

Leg uit dat de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen een 
grote verantwoordelijkheid hebben om anderen te helpen en het goede voorbeeld te geven. 
Wij weten wat goed en wat niet goed is, en wij hebben de zekerheid dat onze Hemelse 
Vader ons altijd zal bijstaan als wij het goede doen. Het is zoveel beter om dicht bij onze 
Hemelse Vader te staan door zijn geboden te onderhouden, dan om populair bij andere 
mensen te zijn door de geboden te overtreden. 

Vraag de jongevrouwen om de klasgenoten iets te vertellen over een ervaring die zij hebben 
gehad, waarin zij door een andere persoon werden beïnvloed om het goede te doen of 
waarin zij een ander hebben beïnvloed om het goede te doen. Misschien wilt u zelf enige 
ervaringen vertellen. 

Vraag enkele jongevrouwen iets te vertellen over een situatie waarin zij een goed voorbeeld 
hadden kunnen geven, maar dit niet hebben gedaan. Laat hen vertellen hoe zij zich daarna 
voelden. 

Zet een groot minteken (-) op het bord en vraag de klas wat het betekent te zeggen dat 
iemand een negatieve invloed op anderen heeft. 

Zet een groot plusteken (+) op het bord en vraag de klas wat het betekent te zeggen dat 
iemand een positieve invloed op anderen heeft. 

Bespreek op welke manieren wij een positieve invloed op andere mensen kunnen 
uitoefenen. 

De Schriften beklemtonen het belang van een goed voorbeeld 

Tekstbespreking Leg uit dat de Heiland ons geleerd heeft hoe wij een goed voorbeeld kunnen zijn. Hij heeft 
altijd datgene gedaan wat juist was. Geef vier jongevrouwen een kopie van de volgende 
citaten en laat hen die een voor een voorlezen: 

1. 'Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb' 
(Joh. 13:15). 

2. 'Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de 
gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, en in reinheid.' (1 Tim. 4:12). 

3. 'Daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in 
zijn voetstappen zoudt treden' (1 Pet. 2:21). 

4. 'Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, 
die in de hemelen is, verheerlijken' (Matt. 5:16). 

Bespreek welke toepassing deze schriftteksten kunnen hebben in het leven van een 
jongevrouw. Stel de volgende vragen: 

• Waarom is het een verheerlijking van onze Hemelse Vader wanneer je je licht laat 
schijnen (ofwel een goed voorbeeld geeft)? 

• Hoe kun je je vriendinnen een goed voorbeeld geven in woorden? In naastenliefde? 
In geloof? In reinheid? 

Een goed voorbeeld is een vreugde voor velen 

Verhaal Lees het volgende getuigenis voor van zuster Shirley Casper, vrouw van de bekende 
Amerikaanse golfspeler Billy Casper. Laat de jongevrouwen goed opletten hoe in dit 
verhaal het belang van het geven van een goed voorbeeld tot uiting komt. 
'Ik heb al vaak verteld dat ik, jaren voordat Bill zover was, mij klaar voelde om lid te 
worden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ik kwam veel 
meer in aanraking met mormonen dan Bill. Toen ik nog een jong meisje was, had mijn 
moeder enkele mormoonse vriendinnen die haar heel dierbaar waren. Toen ik volwassen 
was en in het huwelijk trad, had ik over het hele land veel mormoonse vriendinnen. 

'Toen Bill in 1959 de open kampioenschappen van de VS had gewonnen en wij wat meer 
tijd hadden om in Salt Lake City (Utah) door te brengen, had ik genoeg begrip van 
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godsdienstige zaken gekregen om enige nogal belangwekkende aspecten op te merken. 
Dat was zo ongeveer de periode waarin ik het mormonisme vrij aandachtig begon te 
bestuderen. Ik wilde er meer over te weten komen, en hoe meer ik erover opstak, hoe meer 
ik ervan wilde weten. 
'De mormonen hadden iets openhartigs en oprechts over zich - niet zo erg dat het 
vrijpostig aandeed, maar uit hun hele houding kreeg je het gevoel dat elk lid gelukkig was 
in zijn geloof, en daar graag actief in was. Het leek wel of zij een beter leven hadden dan 
anderen, of zij in een zekere voorspoed leefden - en daarmee bedoel ik niet dat zij meer 
geld hadden. Zij waren gezond, gelukkig en altijd bezig. Hun gezinnen vormden een 
eenheid; wanneer je een mormoon ontmoette, kwam je meestal ook meteen in contact met 
zijn hele gezin. 

'Ik vond de jeugdprogramma's van de kerk heel goed. Ik heb altijd al bijzonder veel van het 
Tabernakelkoor gehouden en erin willen meezingen. Niemand probeerde ons zijn 
godsdienst op te dringen. Onze mormoonse vrienden en wij konden elkaar gewoon 
aanvaarden zoals wij waren. 
'Ik herinner me nog goed enkele van de eerste feestjes die we in Utah bijwoonden. Je kon 
merken dat er minder gedronken en zeker veel minder gerookt werd. Als je avond aan 
avond en dag na dag in kamers vol rook moet doorbrengen, is frisse lucht een heerlijke 
luxe. 

'Ik herhaal het nog eens: ik vond de mormoonse levensstijl heel aantrekkelijk. Dat maakte 
mij nog nieuwsgieriger. ( . . . ) 
'Ik was graag veel eerder met Bill naar de tempel gegaan, maar hij was er nog niet rijp voor. 
Onze Heer en Heiland heeft in dat opzicht veel geduld met ons - Hij doseert zijn wetten 
zodanig dat wij niet meer krijgen dan wij verwerken kunnen. Wij moesten tenslotte 
allemaal een zekere groei doormaken voordat wij konden ontvangen wat wij nu hebben. 

'Toen Bill vertelde dat hij gedoopt wilde worden, wist ik heel zeker dat hij dat ten volle 
meende. ( . . . ) 
'Nieuwe werelden zijn voor ons open gegaan. Ik heb in Hongkong met enkele 
zendelingenzusters langs de deuren kunnen gaan en zodoende wat meer over het 
zendingswerk geleerd. 
'Door het golfen hebben wij veel van de wereld gezien, en waar we ook komen, overal zijn 
de heiligen dezelfde liefdevolle en vriendelijke mensen. Het zijn niet alleen maar 
bewonderaars van Bill en zijn golfen. Het zijn onze broeders en zusters in het evangelie -
dezelfde broeders en zusters die wij, als zonen en dochters van onze Hemelse Vader, in de 
geestenwereld hadden. ( . . . ) 

'Wij Caspers zijn tot de ontdekking gekomen dat als we op een zo prettig mogelijke manier 
de mensen laten weten dat wij mormonen zijn, dit ons uiteindelijk altijd ten goede komt. 
De mensen respecteren ons vanwege ons geloof. Zij mogen het dan wel niet met ons eens 
zijn, maar zij respecteren ons wel, net zo goed als wij hen en hun geloof respecteren. ( . . . ) 
Wij worden om onze beginselen gerespecteerd. We worden ook wel bewonderd - als we 
die bewondering tenminste verdienen. 

'Ik heb ook geleerd dat een goed voorbeeld in elke situatie belangrijk is. Eén van de 
redenen waarom ik lid van de kerk geworden ben, is dat veel mormonen die ik kende mij 
een heel goed voorbeeld hebben gegeven. Ik wil net zoveel voor anderen doen als zij voor 
mij gedaan hebben' (Hack Miller, The New Billy Casper, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1970, blz. 132-135). 

Bespreking Laat de jongevrouwen bespreken hoe het voorbeeld van anderen zuster Casper beïnvloed 
hebben. Leg er de nadruk op dat de ervaringen van zuster Casper ervoor zorgden dat zij 
zelf een goed voorbeeld voor anderen wilde zijn. 

Toepassing van de les 
Spoor de jongevrouwen aan om goede voorbeelden rondom zich te onderkennen en ernaar 
te streven voor hun gehele omgeving een voorbeeld van het goede te zijn. 
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Je geestelijke instelling vergroten 



Bekering 

DOEL Elk meisje het beginsel bekering laten begrijpen. 

VOORBEREIDING 1. Maak negen stroken met daarop de volgende woorden: 'stappen tot bekering', 'een fout 
erkennen', 'beloven het niet meer te doen', 'zich opnieuw verbinden', 'schade herstellen 
of vergoeden', 'oprecht berouw hebben', 'de tijd geven', 'jezelf en anderen vergeven', 
'vergeving van de Heer ontvangen'. 

2. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Vraag ter overweging 
Tekst 

Citaat en bespreking 

Bekering is een vereiste voor het verkrijgen van vergeving 

• Hoe voel je je voor en nadat je je bekeerd hebt? 

Alma beschrijft wat hij voelde nadat hij zich bekeerd had. Laat één van de jongevrouwen 
Mos. 27:29 voorlezen. 

Lees het volgende citaat voor waarin één van de kerkleiders bekering met een gummetje 
vergelijkt: 

'God ( . . . ) heeft een potlood met een gummetje erop, en Hij heeft ons beloofd dat Hij dat 
ook zal gebruiken als wij bereid zijn om ons te bekeren en onze houding te veranderen. 
( . . . ) Hij heeft gezegd dat, als wij bereid zijn om het verkeerde dat wij doen geheel op te 
geven en ons daar van ganser harte van af te wenden, Hij wat wij gedaan hebben uit zijn 
gedachten zal laten gaan en helemaal vergeten. Maar Hij verwacht uiteraard wèl dat wij 
het dan ook zelf helemaal uit onze gedachten bannen' (Sterling W. Sill, Making the Most of 
Yourself, Salt Lake City: Bookcraft, 1971, blz. 93). 

• Waarom is bekering zo'n prachtig beginsel en zo'n grote zegening? 

Stappen van bekering 

• Hoe bekeer je je? 

Citaat, woordstroken, Bespreek het volgende citaat uit een uitspraak van ouderling Robert D. Hales om tot een en 
bespreking goed antwoord op die vraag te komen. Plak bij elke stap die u bespreekt de desbetreffende 

woordstrook op het bord. Bespreek met de jongevrouwen de betekenis van elke stap. Laat 
de klas de teksten lezen die bij de stappen 2 en 8 worden genoemd. 

Plak allereerst de strook 'Stappen van bekering' op. 

'1. Erkennen dat we iets verkeerd hebben gedaan. 

'2. De Heer de gelofte doen dat wij de zonde nooit meer zullen bedrijven en dat wij ons 
daar helemaal van bekeren. "Hierdoor zult u weten of iemand zich van zijn zonden 
bekeert: zie, hij zal ze belijden en verzaken" (LV 58:43). 

'3. Onszelf opnieuw verbinden om in alle aspecten van het evangelie een beter leven te 
gaan leiden. 

'4. Het verkeerde dat wij gedaan hebben, goedmaken door: 

'a. Ons in gebed voor de Heer te bekeren. 

'b. Onze bisschop op te biechten wat wij gedaan hebben ( . . . ) (alleen als het om een 
ernstige zonde gaat). 

'c. Degenen die wij gekwetst hebben onze verontschuldigingen aan te bieden. 

'5. Onze bekering moet tenminste zo ver reiken als de zonde die we begaan hebben. 
Er bestaat nu eenmaal geen gemakkelijke uitweg. Het doet zeer, maar het reinigt ook. 
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'6. Tijd is het volgende element in het bekeringsproces en de schadeloosstelling. 

'a. De tijd die we nodig hebben om onszelf, onze Heer en onze naasten te laten zien dat 
wij onszelf inderdaad ertoe verbonden hebben een beter leven te gaan leiden. 

'b. De tijd die we nodig hebben om de Schriften te bestuderen, en ons leven te wijden 
aan de geboden waarvan wij leren dat wij daardoor vreugde en geluk krijgen. 

'7. Volledige vergeving van onszelf, en vergeving zonder enige wraakgevoelens jegens hen 
die ons gekwetst hebben. 

'8. Ten slotte de grootste zegen: de vergiffenis van de Heer verkrijgen. We zien niet langer 
bedroefd en gekwetst om, maar kijken met hoop, vreugde en liefde voor God, onszelf 
en de gehele mensheid, uit naar de toekomst' (Conference Report, oktober 1976, blz. 34; 
of Ensign, november 1976, blz. 26). 

Bekering is een voortdurend proces 
Citaat en bespreking Leg uit dat bekering een wonderbaarlijke gave is die ons kan helpen vooruitgang te maken 

in het leven. Wij behoren deze gave met wijsheid te gebruiken. Lees het volgende citaat: 

'Bekering is het tweede grote beginsel van het evangelie. ( . . . ) 

'Wij maken allemaal fouten. Als wij ons oprecht bekeren, hebben wij het recht om onze 
Hemelse Vader om vergeving te vragen, maar denk er wel aan dat wij er geen recht op 
hebben om onbeperkt fouten te maken. Het is altijd beter die niet te maken. En wij mogen 
zeker niet zo dom en koppig zijn dat we steeds weer in dezelfde oude fout vervallen. 
We dienen onze les goed geleerd te hebben. Het is niet voldoende om het vandaag net zo 
goed te doen als gisteren. We behoren het beter te doen. ( . . . ) Maar één van de meest 
duivelse leerstellingen die iemand kan verkondigen is dat wanneer iemand eenmaal een 
fout begaan heeft, het er niet meer toe doet of hij er nog één of meer bij maakt. De beste tijd 
om zich te bekeren is nu, voordat het nog eens gebeurt' (Richard L. Evans, Conference 
Report, oktober 1969, blz. 68; of Improvement Era, december 1969, blz. 74, 76). 

Laat de jongevrouwen goed beseffen dat bekering niet alleen noodzakelijk is voor iemand 
die een ernstige zonde begaan heeft, maar dat het een proces is waardoor men een beter mens 
wordt. Wij behoren elke dag van ons leven het beginsel van bekering toe te passen. 

Het volgende citaat laat ons zien wat dit voortdurende proces van bekering wil zeggen: 

'Om in ons leven te groeien is bekering onmisbaar; groei betekent immers zich 
voortdurend aanpassen, dingen aan- en opnemen en dingen afwerpen. Een slecht leven 
kunnen we niet zo maar met een enkel woord of een enkele daad vervangen door een goed 
leven; dit kan alleen maar gebeuren in een voortdurend proces waarin vergissingen en 
verkeerde dingen geleidelijk aan worden vervangen door juiste dingen en goed doen; 
een proces waarin we van het verkeerde naar het goede, en van het goede naar het betere 
gaan. ( . . . ) 

'Laten we niet in de misvatting vervallen dat voortdurende bekering slaat op een cyclus 
van zondigen, bekeren, en weer zondigen. Dat is geen werkelijke bekering. We dienen het 
goede te zien en dat na te volgen, het verkeerde te herkennen en met "goddelijk berouw" 
na te laten als wij ooit de zegeningen van een volledige bekering willen ontvangen' (Hugh 
B. Browm, Eternal Quest, samensteller Charles Manley Brown, Salt Lake City: Bookcraft, 
1956, blz. 99,102). 

Leerkracht Leg uit dat geestelijke vooruitgang maken inhoudt dat men inziet dat wat vroeger wel juist 
en bespreking leek, toch verkeerd is. Waarlijke geestelijke groei helpt ons om deze later tot uiting 

komende zwakheden te overwinnen. Dat is werkelijke vooruitgang. Telkens als wij gaan 
inzien wat wij moeten vermijden, neemt onze kennis toe en komt onze ontwikkeling in een 
nieuwe fase. Leg er de nadruk op dat bekering een voortdurend proces is van zichzelf in 
gedachten en handelingen verbeteren door het onderkennen van eigen zwakheden. Dit is een 
proces dat het hele leven doorgaat. 

• Kun je 'kleinigheidjes' bedenken waar je je van moet bekeren? 

• Als je je iedere week van één van deze dingen ontdeed, wat voor invloed zou dat op je 
leven en je gevoel van eigenwaarde hebben? 

President Spencer W. Kimball heeft eens gezegd: 'Aangezien wij allen in meerdere of 
mindere mate zondigen, hebben wij allen behoefte aan voortdurende bekering, aan 
onophoudelijke verhoging van ons betrachtingen en onze prestaties. Men kan de geboden 
van de Heer bijna nog geen dag, week, maand of jaar volbrengen. Dit is een opgave die 
zich uitstrekt over de rest van iemands levensjaren' (Het wonder der vergeving, blz. 212). 

97 



Bekering brengt vrede 

Verhaal Laat de jongevrouwen aandachtig naar het volgende verhaal luisteren en vaststellen in 
welk opzicht het beginsel bekering hierin naar voren komt. 

'Marjo was altijd erg graag buiten en ze kon uren in haar eentje door de bergen zwerven. 
Op een dag ontdekte ze een grot. Hoewel een zeker gevoel van onbehagen haar er 
aanvankelijk van weerhield die binnen te gaan, kon zij tenslotte haar nieuwsgierigheid 
niet bedwingen om even een kijkje in de grot te gaan nemen. Zij zag de prachtigste 
rotsformaties voor zich, wat haar ertoe verleidde steeds verder de grot in te wandelen. 
Het werd steeds donkerder in de grot, totdat het uiteindelijk helemaal donker was en ze 
begon te beseffen dat ze verdwaald was. 

'Ze werd bang en dreigde in paniek te raken - daarna werd ze flink kwaad op zichzelf 
omdat zij het zover had laten komen. En toen ze de weg terug helemaal niet meer vinden 
kon, werd ze wanhopig. Wat moest ze nu doen? Ze was alle gevoel van richting kwijt en 
kon het juiste pad niet meer terugvinden. Toen besloot ze om hulp te bidden. Ze smeekte 
de Heer haar te tonen hoe ze eruit kon komen en haar dwaasheid om die grot binnen te 
gaan kon herstellen. Toen zij tastend langs de muren vooruit schuifelde, ging zij een hoek 
om en zag in de verte een zwak straaltje licht. Ze liep steeds sneller naar het licht toe, 
totdat zij tenslotte weer in het heldere zonlicht stond. 

Vragen ter overweging • Was Marjo van plan geweest in die grot te verdwalen? 

• Hoe denk je dat ze zich voelde toen ze weer buiten kwam? 

• Heb jij je weieens zo verdwaald gevoeld dat je je weg naar je Hemelse Vader niet meer 
kon vinden? 

Leg uit dat bekering lijkt op de gevoelens van Marjo toen ze in de gaten kreeg welke fout 
ze had gemaakt, berouw toonde, om vergeving en leiding smeekte en tenslotte weer in het 
licht terugkwam. Het is één van de liefelijkste en vredigste gevoelens die men kan 
ontvangen. 

Tekstbespreking Wijs erop dat we allemaal dagelijks vergissingen begaan. Alleen door ons daar behoorlijk 
en volledig van te bekeren, kunnen we een vredig gevoel krijgen. Alma, een profeet uit het 
Boek van Mormon, had als jongeman de kerk vervolgd. Daarna verscheen hem een engel; 
die gebood hem zijn slecht gedrag te staken. Alma had veel wroeging en begon zich te 
bekeren. Laat een jongevrouw Alma 36:12-13,15-16 voorlezen. 

• Wat waren Alma's gevoelens toen hij eenmaal besefte dat hij gezondigd had? 

Laat een andere jongevrouw Alma 36:17-21 voorlezen. 

• Hoe beschreef Alma zijn eigen gevoelens toen hij aan de verzoening van Jezus Christus 
dacht en besefte dat er vergeving voor hem mogelijk was? 

• In welk opzicht wordt onze liefde en waardering voor de Heiland nog groter wanneer 
wij ons oprecht bekeren en vergeving trachten te verkrijgen? 

Tot slot 

Getuigenis Geef uw getuigenis van de werkelijkheid van Jezus' liefde en zoenoffer. Getuig dat een 
rechtschapen levenswijze de manier is om gelukkig te worden. Voor iemand die gezondigd 
heeft, is volledige vergeving mogelijk door geloof in Jezus Christus en oprechte bekering. 
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Vergeving 

DOEL Elk meisje laten beseffen hoe belangrijk het is een ander te vergeven 

VOORBEREIDING 1. Neem potlood en papier mee voor elk klaslid. 

2. Maak een poster met daarop de tekst: 'Weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, 
elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft' (Ef. 4:32). 

3. Schrijf de uitspraak van president Spencer W. Kimball die in het tweede deel van de les 
staat op een stuk papier. Geef dit voor de les begint aan één van de jongevrouwen en laat 
haar de uitspraak even bestuderen zodat zij deze tijdens de les goed kan voorlezen. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Inleiding 

Geef elk meisje een potlood en een blaadje. Zeg hun dat u twee situaties gaat beschrijven. 
Na elke beschrijving moeten zij opschrijven wat zij in een dergelijk geval zouden doen. 

Praktijkgeval 1 

Marianne had haar vriendin Kathy iets toevertrouwd in de hoop dat deze het besprokene 
voor zich zou houden. Enige tijd later hoorde zij dat Kathy dit aan iemand anders 
doorvertelde. En dat niet alleen, maar Kathy fantaseerde er nog het een en ander bij dat 
helemaal niet waar was. Marianne voelde zich diep gekrenkt omdat haar vriendin haar 
woord niet gehouden had. Zij was ook erg boos - zo boos dat zij het gevoel had nooit meer 
één woord tegen Kathy te wdllen zeggen. 

Vraag de jongevrouwen op te schrijven wat zij zouden doen als ze in Marianne's schoenen 
stonden. 

Praktijkgeval 2 

Tijdens de opening had Karen haar tasje op een bank gelegd. Ook bij de klassensplitsing 
liet ze het daar liggen. Toen zij het tasje kwam halen, was het verdwenen. De volgende dag 
kwam Suzie, een meisje dat kortgeleden in de buurt was komen wonen bij Karen thuis 
langs. Zij bekende dat zij het tasje had meegenomen. Zij gaf het terug en zei dat ze er erg 
spijt van had en vroeg Karen of ze haar wou vergeven. Karen zei daarop: 'Ja hoor, zand er 
over.' Toen Karen een paar dagen later met een paar vriendinnen stond te praten, vroeg één 
van de meisjes of iemand Suzie kende. 

Geef de jongevrouwen de tijd om op te schrijven wat zij gedaan zouden hebben. Laat de 
jongevrouwen hun blaadje bij zich houden voor later in de les. 

De Heiland leerde ons door woord en voorbeeld hoe wij moeten vergeven 
Tekstbespreking Leg uit dat Christus het volk leerde wat zij moesten doen wanneer iemand hun gekwetst 

had. Laat de jongevrouwen naar Christus' lering in de volgende tekst luisteren en deze 
opschrijven. Laat één van de jongevrouwen Matt. 5 :43-44 voorlezen. 

• Hoe behoor je iemand te bejegenen die je gekwetst heeft? 

Jezus leerde dat zijn volgelingen iedereen moesten vergeven. Zij behoorden hun vijanden 
lief te hebben en hen die hun vervloekten, te zegenen. Hij wees er zelfs op dat wanneer 
iemand niet bereid is vergeving te schenken, deze nog erger zondigt dan degene die de 
aanstoot gaf. Laat een jongevrouw LV 64:9-10 voorlezen. 

• Hoe ernstig is het om een ander niet te vergeven? 

• Wie moet je vergeven? 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Praktijkgevallen 
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Citaatbespreking Jezus gaf zelf het volmaakte voorbeeld van vergeving van hen die iemand kwetsen en 
pijnigen. Eén van onze kerkleiders heeft eens gezegd: 'De bijbelse geschiedenis laat ons 
zien dat geen sterveling ooit aan zulke vernedering, pijn en lijden is blootgesteld als de 
Heiland van deze wereld in de laatste uren van zijn sterfelijk bestaan. 

'Na een serie valse beschuldigingen werd Hij verraden door iemand die beschouwd werd 
als een van zijn dierbaarste vrienden. Toen werd Hij voor een zogenaamde rechtbank 
gedaagd die een uitspraak deed die alleen maar gebaseerd was op politieke overwegingen 
en de gevoelens van het volk en zeker niet op gerechtigheid.' 

Onderbreek dit citaat en stel de volgende vragen: 

• Hoe zou jij je voelen als je door een vriendin verraden was? 

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

Wijs erop dat het lijden van Jezus niet eindigde met een valse beschuldiging en het verraad 
door een vriend. Lees nu verder. 
'Toen volgde er een snelle en martelende opeenvolging van vele dingen: de lange 
worsteling om zijn loodzware kruis naar Golgota te dragen; langs de hele weg werd Hij 
door de menigte gehoond en bespuwd; toen werd Hem de azijn aangeboden; en tenslotte 
de climax van de gruwelijke spijkers. Daar hing Hij dan tenslotte, zijn lichaam gebroken 
en bloedend uit vele wonden. Maar nog altijd werd Hij door zijn vijanden gesard; en 
temidden van al wat daar gebeurde, pleitte Jezus, wellicht heel rustig en met diepe 
eerbied: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. ( . . . ) " (Luc. 23:34)' 
(Robert L. Simpson, Conference Report, oktober 1966, blz. 128; of Improvement Era, 
december 1966, blz 48). 

Wij moeten anderen leren vergeven om door God vergeven te kunnen worden 

Citaat en bespreking Leg uit dat een meisje het de Heer mogelijk maakt haar te vergeven als zij zelf bereid is 
anderen te vergeven. Ouderling Marion D. Hanks heeft eens de volgende vraag gesteld: 
'Getuigt het niet van enorme brutaliteit om de Heer te vragen, en van Hem te verwachten, 
dat Hij ons vergeeft, als wij dat zelf niet doen? Zowel openlijk als "in ons hart"?' 
(Conference Report, oktober 1973, blz. 15; of Ensign, januari 1974, blz. 20). 

• Hoe vergeef je iemand openlijk en in je hart? 

• Hoe kun je gevoelens van haatdragendheid, boosheid of wrok jegens iemand die je 
gekwetst heeft, overwinnen zodat je hem of haar werkelijk kunt vergeven? 
• In welke zin kan gebed een hulp zijn om te vergeven? 

• Hoe kan een begrip van de Heiland iemand helpen om anderen te vergeven? 

Wijs erop dat we uit de Schriften leren dat onze Hemelse Vader iemand die zich bekeerd 
heeft, zijn zonden zal vergeven en dat Hij 'er niet meer aan denkt' (LV 58:42). Als een 
meisje dus iemand iets vergeeft, behoort zij dat de betrokkene openlijk te zeggen en dan 
met geen woord meer over wat haar heeft gekwetst te spreken en het gewoon te vergeten. 

Citaat Laat het aangewezen meisje de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball 
voorlezen. 
'(Moet) ik mijn tegenstander ook ( . . . ) vergeven als die koud, onverschillig en gemeen 
blijft? Dit is niet mis te verstaan. Een algemeen gemaakte fout is de opvatting dat de 
overtreder zijn verontschuldigingen moet aanbieden en zich in het stof moet vernederen 
voordat van de ander kan worden gevergd dat hij hem zal vergeven. Het is dan ook stellig 
zo dat degene die een ander benadeeld of beledigd heeft, alles moet doen wat in zijn 
vermogen ligt om het goed te maken. Maar wat de gekrenkte partij betreft, die moet de 
zondaar vergeven zonder zich erom te bekommeren welke houding de ander aanneemt' 
(zie Het wonder der vergeving, blz. 123). 

• Hoe behoort jouw reactie te zijn tegenover iemand die jou beledigd of gekwetst heeft en 
niet om vergeving vraagt? Wat als die persoon er geen spijt van heeft? 

• Hoe behoort jouw reactie te zijn tegenover iemand die steeds weer dezelfde zonde 
begaat? (Matt. 18:21-22.) 

Poster Laat nu de poster zien waarop de tekst staat: 'Weest jegens elkander vriendelijk, 
barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.' 
(Ef. 4:32.) 
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Laat de klas nu nog eens kijken naar de praktijkgevallen aan het begin van de les. Laat de 
jongevrouwen nadenken over de antwoorden die zij hebben opgeschreven. Als zij 
eventueel tot andere gedachten zijn gekomen, mogen zij hun antwoorden veranderen. 

• Als jij nu Marianne was, hoe zou jij Kathy behandelen als je haar weer zag? 

• Hoe zouden Marianne en Karen zich voelen als zij het konden opbrengen om echt te 
vergeven? 

• Toen Karen Suzie vergaf, zei ze daarbij: 'Zand erover.' Als Karen Suzie nu echt vergeven 
heeft, hoe dient haar houding dan te zijn? 

Vergiffenis brengt liefde en zegeningen met zich mee 

Verhaal en bespreking 'Ik zag hem in een kerk in München, een wat kalende, gezette man met een grijze winterjas 
en een bruine vilthoed in zijn handen geklemd. De mensen dromden naar buiten langs de 
rijen houten stoelen door de deur achter in dat kelderzaaltje waar ik net had gesproken. 
Het was 1947 en ik was uit Nederland naar het verslagen Duitsland gekomen met de 
boodschap dat God vergeeft. 

'In dat verbitterde, platgebombardeerde land hadden zij boven alles de waarheid nodig en 
ik schilderde hen een beeld van datgene waar ik altijd het liefste over sprak. Misschien is 
de zee nooit zo ver uit de gedachten van een Nederlander; daarom had ik altijd zo'n gevoel 
dat daar de vergeven zonden in werden geworpen. Ik zei dan altijd: "Als wij onze zonden 
erkennen, gooit God ze in de diepste zee en zijn ze voorgoed verdwenen (. . .)." 

'Die plechtige gezichten staarden me dan altijd aan alsof ze dat eigenlijk niet helemaal 
durfden te geloven. In 1947 werden er in Duitsland nooit vragen gesteld na een toespraak. 
Men stond heel stilletjes op, zocht zwijgend zijn spulletjes bij elkaar en schuifelde heel stil 
de zaal weer uit. 

'En toen zag ik hem. Hij drong zich tegen de stroom in naar voren. Het ene ogenblik zag 
ik nog die grijze jas en bruine hoed, het volgende een blauw uniform en zwarte pet met 
doodskop en gekruiste beenderen. De herinnering overspoelde me als een vloedgolf; die 
grote kamer met dat schelle lamplicht; die aandoenlijke berg jurken en schoenen op de 
vloer, midden in de kamer, dat vreselijke schaamtegevoel omdat we naakt langs die man 
moesten lopen. Weer zag ik de broze gestalte van mijn zuster voor me met haar ribben 
duidelijk zichtbaar door haar perkamentachtige huid. Betsie, wat was je toen toch mager\ 

[Betsie en ik waren tijdens de nazibezetting opgepakt wegens het verbergen van joden in 
ons huis; deze man was bewaker in het concentratiekamp in Ravensbrück geweest, het 
kamp waar wij naar toe waren gestuurd.] 

'En daar stond hij nu voor me, met uitgestoken hand: "Dat was een prachtige boodschap 
Fraülein! Wat is het goed om te weten, zoals u net hebt gezegd, dat al onze zonden nu op 
de bodem van de zee liggen!" 

'Liever dan die hand aan te nemen, stond ik, die daar zo gemakkelijk over 
vergevensgezindheid had gesproken, nu wat in mijn zakboekje te bladeren. Hij had me 
natuurlijk niet herkend - hoe zou dat ook kunnen, één gevangene tussen die duizenden 
vrouwen! 

'Maar ik herinnerde me hem en die leren zweep die aan zijn riem bengelde maar al te zeer. 
Ik stond oog in oog met een van mijn bewakers en het was alsof mijn bloed bevroor. 

' "U had het over Ravensbrück." zei hij. "Ik was daar bewaker." Nee, hij herinnerde zich 
mij kennelijk niet. 

' "Maar sindsdien," ging hij voort, "ben ik christen geworden. Ik weet dat God mij 
vergeven heeft voor de wreedheden die ik daar begaan heb, maar dat zou ik ook graag van 
uw lippen willen horen. Fraülein," - weer stak hij die hand uit - "wilt u mij vergeven?" 

'Daar stond ik nu - ik, wier zonden steeds maar weer vergeven moesten worden - en ik 
kon het niet opbrengen. Betsie was daar gestorven - kon hij, door daar alleen maar om te 
vragen, nu zomaar haar langzame en vreselijke dood van de kaart vegen? 

'Het kan niet meer dan een paar seconden zijn geweest dat hij daar zo met zijn uitgestrekte 
hand voor mij stond, maar voor mij leken het uren dat ik worstelde met het moeilijkste dat 
ik ooit in mijn leven heb moeten doen. 

Bespreking van 
praktijkgevallen 
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'Warit ik moest het doen - dat wist ik. Aan de boodschap van Gods vergeving is een 
voorwaarde verbonden: dat wij hem die ons iets misdaan heeft, ook vergeven. "Als u de 
mens zijn zonden niet vergeeft," zo zegt Jezus, "zal uw Vader in de hemel u uw zonden 
ook niet vergeven." 

'Ik wist dit niet alleen omdat het een gebod van God is, maar ook uit mijn dagelijkse 
ervaringen. Sedert het eind van de oorlog had ik in Nederland een tehuis voor slachtoffers 
van naziwandaden beheerd. Ongeacht hun lichamelijke littekens waren zij, die hun 
vroegere vijanden konden vergeven, in staat om weer naar de buitenwereld terug te keren 
en hun leven wederom op te bouwen. Maar zij die hun verbittering bleven koesteren, 
bleven invalide. Zo eenvoudig en zo verschrikkelijk was dat. 

'Toch stond ik daar nog steeds, en het leek alsof er een koude hand op mijn hart lag. Maar 
vergevensgezindheid is geen emotie - dat wist ik ook. Vergeven is een wilsuiting, en de wil 
kan, ongeacht de temperatuur van het hart, blijven functioneren. ( . . . ) "Help mij," bad ik 
in stilte. "Ik kan mijn hand wel uitsteken; dat kan ik nog wel. Wilt u mij nu het gevoel erbij 
geven?" 

'En zo legde ik wat houterig, mechanisch, mijn hand in de naar mij uitgestrekte hand. 
En toen ik dat deed, gebeurde er iets ongelofelijks. De stroom begon in mijn schouders, 
vloog door mijn arm en sprong op onze samengedrukte handen over. En toen leek het wel 
of die genezende warmte zich over mijn gehele wezen uitspreidde, terwijl de tranen mij in 
de ogen schoten. 

' "Ik vergeef u, broeder!" riep ik uit. "Met heel mijn hart!" 

'Wij, de vroegere bewaker en de vroegere gevangene, hielden elkaar een tijdje bij de hand. 
Ik had Gods liefde nog nooit zo intens gevoeld als op dat moment' (naar Corrie ten Boom, 
T m Still Learning to Forgive'. Herdruk met toestemming van het tijdschrift Guideposts. 
Copyright - Guideposts Associates, Inc., Carmel, New York 10512). 

Tot slot 
Tekst en getuigenis Besluit de les door LV 64:8-10 voor te lezen en illustreer deze leringen door een 

persoonlijke ervaring of een ervaring van een ander te vertellen. Getuig dat het beslist 
noodzakelijk is dit beginsel na te leven als we de zegeningen willen verkrijgen die de Heer 
ons beloofd heeft. 

Tekst Lees opnieuw Efeziërs 4:32 van de poster en moedig de jongevrouwen aan om vriendelijk 
voor anderen te zijn door te leren vergeven en het voorbeeld van de Heiland te volgen. 
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Gebed en meditatie Les 13 

DOEL Elk meisje te laten beseffen welke grote waarde het dagelijks gebed en meditatie voor haar 
heeft 

VOORBEREIDING 1. Plaat 14: Jezus bidt in Getsemane (Evangelieplaat 227) 

2. Maak een poster met de volgende uitspraak van Harold B. Lee: 'Het leven is breekbaar; 
behandel het daarom met gebed'. 

3. Maak voor elk meisje in de klas een kopie van de volgende uitnodiging: 

UITNODIGING 

WIE: LV 104:79 

WAAROM: LV 19:28 

1 Tess. 5:18 

Jak. 1:5 

Alma 34:27 

HOE: 3 Ne. 19:6 

1 Tim. 4:15 

WAAR: Matt. 6:6 

Alma 34:26 

WANNEER: Alma 34:21  

1 Tess. 5:17 

BELOFTE: Alma 37:37 

ANTWOORD: 

4. Geef een aantal jongevrouwen opdracht de volgende onderdelen van de les te lezen en 
voor te bereiden: 

a. Het gedicht 'Een ongedwongen gebed'. 

b. De uitspraak van ouderling H. Burke Peterson over hoe men behoort te bidden. 

c. De uitspraak van president David O. McKay over mediteren. 

5. Nodig twee jongevrouwen uit lofzang 100, 'Wat is 't gebed', in een duet te zingen. 

6. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Inleiding: Geef een uitnodiging 

Geef de jongevrouwen elk een exemplaar van de uitnodiging. In de loop van de les zullen 
de jongevrouwen gevraagd worden om de verschillende teksten voor te lezen en zodoende 
te ontdekken hoe de uitnodiging luidt. 

Bespreek met de klas aan wie de uitnodiging is gericht. Laat de jongevrouwen LV 104:79 
opslaan en gezamenlijk lezen. Daaruit blijkt dat de uitnodiging tot elk meisje persoonlijk is 
gericht. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Uitreikblad 
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De Schriften leren ons het nodige over het gebed 

Bespreking Laat de jongevrouwen enige redenen bedenken waarom de Heer ons zegt te bidden. Laat 
de jongevrouwen, nadat zij hun ideeën naar voren hebben gebracht, de vier teksten op de 
uitnodiging opzoeken. Laat hen elke tekst goed doorlezen en vaststellen welke reden de 
Heer daarin voor het gebed geeft. 
LV 19:28 (het is een gebod); 1 Tess. 5:18 (het is de wil van God dat wij voor alles danken); 
Jak. 1:5 (als je wijsheid ontbreekt); Alma 34:27 (bid voor het welzijn van jezelf en van 
anderen). 

Leg uit dat er veel redenen zijn waarom wij moeten bidden en dat deze teksten er maar een 
paar van opgeven. 

Gedicht Laat het aangewezen meisje het volgende gedicht voorlezen. Begin daarna de bespreking 
over hoe we moeten bidden. 
Een ongedwongen gebed 

'De juiste manier om te bidden, 
Zei diaken Samuël van Strieën, 
'En de enige juiste houding, 
Is nederig en op de knieën.' 

'O nee, ik zou daarentegen zeggen, 
Zei dominee E. van Ellebogen. 

'Rechtopstaand, met uitgestrekte armen. 
En hemels kijkend, met opgeheven ogen.' 

'O nee, helemaal niet/ zei ouderling De Wit; 
'Zo'n houding is veel te onvertogen. 

'Men moet bidden met ogen stijf dicht, 
En het hoofd heel nederig gebogen.' 

'Het schijnt mij toe dat men zijn handen 
Heel devoot voor zich moet vouwen, 

'Met duimen naar de grond gericht/ 
Aldus de mening van predikant Van Gouwen. 

'Vorig jaar, vertelde Klaasje Bruin, 
Viel ik in de put van boer Van Hoven. 

'Voorover viel ik er in, 
Mijn voeten staken recht naar boven. 

'Toen en daar zei ik een gebed. 
Veel heb ik toen de Heer beloofd. 

'Jongens wat een gebed was dat, 
Dat ik toen zei, staande op mijn hoofd.' 

(Sam Walter Foss, 'The Prayer of Cyrus Brown', Stars to Steer By, Louis Untermeyer; 
New York: Harcourt, Brace and Co., 1941, blz. 301-302.) 

Tekst Laat de jongevrouwen 3 Ne. 19:6 van hun uitnodiging opslaan. Leg uit dat de Heiland, 
toen Hij in Amerika verscheen, zijn discipelen leerde hoe te bidden; zijn discipelen leerden 
dat op hun beurt aan het volk. Laat de jongevrouwen deze tekst voor zich lezen en vraag 
daarna enige jongevrouwen te vertellen wat de Nephieten omtrent het gebed geleerd was. 

Citaat Leg uit dat onze Hemelse Vader ons, via onze hedendaagse leiders, veel heeft geleerd 
omtrent de manier waarop wij moeten bidden om nader tot Hem nader te komen. Laat het 
vooraf aangeduide meisje de volgende uitspraak van bisschop H. Burke Peterson voorlezen 
en bespreek daarna zijn suggesties met de klas: 
'Als u het gevoel hebt dat u de Heer in vertrouwen wilt nemen of dat u de manier waarop 
u Hem benadert (uw gebed dus) wilt verbeteren, mag ik u dan het volgende aanbevelen; 
ga ergens heen waar u alleen kunt zijn, waar u kunt denken, waar u kunt knielen, waar u 
hoorbaar tot Hem kunt spreken. De slaapkamer, of badkamer of een bergruimte kunnen 
daar heel geschikt voor zijn. 
Probeer Hem nu voor uw geestesoog te halen. Bedenk tot wie u spreekt, beheers uw 
gedachten, laat ze niet afdwalen en richt u tot Hem als uw Vader en uw vriend. Zeg Hem 
dan de dingen die u werkelijk op het hart hebt - kom niet met gemaakte en geijkte 
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zinnetjes die nauwelijks iets betekenen, maar spreek oprecht en uit de grond van uw hart 
met Hem. Stel uw vertrouwen in Hem, vraag Hem om vergeving, pleit met Hem, dank 
Hem, zeg Hem hoe zeer u van Hem houdt en luister daarna naar zijn antwoord. ( . . . ) Een 
antwoord van de Heer komt heel zachtjes - o, zo zachtjes. Het zijn zelfs maar weinigen die 
zijn antwoord werkelijk met het oor horen. We moeten heel goed luisteren anders merken 
we niet eens dat er een antwoord is gegeven. De meeste antwoorden van de Heer krijgen 
we door een warm, prettig gevoel in ons binnenste, of ze komen tot ons als een gedachte in 
ons verstand. Alleen wie voorbereid en geduldig is, krijgt een antwoord' (Conference 
Report, oktober 1973, blz. 13; of Ensign, januari 1974, blz. 19). 

Plaatbespreking Laat de plaat van Jezus in Getsemane zien en vraag de jongevrouwen wat wij over het 
gebed kunnen leren door deze plaat goed te bekijken. Laat hen op deze plaat de 
eigenschappen van nederigheid, eenzaamheid, geloof, knielen, concentratie en meditatie 
terugvinden. 

Meditatie is een vorm van gebed 
Laat de jongevrouwen de tekst 1 Tim. 4:15 onder het 'Hoe' op hun uitnodiging opzoeken en 
lezen. Vraag de jongevrouwen wat zij onder mediteren verstaan. 

Laat het aangewezen meisje, nadat bovengestelde vragen beantwoord zijn, de volgende 
uitspraak van president David O. McKay voorlezen: 

'Naar mijn mening schenken wij te weinig aandacht aan de waarde van meditatie, een 
godvruchtig beginsel. ( . . . ) Meditatie is de taal van de ziel. Het wordt gedefinieerd als: 
"een vorm van persoonlijke godsvrucht ofwel een oefening van de geest, waarbij 
voortdurend diep wordt nagedacht over een godsdienstig onderwerp." Meditatie is een 
vorm van gebed. ( . . . ) 

'Meditatie is één van de geheimste, heiligste deuren waardoor wij in de tegenwoordigheid 
van de Heer komen' (David O. McKay, Man May Know for Himself, bez. door Clare 
Middlemiss; Salt Lake City: Deseret Book Co., 1969, blz. 22-23). 

Bespreek nogmaals in het kort de suggestie van bisschop Peterson om te trachten helemaal 
alleen te zijn. Laat de jongevrouwen bedenken waar ze het beste alleen kunnen zijn. 

Leg uit dat hoe en waar wij bidden en mediteren nauw met elkaar verband houden. Laat 
de jongevrouwen hun uitnodiging raadplegen en de teksten onder 'Waar' opzoeken. Lees 
die gezamenlijk en bespreek de suggesties van de Heer omtrent de plaats waar wij ons 
kunnen terugtrekken: 

Matt. 6:6 (Bid in uw binnenkamer of in het verborgene). 

Alma 34:26 (Bid in uw binnenkamer, in verborgen plaatsen of in uw wildernis). 

Vraag de jongevrouwen na te denken waar hun 'wildernis' zou kunnen zijn. Help hen bij 
het bedenken van plaatsen waar zij naar toe zouden kunnen gaan om te mediteren. 

Leg uit dat onze Hemelse Vader ons ook geleerd heeft wanneer we moeten bidden. Laat de 
jongevrouwen op hun uitnodiging de tekst opzoeken waarin zij kunnen vinden wat, 
volgens de Schriften, een passend moment is om te bidden: 

Alma 34:21 (Bid 's ochtends, 's middags en 's avonds). 

1 Tess. 5:17 (Bid zonder ophouden). 

Maak de jongevrouwen goed duidelijk dat onze Hemelse Vader altijd bereid is om te 
luisteren en graag wil dat zij zich tot Hem wenden. Iemand die een rechtschapen leven 
leidt, houdt nooit op de Heer in gebed te danken. 

Het leven is breekbaar - behandel het met gebed 

Poster Hang de poster 'Het leven is breekbaar; behandel het daarom met gebed' op (aangehaald 
door Harold B. Lee; zie het conferentieverslag van het Gebied Mexico en Midden-Amerika 
1972, blz. 48). 

Bord Laat de jongevrouwen bedenken welke moeilijkheden, beslissingen en verzoekingen zij in 
hun leven beter aan zouden kunnen met meditatie en gebed. Schrijf hun antwoorden op 
het bord. 

Tekstbespreking 

Citaat 

Tekstbespreking 

Tekstbespreking 
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Meditatie en gebed zullen hun helpen om: 

1. Een getuigenis te verkrijgen. 

2. Een negatieve houding te overwinnen. 

3. Zinvol te vasten. 

4. Druk van leeftijdgenoten te weerstaan. 

5. Zich aan de kerkelijke normen te houden. 

6. Problemen op school te overwinnen. 

7. Meer eigenwaarde te ontwikkelen. 

8. Het woord van wijsheid te onderhouden. 

9. Goede gewoonten te ontwikkelen. 

10. Zwakheden te overwinnen. 

Citaat • Hoe kan meditatie je gebed over moeilijkheden, zoals diegene die hier op het bord staan, 
doeltreffender maken? 
Lees, nadat de jongevrouwen de vraag beantwoord hebben, de volgende uitspraak van 
ouderling Boyd K. Packer voor als nadere toelichting: 'Als u een bepaald probleem hebt, 
vors het dan eerst in gedachten uit. Denk er diep over na, ontleed het en mediteer erover. 
Lees in de Schriften. Bid erover. ( . . . ) 
'Denk elke dag een beetje over die dingen na, en Iaat je niet telkens weer in een soort crisis 
verzeild raken door zo maar voor de vuist weg een belangrijke beslissing te nemen. ( . . . ) 

'Het is mijn ervaring dat de beste tijd om met een belangrijk probleem te worstelen de 
ochtend is. (. . .) Het bord in je brein is door een goede nachtrust schoongeveegd. Er ligt 
nog geen opeenstapeling van dagelijkse afleidingen op je pad. Ook je lichaam is goed 
uitgerust. Dat is het juiste moment om bepaalde dingen heel zorgvuldig te overdenken en 
persoonlijke openbaring te ontvangen' ('Self-Reliance', Ensign, augustus 1975, blz. 88). 

Tot slot 
Wijs erop dat meestal op een uitnodiging 'Antwoord' staat, hetgeen wil zeggen dat de 
ontvanger moet bepalen of hij die uitnodiging aanneemt en een antwoord dient te geven. 
Laat de jongevrouwen nu de schrifttekst onder 'Belofte' op hun uitnodiging opzoeken en 
lezen alvorens te besluiten of zij de uitnodiging tot meditatie en gebed zullen aannemen of 
niet. Laat hen Alma 37:37 lezen om te zien wat de Heer beloofd heeft. (Hij zal hen ten 
goede leiden, over hen waken en hen verhogen op de laatste dag.) 

Laat de jongevrouwen ernstig nadenken over hun antwoord op die uitnodiging. Leg uit 
dat wanneer zij de uitnodiging tot gebed en meditatie aannemen, zij zich aan een dagelijks 
schema moeten binden. 
Lees nogmaals de uitspraak op de poster: 'Het leven is breekbaar; behandel het daarom 
met gebed'. 
Spoor de jongevrouwen aan hun leven met gebed te behandelen en getuig van de waarde 
van gebed en meditatie in uw eigen leven. Vertel de klas over een eigen ervaring met gebed 
en laat hen ook iets over hun eigen ervaringen vertellen. 
Besluit de les met het duet van de aangewezen jongevrouwen van 'Wat is 't gebed?' 
(Lofzangen 100). 

Getuigenis 

Lofzang 
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De sabbat Les 13 

DOEL Elk meisje zal de sabbat beter willen heiligen 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potlood voor elk meisje. 

2. Maak voor elk meisje een uitreikblad waar een maatlat op staat, zo ongeveer als 
hieronder aangegeven: 

Voor het meten van activiteiten op de sabbat 

3. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Door zich op de sabbat voor te bereiden worden meer zegeningen verkregen 

Activiteit Geef elk meisje papier en potlood. Laat de jongevrouwen hun papier overlangs vouwen 
zodat twee kolommen ontstaan. Laat hen boven de linkerkolom zetten: 'Dingen die ik 
afgelopen zondag heb gedaan'. Trek niet meer dan vijf minuten voor deze activiteit uit. 
Laat hen het papier bij zich houden om er later in de les op terug te komen. 

Verhaal Lees het volgende verhaal voor: 

'Ik herinner me nog dat ik eens tot mezelf zei: "Wat scheelt mij toch? Ik heb een hekel aan 
de zondag. Ik ben gewoon helemaal in de war. Ik krijg hoofdpijn. Ik huil vaak. Ik maak 
ruzie met mijn ouders. Hoewel ik geregeld naar de kerk ga, lijkt het wel of dat geen 
verschil maakt. Waar zijn nou al die zegeningen die ons beloofd worden? Ik probeer echt 
de sabbat te heiligen. Ik ga niet naar de bioscoop of naar de winkel. Ik woon de 
kerkdiensten bij. Wat mankeert mij toch?" Wel, daar ben ik inmiddels achter gekomen. 

'In mijn hart wist ik heel goed dat ik eigenlijk de sabbat niet heiligde als ik op zondag mijn 
schoolwerk deed, naar de tv keek, naaide, of zelfs wanneer ik bij vriendinnen op bezoek 
ging en wij zaten te babbelen over dingen waar jongevrouwen nu eenmaal over praten. 
De zondag was bijna hetzelfde als iedere andere dag. 

'Na een les over de sabbat besloot ik het anders aan te pakken. Ik nam mijzelf eens goed 
onderhanden. Eenmaal dat besluit genomen, kreeg ik allerlei inspiratie over manieren 
waarop ik van deze dag een meer bijzondere dag kon maken. In onze les stond dat we een 
lijstje dienden te maken van alles wat we vooraf konden doen om beter op de sabbat 
voorbereid te zijn. Toen ik die lijst eenmaal gemaakt had, leek alles verder goed te gaan.' 

Ideeën Laat de jongevrouwen de lijsten die zij aan het begin van de les hebben gemaakt, nog eens 
ter hand nemen. Laat hen bekijken welke dingen op die lijst zij op zaterdag hadden kunnen 
doen, zodat zondag een meer bijzondere dag had kunnen worden. Wijs erop dat de zondag 
een heilige dag is en dat we ons op die dag dienen voor te bereiden. Verdeel de klas in 
groepjes. Laat in elke groep één van de jongevrouwen alles opschrijven. Geef elke groep 
één van de volgende vragen en laat hen gedurende niet meer dan vijf minuten allerlei 
ideeën opschrijven. Zij zouden dit kunnen doen aan de hand van hun eigen lijstje dat ze 
reeds gemaakt hebben. 

1. Hoe kunnen we ons op zaterdag beter voorbereiden om van de zondag een meer 
bijzondere dag te maken? 

107 

Bereik ik er iets goeds mee? Is het geestelijk opbouwend? Zou Jezus het doen? 

Mijn doel: Mijzelf onbesmet van de wereld bewaren. 



2. Wat zouden we uit onze gebruikelijke zondagse activiteiten moeten schrappen om deze 
dag meer bijzonder te maken? 

3. Wat voor voorbereidingen zouden we kunnen treffen om op zondag tot meer 
gezinsactiviteiten te komen? 

Laat elke notuliste verslag uitbrengen over de ideeën en besluiten die in antwoord op deze 
vragen in haar groep naar voren zijn gekomen. 

Bordbespreking • Welke zegeningen kunnen wij ontvangen door ons van tevoren op de sabbat voor te 
bereiden? (Een gevoel van voldoening; een verlangen naar de sabbat; tijd om na te denken, 
te mediteren, te bidden en de Schriften te lezen; een nauwere band met de gezinsleden en 
onze Hemelse Vader.) Schrijf de antwoorden op het bord. 

Tekst Wijs erop dat, door de sabbat heilig te houden, wij gezegend worden omdat wij een gebod 
van onze Hemelse Vader nakomen. Laat één van de jongevrouwen Ex. 20:8-11 voorlezen. 

Wij aanbidden in woord, gedachte, lied en daad 
Tekstbespreking In LV 59:9-10 wordt ons gezegd waar wij op de sabbat heen behoren te gaan. Laat één van 

de jongevrouwen deze verzen voorlezen. 

• Waar worden wij geboden op de sabbat heen te gaan? 

• Hoe dient onze houding te zijn wanneer we de avondmaalsdienst bijwonen? 

• In welk opzicht worden de band en de relaties tussen de gezinsleden versterkt wanneer 
het gezin gezamenlijk de zondagsdiensten bijwoont? 

Citaat en bespreking Lees het volgende citaat voor. 

'Het gebeurt maar al te vaak dat wij komen om te aanbidden en onze offers op te dragen 
zonder dat wij enige moeite doen om ons innerlijk even volmaakt voor te bereiden als in 
onze kleding en ons uiterlijk voorkomen' (Robert L. Simpson, Conference Report, oktober 
1966, blz. 129; of Improvement Era, december 1966, blz. 1148). 
• Hoe kunnen wij ons 'innerlijk' op de sabbat voorbereiden? 

Praktijkgevallen Leg de jongevrouwen de volgende praktijkgevallen ter ontleding en ter bespreking voor. 
(Laat de jongevrouwen goed begrijpen dat we de sabbat op vele manieren kunnen heiligen 
en ontheiligen.) 
1. Net toen de bisschop het openingsgebed aankondigde, slopen Heieen en Marie vlug 

naar de achterste rij. Tijdens de hele avondmaalsdienst zaten zij te fluisteren en elkaar 
briefjes te schrijven. 

• Wat voor invloed zou het gedrag van Heieen en Marie op de toewijding van de 
mensen in hun omgeving kunnen hebben? 

2. Emmy liet zich tijdens het zingen van het avondmaalslied met gesloten ogen onderuit 
zakken; zij deed haar zangboek niet open en zong niet mee? 

• Hoe kunnen de tekst en muziek van de lofzangen de geest tijdens een vergadering ten 
goede komen? 

3. Suzie zat tijdens de avondmaalsdienst naast Mary. Tijdens het inzegenen en ronddienen 
van het avondmaal zat Suzie te denken aan de film die ze de vorige dag gezien had. 
Ze schrok toen Mary haar aanstootte om van het avondmaal te nemen. 

• Is er nog enig verband tussen Suzie's ogenschijnlijk eerbiedige houding en haar 
innerlijke gevoelens? 

• Wat zou elk meisje kunnen doen om tijdens het ronddienen van het avondmaal meer 
toewijding te betonen? 

4. Elly ging helemaal op in de toespraak van haar bisschop. Hij sprak over bekering, en zij 
kreeg een heel vredig gevoel in het besef dat dit werkelijk een heel mooi aspect van het 
evangelie is. 

• Hoe toonde Elly haar toewijding? 

• Wat voor zegeningen kan iemand door een toegewijde houding ontvangen? 

5. Erna was uitgenodigd om bij Karen naar een populaire nieuwe CD te komen luisteren. 
Zij had echter ook gehoord dat haar andere vriendin, Annie, ziek was. Zij bedacht dat zij 
zaterdag haar moeder geholpen had met koekjes bakken, en besloot er daarvan wat mee 
naar Annie te nemen in plaats van naar Karen te gaan. 
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• Waaruit blijkt de toewijding van Erna? 

• Hoe zou zij die toegewijde houding kunnen verloren hebben als zij naar het huis van 
Karen was gegaan? 

Wij kunnen onze toewijding tonen door middel van woord, goede gedachten, gewijde 
muziek en goede daden. Maak duidelijk dat toewijding werkelijk in het leven en de 
handelingen tot uiting komt, namelijk door onze Hemelse Vader te gehoorzamen. 

Citaat Lees de volgende uitspraak van president Benson voor: 

'Het doel van de sabbat is zich geestelijk weer te verheffen, onze verbonden te hernieuwen, 
te aanbidden, te rusten en te bidden. Het doel van die dag is de geest te voeden zodat wij, 
door Gods geboden te onderhouden, ons onbesmet van de wereld mogen bewaren' (Ezra 
Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties; Salt Lake City : Deseret Book 
Co., 1974, blz. 10-14). 

Wij dienen ons nader op onze sabbatsactiviteiten te bezinnen 

Bespreking • Hoe kunnen wij te weten komen wat wij op de sabbat moeten doen en laten? 

• Zou jij prijs stellen op een lijstje van alle dingen die je op de sabbat moet doen en laten? 

Leg uit dat de joden vroeger de door hen ontvangen richtlijnen voor de sabbatheiliging niet 
opvolgden. Strikte rabbijnse regels werden opgesteld om hen te laten weten wat zij wel en 
wat zij niet konden doen. Hier volgen enige van die regels: 

1. 'Bepaalde soorten knopen mochten niet gelegd of losgemaakt worden. Men mocht wel 
een knoop losmaken als men dat met één hand kon doen. 

2. 'Het was niet toegestaan een vuur te doven of aan te steken. 

3. 'Er mocht niet verder gereisd worden dan ongeveer 1,5 kilometer. Deze afstand, die als 
een "sabbatsreis" bekend werd, was de afstand heen en terug tussen de tabernakel en de 
verst gelegen tenten van het kamp in de tijd van Mozes. Wie die afstand overschreed, 
werd beschouwd als aan het werk zijnde en beging daarom een zonde' ('Is It Lawful to 
Do Good on the Sabbath', New Testament Daily Teacher Manual, 1980/1981, blz. 97). 

4. 'Of een ei dat door een kip die de wet niet kende, op de sabbat gelegd was, ook op de 
sabbat gegeten kon worden, was nog zo'n vraagstuk. De ene rabbi stond het wel toe, de 
andere niet' (zie Albert E. Bailey, Daily Life in Bible Times; New York: Charles Scribner's 
Sons, 1943, blz. 255). 

Citaat Leg uit dat wij in plaats van dergelijke beperkingen, aanwijzingen voor deze laatste dagen 
omtrent de sabbatdag hebben ontvangen. 

'De Heer heeft in deze tijd, onze tijd, veel nadruk gelegd op het belang van het 
onderhouden van de sabbat. ( . . . ) 

'Wij leven in een maatschappij die de sabbat ontheiligt; daarom moeten wij ( . . . ) wel in de 
wereld, maar niet van de wereld zijn. ( . . . ) 

'Het is niet nodig om op de sabbat naar de winkel te gaan. In de stad Zion wordt op de 
sabbat niet gewinkeld. 

'Op de sabbat hoeven we niet naar amusementsgelegenheden te gaan; het is evenmin 
nodig op die dag te gaan vissen of jagen. 

'Wij kunnen heel goed op de sabbat volgens de door de Heer in de Leer en Verbonden 
gegeven aanwijzingen leven, als wij dat tenminste echt willen' (Marion G. Romney, 
Conference Report, april 1974, blz. 116-117; of Ensign, mei 1974, blz. 80). 

• Wat is volgens LV 59:9 één van de hoofddoelen van de sabbat? (Onszelf onbesmet van 
de wereld te bewaren.) 

• Hoe kunnen wij beoordelen of een bepaalde activiteit ons onbesmet van de wereld 
bewaart? 

Persoonlijke evaluatie Schrijf de volgende vragen op het bord en laat de jongevrouwen deze boven de 
rechterkolom van hun blaadje schrijven: 

1. Bereik ik iets goeds met deze activiteit? 

2. Is het geestelijk opbouwend? 

3. Zou Jezus het doen? 

Laat elk meisje haar eigen blaadje gebruiken om de vragen voor zichzelf te beantwoorden. 
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Leerkracht Deze richtlijnen geven ons een maatstaf om vast te stellen of een bepaalde activiteit 
passend is voor de sabbat. Een dergelijke benadering vergt meer volwassenheid dan 
het hebben van een regel voor elke situatie. Wij zullen beter in staat zijn om onze 
sabbatsactiviteiten doelmatig te bepalen als wij daarbij in gedachten houden wat het doel 
van de sabbat is en dat wij er dienen naar te streven onszelf onbesmet van de wereld te 
bewaren. 

Citaat Lees na de bespreking van de drie vragen volgende uitspraak van één van onze kerkleiders 
voor: 
Thuis of in de kerk, uw gedachten en gedrag dienen altijd in overeenstemming te zijn 
met de geest en de bedoeling van de sabbat. Amusements- en recreatiegelegenheden 
kunnen zeker op daarvoor geschikte momenten een goed doel dienen, maar zij dragen niet 
bij tot uw geestelijke groei en zullen u evenmin "onbesmet van deze wereld bewaren". 
Integendeel, zij zullen u eerder "de volheid der aarde" onthouden, die de Heer heeft 
beloofd aan allen die de wet van de sabbat onderhouden. Wanneer u er een gewoonte van 
maakt de wet van de sabbat te overtreden, geeft u, door die "niet te heiligen", een ziel vol 
vreugde op voor een vingerhoedje vol plezier. U geeft dan veel teveel aandacht aan uw 
stoffelijke verlangens ten koste van uw geestelijke gezondheid' (Harold B. Lee, Decisions for 
Succesful Living; Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973, blz. 147-148). 

Uitreikblad Geef elk meisje een zelfgemaakte meetlat en spoor haar aan de sabbat meer te gaan 
'heiligen' door activiteiten aan die drie richtlijnen af te meten. Getuig van het belang en de 
zegeningen van het heiligen van de sabbat. 
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Het getuigenis Les 

13 

DOEL Elke jongevrouw laten weten hoe een getuigenis te verkrijgen, te versterken en te delen. 

VOORBEREIDING 1. Breng wat zaden en een potplant mee naar de les. 

2. Maak een poster met daarop de volgende definitie: 
Een getuigenis is de van de Heilige Geest ontvangen zekerheid dat: 
a. Jezus de Zoon van God en de Heiland van de wereld is. 
b. Joseph Smith een profeet van God is die het evangelie hersteld heeft. 
c. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen de enige ware kerk 

is en dat die in deze tijd door een profeet wordt geleid. 
3. Schrijf de volgende teksten elk op een apart papiertje: Alma 32:27; LV 11:22; Moro. 10:4; 

Joh. 7:17; Alma 5:46. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Inleiding 

Laat de klas de zaden en de plant in de pot zien. 

• Wat is het verband tussen die twee dingen? 

• Wat moet er gebeuren om de zaadjes tot planten te laten uitgroeien? 

Laat zien dat Alma, in het Boek van Mormon, een zaadje met iets anders vergeleek. 
Laat de jongevrouwen Alma 32:27-28 lezen om te zien waar hij het mee vergeleek. 
(Het woord van God.) 

• Hoe noemen we een kennis van de waarachtigheid van Gods woord? (Een getuigenis.) 

Poster en bespreking Laat de poster met ouderling McConkie's definitie van een getuigenis zien (zie onder 
'Voorbereiding') en laat één van de jongevrouwen deze voorlezen. Leg uit dat ons 
getuigenis niet volledig is wanneer al deze belangrijke elementen daarin niet aanwezig zijn. 
Laat de poster gedurende de gehele les op een goed zichtbare plaats hangen (zie Bruce 
R. McConkie, verslag van de conferentie van het Gebied La Paz [Bolivia], 1977, blz. 7). 

Elk meisje kan een eigen getuigenis verkrijgen 

Tekst Wijs erop dat dezelfde Alma die het verkrijgen van een getuigenis had vergeleken met het 
groeien van een zaadje, zelf een heel sterk getuigenis had. Hoewel Alma in zijn jonge jaren 
een engel had gezien (Mos. 27:8-15) moest hij toch voor zichzelf te weten komen dat het 
evangelie waar is. 

Laat één van de jongevrouwen Alma 5 :45-46 voorlezen. 

• Hoe had Alma zijn eigen getuigenis verkregen? 

Leg uit dat niemand met een getuigenis geboren wordt en dat voor velen het werkelijk 
verkrijgen van een getuigenis begint op de leeftijd van de jongevrouwen in uw klas. 

Vragen ter overweging • Heb jij een getuigenis van het evangelie zoals op de poster geformuleerd? 

• Kun jij werkelijk net als Alma zeggen: 'Nu weet ik zelf ? 

• Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe je een getuigenis kunt verkrijgen als je dat nog niet 
hebt? 

Citaatbespreking President Spencer W. Kimball heeft gezegd dat iedereen een getuigenis kan verkrijgen: 
'Wij kunnen allemaal de vaste zekerheid verkrijgen dat God werkelijk leeft; dat het actieve 
leven van Christus blijft voortduren ( . . . ) ; dat de goddelijke herstelling door Joseph Smith 
werkelijk gebeurd plaatsgevonden heeft. ( . . . ) Elk verantwoordelijk individu kan dit zo 
zeker weten als de zekerheid dat de zon schijnt. Iemand die die zekerheid niet verkregen 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Aanschouwelijk 
onderwijs en 
tekstbespreking 
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heeft, geeft tegelijk toe dat hij de prijs daarvoor niet betaald heeft' (Faith Precedes the 
Miracle; Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972, blz. 13-14). 

• Wat moet men volgens president Kimball doen om 'de prijs te betalen'? (Een kennis, of 
getuigenis, van God, Christus en Joseph Smith en de herstelling verkrijgen.) 

In de Schriften staat wij volgens andere profeten nog meer moeten doen om de prijs te 
betalen voor het verkrijgen van een getuigenis. 

Activiteit en Deel de klas, als die groot genoeg is, in vier of vijf groepjes en geef elke groep een papiertje 
schriftbespreking met een tekst: Alma 32:27; LV 11:22; Moro. 10:4; Joh. 7:17 en Alma 5:46. Als de klas daar te 

klein voor is, kunt u de jongevrouwen alleen of in paren laten werken. Stel elk groepje, 
nadat zij de hun toegewezen tekst hebben gelezen, de volgende vraag: 

• Wat is, volgens de tekst die je net hebt gelezen, een deel van de prijs die je moet betalen 
om een getuigenis te krijgen? 

Schrijf de antwoorden met de bijbehorende teksten op het bord, en bespreek hoe elk ertoe 
kan bijdragen een getuigenis te krijgen. 

Verlang te geloven (Alma 32:27). 
Bestudeer de Schriften en de woorden van de 

hedendaagse profeten (LV 11:22). 
Bid met een zuivere bedoeling (Moro. 10:4). 
Leef volgens de evangeliebeginselen (Joh. 7:17). 
Vast en bid (Alma 5:46). 

Opmerking: Laat dit lijstje op het bord staan; er wordt later in de les nog op teruggekomen. 

• Wat moet je nadat je de prijs van verlangen, studie, gebed, rechtschapen leven en vasten 
betaald hebt, nog doen om het proces van het verkrijgen van een getuigenis af te maken? 

Laat de jongevrouwen Moro. 10:4 nog eens lezen als zij geen goed antwoord op deze vraag 
kunnen geven. 

Alle getuigenissen komen door de macht van de Heilige Geest, of dit nu plotseling dan wrel 
langzaam gebeurt. Een getuigenis wordt door verschillende mensen op verschillende 
manieren ontvangen, maar het wordt vaak beschreven als een brandend gevoel in ons hart 
of een gedachte die in ons verstand opkomt. (Zie LV 8:2-3; 9:8; Luc. 24:32.) 

Citaat 'Een ooggetuige [is] niet genoeg. Zelfs het getuigenis van de oorspronkelijke apostelen 
moest geworteld zijn in het getuigenis van de Heilige Geest. Een profeet heeft ons verteld 
dat het getuigenis van de Heilige Geest een indruk achterlaat op onze ziel die groter is dan 
"het bezoek van een engel"' (Dallin H. Oaks, De Ster, januari 1991, blz. 28). 

Een eigen getuigenis brengt vele zegeningen met zich mee 

Verhaal en bespreking Eenmaal een jongevrouw een getuigenis verkregen heeft, brengt dat ook andere 
zegeningen met zich mee. Laat de jongevrou wen naar het volgende verhaal luisteren en 
nagaan welke zegeningen een meisje van hun leeftijd ontving als gevolg van haar 
getuigenis van het evangelie. 

'Toen Julie (Wang) in mei 1972 door één van de straten van de stad Kaohsiung in Taiwan 
wandelde, zag zij twee jonge vreemdelingen aan elke voorbijganger een papiertje geven. 
Zij nam ook zo'n papiertje aan en ontdekte al gauw dat er een korte boodschap met 
betrekking tot de herstelling van het evangelie van Jezus Christus op stond. ( . . . ) Julie was 
zorgvuldig met evangelieleringen grootgebracht en voelde zich door de Geest gedrongen 
meer over die herstelling aan de weet te komen. Zij zond de kaart terug en kreeg vrijwel 
meteen bezoek van de zendelingen. Vanaf het moment dat zij er over hoorde, wist zij dat 
het evangelie waar was en wilde ze zich laten dopen. 

'Julie's vader [die de voorganger van hun kerk was] begreep niets van Julie's verzoek. (. . .) 
Toch nam hij de boodschap van de herstelling ook aan nadat Julie hem meer over De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen had verteld. 
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'Op zondag 1 april 1973 ging Julie met haar vader en moeder en 62 andere leden van de 
K'e Liao-kerk naar ons kerkgebouw in Kaohsiung. Met tranen in de ogen zag Julie die dag 
hoe haar vader en moeder, die haar altijd zo dierbaar waren geweest, zich lieten dopen. 
'(. . .) Door de kracht, de moed en het getuigenis van een meisje van vijftien was een hele 
geloofsgemeenschap tot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 
gebracht' (Malan R. Jackson, 'Julie Wang', New Era, juni 1973, blz. 7). 

• Welke zegen bracht Julie's getuigenis in haar eigen leven en in dat van veel anderen? 

Verhaal en bespreking Wijs erop dat een voorval in het leven van een jonge bekeerlinge in het volgende verhaal 
een beeld geeft van meer persoonlijke gevolgen van een getuigenis. Ga na wat voor 
zegeningen zij door haar getuigenis in haar leven ontving. 

'Ik was nog maar pas gedoopt toen ik tot de ontdekking kwam dat ik geopereerd moest 
worden. Toen een vriendin, die geen lid van de kerk was, mij in het ziekenhuis kwam 
opzoeken, vertelde ik haar dat ik lid van de kerk was geworden. Haar reactie was dat ik in 
het ziekenhuis terecht gekomen was omdat ik lid was geworden van een kerk die niet in 
Christus geloofde. Ik was stomverbaasd dat zij zo weinig van de kerk afwist, hoewel zij 
naar mijn weten toch verscheidene jaren tussen leden van de kerk had gewoond. 

'Ik had nog nooit eerder mijn getuigenis gegeven, maar op dat moment voelde ik heel sterk 
dat ik dat nu toch moest doen. Ik vertelde haar dat wij wel degelijk in Jezus Christus 
geloven, dat Hij de Zoon van God is, dat Joseph Smith een profeet van God was en dat de 
kerk in deze tijd nog steeds openbaringen ontvangt. 

'Ik overtuigde mijn vriendin niet dat zij lid van de kerk moest worden, maar uit deze 
ervaring putte ik wel een onbeschrijflijke innerlijke kracht. Deze kracht kwam mij bij mijn 
herstel zeer goed van pas en is sindsdien altijd een grote bron van troost voor me geweest.' 

• In welk opzicht kan het geven van je getuigenis je ten goede komen? 

• Hoe komt het dat het geven van je getuigenis je innerlijke kracht en troost verschaft? 

Getuigenis Vertel de klas dat elk meisje een getuigenis en de zegeningen die daarmee gepaard gaan, 
van de leerkracht kan ontvangen als zij maar bereid is om de prijs daarvoor te betalen. 

Aanschouwelijk 
onderwijs en 
bespreking 

Citaat en bespreking 

Een getuigenis moet je voortdurend versterken en anderen erin laten delen 

• Heeft een meisje de zekerheid dat een getuigenis, dat zij eenmaal heeft verkregen, ook 
altijd bij haar zal blijven? 

Laat de klas de plant zien. 

• In welk opzicht kan deze plant met het getuigenis van een jongevrouw worden 
vergeleken? (Beiden moeten voortdurend verzorgd worden.) 

• Wat gebeurt er met een getuigenis als het niet goed verzorgd wordt? 

• Waardoor kan een meisje haar getuigenis verliezen? (Mogelijke antwoorden: de sabbat 
niet heiligen, gebed en evangeliestudie verwaarlozen, de voorkeur geven aan wereldse 
zaken boven geestelijke zaken, het woord van wijsheid overtreden.) 

• Als ik deze plant goed blijf verzorgen en water geven, wat gebeurt er dan mee? 

Hetzelfde geldt voor een getuigenis. 

• Hoe kunnen we een sterk getuigenis behouden? 

Verwijs nog eens naar het bord en laat de jongevrouwen goed begrijpen dat zij hun 
getuigenis kunnen versterken door dezelfde dingen te doen die zij gedaan hebben om hun 
getuigenis te verkrijgen. 

Leg uit dat één van de manieren waarop een getuigenis versterkt kan worden, is het te 
geven. 

Ouderling Gordon B. Hinckley heeft eens gezegd: 'Wanneer we eenmaal een getuigenis 
hebben ontvangen, rust op ons de plicht dit aan anderen door te geven' (Conferentieverslag 
van het Gebied Seoel (Korea), 1975, blz. 12; cursivering toegevoegd). 

• Waarom is het onze plicht anderen deelgenoot te maken van ons getuigenis? 
(Zie LV 88:81.) 

• Eén op de vier avondmaalsdiensten in de kerk is een getuigenisdienst. Waarom denk je 
dat zo is? 

113 

Les 13 



• Wat zijn je gevoelens wanneer je iemand anders een krachtig getuigenis van het 
evangelie hoort geven? 
• Wat voor invloed heeft dat op je eigen getuigenis? 

Wijs erop dat ons eigen getuigenis versterkt wordt door het te geven en door dat van 
anderen te horen. 

Een meisje had eens de volgende ervaring toen zij haar getuigenis gaf: 

Verhaal 'Het is merkwaardig hoe je getuigenis met sprongen vooruitgaat wanneer je er anderen 
over vertelt. Ik ben mijn hele leven al lid van de kerk en heb altijd mijn best gedaan om ook 
te doen wat de kerk ons leert. Ik dacht dat mijn getuigenis minstens zo groot was als dat 
van wie dan ook, maar ik had het eigenlijk nooit gegeven. O zeker, mijn naaste vriendinnen 
wisten wel wat ik geloofde, maar dat was dan ook alles. 

'Op een dag hoorde ik in een seminarieles mijn naam met die van nog twee anderen 
afroepen om naar voren te komen en mijn getuigenis te geven. Het gaf me een hele schok; 
eigenlijk was ik doodsbang. Toen het mijn beurt was, stond ik daar maar en wist niet wat ik 
moest zeggen. Toen begonnen de woorden ineens te komen. Ik stortte gewoonweg mijn 
hart uit. Ik getuigde dat Jezus de Christus is, dat de kerk waar is en dat Joseph Smith een 
profeet van God was en dat de huidige president van de kerk ook. 

'Toen ik uitgesproken was, had ik een warm, heel bijzonder gevoel in mijn binnenste. 
Mijn getuigenis was sterker geworden; ik kon het voelen. Het was net als het versneld zien 
uitbloeien van een bloem in een film.' 

Wijs nog eens op de poster en laat zien dat het getuigenis van dit meisje alle door ouderling 
McConkie genoemde elementen bevatte. 

Vragen ter overweging • Hoe groot is jouw getuigenis? 

• Wat doe je eraan om het te versterken? 

• Wanneer heb je voor het laatst je getuigenis gegeven? 

Getuigenis Geef de jongevrouwen uw eigen getuigenis wanneer u zich daartoe gedrongen voelt. 
Uit uw vertrouwen dat elk meisje voor zichzelf kan weten dat Jezus de Christus is, dat 
Joseph Smith een profeet was, dat in deze tijd De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen 
der Laatste Dagen de enige ware kerk is en dat wij in deze tijd leiding ontvangen van een 
levende profeet. Spoor de jongevrouwen aan om binnen een maand hun getuigenis te 
geven. 
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Schriftstudie Les 

27 

DOEL Het verlangen van elk meisje ontwikkelen om dagelijks de Schriften te bestuderen. 

VOORBEREIDING 1. Breng voor elk meisje papier en potlood mee. 
2. Zorg voor één of meer van de in de inleiding genoemde voorwerpen. 

3. Schrijf de volgende schriftteksten op aparte kaartjes of briefjes en doe die in een schaal. 
Maak zo nodig meerdere kaartjes met de teksten zodat u voor elk meisje tenminste één 
kaartje hebt. 

Matt. 18:15 
2 Ne. 32:9 
LV 121:7-8 
Jak. 1 :5 -6 

4. Maak voor elk meisje een boekelegger volgens het voorbeeld aan het eind van de les. 
(Gebruik daar stevig papier voor als dat mogelijk is.) 

5. Vraag twee of drie jongevrouwen een week van tevoren te bedenken wat hun 
lievelingstekst is, om dat in deze les te vertellen. Vraag hen ook te vermelden waarom 
dat hun lievelingstekst is. 

6. Naar keuze: Wijs een meisje aan om het artikel 'Het is niet zo dwaas om iets goed te 
overdenken' voor te lezen of te vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Laat één of meer van de volgende voorwerpen zien: een blikje voedsel zonder etiket, een 
fles met vloeistof zonder etiket, een patroon voor een jurk zonder instructies, of een recept 
waar geen instructies op staan. Laat van elk voorwerp zien wat eraan ontbreekt. 

• Hebben we zo wat aan deze dingen? 

• Zou jij weten hoe je ze moet gebruiken? 

• Wat voor nut hebben instructies voor ons? (Zij geven ons aanwijzingen waardoor wij 
weten hoe wij bepaalde voorwerpen moeten gebruiken en bepaalde dingen kunnen 
bereiken.) 

• Wanneer hebben wij instructies in ons leven nodig? 

• Waar zijn instructies voor het leven te vinden? (Laat één van de standaardwerken zien.) 

Tekst Schrijf 2 Ne. 33:4-5 op het bord. 

Laat de jongevrouwen deze tekst doorlezen en bedenken hoe zij de redenen van Nephi 
over de noodzaak om de Schriften te bestuderen op zichzelf kunnen toepassen. 
U kunt hun antwoorden op het bord schrijven. 

Leerkracht 

Activiteit 

Dankzij vele offers in het verleden beschikken wij vandaag over de Schriften 

Door alle tijden heen hebben profeten de opdracht gehad om wat zij van de Heer 
vernamen op te schrijven. De profeten en kroniekschrijvers hebben vele offers in het 
verleden gebracht zodat wij over de Schriften kunnen beschikken. 

Geef elk jongevrouw papier en potlood. Geef elk een exemplaar van één van de 
standaardwerken en vraag hun het boek dat zij voor zich hebben over te schrijven. Laat ze 
bij het eerste vers beginnen. Laat hen twee of drie minuten schrijven en dan ophouden. 

• Hoe lang zou het duren voordat je aan deze snelheid het hele boek had overgeschreven? 

Laat de klas goed voelen hoe moeizaam het gaat om iets met de hand over te schrijven en 
hoeveel tijd en concentratie daarvoor nodig is. Laat daarna goed uitkomen hoe moeilijk het 
voor de profeten geweest moet zijn om die geschriften op metaal te graveren of op rollen te 
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schrijven. Toen die geschriften eenmaal op platen of rollen stonden, waren er weer 
maanden werk en rechtstreekse hulp van de Heer nodig om ze van de oorspronkelijke taal 
in andere talen te vertalen. 
• Het vertalen en overschrijven van de Schriften heeft in het verleden al veel tijd en 
inspanning gekost. Welke andere offers en krachtinspanningen zijn er nog nodig geweest 
zodat wij in deze tijd over de Schriften kunnen beschikken? 

Mogelijke antwoorden zijn: 

1. De inspanningen van Nephi en zijn broers om de koperen platen in bezit te krijgen 
(1 Ne. 3 -4 ) . 

2. Het moeizame werk van Mormon om van de grote platen van Nephi een samenvatting 
te maken en de platen van Mormon te schrijven die Joseph Smith tot het Boek van 
Mormon heeft vertaald. (WvM 1-5; Mrm. 1:1-5; 5:8-9; 6:6.) 

3. Moroni's eenzame worsteling om de gouden platen af te maken en te begraven. 
(Mrm. 8:1-5; Mro. 1:1-4.) 

4. Het lijden, de vervolging en het martelaarschap van Joseph Smith omdat hij het Boek 
van Mormon vertaald had en had meegeholpen aan de wederoprichting van de kerk van 
Jezus Christus op aarde. (GJS 1:30-67; LV 135:1-3.) 

(De schriftuurplaatsen zijn ten behoeve van de leerkracht en hoeven niet aan de klas te 
worden voorgelezen.) Leg er de nadruk op dat die mannen een ogenschijnlijk onmogelijke 
taken hadden gekregen en dat het dankzij hun inspanningen is dat wij in deze tijd Gods 
woord in geschreven vorm op aarde tot onze beschikking hebben. 

Klaslid- en 
tekstbespreking 

Citaat 

Leerkracht 

Oplossingen 
de Schriften 

Wij kunnen leren ons in de Schriften te verheugen 
Laat de aangewezen jongevrouwen vertellen wat hun lievelingstekst is en waarom. 

• Hoe stond Nephi tegenover de Schriften? (Laat eerst 2 Ne. 4:15 lezen voordat deze vraag 
beantwoorden.) 
• Wat wil het zeggen dat onze ziel zich in de Schriften verheugt? (Blij zijn de Schriften te 
hebben, graag erin studeren, ze op prijs stellen.) 

Wijs erop dat wij ons steeds meer in de Schriften gaan verheugen naarmate we daarin meer 
antwoorden op onze problemen vinden. 
Lees de klas de volgende ervaring van Parley P. Pratt, één van de eerste leiders van de kerk, 
voor. Hij had deze ervaring bij het lezen van het Boek van Mormon: 

'Ik opende het gretig en las het titelblad. Daarna las ik het getuigenis van verschillende 
getuigen over de manier waarop het boek gevonden en vertaald was. Daarna begon ik aan 
de eigenlijke inhoud. Ik las de hele dag; eten was een last, ik had helemaal geen trek; toen 
de avond viel vond ik slapen een last, want ik las liever dan te slapen. 

'Tijdens het lezen voelde ik de Geest des Heren op mij en ik wist en begreep, zo goed als 
iemand weet en begrijpt dat hij bestaat, dat het boek waar was. Mijn vreugde was als het 
ware volmaakt en deze vreugde was meer dan een compensatie voor alle verdriet, offers en 
werk van mijn leven.' (Autobiography of Parley Parker Pratt; Salt Lake City: Deseret Book 
Co. , 1938,blz. 37). 

Leg uit dat de Schriften persoonlijke openbaringen aan de profeten zijn en dat ze, wanneer 
we ze lezen, persoonlijke openbaring voor ons kunnen worden. Wanneer dat gebeurt, 
voelen we dat onze ziel zich verheugt in de Schriften. 
Laat elk meisje één of meer tekstkaartjes uit de schaal nemen. Vraag hen de op hun kaart uit 
geschreven tekst op te zoeken en te lezen. Lees de klas de volgende situaties voor en laat de 
jongevrouwen nagaan of de door hen gelezen tekst een oplossing voor het gestelde 
probleem biedt. Laat dan het meisje of de meisjes met de toepasselijke tekst u die 
voorlezen. 

Judi is heel populair op school. Haar vriendin, Suzie, is erg jaloers op Judi en begint een 
gerucht te verspreiden dat de reputatie van Judi schaadt. Wat zou Judi nu moeten doen? 
(Zie Matt. 18:15.) 
Mary is er erg op gebrand op school goed te presteren. Ze vindt dat ze hulp nodig heeft om 
haar uiterste best te doen maar weet niet waar zij die hulp kan krijgen. Wat zou ze moeten 
doen? (Zie 2 Ne. 32:9.) 
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Doortje heeft kort geleden één van haar naaste familieleden verloren. Het verlies kwam 
geheel onverwacht en ze is door verdriet overmand. Waar kan zij troost en bemoediging 
vinden? (Zie LV 121:7-8.) 

Twee zendelingen kloppen bij Anja aan de deur en mogen binnenkomen. Tijdens hun 
gesprek krijgt Anja een groot verlangen om te weten te komen of wat de zendelingen 
vertellen waar is. Wat kan zij doen? (Zie Jak. 1:5-6.) 

• Heeft één van jullie ooit leiding in de Schriften gevonden om een probleem op te lossen? 

Geef de jongevrouwen enige tijd om over hun ervaringen te vertellen en uit te leggen hoe 
de Schriften hen geholpen hebben. Geef zo mogelijk een voorbeeld uit uw eigen leven. 

Uitleg Stel de jongevrouwen voor om teksten die een speciale betekenis voor hen hebben uit het 
van de leerkracht hoofd te leren. 

Leerkracht Leg uit dat wij de Schriften zodanig kunnen lezen en bestuderen dat zij ons meer gaan 
aanspreken en meer vreugde geven. Een jongevrouw die geregeld de Schriften begon te 
bestuderen, vertelt ons het volgende over de manier waarop haar studie haar leven heeft 
verrijkt en vreugde heeft gegeven. 

Citaat Laat de aangewezen jongevrouw het artikel 'Over iets nadenken is niet zo dwaas' 
voorlezen. 

'Ik begon een beetje te begrijpen hoe alle heilige mannen van God Hem en het evangelie 
leren kennen. Het is geen gave voor een klein select groepje, maar eerder een zegen die op de 
wet van gehoorzaamheid berust en op veel uren van studie. 

'Door het lezen van de Schriften ( . . . ) leerde ik enkele grondbeginselen aangaande 
nadenken en zoeken. 
'1. Ga altijd in gebed voordat je in de Schriften begint te lezen. Breng je gedachten tot rust en 

sluit de wereld buiten. Bid ook steeds onder het lezen - wanneer bepaalde gedachten 
van het evangelie je ziel beginnen te verlichten of wanneer je vragen mocht hebben. 
Aarzel nooit om je Vader om raad te vragen. 

'2. Zorg ervoor dat je onder het lezen altijd papier en potlood bij de hand hebt. Dat werkt heel 
stimulerend en leidt er vaak toe dat in een wat vastgeroest brein nieuwe doelen, 
treffende ideeën of originele gedachten opkomen. 

'3. Doe het langzaam aanl De studie is geen wedstrijd. Voordat je naar bed gaat, hoef je geen 
voorgeschreven aantal hoofdstukken uitgelezen te hebben. Besteed desnoods dagen aan 
een enkel hoofdstuk of zelfs aan een enkel vers. Leer teksten uit het hoofd en ze zullen 
je op ongekende manieren gaan aanspreken doordat je betekenissen gaat begrijpen 
waar je voordien geen erg in had, betekenissen die op je huidige leven betrekking 
hebben. 

'4. Stel vragen onder het lezen van de Schriften. ( . . . ) Formuleer je vraag en leg die dan aan de 
Heer voor. Toen ik dat deed, gingen de deuren van mijn hart wijd open en kreeg de 
Heilige Geest ruimte om in mij te verblijven. 

'5. Onderbreek gedurende de dag enkele malen het werk waar je mee bezig bent en denk na over de 
gedachte die je zo diepgaand hebt bestudeerd. Denk bijvoorbeeld eens goed na over de ware 
woorden: 'Heb uw naasten lief als uzelf.' Herhaal die tekst steeds weer, let op alles wat 
je doet en houd die gedachte op een kaartje bij je. 

'Het komt er allemaal op neer dat je jezelf wat tijd moet gunnen; het gaat om een dagelijkse 
vernieuwing. Het zal je voldoening schenken doordat je nieuwe inzichten verkrijgt. Het zal 
je leven een bepaalde wending geven en zelfs tot dagelijkse openbaring leiden. 

'Door al dat nadenken ga je een waar en diep begrip van het evangelie, onze zending en 
Gods heerlijkheid krijgen. Door dit nadenken geef je meermalen de Heilige Geest de 
gelegenheid een zoete vrede in je gemoed te brengen en je hele wezen te verlichten met 
waarheid. ( . . . ) 

'[President Joseph Fielding Smith] heeft gezegd: "Mijn hele leven lang heb ik de beginselen 
van het evangelie bestudeerd en erover nagedacht, en heb ik getracht volgens de wetten van 
de Heer te leven. Daardoor is er een grote liefde voor Hem en zijn werk in mijn hart 
gekomen en ook voor allen die zijn werk op deze aarde vooruit helpen" (Conference 
Report, oktober 1971, blz. 6; cursivering toegevoegd). 

'Gun jezelf de tijd om over iets goed na te denken. Het is de sleutel tot ongelofelijke vreugde en 
kennis in dit sterfelijke bestaan. 
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'[De Heiland heeft eens gezegd:] "Ik laat u deze woorden om ze in uw hart te overwegen, 
en Ik geef u daarbij dit gebod: Roep Mij aan zolang Ik nabij ben -

' "Nader tot Mij en Ik zal tot u naderen" (LV 88:62-63).'(Susan Hill, 'Over iets nadenken is 
niet zo dwaas', Nezu Era, mei 1976, blz. 49 -50). 

Samenvatting Wijs erop dat goed nadenken van de Schriften ons meer vreugde bij onze schriftstudie zal 
geven en ons nader tot de Heiland zal brengen. 

Tot slot: De sleutel tot geluk 

Citaat Lees het volgende citaat voor om te onderstrepen welke belangrijke rol de Schriften in ons 
leven spelen: 'Er komt een moment in ons leven dat wij, ieder voor zich, de Schriften 
moeten ontdekken - en dat niet eenmaal, maar keer op keer' (Spencer W. Kimball, 'How 
Rare a Possession - the Scriptures', Ensign, september 1976, blz. 4). 

Ook heeft een profeet van de Heer ons opgedragen dagelijks in het Boek van Mormon te 
lezen. 
President Ezra Taft Benson heeft gezegd: 'Er is een boek dat wij dagelijks dienen te 
bestuderen, zowel individueel als in gezinsverband, namelijk het Boek van Mormon.' 
('Een heilige taak', De Ster, 1986, nr. 6, blz. 74.) 

'Wij hebben het nodig om ons dagelijks te verdiepen in dit boek, dat iemand "door het 
naleven van de leerstellingen ervan dichter bij God zal brengen dan welk ander boek ook" 
(History of the Church, deel 4, blz. 461).' ('De aarde overspoelen met het Boek van Mormon', 
De Ster, januari 1989, blz. 3.) 

Uitreikblad Geef elke jongevrouw een boekelegger. (Zie onderstaand voorbeeld.) Laat elk meisje op de 
achterzijde van de boekelegger schrijven op welk tijdstip van de dag zij in de Schriften gaat 
lezen. Het zal haar goed doen, zelfs als ze maar een paar verzen per dag leest. Spoor de 
jongevrouwen aan de boekelegger bij hun schriftlezing te gebruiken; dat herinnert hen 
steeds weer aan hun belofte om dagelijks de Schriften te bestuderen en tevens aan het feit 
dat het bestuderen en overdenken van de Schriften een sleutel voor hun verhoging en 
geluk is. 
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Zonde weerstaan Les 

27 

DOEL Elk meisje laten beseffen dat zij zichzelf sterk genoeg moet maken om verleidingen het 
hoofd te kunnen bieden. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 15: Lokmiddelen, vallen en strikken; zie achterin het lesboek. (Tracht zo mogelijk 
wat echte lokmiddelen of vallen te krijgen.) 

2. Zorg voor elk meisje voor papier en potlood. 

3. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Waarschuwing: Spendeer geen tijd aan discussies over de leringen van Satan. Vermijd 
verhalen over ervaringen die personen met Satan hebben gehad. 
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AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Leren wie Satan is, wat zijn doeleinden zijn en hoe groot zijn macht is, kan de 

jongevrouwen helpen om verleidingen het hoofd te bieden 
Aanwijzingen Geef elk meisje potlood en papier en laat hen op hun blaadje onder elkaar de cijfers één tot 

tien zetten. Lees dan de volgende aanwijzingen voor en laat de jongevrouwen bij het 
nummer van de aanwijzing neerschrijven op wie naar hun idee deze aanwijzing slaat. 
Niemand mag iets zeggen totdat alle aanwijzingen voorgelezen zijn. 

De aanwijzingen: 

1. Ik ben een geestkind van onze Hemelse Vader. 

2. Ik ben als geest jouw broer. 

3. Ik was ook in de raadsvergadering in de hemel aanwezig. 

4. Ik was een engel van God. 

5. Ik had gezag in de tegenwoordigheid van God. 

6. Ik werd ook wel 'Zoon van de morgen' genoemd. 

7. Ik kwam in opstand en verwierp het plan van onze Hemelse Vader. 

8. Vele van mijn geestesbroers en -zusters volgden mij. 

9. Ik heb enkel een lichaam van geest. 

10. Ik voerde één derde deel van de hemelse heirscharen weg uit de tegenwoordigheid van 
de Heer. 

(Antwoord: Satan, of Lucifer.) 

Vergelijk alle antwoorden met elkaar en stel vast wie er het eerste achter kwam dat het 
Satan of Lucifer was. 

Bespreking • Hoe kwam het dat sommige beschrijvingen van Satan je een beetje in de war hebben 
gebracht? 

• Wat voor naam hebben we nog meer voor Satan? (De duivel, verwoester, de kwade, 
verderf, prins van alle duivels, de draak, slang, verleider, de vader van alle leugens, en nog 
vele andere.) 

Tekst • Kun je enkele dingen noemen die Satan op aarde tracht te bereiken? (Laat de 
jongevrouwen ter beantwoording van deze vraag Moz. 4 : 3 - 4 lezen.) (Satan trachtte de 
vrije wil van de mens te vernietigen, Gods macht over hen te verkrijgen, hen te misleiden 
en te verblinden en hen naar zijn wil gevankelijk weg te voeren.) 

Leg uit dat Satan om nog een reden tracht de mens te verleiden. Laat de klas 2 Ne. 2:27 
opzoeken: 'Want hij ISatan] streeft ernaar dat alle mensen even ellendig worden als hijzelf.' 

• Kan Satan ons in zijn macht krijgen? 



Citaat en bespreking Lees na het antwoord van de jongevrouwen het volgende citaat voor: 
'Satan kan ons niet in zijn macht krijgen tenzij wij dat zelf toelaten. ( . . . ) God dwingt ons 
er nooit toe het goede te doen; en Satan kan er ons net zo min toe dwingen het verkeerde te 
doen' (Sterling W. Sill, Conference Report, april 1970, blz. 29-30; of Improvement Era, juni 
1970, blz. 45). 
• Waarom is het zo belangrijk dat we weten wie Satan is, wat zijn doel is en hoe groot zijn 
macht is? (Om zijn tactiek en invloed te kunnen onderkennen zodat we sterk in het 
evangelie staan en hem kunnen weerstaan.) 
'Toen president Spencer W. Kimball eens voor een grote groep jongeren sprak, gaf hij hun 
de verzekering dat een onderkennen van het bestaan, de macht en het doel van Satan - in 
combinatie met een onweerstaanbaar en krachtig getuigenis van God, het evangelie, en de 
bedoelingen van onze Vader ( . . . ) - hen kan helpen ongekende dingen te verwezenlijken 
die van eeuwige invloed op hun leven kunnen zijn' (EIRay L. Christiansen, Conference 
Report, oktober 1974, blz. 30; of Ensign, november 1974, blz. 24). 

Plaat en bespreking 

Tekst 

Citaat 

Leerkracht 

Verhaal 

Bespreking 

Citaat 

We worden op verschillende manieren verzocht 

Laat nu de plaat zien van de verschillende soorten vishaken, vallen, lokmiddelen, strikken, 
of de voorwerpen zelf. 
• Waar dienen deze voorwerpen voor? (Om vis of dieren te lokken en te vangen.) 

• Hoe worden ze vaak gecamoufleerd zodat ze er aanlokkelijk uitzien? 

Leg uit dat Satan verschillende soorten oneerlijke lokmiddelen en valstrikken gebruikt om 
ons te pakken te krijgen. Laat de jongevrouwen Alma 12:5-6 lezen. 
• Wat is volgens deze tekst het doel van de valstrikken van Satan? 

• Met wat voor soort strikken schijnt hij bij jonge mensen het meeste succes te hebben? 

• Hoe kunnen we dergelijke valstrikken vermijden? 

Vraag de jongevrouwen hoe zij het zouden vinden om in het donker door een kamer te 
lopen waarin verschillende vallen waren uitgezet. 
• Hoe komt het dat duisternis onze vooruitgang vertraagt of zelfs helemaal tot stilstand 
brengt? (We kunnen niet zien, niet werken of geen andere dingen doen.) 

Laat de jongevrouwen LV 50:23-25 lezen om te achterhalen waarom het zo belangrijk is 
om het licht van God te hebben. 
• Waarvan is het licht een voorafbeelding? (Van God, zijn waarheid en zijn werken.) 

• Hoe kan dat licht je helpen duisternis of Satan uit je leven te verdrijven? 

'Satan is sluw genoeg om te weten wanneer en hoe hij moet toeslaan. Zijn slachtoffers zijn 
in hun jeugdjaren het kwetsbaarst. (. . .) De duivel maakt gebruik van veel, heel veel 
middelen' (Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three Great Loyalties; Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, blz. 247). 

In een oude Griekse legende wordt ons verteld over een jongeman die slechts één 
kwetsbare plek had. Laat het aangewezen meisje het verhaal van Achilles vertellen. 

'Achilles was één van de grootste helden uit de Griekse mythologie. Kort na zijn geboorte 
doopte zijn moeder, Thetis, hem in de Styx wat hem volgens de legende onkwetsbaar zou 
maken. Het water raakte echter niet de hiel van Achilles waar zijn moeder hem vasthield. 
In het tiende jaar van de Trojaanse oorlog schoot Paris een pijl in Achilles' onbeschermde 
hiel. Achilles overleed ten gevolge van die wond.' 
• Wat betekent het een Achilleshiel te hebben? (Een kwetsbare of onbeschermde zwakke 
plek te hebben.) 
• Hoe komt het dat Satan onze zwakke plekken kent? (Hij kent ons nog van het 
voorsterfelijk bestaan.) 
• Hoe kunnen wij onze zwakheden overwinnen? 

Lees na de bespreking het volgende citaat voor: 'Satan kent alle kneepjes. Hij weet heel 
goed op welk punt hij ons in verleiding kan brengen en hoe hij ons kan overhalen om 
kwaad te doen. Hij en zijn trawanten zetten aan tot kwaaddoen, bagatelliseren de ernst van 
de zonde en stellen het kwaad als iets plezierigs voor' (EIRay L. Christiansen, 'Q and A', 
New Era, juli 1975, blz. 49). 
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Citaat Laat één van de klasleden alle verleidingen die in het volgende citaat naar voren komen op 
het bord zetten. 

'De tegenstander weet heel goed dat een kleine zonde niet klein blijft en verwelkomt elk 
van ons maar al te graag in zijn koninkrijk door te trachten ons een klein beetje te laten 
liegen en ons dan te helpen daarvoor een rechtvaardiging te vinden, of door ons nu en dan 
eens te laten bedriegen of te stelen. Sommige mensen worden er inderdaad toe verleid om 
de sabbat te ontheiligen totdat het een gewoonte wordt. Anderen beginnen alcohol te 
gebruiken alleen maar om "wat te ontspannen". Ook drugmisbruik, kwaadspreken, ouders 
ongehoorzaam zijn of een metgezel bedriegen zijn allemaal middelen waarmee hij ons op 
het verkeerde pad brengt. Hij weet heel goed dat zulke, aanvankelijk kleine, afwijkingen 
vrij spoedig tot spijt, berouw en meer verlies leiden omdat zij uiteindelijk steeds grotere 
zonden tot gevolg hebben. 

'Ongetwijfeld is onkuisheid wel één van de gemeenste valstrikken die de tegenstander 
uitzet' (EIRay L. Christiansen, Conference Report, oktober 1974, blz. 29; of Ensign, 
november 1974, blz. 24). 

Bord Vraag of de jongevrouwen nog meer verleidingen kunnen noemen die zij kunnen 
tegenkomen. Schrijf die ook op het bord. 

Verleidingen 

liegen 
bedriegen 
vloeken 
stelen 
uitstellen 
de sabbat ontheiligen 
ontmoediging 

Groepsactiviteit Verdeel de klas in groepjes van drie of vier. Laat elke groep twee of drie van de 
opgeschreven verleidingen bespreken. Het is de bedoeling dat zij naar manieren zoeken 
waarop zij deze verleidingen kunnen bestrijden en overwinnen. 

Mogelijke antwoorden: 

1. Neem ruim van tevoren een goed besluit. 

2. Voorkom alle schijn van kwaad. 

3. Bedenk een alternatief. 

4. Verander van onderwerp. 

5. Zorg voor de nodige verdedigingsmiddelen. 

6. Bid om hulp. 

7. Vraag je ouders om raad. 

8. Kies goede vriendinnen. 

9. Gebruik je tijd nuttig. 

10. Vermijd situaties waarin je in verleiding zou kunnen komen. 

Onze Hemelse Vader helpt elke jongevrouw die oprecht tracht verleidingen te 
overwinnen 

Citaat Uit het volgende citaat blijkt hoe wij alle noodzakelijke kracht kunnen verkrijgen om 
verleidingen te weerstaan: 

'Met al het kwaad dat hij doet kan de tegenstander toch niet verder komen dan wij hem 
toestaan, en door ons aan de beginselen van het evangelie van Jezus Christus te houden, 
kunnen wij alle kracht verkrijgen die nodig is om het door Satan veroorzaakte kwaad te 
weerstaan. Kerkleden kunnen ook de zegening van het gezelschap en de influisteringen 
van de Heilige Geest verkrijgen. En wanneer de Heilige Geest waarlijk bij ons is, blijft er 
voor Satan geen plaats meer over. Schriftstudie, gebed, het getrouw onderhouden van 
Gods geboden, het naar behoren vervullen van kerkelijke taken en verplichtingen ( . . . ) 
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sterke drank gebruiken 
winkeldiefstal 
druggebruik 
ouders ongehoorzaam zijn 
vals spelen 
onkuisheid 
kwaad spreken 
(en andere) 



kunnen alle ertoe bijdragen dat wij de Heilige Geest voortdurend als metgezel en 
beschermer bij ons hebben' (EIRay L. Christiansen, Conference Report, oktober 1974, 
blz, 30; of Ensign, november 1974, blz. 24). 

Schrijf de zin 'Tracht het gezelschap van de Heilige Geest te verkrijgen' op het bord, als deze er 
nog niet op staat. 

Tekstbespreking De Heiland vestigde in het bijzonder aandacht op een heel belangrijke manier waarop we 
verleidingen kunnen overwinnen. Laat de jongevrouwen 3 Ne. 18:15,18-19 lezen. Als dat 
niet reeds op het bord staat, schrijf dan 'Bid om hulp' erbij. 

Wijs erop dat ons ook is gewezen hoe wij in ons gebed om deze hulp kunnen vragen. 
Lees Mrm. 9:28. 
• Hoe moeten wij volgens dit vers bidden om verleidingen te overwinnen? ('Bid met 
onwrikbare standvastigheid dat u voor geen enkele verleiding zult zwichten.') Schrijf op 
het bord 'Wees vastbesloten niet te zwichten'. 

Onze Hemelse Vader heeft beloofd dat Hij ons op nog een andere manier zal helpen. 
Lees 1 Kor. 10:13. 
• Welke belofte wordt hier gedaan? 

Laat de jongevrouwen begrijpen dat Hemelse Vader hen zal steunen als zij hun uiterste 
best doen om verleidingen te vermijden en te overwinnen. 

Toepassing van de les 

Spoor de jongevrouwen aan de op het bord geschreven suggesties goed in zich op te 
nemen en na te volgen en tevens de belofte van 1 Kor. 10:13 altijd in gedachten te houden. 
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De wederkomst 

DOEL Elke jongevrouw laten beseffen welke verantwoordelijkheid haar generatie heeft om zich 
op de wederkomst voor te bereiden. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 16: de wederkomst (Evangelieplaat 238) achter in het lesboek. 

2. Zorg voor een aantal zangboeken. 

3. Naar keuze: Maak een grote poster van de tekst in LV 87:8. 

4. Maak voor elk meisje een leuk kaartje met daarop de woorden van LV 87:8, of van één 
van de door uzelf gekozen citaten uit de les. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Plaat 

Bordbespreking 

Inleiding 

Begin met de jongevrouwen te vertellen dat door de hele wereldgeschiedenis vele 
vorsten en vorstinnen de volken op aarde hebben geregeerd. Sommigen hiervan hebben 
op rechtvaardige wijze geregeerd en hun onderdanen goed behandeld. Er zijn ook 
boosaardige en goddeloze regeerders geweest die hun macht misbruikt hebben om het 
volk uit te buiten; zij waren het niet waardig om de trouw van hun onderdanen te 
verkrijgen. 

Vertel de jongevrouwen dat al eeuwenlang vele rechtschapen mensen over de hele wereld 
hebben uitgekeken naar een vorst die zo rechtvaardig en liefdevol is dat hij de titel 'Koning 
der koningen' waardig zou verdienen. 

Laat de plaat van de Heiland zien. Leg de jongevrouwen uit dat hun generatie ook wel een 
'koninklijk geslacht' is genoemd, omdat de kloekmoedigen onder hen zullen meewerken 
aan het voorbereiden van de wereld op de wederkomst van de Heiland. 

Laat de jongevrouwen enkele eigenschappen noemen die kenmerkend zijn voor de 
jongeren van het koninklijk geslacht dat Jezus Christus als koning heeft. Schrijf de woorden 
op het bord en bespreek ze in het kort: 

Bijzonder 
Rechtschapen 
Vreugdevol 
Waardig 
Zuiver 
Getrouw 
Gekozen 

Citaat Laat een jongevrouw de volgende uitspraak voorlezen die tot de jeugd van de kerk gericht 
is: 

'Geliefde vrienden, jullie zijn een koninklijk geslacht. Jullie zijn bewaard om in de^e ^ijd 
met een speciaal doel naar de aarde te komen. Niet zomaar enkelen onder jullie, maar jullie 
allemaal. Jullie kunnen allemaal wel iets dat niemand anders zo goed kan als jij alleen. 
( . . . ) Ik getuig tot jullie dat onze Vader in de hemel je hele leven bij je zal zijn en je zal laten 
weten wat je speciale doel hier is, mits jij het Hem toestaat' (zie H. Burke Petersen, De Ster, 
juni 1980, blz. 31). 
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Rein 
Gelukkig 
Moedig 
Edel 
Liefdevol 
Waarachtig 
Sterk 



Leerkracht 

Bespreking 

Leerkracht 

Citaat 

Tekstbespreking 

De aarde moet op de terugkeer van de Heiland worden voorbereid 

Leg uit dat de rechtschapenen met vreugde en verlangen naar de wederkomst van de Heer 
uitkijken. Het is een grote zegen tot diegenen te behoren die mogen meewerken aan het 
voorbereiden van de aarde op zijn komst. Wijs erop dat er nog vele tekenen zullen zijn en 
dat er nog veel moet gebeuren voordat de Heer werkelijk in heerlijkheid zal komen. Van 
die gebeurtenissen hebben er al enkele plaatsgehad, sommige vinden nu in onze tijd plaats, 
en er zijn er die volgens de profetieën van oude en hedendaagse profeten nog moeten 
gebeuren. 

• Wat moet er allemaal op aarde gebeuren voordat de Heiland terugkeert? 

Die tekenen en geprofeteerde gebeurtenissen zijn onder meer: het roepen van de profeet 
Joseph Smith, het verschijnen van het Boek van Mormon, de herstelling van het 
priesterschap en de kerk, de herstelling van de tempel- en priesterschapsverordeningen, 
het prediken van het evangelie aan de wereld, de vernietiging van de goddelozen en het 
behouden van de rechtschapenen. (Opmerking: Besteed niet teveel tijd aan het bespreken 
van alle tekenen en gebeurtenissen die aan de wederkomst van de Heer vooraf moeten 
gaan. Ze worden meer in andere lessen uitvoerig besproken.) 

Leg uit dat voor de vervulling van al deze gebeurtenissen die aan de wederkomst 
voorafgaan altijd een edel geslacht nodig is geweest en dat altijd zal zijn. (Opmerking: Als 
bij het woord geslacht alleen maar aan de gebruikelijke betekenis wordt gedacht - namelijk 
een korte tijdsperiode van misschien dertig of veertig jaar - zouden de jongevrouwen 
daaruit misschien ten onrechte de conclusie kunnen trekken dat wij weten wanneer de 
Heiland zal terugkeren. Leg uit dat het woord geslacht verscheidene betekenissen heeft, 
onder meer een tijdsperiode van duizend jaar, [Zie Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
blz. 310.]) Het is de verantwoordelijkheid van alle kerkleden om door een rechtschapen 
levenswandel en door getrouwe en toegewijde arbeid mee te werken aan het voorbereiden 
van de aarde op de terugkeer van de Heer. Er moeten toegewijde heiligen zijn om de 
aanwijzingen van de Heer te ontvangen en uit te voeren; het moet een geslacht van sterke 
leden zijn dat zich inzet voor de opbouw van Gods koninkrijk op aarde. 

Lees de volgende uitspraak voor: 

'Wanneer Hij tot ons komt doet Hij dat als een verheerlijkte, hemelse Koning. ( . . . ) 

'Het thema van zijn volk is altijd het opbouwen van zijn koninkrijk geweest. ( . . . ) Het is 
onze verantwoordelijkheid om Zion op te bouwen, ( . . . ) niet het Zion, de eigen stad van de 
Heer, maar de godsdienstige, maatschappelijke en huishoudelijke orde die, als een banier 
voor de volken, aan zijn komst vooraf moet gaan. (LV 64:42.) Wij moeten een geslacht van 
toegewijde heiligen voortbrengen dat voorbereid is om zijn Koning te ontvangen. "Sta 
daarom op heilige plaatsen, onwankelbaar, totdat de dag des Heren komt'"(Courtney Lassetter, 
'When He Comes Again', Ensign, juni 1976, blz. 68-70; cursivering toegevoegd). 

Laat nu de poster met de tekst van LV 87:8 zien 

• Wat wordt er bedoeld met de woorden: 'Sta ( . . . ) op heilige plaatsen, onwankelbaar'? 

Geef de jongevrouwen de gelegenheid hier hun ideeën over te geven en laat hen de tekst 
markeren. 

Leerkracht 

Bespreking 

Citaten 

Dit geslacht is geroepen om mee de wederkomst van de Heiland voor te bereiden 
Vertel de jongevrouwen dat het een groot voorrecht is om in de bedeling van de volheid 
der tijden te leven. Profeten vanouds hebben verlangend uitgezien naar deze tijd waarin 
het evangelie hersteld en tot alle volken verkondigd wordt en de laatste voorbereidingen 
voor de wederkomst van de Heiland worden getroffen. 

• Hoe kunnen wij met zekerheid gaan behoren tot de groep getrouwen die mee de 
terugkeer van de Heiland voorbereidt? 

• Waarom en hoe moeten wij op onze hoede zijn voor de toestand van de wereld om ons 
heen? 
Gebruik enkele of alle onderstaande citaten om de rol van het 'opkomend geslacht' samen 
te vatten. U kunt jongevrouwen vragen de citaten voor te lezen. De citaten geven een beeld 
van de uitdagingen en verantwoordelijkheden van deze tijd, en tevens van de 
verwachtingen van de Heer ten aanzien van de jeugd van de kerk. 
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Les 13 

1. 'Er is een groot verschil tussen dit geslacht en andere. Volgens de bepalingen van de 
Heer is dit een geslacht, dat in de laatste dagen onder leiding van God in de hemel een 
koninkrijk zal opbouwen dat nooit meer vernietigd of aan andere volken gegeven zal 
worden' (Wilford Woodruff, Discourses of Wilford Woodruff, bez. door G. Homer Durham; 
Salt Lake City: Bookcraft 1946, blz. 145).' 

'De Heer heeft een klein aantal bijzondere geesten geroepen ( . . . ) om in deze laatste 
dagen naar de aarde te komen ( . . . ) om Gods koninkrijk op deze aarde te organiseren, 
en om het op te bouwen en te verdedigen' (Citaat van Wilford Woodruff, opgenomen in 
Our Lineage, cursus familiegeschiedenis, 1933, blz. 4). 

2. 'Jullie zijn niet zomaar jongemannen en jongevrouwen. Jullie zijn "uitgelezen" geesten. 
Velen van jullie moesten bijna 6000 jaar wachten om in deze tijd voort te komen, in deze 
tijd waarin de verleidingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden het grootst zijn. 
( . . . ) 
'Wij bidden dat jullie mogen worden voorbereid om de teugels van het leiderschap op te 
nemen. ( . . . ) 

'Ik bid dat jullie - het jonge, opgroeiende geslacht - je lichaam en geest rein zult houden, 
vrij van de smet van de wereld, dat jullie reine vaten zullen zijn die het koninkrijk Gods 
triomfantelijk zullen uitdragen ter voorbereiding van de wederkomst van onze Heiland' 
(Ezra Taft Benson, De Ster, april 1978, blz. 45, 49). 

3. 'De Heer (heeft) nu een prachtige generatie jonge mensen ( . . . ) gezonden die geen 
mannen en vrouwen zijn die overwonnen kunnen worden. ( . . . ) 

'Vergeet het niet, mijn jonge vrienden, jullie moeten hard en taai zijn. Je moet in goede 
conditie zijn om de strijd te winnen. Je zult karakter, integriteit en de beginselen van de 
waarheid als lichtbakens moeten plaatsen in de donkere dagen die voor ons liggen. ( . . . ) 

'Toekomstige grootsheid ( . . . ) (wacht) degenen die rein en trouw blijven aan de leringen 
en het voorbeeld van de Meester' (Vaughn J. Featherstone, 'Dit zijn geen mensen die 
overwonnen kunnen worden', De Ster, januari 1981, blz. 35). 

4. 'Zusters, u bent niet zomaar toevallig in deze tijd en op deze plaats geboren. 'U bent hier 
omdat dit de plaats is waar de Heer u nu wil hebben. ( . . . ) 

'Er zijn nu sterke vrouwen nodig, vrouwen die zedelijk rein blijven wanneer alle 
anderen om hen heen dat niet blijven; vrouwen die een thuis stichten dat een klein beetje 
hemel is en waar de gezinsbanden hoog worden gehouden, waar kleine kinderen 
verzorgd worden en van hun eigen moeder liefde en aandacht krijgen, vrouwen die 
pornografie volledig schuwen - en dat geldt niet alleen voor de oudere vrouwen, maar 
ook voor de jongere, die persoonlijke en maatschappelijke verfijning nastreven, die altijd 
zullen trachten om steeds meer in beschaving toe te nemen, die het gezag van man en 
priesterschap respecteren. Naarmate de kerk groeit, komt er een grotere behoefte aan 
vrouwen die leiding kunnen geven, aan vrouwen die niet bang zijn om hun getuigenis 
van Jezus Christus te geven, aan vrouwen die door gebed en studie leren wat de Heer 
van hen verlangt en die dan de juiste beslissingen nemen en bereid zijn zich aan de Heer 
over te geven' (Betty E. Brown, Conference Report, februari 1976, verslag van de 
conferentie van het Gebied Melbourne [Australië], blz. 29). 

5. 'Jullie, de jeugd van vandaag, behoren tot de grootste geesten die ooit in deze wereld 
geboren zijn. ( . . . ) Bereid je erop voor om eenmaal leiders te zijn in dat heerlijke 
millennium wanneer Christus zelf, als Koning der koningen en Heer der heren op de 
aarde zal regeren' (Harold B. Lee, 'Happiness through Faith in Jesus Christ', 
Gezinsavondlesboek 1976, blz. 34,39). 

Uitreikblad Geef elk meisje het kaartje dat u voor haar hebt gemaakt. 

Tot slot 
Lofzang Zing of lees gezamenlijk alle verzen van het lied 'Kom, o Gij Vredevorst' (Lofzang 36). 
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Les 27 Dienstbetoon 

DOEL Elk meisje er vreugde in laten scheppen anderen van dienst te zijn. 

VOORBEREIDING 1. Neem twee of drie stukjes gereedschap mee (of afbeeldingen ervan), bijvoorbeeld een 
hamer, een zaag, een schroevedraaier, een hark, een schop. 

2. Schrijf de woorden: 'Dient elkander door de liefde' (Gal. 5:13) op een woordstrook voor 
later gebruik in de les. 

3. Bespreek vóór de les met het klaspresidium wat het woord dienstbetoon eigenlijk wil 
zeggen en hoe de klasleden, zowel individueel als in groepsverband, zich dienstbaar 
kunnen maken. Misschien willen de jongevrouwen aan het eind van de les een 
individueel of gezamenlijk dienstbetoonproject uitzoeken. 

4. Laat vier jongevrouwen zich voorbereiden om de voorbeelden van dienstbetoon in het 
eerste deel van de les uit het leven van vier profeten aan de klas te vertellen. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding: De werktuigen van de Heer 

Aanschouwelijk Laat een paar gereedschappen zien (of plaatjes ervan), 
onderwijs # j_ j o e ] c u n n e n deze gereedschappen nuttig worden gemaakt? 

Leg uit dat, waar deze werktuigen ook voor dienen, ze toch alleen maar in mensenhanden 
tot hun recht komen. 

Citaat en bespreking Ouderling Marion D. Hanks heeft weieens gesproken over de soort werktuigen waar onze 
Hemelse Vader mee moet werken. 

'Toen de Heer over zijn dienstknechten sprak zei Hij: "hun arm is mijn arm' (LV 35:14). 
Hebt u daar weieens over nagedacht? Voor mij is dat wel één van de heiligste, meest 
betekenende en persoonlijke opdrachten die ik in de heilige Schrift of elders kan vinden. 
De Heer zegt dat deze arm van mij zijn arm is. Wat mij betreft zijn dit verstand, deze tong, 
deze handen, deze voeten en deze buidel de enige werktuigen waar Hij mee werken kan. 
( . . . ) En voor zover het u betreft zijn uw arm, uw middelen, uw intelligentie, uw tong en uw 
energie de enige werktuigen waar de Heer over kan beschikken' ('Service', Brigham Young 
University Speeches of the Year, Provo: 15 oktober 1958, blz. 3). 

• Welke betekenis heeft deze uitspraak voor u? 

Onze profeten hebben door hun voorbeeld laten zien hoe je anderen onzelfzuchtig kunt 
dienen 

Leerkracht De profeten die onze Hemelse Vader heeft geroepen om de kerk te leiden en het volk te 
onderwijzen, hebben door hun voorbeeld laten zien hoe men als een werktuig van de Heer 
onzelfzuchtig kan dienen. De vooraf aangewezen jongevrouwen kunnen de klas op dit 
ogenblik de volgende verhalen vertellen. 

Verhalen Joseph Smith 
en bespreking Mercy R. Thompson, een vrouw die de profeet Joseph nog gekend heeft, heeft eens 

geschreven: 'Ik zal dat tedere medegevoel en die broederlijke vriendelijkheid die hij mij en 
mijn vaderloos kind altijd toonde, nooit vergeten. Ik herinner me dat hij soms, wanneer wij 
met hem en zijn vrouw Emma in hun wagen meereden, uitstapte om voor mijn dochtertje 
een veldboeketje te plukken' ('Recollections of the Prophet Joseph Smith', Juvenile 
Instructor, 1 juli 1892, blz. 399). 
• Wat voor instelling toonde Joseph Smith met dit dienstbetoon? 
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George Albert Smith 

'President George Albert Smith ontmoette in een trein tussen Salt Lake City en San 
Francisco een man uit Napa (Californië). Zij hadden een plezierig gesprek met elkaar en 
begonnen na hun afscheid met elkaar te corresponderen. 

'Enige tijd later besefte president Smith plotseling dat hij al een tijdje niets meer van zijn 
vriend, John Delaney, had gehoord. Na informatie te hebben ingewonnen, kwam president 
Smith erachter dat de heer Delaney in het ziekenhuis lag. President Smith schreef hem 
enige vriendelijke en opbeurende brieven en gaf hem de suggestie 's zondagsmorgens eens 
naar de uitzending van het Tabernakelkoor te luisteren. De heer Delaney deed dat en dat 
beurde hem inderdaad op. Hij schreef president Smith een bedankbriefje en maakte daarin 
de opmerking dat hij hoopte dat het koor eens één van zijn meest geliefde liederen, "The 
Lord's Prayer", zou zingen. ( . . . ) Hij was verbaasd en blij verrast toen hij het koor dit lied 
de eerstvolgende zondag hoorde zingen. De tranen liepen de heer Delaney over de wangen 
toen hij de eerste woorden hoorde van de lofzang die zijn vriend voor hem door het koor 
had laten zingen. (Zie Edith Smith Elliott, 'The Joy of Serving Humanity', Instructor, 
november 1966, blz. 427.) 

• Wat leert president Smith's voorbeeld ons omtrent het bewijzen van diensten aan 
anderen? 

Joseph Fielding Smith 

Joseph Fielding Smith was vierendertig jaar toen hij als lid van de Raad der Twaalf werd 
geroepen. Zijn werk bracht hem over de gehele wereld en er waren overal leden die hem 
kenden. Maar zijn vrouw wierp een persoonlijker licht op deze grote man en vertelde: 

'Ik ken mijn man als een vriendelijke, liefdevolle echtgenoot en vader, wiens grootste 
levensdoel is om zijn gezin gelukkig te maken, en in zijn pogingen om dit te doen zichzelf 
helemaal wegcijfert. Hij is de man die een huilend kind in slaap wiegt, die de kleintjes 
verhaaltjes vertelt voor het naar bed gaan en die nooit te moe is, of het te druk heeft om 's 
avonds laat of 's morgens vroeg de oudere kinderen te helpen lastige schoolproblemen op 
te lossen. Wanneer er iemand ziek is, dan is mijn man diegene die in alle tederheid bij hem 
of haar waakt en hem of haar verzorgt' (Ethel Smith, aangehaald door Bryant S. Hinckley 
in 'Joseph Fielding Smith', Improvement Era, juni 1932, blz. 459). 

• Waarmee liet president Joseph Fielding Smith zijn liefde voor zijn gezin blijken? 

• Wat kun je uit het voorbeeld van president Joseph Fielding Smith leren omtrent het 
dienstbaar zijn jegens je eigen familieleden? 

Spencer W. Kimball 

Ouderling Boyd K. Packer heeft eens het volgende over president Spencer W. Kimball 
verteld: 

'Zijn familie, zijn vrienden en zij die geregeld met hem te maken hebben, weten dat 
president Kimball nooit stil zit. Er is altijd een soort rusteloosheid over hem om steeds 
meer te doen en gedaan te krijgen. ( . . . ) 

'Ik reed president en zuster Kimball eens voorbij op een weg vlakbij de grens met de staat 
Idaho. Zij reden naar het noorden en waren op weg naar een conferentie. Zuster Kimball 
zat aan het stuur en broeder Kimball zat achterin, met, zoals gewoonlijk, een kleine 
schrijfmachine op zijn schoot en een hoop papieren om zich heen; dit was weer een 
gelegenheid om te werken, om meer te doen om anderen te helpen' ('President Spencer 
W. Kimball: No Ordinary Man', Ensign, maart 1974, blz. 6). 

• Hoe liet president Kimball zien dat hij de leden van de kerk liefhad? 

• Hoe hielp zuster Kimball hem daarbij? 

• Hoe is het werk van de president van de kerk jou tot zegen? 

• Wat kun je uit het voorbeeld van president Kimball leren omtrent dienstbetoon in de 
kerk? 

Citaat en bespreking Wij kunnen het voorbeeld van dienstbetoon van de profeten aan anderen navolgen. 
President Spencer W. Kimball heeft eens gezegd: 'God kent ons echt wel; Hij waakt over 
ons. Maar meestal komt Hij tegemoet aan onze behoeften door middel van een andere 
persoon. Daarom is het zo belangrijk dat wij elkaar dienen. ( . . . ) In de Leer en Verbonden 
lezen we hoe belangrijk het is om "de zwakken te steunen, neerhangende handen te 
verheffen en knikkende knieën te sterken". (Zie LV 81:5.) Zo vaak bestaan onze diensten uit 
een eenvoudige aanmoediging of het geven van een wereldse vorm van hulp in een 
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gewone wereldse taak - maar toch, wat een groots gevolg kan een gewone wereldse 
handeling en een kleine, bewuste daad hebben' ('There Is Purpose In Life', New Era, 
september 1974, blz. 5). 

Leg uit dat werelds hier wil zeggen: eenvoudige, alledaagse handeling. President Kimball 
heeft ons geleerd, en het leven van de profeten illustreert dat ook, dat dagelijks 
dienstbetoon een zegen in iemands leven is. Door dienstbetoon wordt men een werktuig in 
de handen van onze Hemelse Vader. 

De manier waarop men een ander een dienst bewijst, is net zo belangrijk als 
de dienst zelf. 

Woordstrook Plak nu de woordstrook Dien elkander door de liefde op het bord. 

Verhaal Het volgende verhaal laat duidelijk zien hoe een groep jongevrouwen gezamenlijk een 
bijzonder doelmatig werktuig voor dienstbetoon gevormd heeft: 

Karen was met hersenletsel geboren, maar haar kansen op een zinvol leven waren mede 
door de hulp van een groep jongevrouwen, erg redelijk. In de eerste maanden van haar 
leven was er niets bijzonders aan haar te merken. Maar daarna begonnen haar ouders 
geleidelijk te beseffen dat haar ontwikkeling niet in hetzelfde tempo verliep als dat van 
haar oudere broertjes en zusjes toen die zo klein waren. Het was hartbrekend voor de 
ouders toen zij erachter kwamen dat Karen een hersenbeschadiging had. De doktoren 
spraken hen echter moed in. Als een geduldig iemand de tijd zou kunnen vinden om met 
haar op te trekken, zou zij nog veel kunnen leren. 

'Karens ouders trachtten haar alle liefde en aandacht te geven die zij maar nodig had, maar 
de andere kinderen in het gezin hadden nu eenmaal ook tijd en aandacht van hun ouders 
nodig. Toen de jongevrouwen in haar wijk hoorden met welke moeilijkheden Karen te 
kampen had, boden zij hun hulp aan. Voor de zomer stelden zij een schema op zodat zij 's 
morgens en 's middags één uur bij haar waren. Toen de jongevrouwen begonnen te helpen, 
kon Karen haar spieren niet gebruiken. De moeder zei hierover: "De jongevrouwen hielpen 
haar met het ontwikkelen van haar spieren tot wat die nu zijn. Ze begon een beetje te 
kruipen; nadat ze een poosje met haar geoefend hadden, begon ze steeds beter te kruipen. 
Maar ze moest voortdurend gestimuleerd en aangemoedigd worden. 

' "De dokter stelde voor haar twee uur per dag in een soort springharnas te laten hangen 
om haar te helpen haar beenspieren te oefenen. Die tijd moest Karen bezig worden 
gehouden zodat zij elke morgen en elke middag steeds weer een uur op en neer wilde 
springen. De jongevrouwen deden allerhande spelletjes met haar om haar maar in 
beweging te houden." 

'Toen in september de school weer begon, bleven vijf jongevrouwen, één lauwermeisje en 
vier rozenmeisjes, Karen geregeld bezoeken. Elk meisje kwam één dag in de week na 
schooltijd een uurtje bij Karen. Door het dienstbetoon van deze jongevrouwen leerde Karen 
dingen doen die ze anders misschien nooit had geleerd of waar ze alleszins aanzienlijk 
meer tijd nodig voor gehad zou hebben om te leren. 

'Karens moeder zei hierover: "De jongevrouwen toonden erg veel toewijding. Ze namen 
haar mee uit wandelen, lazen haar voor, lieten haar in de bladeren spelen en werden 
gewoon de beste vriendinnen. Karen keek elke dag naar ze uit. Toen ze tweeënhalf was, 
kon ze lopen, slechts één jaar nadat de jongevrouwen met hun dienstbetoonproject voor 
Karen begonnen waren. 

'Karens moeder is van mening dat naast alle aandacht die de jongevrouwen Karen hebben 
gegeven door met haar te spelen, tegen haar te praten, haar te dragen en oefeningen met 
haar te doen, het belangrijkste is dat zij van haar hielden en om haar gaven' ('Young 
Women's Loving Service', Church News, 27 november 1976, blz. 8,13). 

Bespreking Wijs nog eens op de woordstrook en stel de volgende vragen: 

• Wat zou de apostel Paulus bedoeld hebben toen hij zei: 'Dien elkander door de liefde'? 

• Hoe toonden deze jongevrouwen hun liefde voor Karen en haar ouders? 

• Welke offers moesten deze jongevrouwen brengen om Karen op zo'n liefdevolle manier 
te helpen? 

• Wat moet onze instelling zijn wanneer wij een ander dienen? 

Tekst Laat, ter beantwoording van deze vraag, één van de jongevrouwen 2 Kor. 9:7 voorlezen. 
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Elk meisje kan vreugde voelen door dagelijks dienstbetoon 

Citaten en bespreking Laat de klas goed luisteren naar het volgende commentaar van de jongevrouwen die met 
Karen gewerkt hadden. Hun opmerkingen geven duidelijk hun gevoelens weer over het 
dienstbetoon: 

' "Het besef dat ik iemand geholpen heb, geeft me een warm gevoel. ( . . . ) Toen wij met 
Karen begonnen, had ik nooit gedacht dat zij ooit zou kunnen lopen. Ik probeerde mij in 
haar plaats te denken en me een voorstelling te maken van hoe het allemaal voor haar was. 
Ik geloof dat dit, meer dan iets anders, mij ertoe aanzette haar te helpen leren lopen." 

'Een ander meisje zag het als haar grootste beloning Karens blijdschap te zien als zij weer 
iets nieuws had geleerd. "Naar mijn gevoel was dat alle tijd die we er aan hebben besteed 
meer dan waard," zei ze' ('Young Women's Loving Service', blz. 13). 

Moedig de jongevrouwen in de klas aan er iets over te vertellen als zij ook een dergelijke 
ervaring hebben gehad. 

• Wat is de beloning voor dienstbetoon? 

• Hoe moet je reageren als iemand die je net geholpen hebt, je daar niet voor bedankt 
of niet weet dat jij die dienst verrichtte? (Maak de jongevrouwen duidelijk dat hulp niet 
gegeven wordt om ervoor bedankt te worden of een schouderklopje te krijgen.) 

Leerkracht Breng de jongevrouwen president Spencer W. Kimballs uitspraak nogmaals onder 
aandacht: 'Zo vaak bestaan onze diensten uit een eenvoudige aanmoediging of het geven 
van een wereldse vorm van hulp in een gewone wereldse taak - maar toch, welk een groots 
gevolg kan een gewone wereldse handeling en een kleine, bewuste daad hebben.' 

Bespreking • Hoe kun jij in jouw leven een 'werktuig' voor onze Hemelse Vader zijn? 

• Wat voor liefderijk, dagelijks dienstbetoon kun je verrichten voor je familie, je 
vriendinnen en andere mensen die je ontmoet? 

• In welk opzicht geeft dergelijke dienstbetoon je vreugde? 

Geef de jongevrouwen wat tijd om over deze vraag na te denken voordat zij antwoord 
geven. Laat hen daarna hun ideeën bespreken. U kunt zelf enkele vormen van dienstbetoon 
noemen zoals: een jonger broertje of zusje voorlezen, een vriendelijke lach of woord voor 
de buren over hebben, of een boodschap voor een gezinslid of een buur doen. 

Toepassing van de les 

Spoor de jongevrouwen aan zich ten aanzien van dienstbetoon en naastenliefde een doel te 
stellen als ze dat nog niet gedaan hebben. 

Klaspresidente Geef de klaspresidente de gelegenheid met de klas over een mogelijk dienstproject voor 
een groep te spreken. Laat hen een doel stellen en zet dat op het rooster van de klas. 
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Een deugdzaam leven leiden 

INLEIDING 

Voor de leerkracht In iedere bedeling heeft de Heer zijn zedelijkheidsnorm door middel van de Schriften en 
zijn profeten onderwezen. De ontaarding van de normen van de wereld om ons heen heeft 
gevoerd tot een grote kloof tussen wat de wereld aanvaardbaar acht en wat door de Heer 
wordt goedgekeurd. Wij moeten de zedelijke norm van de Heer kennen om haar na te 
kunnen leven. 

Bij het geven van de lessen in deze afdeling moet u erop letten dat u de jongevrouwen de 
norm van de Heer onderwijst op een gepaste, fijngevoelige manier, die overeenkomt met 
hun ontwikkelingsniveau en rijpheid voor deze stof. 

U dient u zich tijdens deze lessen bijzonder bewust te zijn van de behoefte aan de leiding 
van de Geest bij wat u onderwijst en hoe en wanneer u dat doet. De besprekingen moeten 
worden beperkt tot hetgeen door de profeten is onderwezen en zich in de les bevindt. 

De videofilm Een reine jeugd (56107 120) zou een geschikte inleiding of slot vormen voor 
deze afdeling. De klasperioden bieden echter niet voldoende tijd om de film te tonen, te 
bespreken en er bovendien een les aan te wijden. Er dient dus een aparte les te worden 
gepland voor de film en de bespreking ervan. 



Groepsactiviteiten: een basis 
voor latere afspraakjes 

DOEL Elk meisje laten inzien dat gezonde groepsactiviteiten kunnen helpen vriendschap te 
kweken tussen jongens en meisjes. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potlood voor elk meisje. 

2. Maak indien mogelijk kopieën van de uitspraken in het tweede deel van de les zodat de 
jongevrouwen e kunnen voorlezen. U kunt het lange citaat van president Kimball in 
drieën verdelen. 

Voor de leerkracht Lees het gedeelte over het keuzemateriaal of de keuzeactiviteit aan het slot van de les 
zorgvuldig door. Deel tijdig de nodige opdrachten uit als u besluit de forumbespreking te 
houden. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Groepsactiviteiten kunnen leiden tot nieuwe interesses, zelfvertrouwen en sociale 

vaardigheden 

Lees de volgende uitspraak van het Eerste Presidium en de Raad der Twaalf voor: 

Citaat 'Voor rozenmeisjes en leraars in de Aaronische priesterschap zijn zowel op school als in de 
kerk veel gezamenlijke activiteiten gepland waar zij in gemengde groepen aan kunnen 
deelnemen. Zij behoren te vermijden als paar, jongen en meisje, samen uit te gaan' 
('Policies and Procedures', New Era, januari 1971, blz. 30). 

President Spencer W. Kimball heeft de jeugd van de kerk eens de volgende raad gegeven: 

Citaat 'Mijn geliefde jonge mensen, jullie moeten het leven ernstig nemen. Wij leven niet alleen 
voor grapjes en ontspanning. Het is een zeer ernstige aangelegenheid. Het is goed om als 
kinderen op te groeien en daarbij in die eerste jaren met jongens en meisjes om te gaan. 
Ook als tieners kunnen jongens en meisjes in het algemeen als vrienden en vriendinnen 
met elkaar omgaan. Met het maken van afspraakjes om met elkaar uit te gaan, moet je wel 
wachten tot je zestien bent of ouder, en ook dan nog zul je met je keuzen zeer voorzichtig 
moeten zijn en er voor moeten zorgen dat je niet te hard van stapel loopt. 

'Jonge mensen dienen met het aanknopen van hechtere relaties nog enige jaren te wachten 
daar de jongen op zending gaat als hij 19 is. Jongeren zullen in hun omgang heel 
bescheiden moeten zijn, zich in hun contacten zeer moeten beperken en zich vooral hoeden 
voor intiem, seksueel contact. Voor het huwelijk mag er absoluut geen sprake zijn van 
enige vorm van seksueel contact' ('Marriage - The Proper Way', New Era, februari 1976, 
blz. 5). 

Laat de jongevrouwen de stappen in het ontwikkelen van een omgang tussen jongen en 
meisje zoals door president Kimball is beschreven nog eens doornemen. Schrijf hun 
opmerkingen eventueel op het bord. 

• Waarom denk je dat president Kimball aanraadt te wachten met samen uitgaan tot je ten 
minste 16 jaar of ouder bent? 

• Waarom is het zo belangrijk die raad op te volgen? 

Vervolg citaat 'Elke jongen hoort voor zijn zending te sparen en ervoor te zorgen dat hij niet bij iets 
ongepasts betrokken raakt zodat hij aan alle voorwaarden voldoet als het zover is. Wanneer 
hij van zijn zending is teruggekeerd, ( . . . ) kan hij gerust een meisje zoeken en daar mee 
uitgaan. Als hij dan de juiste jongevrouw heeft gevonden, hoort er een tempelhuwelijk 
gesloten te worden. Je kunt alle zegeningen verwerven als je meester van de situatie blijft 
en je levenservaringen in de juiste volgorde opdoet: eerst wat meer oppervlakkige, 
vriendschappelijke contacten; dan je zending; dan je verkeringstijd; dan je tempelhuwelijk, 
je verdere opleiding en je gezin; dan je eigenlijke werk voor je verdere leven. Wanneer 
iemand die ervaringen in een andere volgorde probeert te krijgen, kan hij in ernstige 
moeilijkheden komen' (Spencer W. Kimball, 'Marriage - The Proper Way', New Era, 
februari 1976, blz 5.) 
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In dit citaat wordt alleen over jongens gesproken. Laat de jongevrouwen inzien hoe het 
bovenstaande ook op hen van toepassing is. 

• Wat kun je nu doen om jezelf voor te bereiden op afspraakjes voor als je eenmaal zestien jaar 
bent? (Antwoorden behoren onder meer te zijn: vriendschappelijk met jongens omgaan, 
nieuwe interesses ontwikkelen, goede omgangsvormen Ieren.) 

• Waarom is het belangrijk om vrienden van het andere geslacht te hebben zonder daar 
romantische consequenties aan te verbinden? 

• Hoe kan deelnemen aan gemengde groepsactiviteiten zowel jongemannen als 
jongevrouwen ten goede komen? 

Schrijf de antwoorden van de jongevrouwen eventueel op het bord. Zorg ervoor dat de 
volgende punten naar voren komen; zelfvertrouwen krijgen; kennis maken met nieuwe 
interesses en activiteiten; het een en ander leren over dingen waar anderen belang in 
stellen; leren hoe een gesprek met elkaar te voeren; omgangsvormen leren; door hun 
omgang in groepsverband worden zij interessante jongelui. 

Groepsactiviteiten vormen een goede basis voor later met z'n tweeën uitgaan 

Wijs erop dat onze kerkleiders de meisjes hebben aangeraden om de jaren vóór het samen-
uitgaan te gebruiken als een voorbereidingstijd, een tijd van groei. 

Citaat ' "Ik zie de jaren vóór de afspraakjes als een periode waarin het meisje opbloeit in haar 
rijpingsproces. Een meisje moet in feite in dat rijpingsproces evenveel voldoening vinden 
als in het bereiken van een doel. ( . . . ) Deze jaren zijn een tijd waarin het meisje zich 
voorbereidt om aan groepsactiviteiten deel te nemen, plezier te hebben, meer volwassen te 
worden en zich te ontwikkelen. ( . . . ) 
' "Wachten is alleen maar tijdverlies. ( . . . ) Er is zoveel meer dat een meisje kan doen dan 
alleen maar wachten totdat zij 16 jaar is geworden. Een meisje kan altijd iets doen, 
onderkennen wat haar mogelijkheden op dat ogenblik zijn en ten volle vreugde vinden in 
het heden in plaats van alleen maar te zitten wachten op wat er morgen kan gaan 
gebeuren'" (Ruth H. Funk, aangehaald door Gerry Avant, 'Pre-dating Years: A Vital 
Season', Church Neivs, 3 december 1977, blz. 9). 

Citaat ' "Er zijn zoveel fijne dingen die een meisje kan doen in plaats van zitten wachten op een 
afspraakje met een jongen. Bijvoorbeeld gewoon leren prettig met anderen om te gaan en 
echte vriend(inn)en te krijgen. Als het meisje dat op de juiste manier aanpakt, kan zoiets 
werkelijk opwindend zijn. 

' "Een meisje dat veel vriend(inn)en heeft, schijnt juist degene te zijn die er op den duur 
steeds meer krijgt. Door haar vriendenkring te vergroten, worden er steeds meer binnen 
die kring getrokken. Hoewel zij helemaal geen afspraakjes met een jongen maakt om 
samen uit te gaan doet ze toch veel ervaringen op, heeft ze plezier en beleeft ze leuke 
dingen die ze zich nog lang zal herinneren. 

' "Als een meisje soms wat ongeduldig wordt en het gevoel krijgt dat het voor haar 
eigenlijk tijd is voor een afspraakje met een jongen moet ze eraan denken dit eens met haar 
Hemelse Vader te bespreken." ( . . . ) 

' "Die noodzakelijke jaren van voorbereiding moeten niet te vlug onderbroken worden 
door alleen met een jongen uit te gaan." Jongevrouwen behoren voorzichtig te zijn met 
deze periode in hun leven en te wachten tot de juiste tijd zodat ze in staat zijn om te 
onderkennen welke eigenschappen zij willen bezitten tegen de tijd dat zij toe is aan alleen 
uitgaan met jongens. 

' "Wanneer de jaren vóór de afspraakjes op een goede manier worden gebruikt, kan een 
meisje daarin ervaringen opdoen die haar in staat stellen om eigenschappen te ontwikkelen 
waarmee zij een krachtige, positieve invloed op anderen kan uitoefenen." 

' ( . . . ) Zonder de noodzakelijke voorbereidingstijd kan de omgang van een meisje met 
anderen heel oppervlakkig zijn. "Als daar niet de nodige tijd en zorg aan wordt besteed, 
wordt een meisje slecht voorbereid op de verantwoordelijkheid van het alleen uitgaan met 
een jongen en aan het versterken van zowel anderen als zichzelf'" (Ardeth G. Kapp, 
aangehaald door Avant, Church News, 3 december 1977, blz. 9,14). 

Citaat 'De drang tot deelname aan groepsactiviteiten is normaal voor jongeren voor zover ze niet 
voortijdig worden gestimuleerd tot bezigheden waar ze nog niet rijp voor zijn. Het kan 
heilzaam en plezierig zijn als ze in groepsverband ontspanning en gezellige omgang 
vinden. Een veelheid van vrienden en vriendinnen verhoogt de lichamelijke en zedelijke 
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veiligheid van de jongelui. Huiselijke ontspanning in groep kan niet alleen heel vermakelijk 
maar ook bijzonder nuttig zijn' (Het wonder der vergeving, blz. 231). 

Onderbreek hier het voorlezen van dit citaat van president Kimball en zeg de jongevrouwen 
goed te luisteren naar de groepsactiviteiten die president Kimball hier aanbeveelt. 

Als u al begonnen was een lijstje van voordelen van groepsactiviteiten op het bord te 
zetten, laat dan één van de andere jongevrouwen dat lijstje onder het lezen van het vervolg 
van het citaat van president Kimball op het bord afmaken. Als u dat niet gedaan hebt, laat 
u de jongevrouwen voor zichzelf die punten opschrijven en bespreekt u de voordelen 
nadat u het hele citaat voorgelezen hebt. 

Vervolg citaat 'Uit haardvuuravonden kunnen vrienschappen ontstaan, terwijl de geest erdoor 
ontwikkeld wordt. Picknicken in groepsverband kan de jongelui goede manieren 
bijbrengen en ze kameraadschappelijk met elkaar leren omgaan. De kring van hun intieme 
vrienden kan ook worden uitgebreid. 
'Sport is bevorderlijk voor de ontwikkeling van lichaamskracht en uithoudingsvermogen. 
Ook de geest kan erdoor geoefend worden in het verwerken van moeilijkheden, 
nederlagen en successen. Door sportbeoefening wordt zowel bij deelnemers als bij 
toeschouwers onbaatzuchtigheid, begrip, sportiviteit en verdraagzaamheid aangekweekt. 
Toneelspelen helpt ons om talenten te ontwikkelen en geduld en vriendelijkheid in de 
omgang. Van muziekbeoefening in groepsverband gaat een soortgelijke invloed uit, en 
hierdoor kan tevens de geest worden verzacht en gerijpt, en kan het gevoel voor 
schoonheid bevredigd worden. ( . . . ) 

'Ordelijke dansfeesten verschaffen jongelui een gunstige plaats, een prettige tijd en 
gelukkige omstandigheden om weer nieuwe kennissen op te doen en hun vriendenkring te 
vergroten. Het kunnen open deuren zijn die toegang verschaffen tot het geluk. Op een 
avondje genoeglijk dansen en praten kan men kennismaken met veel fijne jonge mensen, 
die stuk voor stuk bewonderenswaardige karaktertrekken hebben en die ieder in bepaalde 
opzichten uitblinken boven al hun kameraden. Hier kunnen toekomstige partners 
beginnen elkaar te taxeren en naar waarde te schatten, waarbij ze door vergelijking en 
tegenstelling eikaars goede hoedanigheden, capaciteiten en voortreffelijke eigenschappen 
opmerken. Dergelijke opmerkzame vriendschappen kunnen de basis vormen voor het op 
een verstandige manier af en toe alleen met een jongen of meisje uitgaan, wanneer men 
daarvoor op de juiste leeftijd gekomen is. Later kan dat door geregeld uitgaan gevolgd 
worden en door een vaste verkering die uitmondt in een gelukkig, oneindig huwelijk' 
(zie Het wonder der vergeving, blz. 231-232). 

Ideeën spuien Laat de jongevrouwen ideeën geven voor groepsactiviteiten. Geef hun daarbij de volgende 
richtlijnen: 
1. Wees creatief; verwerp geen ideeën. 

2. Denk aan sommige typische jongensactiviteiten waar misschien ook jongevrouwen aan 
mee kunnen doen, en omgekeerd. 

3. Denk aan activiteiten waar je plezier mee kunt hebben maar die je ook helpen 
vertrouwen te ontwikkelen en waarin je omgangsvormen kunt leren (zoals leren 
onbevangen met elkaar te praten, omgangsvormen leren enzovoort). 

De volgende ideeën kunnen de bespreking eventueel op gang helpen: 

Wedstrijden 

Speel allerlei wedstrijden met gemengde teams. Als het een sport betreft die niet alle 
deelnemers kennen, geef dan eerst de nodige instructies. Mogelijke activiteiten op dat 
gebied zijn bijvoorbeeld een schaakwedstrijd, een partijtje volleybal, een wedstrijd in het 
strijken van een overhemd, waarbij het binnen een bepaalde tijd helemaal gestreken moet 
zijn. 

Maak je eigen film 

Hier zijn een videocamera, film, kleding en een leuk decor voor nodig. Laat de jongelui 
hun eigen script schrijven. (Teksten zijn niet nodig, eventueel alleen gelaatsuitdrukkingen.) 
Spreek ook een tijd af waarop iedereen weer bij elkaar komt om de film te vertonen. 

Schrijf je eigen boek 

Zorg voor scharen, papier en lijm. Schrijf kinderverhaaltjes en gebruik daarbij plaatjes uit 
tijdschriften of schetsjes van goede tekenaars in de groep. Geef boeken die klaar zijn aan 
ziekenhuizen of crèches. 
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Voer een toneelstuk op 

Probeer een script van een kort, grappig toneelstukje of kort melodrama te vinden of schrijf 
zelf een script. Zoek wat kleding bij elkaar en zorg voor wat geluidseffecten of muziek. 
Laat iedereen een rol kiezen en lees het stuk daarna door zonder een repetitie te houden. 
Misschien wilt u het opnemen en er dan later, onder het genot van wat versnaperingen, 
naar luisteren. 

Feestdagactiviteiten 

Probeer uit te vinden hoe bepaalde feestdagen in andere landen gevierd worden. 
Organiseer dan een feest op dezelfde manier als het in dat betrokken land wordt gedaan, 
met dezelfde soort eten, dezelfde aankleding en soorten amusement. 

Doe iets voor een ander 

Neem een groepje kinderen mee naar de dierentuin, naar een park of speeltuin. Geef ze 
daarbij een picknick. Of maak een bijzonder programma om in een ziekenhuis of bij 
mensen die aan huis gebonden zijn, uit te voeren. 

Formeel diner 

Maak plannen voor een echt diner, met passend bestek, servies en alle andere 
benodigdheden. Roep vooraf de hulp in van iemand die in tafeletiquette gespecialiseerd is 
(om bijvoorbeeld aan te geven welke vork gebruikt moet worden, hoe bepaalde gerechten 
genuttigd moeten worden, aanwijzingen voor goede tafelmanieren te geven, enzovoort). 

Bespreking Vraag de jongevrouwen, als u nog wat tijd over hebt, hoe de boven voorgestelde 
activiteiten bij kunnen dragen tot een hechtere vriendschap met zowel meisjes als jongens. 

• Hoe kunnen die activiteiten er ook toe bijdragen dat je je ontwikkelt tot iemand waar een 
jongen graag een afspraakje mee maakt? 

Toepassing van de les 
Druk de jongevrouwen op het hart president Kimballs advies na te volgen. Ouders hoeven 
zich geen zorgen te maken over een dochter die toegewijd deze raad wil opvolgen. Een 
meisje dat een juist beginsel heeft geleerd en vervolgens zichzelf bestuurt, toont een grote 
mate van volwassenheid. 

Lees de laatste zinnen van president Kimballs uitspraak nog eens voor: 'Je kunt alle 
zegeningen verwerven als je meester van de situatie blijft en je levenservaringen in de juiste 
volgorde opdoet: eerst wat meer oppervlakkige, vriendschappelijke contacten, dan je 
zending, dan je verkeringstijd, dan je tempelhuwelijk en je verdere opleiding en je gezin, 
dan je eigenlijke werk in en voor je verdere leven. Wanneer iemand deze ervaringen in een 
andere volgorde probeert te verkrijgen kan hij in ernstige moeilijkheden komen' (Spencer 
W. Kimball, 'Marriage - The Proper Way', New Era, februari 1976, blz. 5). 

Leg uit dat in de zegeningen waar president Kimball over spreekt ook de grote zegen van 
een gezonde vriendschap is begrepen. De tienerjaren zijn de levensfase waarin deze 
bijzondere vriendschapsbanden worden gesmeed, en de jongeman en jongevrouw worden 
voorbereid op samen uitgaan in de toekomst. 

Toegevoegde les of aanbevolen activiteit 
Voor de leerkracht Wellicht wilt u in de volgende les op dit onderwerp voortborduren, of voelt u iets voor het 

organiseren van een haardvuuravond of door-de-weekse activiteit. U zou drie of vier 
jongens uit uw wijk of gemeente of uit een naburige wijk of gemeente kunnen uitnodigen 
om deel te nemen aan een forumbespreking over het onderwerp: 'Groepsactiviteiten: 
voorbereiding op latere afspraakjes'. 

Nodig de jongemannen van de Aaronische priesterschapsquorums wel tijdig uit als u van 
plan bent deze activiteit te organiseren. Overtuig u ervan dat de jongevrouwenpresidente 
toestemming vraagt en de namen van de uitgenodigde jongens doorgeeft aan uw bisschop 
of gemeentepresident. Laat de jongevrouwen van uw klas ten minste twee weken tevoren 
vragen voor het forum bij u inleveren zodat u een lijstje met toepasselijke vragen voor de 
jongemannen hebt. 

Hieronder volgen enige voorbeelden van vragen: 

1. Hoe zien jongens de meisjes graag gekleed gaan? 

2. Waar praten jongens graag met meisjes over? 

Citaat 

Leerkracht 
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3. Wat zien jongens liever: dat jongevrouwen veel praten of dat zij rustig zijn? 

4. Vinden jongens het leuk als ze door een meisje opgebeld worden? 

5. Hoe vinden jongens het als een meisje ordinaire of obscene taal gebruikt? 

Als de jongens gelegenheid krijgen om de vragen van tevoren in te zien, kunnen ze daar 
waarschijnlijk een meer doordacht antwoord op geven. Het zal ook goed zijn uw gasten 
tevoren wat toepasselijke hulpbronnen en richtlijnen te geven, zoals bijvoorbeeld het doel 
van deze les en citaten die naar uw gevoel ook belangrijk voor de jongens zijn (bijvoorbeeld 
de uitspraken van president Kimball). 
Zorg ervoor dat de jongens heel goed begrijpen dat het doel van de forumbespreking is dat 
de jongelui zien hoe belangrijk het is om gezonde vriendschapsbanden in een groep te 
kweken en hoe groepsactiviteiten een goede basis en voorbereiding kunnen zijn op latere 
afspraakjes. 

U treedt zelf op als gespreksleidster. Zorg ervoor dat alle antwoorden en het commentaar 
passend zijn. Gebruik de nodige tact en handigheid bij het corrigeren van verkeerde of 
ongepaste antwoorden. Als gespreksleidster bepaalt u de geest en sfeer van de 
forumbespreking en licht u het gehoor duidelijk in omtrent het doel en het onderwerp van 
de bespreking. Begin de bespreking door de forumleden aan de klas voor te stellen. Lees de 
door u verzamelde vragen voor en luister nauwlettend naar de antwoorden; schroom niet 
om extra vragen te stellen die volgens u nodig zijn om een bepaald punt te verduidelijken 
of beklemtonen. Bedenk aanvullende vragen voor het geval de bespreking vastloopt. 
Betrek alle forumleden bij de bespreking. 

Vat het besprokene samen en dank uw gasten voor hun medewerking. 
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DOEL Elk meisje laten beseffen hoe zij door zelfdiscipline een deugdzaam leven kan leiden. 

VOORBEREIDING 1. Maak vijf woordstroken voor het verhaal over Annie. 

2. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij kunnen discipline leren 
Verhaal In de concertzaal klonk een donderend applaus. Eén van 's werelds grootste violisten had 

zojuist een concert gegeven. Een vrouw drong zich gretig naar voren in de hoop deze grote 
artiest te kunnen vertellen hoe zeer zij hem bewonderde. Na zich door de menigte heen 
gewrongen te hebben, bereikte zij hem eindelijk. Zij schudde hem de hand en zei met 
uitbundige stem: 'O, ik zou er mijn leven voor willen geven om zo te kunnen spelen!' 
Hij antwoordde prompt: 'Mevrouw, dat is precies wat ik gedaan heb!' 

Bespreking • Wat denk je dat de violist heeft moeten doen om zo viool te kunnen Ieren spelen? 
(Zichzelf discipline opleggen door te oefenen, verschillende dingen opgeven die 
gemakkelijker en leuker zouden zijn geweest, een verlangen koesteren, les nemen bij een 
uitstekende leraar en zichzelf het vaste doel stellen een groot artiest worden.) 

Leg uit dat veel van wat wij in het leven al of niet doen bepaald wordt door ons vermogen 
om onszelf discipline op te leggen. Deze discipline houdt in het doen van dingen die lastig 
en moeilijk zijn en het achterwege laten van andere dingen. 

• Noem dingen die je dagelijks moet doen waar je toch maar moeilijk toe komt. (Laat de 
jongevrouwen antwoord geven.) 

• Hoe kun je jezelf zover krijgen dat je ophoudt datgene te doen waarvan je weet dat je ze 
niet behoort te doen? 

Laat de jongevrouwen proberen zich de volgende situaties in te denken: 

1. Je broer heeft je zitten plagen. Hij heeft net iets gezegd dat je zo boos gemaakt heeft dat 
je iets naar hem wilt schreeuwen of hem zelfs een klap wilt geven. Denk je dat je die 
drang kunt weerstaan? 

2. Het is vastenzondag en je bent erg hongerig, maar het is nog geen tijd om de vasten te 
breken. Kun je de drang om te gaan eten weerstaan? 

• Heb je het gevoel dat je wat strijd moet voeren als we over deze situaties spreken? 

Leg uit dat er altijd iets in ons is dat zich wil laten gaan en wil dat we aan onze emoties of 
verlangens toegeven; er is iets anders in ons dat ons deze gevoelens wil laten beheersen. 
Die drang tot zelfbeheersing komt van onze geest. 

'Eén van de verkeerde ideeën in onze maatschappij is dat wij het slachtoffer van onze 
lusten en hartstochten zijn. In werkelijkheid wordt ons lichaam echter beheerst door de 
geest die erin leeft' (Terrance D. Olsen, 'Teaching Morality to Your Children', Ensign, maart 
1981, blz. 14). 

Schrijf de volgende zin op het bord: 'Onze geest beheerst ons lichaam'. Sommige dingen in 
ons lichaam zijn gemakkelijk te beheersen, andere moeilijker. 

Leg uit dat wij sommige delen van ons lichaam behoorlijk kunnen beheersen: bijvoorbeeld 
onze vingers. Wanneer wij één van onze vingers willen laten krommen, dan gebeurt dat; 
willen we dat de vinger weer gestrekt wordt, dan gebeurt dat. Wanneer wij onze voeten 
een opdracht geven, wordt die onmiddellijk uitgevoerd. Wijs de jongevrouwen er nu op 
dat wij zo ook een zekere beheersing over onze gedachten kunnen uitoefenen, en zodoende 
kunnen leren onze gedachten altijd in een positieve, opbouwende richting te laten gaan. 

Leg de jongevrouwen uit dat u een experiment in zelfdiscipline met hen wil uitvoeren. 
Laat hen met hun rechterhand een cirkel beschrijven, daarna hun linkervoet heen en weer 
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bewegen en dan met hun hoofd ja knikken. Laat hen vervolgens heel stil zitten en zich 
concentreren op wat zij maar willen behalve op wat u ze gaat beschrijven. Geef hun dan een 
beschrijving van een heerlijke maaltijd of lekkernij. 
• Wat was moeilijker: je hand of voet vertellen wat te doen of je gedachten en gevoelens 
vertellen wat te doen? 

Wijs erop dat veel mensen niet geloven dat zij hun gedachten kunnen beheersen en zichzelf 
een zekere discipline kunnen opleggen. Maar wij kunnen ons met onze gedachten maar op 
één ding tegelijk concentreren. Wij kunnen wel degelijk onze gedachten beheersen door 
eenvoudig een ander onderwerp te kiezen om over te denken. Sommige mensen hebben 
het idee dat een dergelijke vorm van discipline niet nodig, te moeilijk, of de moeite niet 
waard is. 

Citaat 'Sommige mensen worden gewoon de slaaf van hun gewoonten, of geven steeds weer toe 
aan hun lusten of aan het doen van verkeerde dingen, en beweren dat zij daar helemaal 
niets aan kunnen doen - dat zij er toe gedwongen worden; dat de verzoeking eenvoudig 
sterker is dan hun wil om daar weerstand tegen te bieden. Maar toch kunnen wij een keuze 
doen. ( . . . ) We kunnen slechte gewoonten afleren; we kunnen goede gewoonten aanleren; 
we kunnen kiezen wat we denken door gewoon vastberaden te zijn' (Richard L. Evans, 
'Self Control', Improvement Era, december 1963, blz. 1113). 

Leerkracht Zeg de jongevrouwen dat het moeilijk is om zich te beheersen, maar dat we dat wel kunnen 
leren. Onze Vader in de hemel heeft ons geboden om onze gedachten, lusten en gevoelens 
binnen bepaalde perken te houden. Daar Hij onze Vader is, zal Hij ons nooit iets vragen te 
doen dat we niet kunnen doen. Wij zijn kinderen van Hem. We hebben het vermogen om te 
worden als Hij, 

Verhaal Luister nu goed naar het volgende verhaal over een rozenmeisje dat Annie heette. Probeer 
in het verhaal te ontdekken wat Annie deed om zelfdiscipline te leren. 
'Iedereen deed het toch, waarom zou ik het dan niet kunnen doen? In dat gebod staat 
alleen maar dat wij de naam van de Heer niet ijdel mogen gebruiken. Ik was mij ervan 
bewust dat ik mijn gevloek probeerde goed te praten maar het hielp niet. Ik wist dat het 
verkeerd was om te vloeken ook al deden al mijn vriendinnen het. Het bleef me maar 
dwars zitten en tenslotte kwam ik tot de conclusie dat ik er iets aan moest gaan doen. Ik 
voelde me gewoon "vies" en onwaardig om de Heer in gebed te benaderen. Ik wist dat als 
ik mij daar niet van bekeerde het steeds erger zou worden. 

'Ik begon mijn best te doen om me één dag te beheersen. Ik wist dat het vloeken een 
gewoonte van me was geworden. Ik hoorde elke dag op school zoveel vulgaire taal dat het 
de gewoonste zaak van de wereld was om mee te doen. Ik besloot te proberen dat één dag 
te laten. 
'Die eerste dag deed ik bewust mijn best en het ging goed tot de lunchpauze. Toen was 
iedereen weer opgewonden en luidruchtig en voordat ik het wist was ik weer in mijn oude 
fout vervallen. Ik besefte nauwelijks dat ik had gevloekt. Maar toen ik het in de gaten 
kreeg, was ik teleurgesteld en werd ik er gewoon misselijk van. 

'Die avond bad ik heel ernstig en vroeg ik om kracht. De volgende dag vond ik de moed 
om mijn twee beste vriendinnen op school te vertellen dat ik niet zo erg gelukkig was met 
de taal die wij uitsloegen en dat ik daar iets aan wilde doen. Die dag deed ik weer mijn 
best. 
'Ik had er aanvankelijk geen benul van dat het zo moeilijk zou zijn. Om de een of andere 
reden had ik altijd gedacht dat het naleven van het evangelie altijd gemakkelijk zou zijn. 
Pas op de vierde dag lukte het mij een hele dag niet te vloeken. Ik was zo blij, maar besefte 
ook dat ik elke dag heel goed op moest passen. Maar al te gemakkelijk zou ik weer in mijn 
oude fout kunnen terugvallen. 
'Gedurende die tijd bleef ik alsmaar om kracht bidden. Ik maakte vooruitgang en 
gebruikte geen slechte taal meer, maar ik had nog niet het gevoel dat het me ook vergeven 
was. Toen kwam die getuigenisdienst tijdens onze jongevrouwenbijeenkomst. Ik vroeg 
mijn vriendinnen mij te willen vergeven voor het slechte voorbeeld dat ik had gegeven. 
Ik voelde de aanwezigheid van de Geest zo sterk dat ik een groot verlangen had om mijn 
getuigenis te geven. Ik getuigde van mijn liefde voor onze Hemelse Vader, voor zijn Zoon 
en voor het evangelie. Toen ik uitgesproken was, leek het of er een enorme last van mijn 
schouders was gevallen. Toen wist ik dat het me vergeven was.' 

Bespreking Bespreek met behulp van de volgende vragen deze ervaring van Annie. Plak na de 
bespreking van elke vraag die woordstrook op het bord met de toepasselijke conclusie over 
zelfdiscipline die uit deze bespreking getrokken kan worden. 
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1. In welk opzicht probeerde Annie aanvankelijk haar gedrag goed te praten? Hoe komt 
het dat wij in vele opzichten hetzelfde doen? Waarom is het belangrijk dat we dat 
afleren? (Plak nu de woordstrook op het bord met daarop: 'Wanneer wij proberen een 
overtreding van een gebod goed te praten, verzwakken wij ons vermogen om onszelf te 
beheersen.') 

2. Hoe kwam het dat Annie haar taal wilde gaan veranderen? Hoe voelde ze zich? Wat 
gebeurt er wanneer we een gebod overtreden? (Plak nu de woordstrook op het bord met 
daarop: 'Wanneer we een gebod overtreden, verliezen we Gods Geest.') 

3. Wat ging ze doen om zichzelf meer te beheersen? In welk opzicht was het feit dat ze dit 
haar vriendinnen vertelde een hulpmiddel? Waarom kunnen we ons slechts stap voor 
stap zelfdiscipline aanleren? (Plak nu de woordstrook 'Zelfdiscipline verwerven we stap 
voor stap' op het bord.) 

4. Waaruit putte Annie's het meeste kracht bij haar pogingen zichzelf te leren beheersen? 
(Plak nu de woordstrook op het bord met de tekst: 'Wanneer wij om hulp bidden, zal 
onze Hemelse Vader ons de nodige kracht geven.') 

5. Hoe voelde Annie zich toen zij haar probleem had overwonnen? Hoe kwam het dat het 
geven van haar getuigenis haar een gevoel van vrede gaf? (Plak nu de woordstrook met 
de tekst 'Zelfdiscipline brengt ons in harmonie met onze Hemelse Vader en met onszelf' 
op het bord.) 

Vraag de jongevrouwen iets te vertellen over een ervaring waarin zij zichzelf leerden 
beheersen; laat hen vertellen wat hen daarbij het meest had geholpen. 

Door onszelf te disciplineren kunnen we een deugdzaam leven leiden 
Leerkracht Leg uit dat alle krachtsinspanningen die erop gericht zijn om onszelf te disciplineren, in 

welk aspect van het leven ook, ons helpen in onze pogingen een deugdzaam leven te 
leiden. Dat geldt voor het leren bespelen van een muziekinstrument, ons humeur leren te 
beheersen of op tijd leren opstaan als we eigenlijk graag hadden willen doorslapen. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal: 

'Een zendeling in een zendingsgebied in het oosten van de Verenigde Staten kreeg eens te 
maken met een student die meer belang stelde in zijn strikte zedelijke gedrag dan in zijn 
evangelieboodschap. De student vroeg de zendeling smalend hoe hij, met zoveel mooie 
meisjes om zich heen, zijn verlangens in bedwang kon houden. Hij suggereerde eigenlijk 
dat de zendeling geen normale gevoelens had. De zendeling legde uit: „Het komt niet 
omdat ik abnormaal zou zijn; het komt omdat ik verantwoordelijk ben voor mijn 
gedachten en voor wat ik met mijn lichaam doe. Jij denkt dat je hulpeloos aan je verlangens 
bent overgeleverd. Jij denkt dat je daar het slachtoffer van bent. Ik heb mijzelf echter 
bewezen dat ik ze volledig de baas ben"'(Terrance D. Olsen, Teaching Morality to Your 
Children, blz. 14.) 

Bespreking • Waarin verschillen het gezichtspunt van de student en dat van de zendeling? Wat had de 
zendeling met betrekking tot zijn gevoelens en emoties geleerd ? 

Leerkracht Wijs erop dat zedelijke reinheid en deugdzaamheid fysieke zelfbeheersing vergen. 

Laat de meisjes goed begrijpen dat we door het oefenen van zelfdiscipline onze geest sterk 
genoeg maken om ons lichaam te beheersen. Ons vermogen tot zelfbeheersing neemt 
steeds toe naarmate wij goed gebruik maken van de gelegenheden om dat te doen. 

Praktijkgevallen Kies uit de volgende situaties die welke het meest van toepassing zijn op uw klas. Stel na 
het voorlezen van elke situatie de volgende vragen: 1) In welk opzicht had de betrokkene 
in deze situatie de nodige zelfdiscipline getoond? 2) Wat kon er gebeurd zijn als de 
betrokkene dat niet had gedaan? 3) Wat had de betrokkene kunnen doen om de situatie te 
voorkomen of te vermijden? 4) In welk opzicht is in een dergelijke situatie zelfdiscipline zo 
belangrijk? Lees na de antwoorden van de meisjes de conclusies uit deze praktijkgevallen 
voor. 

Situatie en bespreking 1. Enkele schoolvriendinnen hadden mij uitgenodigd voor een feestje. Ik zag erg naar dat 
feestje uit omdat één van de jongens die ik heel aardig vond mij verteld had dat hij ook 
zou komen, en dat hij het erg fijn zou vinden als ik ook kwam. Ik genoot al bij het 
vooruitzicht daar samen met hem te zijn. Toen mijn vriendinnen en ik daar aankwamen, 
merkten we dat de ouders er niet waren en er geen enkele volwassene was om toezicht 
te houden. Sommige jongelui waren aan het dansen en sommige anderen hadden zich in 
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paartjes teruggetrokken en zaten elkaar te zoenen en te betasten. De jongen waar ik zo 
op gesteld was, zag mij binnenkomen. 

Slot Ik wist heel goed dat ik weg moest gaan, maar ik was werkelijk dol op die jongen. 
Ik maakte me er zorgen over wat hij ervan zou denken als ik weer wegging. Buiten was 
het donker en ik voelde er niets voor de hele weg naar huis alleen terug te lopen. Maar 
tenslotte lukte het me toch de juiste keuze te doen. Ik belde mijn ouders op en vroeg hen 
mij te komen halen. 

Situatie en bespreking 2. Ik wist heel goed dat het niet goed was om voor ons zestiende jaar met zijn tweetjes uit 
te gaan maar ik had altijd zoveel plezier op school met de jongens. Bob was één van die 
knappe jongens die wel een oogje op mij scheen te hebben. Op een dag vroeg hij mij 
tijdens de lunchpauze om 's avonds met hem naar de bioscoop te gaan. Voor die avond 
stond er ook een activiteit van de jongevrouwen op het programma. Het zou heel 
makkelijk zijn om mijn vader en moeder te vertellen dat ik naar die activiteit ging en 
ondertussen met de bus naar de bioscoop te gaan. De film zou ongeveer om dezelfde tijd 
als de activiteit afgelopen zijn. Ik gaf toe. Maar toen het tijd was om daarheen te gaan, 
werd ik toch wel een beetje zenuwachtig. Mijn moeder riep me nog na of ik mijn jas wel 
aan had, wenste me 'Veel plezier!' en ging het huis weer in. 

Slot Ik liep naar de bushalte. Ik zou eigenlijk reuzeblij moeten zijn. Ik zou een fijne film zien 
met een jongen die erg op me gesteld was. Hoe kwam het dan dat ik me niet zo gelukkig 
voelde? Enerzijds werd ik naar die bus getrokken, maar anderzijds wilde ik eigenlijk 
terug rennen. Ik hield stil op de stoep. Ik dacht eraan hoeveel ik zou moeten liegen de 
komende dagen. Toen dacht ik aan een uitspraak die mijn vader ons eens geleerd had: 
"Wie sterk is, zegt nee." Ik werd kalmer en begon helderder te denken. Ik zei tegen 
mezelf dat ik naar huis moest gaan, Bob op moest bellen en hem zeggen dat ik niet kon 
komen en waarom niet, en dan naar de activiteit gaan. En dat deed ik. 

Besluit dit deel van de les met het bespreken hoe in deze situaties zelfdiscipline de 
jongevrouwen had geholpen deugdzaam te leven. 

Tot slot 

Leerkracht Wijs erop dat bij alle situaties die in deze les besproken zijn van de jongevrouwen een 
zekere mate van zelfdiscipline werd gevergd, maar dat ze allen de kracht bezaten om die 
ook op te brengen. Telkens wanneer wij onszelf werkelijk beheersen, sterken wij ons 
vermogen om een waarachtig deugdzaam leven te leiden. Besluit de les met onderstaande 
uitspraak van president Brigham Young waarin nogmaals wordt aangetoond dat we wel 
degelijk kunnen leren onszelf te beheersen. Laat de jongevrouwen goed luisteren naar de 
belofte die ons is gegeven als wij ons werkelijk inspannen om onszelf te beheersen. 
'Wanneer je op een fout wordt betrapt of zonder na te denken duidelijk iets verkeerds doet; 
wanneer je vol kwade hartstocht bent en daar aan toe wilt geven, stop dan en laat de geest die 
God in je lichaam heeft geplaatst het roer overnemen. Als je bereid bent om dat te doen, beloof 
ik je dat je alle kwaad zult overwinnen en het eeuwige leven zult beërven' (Journal of 
Discourses, deel 2, blz. 256). 
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Verderfelijke invloeden 
van de media vermijden 

DOEL De jongevrouwen de verderfelijke invloed van de media laten herkennen en vermijden. 

VOORBEREIDING 1. Naar keuze: Zorg voor een wit gekookt ei (ongepeld); een pannetje met genoeg water 
om het ei geheel in onder te laten gaan; een lepel en wat kleurstof. In plaats van een ei 
kunt u ook een wit stukje goed gebruiken. 

2. Maak een tabel op het bord of een poster. Schrijf in de eerste kolom de door president 
Spencer W. Kimball in het eerste deel van de les genoemde werktuigen van Lucifer. 
In de tweede kolom schrijft u de in het tweede deel van de les door ouderling Benson 
genoemde normen voor beoordeling. Schrijf in de derde kolom de door bisschop 
Peterson genoemde manieren waarop de verderfelijke invloed van de media kan 
worden vermeden. Dek elke kolom apart af zodat deze stuk voor stuk op het juiste 
moment kunnen worden getoond. 

3. Maak voor elk meisje een kopie van de 'Richtlijnen voor het beoordelen van de invloed 
van de media'. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Bespreking 

Leerkracht 

Bespreking 

Citaat 

Citaat 

Eén van Satans machtigste werktuigen is de verderfelijke invloed van de media 

Laat de jongevrouwen bedenken welke stoffen enerzijds nuttig en anderzijds schadelijk 
kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: insecticiden, spuitbussen, bepaalde chemicaliën, 
reinigingsmiddelen. Laat zien dat ze zowel een goede als een slechte uitwerking kunnen 
hebben, afhankelijk van de manier waarop zij worden gebruikt. 

Wijs erop dat het doodshoofd met daaronder de gekruiste beenderen het bekende 
waarschuwingssymbool is voor een giftige stof. Over de hele wereld wordt dit symbool 
begrepen als een waarschuwing voor het gevaar van die stoffen. Profeten uit de laatste 
dagen waarschuwen ons voor een ander soort vergiftiging die dodelijk kan zijn, niet voor 
ons lichaam, maar voor onze geest. De massamedia - televisie, radio, films, tijdschriften en 
kranten - bereiken veel mensen. Die media zijn enerzijds een machtig hulpmiddel bij de 
uitvoering van het werk van de Heer op aarde, bij onderwijs en vermaak. Ze kunnen echter 
ook als een middel tot vernietiging worden gebruikt. Ze zijn een belangrijk wapen van de 
tegenstander die probeert het zedelijk gedrag van alle mensen te ondermijnen. 

Leg uit dat, hoewel sommige mensen beweren dat alle seks, vulgariteit, obscene en 
gewelddadige beelden waar de massamedia ons in deze tijd op trakteren, geen enkele 
invloed op hen hebben, dit beslist niet waar is. 

Bespreek met de jongevrouwen welke verderfelijke uitwerking de uitbeelding van seks, 
vulgariteit, obsceniteiten en geweld op ons kan hebben. 

President Kimball heeft ons gewaarschuwd voor enkele gevaren die aan het zien van 
dergelijke verderfelijke media verbonden zijn: 

'De tragedie ( . . . ) begint vaak met het bezoeken van fongepaste] films of het doorbladeren 
van obscene tijdschriften. De weg naar zonden zoals ontucht, overspel en homoseksualiteit 
kan beginnen ( . . . ) met het kijken naar programma's met seks en geweld, die nu op de 
televisie te zien zijn.' (Ensign, november 1976, blz. 6). 

President Kimball waarschuwde ook voor het kwaad van de pornografie in alle 
verschillende media: 'Er is een duidelijk verband tussen pornografie en (. . .) perversie. 

' ( . . . ) Het is gewoon belachelijk te beweren dat pornografie geen slechte invloed heeft. 
Er is een duidelijk verband tussen pornografie en misdaad. Deze vorm van immoraliteit is 
de voedingsbodem voor moord, roof, verkrachting, prostitutie en alle vormen van 
commerciële ontucht. Uit de statistieken van seksmisdaden blijkt dat er een duidelijk 
verband bestaat tussen pornografie en deze misdaden' (Conference Report, oktober 1974, 
blz. 7; of Ensign, november 1974, blz. 7). 
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(naar keuze) 
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Leerkracht 
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Bespreking 

Laat de jongevrouwen eens voorbeelden opnoemen van reclames en TV-programma's 
die zij dagelijks onder ogen krijgen en laat hen dan vertellen wat voor invloed die hebben 
op hun kledingkeuze, op de produkten die ze gebruiken, de soorten ontspanning en 
amusement die ze opzoeken, en andere manieren waarop zij hun geld en tijd gebruiken. 
Laat de jongevrouwen hieruit zelf concluderen hoeveel invloed de massamedia in feite 
hebben op hun leven. Bespreek daarbij in het bijzonder de negatieve invloeden die ze 
daarvan ondergaan. 

Leg uit dat we de verderfelijke invloed over het algemeen niet meteen opmerken. 
Wij kunnen ons stukje bij beetje, dag na dag, week na week geestelijk zo laten verzwakken 
dat we tenslotte totaal blind voor de realiteit worden, afgestompt raken en niet meer 
openstaan voor de invloed van de Geest van de Heer en overspoeld worden door slechte 
invloeden die tot zonde leiden. 
Laat nu de eerste kolom op de poster of het bord zien door er de bedekking af te halen. 

President Kimball heeft eens beschreven hoe deze geestelijke aftakeling plaatsvindt: 

'Lucifer bedriegt degenen die niet op hun hoede zijn met zijn duivelse plannen en gebruikt 
daarbij elk middel dat hij heeft. ( . . . ) Hij zal (1) zijn logica gebruiken om verwarring te 
scheppen en (2) zijn goedpraterij om te vernietigen. Hij zal (3) de waarheid een beetje 
verdraaien, (4) de deur maar centimeter voor centimeter openen en (5) van het helderste 
wit via alle schakeringen van grijs naar het diepste zwart leiden' (De Ster, april 1981, 
blz. 194; nummering toegevoegd). 

Geef de volgende demonstratie om te laten zien hoe Lucifers werktuigen of methoden ons 
stukje bij beetje beïnvloeden: Doop het meegebrachte ei of het stukje wit goed heel even in 
een pannetje water waar kleurstof aan toe is gevoegd. Laat zien hoe het ei een heel klein 
beetje verkleurd is, misschien amper nauwelijks zichtbaar. Doop het ei er dan nog eens in 
en giet het water enige malen met de lepel over het ei. Laat zien hoe bij elke schep het ei 
een beetje donkerder van kleur wordt. 

• Wat is het verband tussen deze kleine demonstratie en ons blootstaan aan de 
degraderende invloeden van de media? Wat voor invloed kan zelfs het maar eenmaal zien 
van één schunnige film of tv-programma hebben? Waar zou het meermalen zien van 
dergelijke programma's uiteindelijk toe kunnen leiden? 

Leg uit dat wij soms wel eens het idee hebben dat het zien van dergelijke rommel op ons 
niet zoveel invloed heeft als op anderen. Het is in feite heel goed mogelijk dat we de 
negatieve invloeden daarvan in het geheel niet opmerken totdat we opeens tot de 
ontdekking komen dat het gewoon onmogelijk lijkt om aan de uitwerking daarvan te 
ontkomen. 

'Toen de grote profeet Mormon zijn eigen gevallen volk aanschouwde, schreef hij aan zijn 
zoon Moroni een onthullende aanklacht waarin hij vermeldde dat zijn volk wegens zijn 
goddeloosheid 'geen gevoel meer heeft'. (Zie Mro. 9:20.) Hoe tragisch is het punt te hebben 
bereikt waarop de Geest zich wel aan ons moet onttrekken en wij ongevoelig worden voor 
het onderscheid tussen goed en kwaad' (Marvin J. Ashton, Ensign, november 1977, blz. 72). 

• Wat houdt het in geen gevoel meer te hebben wat betreft ongepaste programma's van de 
media? Hoe kunnen we er zo aan gewend raken dat we op den duur niet meer kunnen 
onderscheiden wat nu verderfelijk is en wat niet? Hoe belangrijk is het dat we een gezond 
inzicht behouden om te kunnen beoordelen wat we kunnen zien, horen en lezen? 

Een meisje kan beoordelen wat de media te bieden hebben en alles vermijden wat 
aanstoot geeft 

Leerkracht Wijs op het belang van het verkrijgen van informatie voordat we beslissen wat we willen 
gaan zien, horen of lezen. Wij dienen voorzichtig te werk te gaan bij het beoordelen van de 
opinies waar wij onze beslissingen op baseren. Het is heel goed mogelijk dat anderen bij 
hun media-beoordelingen normen gebruiken die voor ons niet aanvaardbaar zijn. Het is 
best mogelijk dat critici met naam iedereen aanmoedigen om een bepaalde 'geweldige' film 
of tv-programma te zien, dan wel bandje of CD te kopen, of een boek te lezen terwijl daar 
toch voor ons aanstootgevende dingen in voorkomen. President Ezra Taft Benson heeft 
enige normen verschaft die ons kunnen helpen om ons een oordeel over bepaalde media te 
vormen. Hoewel hij hoofdzakelijk spreekt over boeken kunnen dezelfde normen ook op 
andere media worden toegepast. 
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Les 13 

Poster 

Citaat 

Bespreking 

Leerkracht 

Citaat 

Bordbespreking 

Praktijkgevallen 
en bespreking 

Laat nu de tweede kolom op de poster zien of neem de bedekking weg van de vijf normen 
die u reeds op het bord had geschreven. 

'In deze tijd, waarin ons zo ontzettend veel lectuur ter beschikking staat, is het kenmerk 
van een werkelijk ontwikkeld mens dat hij weet wat hij niet moet lezen. ( . . . ) John 
Wesley's moeder zei tegen hem: "Vermijd (1) alles wat je verstand verzwakt, (2) je geweten 
minder gevoelig maakt, (3) je vermogen om God te voelen verduistert, (4) je verlangen naar 
geestelijke zaken wegneemt ( . . . ) en (5) de macht van je lichaam over je geest versterkt." 
(John Wesley [1703-1791] was de stichter van de methodistenkerk.) 

'Het feit dat een boek oud is, wil niet zeggen dat het waardevol is. Het feit dat een bepaalde 
schrijver een goed boek heeft geschreven, wil niet zeggen dat al zijn boeken het waard zijn 
gelezen te worden. Laat uw brein geen vuilnisbelt voor de rommel van een ander worden. 
Het is moeilijker om onze gedachten te reinigen van de slechte dingen die we hebben 
gelezen dan ons lichaam van slecht voedsel te reinigen. Bovendien is dat eerste heel wat 
schadelijker voor de ziel' (Ezra Taft Benson, 'In His Steps', Speeches of the. Year 1979; Provo: 
Brigham Young University Press, 1980, blz. 61). 

Bespreek de vijf normen. Laat de jongevrouwen inzien dat door de invloed van 
verderfelijke media de Geest zich kan terugtrekken waardoor we zonder de bescherming 
van de Heilige Geest komen te zitten. Vraag de jongevrouwen hoe de vijf genoemde 
normen gebruikt kunnen worden om te bepalen wat zij gaan lezen, zien of horen. 

Wijs erop dat het steeds moeilijker wordt om aan de invloed van verderfelijke media om 
ons heen te ontkomen. Het is echter wel mogelijk bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen 
om deze invloeden te vermijden en er zijn ook bepaalde dingen die we kunnen doen 
wanneer we, buiten onze schuld om in bepaalde ongewenste omstandigheden zijn geraakt. 

Bisschop H. Burke Peterson geeft ons de volgende raad: 'Wij behoren niet naar 
zedenkwetsende of pornografische films te kijken of er zelfs over te praten. Er dienen geen 
pornografische tijdschriften, foto's of verhalen te zijn. (...) Hebt u de moed om tijdens de vertoning 
van een zedenkwetsende filmvoorstelling de zaal te verlaten? Of blijft u kijken en luisteren, en 
praat u uzelf aan "Deze scène is zo voorbij", of "Iedereen kijkt ernaar; dan moet het toch 
een aanvaardbaar soort vermaak zijn." Hebt u de moed om bepaalde tv-programma's waar 
suggestieve seksuele conversatie of zelfs handelingen in voorkomen buitenshuis te 
houden? Hebt u er wel eens over nagedacht welke uitwerking deze programma's hebben 
en dat ze zelfs doordringen tot in de sterkste geesten? ( . . . ) Wij moeten ons niet voeden 
met een dieet van afval!' ('Reinig onze gedachten en geest', De Ster, april 1981, blz. 79; 
cursivering toegevoegd). 

Laat nu de derde kolom op de poster of het bord zien. 

Laat de jongevrouwen aangeven welke mogelijkheden hier worden genoemd om 
verderfelijke media-invloeden te vermijden. Laat de jongevrouwen de volgende 
praktijkgevallen bespreken aan de hand van de op bord of poster staande suggesties voor 
mogelijke oplossingen. 

1. Diana was met enkele vriendinnen uitgenodigd voor een feestje waar ook een video zou 
worden vertoond. Van tevoren kwram ze erachter dat de film een bedenkelijke inhoud 
was en ze slaagde erin haar gastvrouw te bewegen een andere film te nemen. Maar een 
volgende keer kwam Diana in een situatie waarin zij niet van tevoren wist wat ze te zien 
zou krijgen. Het was een film die in de kranten een uitstekende kritiek had gehad en de 
meeste vriendinnen hadden hem al gezien. Zij vonden die film allemaal geweldig. Maar 
Diana had ook gehoord dat er in die film taal, denkbeelden en scènes voorkwamen die 
haar beslist in verlegenheid zouden brengen. 

• Wat kon Diana doen? Wat zou jij in zo'n geval gedaan hebben? 

2. Het leek wel of één van Sara's beste vriendinnen steeds maar naar haar favoriete 
radiostation zat te luisteren. Op een dag raakten ze in gesprek over de muziek die door 
dat station werd uitgezonden. Sara vroeg Mary waarom zij daar naar bleef luisteren 
hoewel de woorden van veel van de gezongen liedjes duidelijk een onzedelijke strekking 
hadden. Mary's antwoord was dat zij het ritme en de muziek zo leuk vond en toch niet 
erg op de woorden lette. 

• Wat voor invloed zouden die liedjes kunnen hebben hoewel Mary niet bewust naar de 
woorden luisterde? Wat had Sara's antwoord aan Mary kunnen zijn? 

3. Een jongeman logeerde in verband met de schoolwedstrijden in een grote stad. Zijn 
volwassen begeleider was ziek en hij kende er niemand. Hij had een vrije avond bleef 
maar in zijn hotelkamer en keek eens in de gids wat er op de tv te zien was. Tot zijn 
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teleurstelling kwam hij tot de ontdekking dat er maar naar één station kon worden 
gekeken en daar draaide die avond een film van verdacht allooi. De hele avond lag hij 
met zichzelf overhoop of hij nu naar die film zou gaan kijken of niet. Het werd een strijd 
van zelfbeheersing om de verleiding die film te kijken te overwinnen, terwijl toch 
niemand zou weten waar hij naar keek. (Zie Jack Weyland, 'The Quiet War', New Era, 
oktober 1981, blz. 12-19.) 

4. Een vader belde een bioscoop op; daar draaide een film die het gezin wilde gaan kijken. 
De beheerder van de bioscoop vertelde hem dat de film als gezinsamusement "alleszins 
aanvaardbaar" was. Toen zij er eenmaal zaten, bleek de eerste de beste scène al een 
suggestieve slaapkamerscène te zijn. Het hele gezin liep meteen de bioscoop weer uit. 

• Wat leerde deze vader zijn kinderen? Welk werktuig van Lucifer zou er zijn gebruikt 
als de vader was blijven zitten en zijn kinderen later bij andere, soortgelijke situaties zijn 
voorbeeld zouden hebben gevolgd? 

5. Daan en Martha bespraken op een avond wat zij die avond zouden gaan doen. Daan 
stelde voor naar de bioscoop te gaan. 'Best,' zei Martha, 'als je er maar weet dat ik de 
zaal uitloop als een film niet aan mijn normen voldoet.' 

Martha had blijkbaar een grens gesteld die zij niet wilde overschrijden. Wat zou een 
jongen vinden van een meisje dat zichzelf niet alleen een dergelijke hoge norm heeft 
gesteld, maar zich daar ook daadwerkelijk aan houdt ook als zij daarbij het risico loopt 
de jongeman waar zij mee uitgaat op de tenen te trappen? 

Citaat President Ezra Taft Benson heeft eens gezegd: 'Sommige van uw zwaarste gevechten zult u 
in de stille binnenkamers van uw eigen ziel moeten leveren' ('In His Steps', blz. 60). 

Wijs erop dat het voor kan komen dat wij de enigen zijn die naar een bepaald 
televisieprogramma zitten te kijken of in een winkel in een tijdschrift staan te bladeren. 
Vraag de jongevrouwen naar wat voor soort tv-programma's zij weieens hebben gekeken 
toen er verder niemand thuis wras. Welk werktuig van Lucifer zouden zij gebruikt hebben 
als zij in dat geval naar een bedenkelijk programma hadden zitten kijken? 

Tot slot 

Leg uit dat miljoenen mensen de invloed van de massamedia ondergaan. Maar wij kunnen 
zelf veel doen om de verderfelijke invloed daarvan te vermijden. Wij zullen zeker naar 
goede boeken moeten zoeken en op goede programma's en films moeten wachten. Wij 
moeten leren selectief te zijn in wat wij lezen, zien en beluisteren, en bij onze dagelijkse 
keuzen de nodige beheersing en zelfdiscipline aan de dag leggen. 

Toepassing van de les 

Geef de jongevrouwen elk een kopie van de 'Richtlijnen voor het evalueren van de invloed 
van de media'. Spoor hen aan deze richtlijnen ook werkelijk te gebruiken om de 
verderfelijke invloed die er van deze media kan uitgaan te vermijden. Stel hun voor deze 
richtlijnen in hun dagboek op te nemen. 
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Les 13 

Richtlijnen voor het evalueren van de invloed van de media 

De ondeugd heeft zo'n monsterachtig gelaat, 
Dat alleen al door haar te zien, u haar haat; 
Doch te vaak gezien, lijkt ze niet meer naar; 
Eerst dulden, dan beklagen, en tenslotte omhelzen we haar. 
(Naar Alexander Pope, 'Essay on Man'.) 

Satans werktuigen 

Gebruikt logica om verwarring te scheppen. 
Gebruikt goedpraterij (rationalisatie) om te vernietigen. 
Verdraait de waarheid een beetje. 
Opent de deur centimeter voor centimeter. 
Leidt van het zuiverste wit via alle schakeringen van grijs naar het diepste zwart. 
(Zie Spencer W. Kimball, 'President Kimball spreekt vrijuit over zedelijkheid', De Ster, 
april 1981, blz. 194.) 

Normen voor het beoordelen van de invloed van de media 

Vermijd: 
Alles wat je verstand verzwakt. 
Wat je geweten minder gevoelig maakt. 
Wat je vermogen om God te voelen verduistert. 
Wat je verlangen naar geestelijke dingen wegneemt. 
Wat de macht van je lichaam over je geest versterkt. 
(Zie Ezra Taft Benson, 'In His Steps', Speeches of the Year, 1979; Provo: Brigham Young 
University Press, 1980, blz. 61.) 
Hoe verderfelijke invloeden vermijden 

Ga niet naar of praat niet over aanstootgevende films. 
Kijk niet naar pornografische blaadjes, plaatjes of verhaaltjes. 
Breng de moed op om bij de voorstelling van een ongepaste film weg te lopen. 
Laat geen tv-programma's met onzedelijke dialogen en handelingen in je huis toe. 
(Zie H. Burke Peterson, De Ster, april 1981, blz. 79.) 
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Les 27 Goede gedachten 

DOEL Elk meisje laten beseffen dat deugdzame gedachten de basis vormen voor een deugdzaam 
leven. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor het diaklankbeeld 'Goede muziek - goede gedachten' (20 min). Zorg voor een 
projector, een cassetterecorder en een scherm, en zorg ervoor dat ze voor de aanvang 
van de les staan opgesteld. 

2. Neem het diaklankbeeld enige dagen voor de les door. (Een kopie van de script is in 
deze les opgenomen om u te helpen uw les voor te bereiden. Als u niet over het 
diaklankbeeld beschikt, kunt u de tekst van het script onder Aanbevolen activiteit 
gebruiken als basis voor een bespreking.) 

3. Maak van de volgende tekst een poster: 'Laat deugd uw gedachten voortdurend 
versieren' (LV 121:45). 

4. Maak voor elk meisje een uitreikblad met deze tekst. Zie de suggestie aan het eind van 
de les. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Leerkracht 

Citaat 

Posterbespreking 

Diaklankbeeld 
en bespreking 

Bespreking 

Wij verkrijgen de kracht om een deugdzaam leven te leiden door onze gedachten te 
leren beheersen 

Wijs erop dat er misschien wel jongevrouwen in de klas zijn die iemand kennen die de wet 
van kuisheid heeft overtreden en die uit het diepst van zijn of haar hart wenst deze ernstige 
fout nimmer gemaakt te hebben. Deze les verschaft elk meisje de sleutel voor het leiden 
van een deugdzaam leven. 

Laat de jongevrouwen naar de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer luisteren 
en deze kerngedachte ter harte nemen: 'Onze gedachten vormen het controlepaneel dat 
onze handelingen beheerst' (Let Virtue Garnish Thy Thoughts, Brigham Young University 
Speeches of the Year; Provo, 26 september 1976, blz 4). 

Laat nu de poster met de tekst uit LV 121:45 zien. 

• Waarom, denkt u, vertelt de Heer ons 'voortdurend' deugd in onze gedachten te 
hebben? 
In het diaklankbeeld Goede muziek- goede gedachten, laat ouderling Packer zien hoe deugd 
onze gedachten kan versieren en hoe wij, door te leren onze gedachten te beheersen een 
deugdzaam leven kunnen leiden. Laat de jongevrouwen voor zichzelf nagaan op welke 
manieren zij kunnen leren hun gedachten te beheersen. 

Laat het diaklankbeeld zien. (Indien het diaklankbeeld onbeschikbaar is, gebruik het script 
als basis voor een bespreking.) Bespreek daarna hoe de jongevrouwen kunnen leren hun 
gedachten te beheersen. 

U kunt de volgende vragen eventueel gebruiken bij de bespreking: 

1. Wat is volgens ouderling Packer waarschijnlijk één van de moeilijkste dingen die je in je 
sterfelijk leven moet leren? (Het leren beheersen van je gedachten.) 

2. In welk opzicht komt het kunnen beheersen van onze gedachten ons ten goede? 
(Daardoor kunnen we slechte gewoonten overwinnen, moed verkrijgen, angst 
overwinnen en een gelukkig leven leiden.) 

3. Wie maakt uit wat je gedachten zijn? (Dat doe je zelf.) 

4. Kun je bedenken hoe onwaardige gedachten in sommige opzichten toch onschuldig en 
onschadelijk lijken te zijn? 

5. Hoe kun je jezelf van onreine gedachten ontdoen? 
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6. Wat geeft ouderling Packer als een mogelijkheid om onze gedachten in bedwang te 
gaan krijgen? (Goede muziek.) 

7. Welk gevaar schuilt er in ongepaste muziek? (Die is een voedingsbodem voor slechte 
gedachten, geeft vaak aanleiding tot, of gaat gepaard met oneerbiedigheid, 
onzedelijkheid en verslaving.) 

8. Naar wat voor soort muziek behoren onze gedachten uit te gaan? (Verheffende en 
inspirerende muziek die een goede geestelijke instelling bevordert, alsmede eerbied, 
geluk en een besef van schoonheid.) 

9. Welke zegen wordt ons onder meer beloofd wanneer we uitsluitend denken aan dat 
wat goed, mooi en inspirerend is? (De voortdurende leiding en inspiratie van de 
Heilige Geest.) 

10. Wat raadde ouderling Packer ons aan te doen om onze gedachten gemakkelijker te 
beheersen? (Een lofzang uitzoeken, uit het hoofd leren en dan gebruiken om onze 
gedachten in goede banen te leiden.) 

Toepassing van de les 

Laat elk meisje een lofzang uitzoeken om overeenkomstig ouderling Packers idee te gaan 
gebruiken. Spoor hen aan de door hen gekozen lofzang uit het hoofd te leren en telkens, 
wanneer nodig, te gebruiken om hun gedachten in goede banen te leiden. 

Uitreikblad Geef elk meisje een uitreikblad: een muzieknoot met de woorden: 'Laat deugd uw 
gedachten voortdurend versieren.' Zij kunnen de naam van de gekozen lofzang op de 
achterzijde schrijven. Laat een van de jongevrouwen LV 121:45 nog eens voorlezen. 

Aanbevolen activiteit 
Laat de jongevrouwen thuis hun verzameling CD's en cassettes doornemen en daarvan 
alles wegdoen wat niet bevorderlijk is voor het ontwikkelen van goede gedachten. 

Goede muziek - goede gedachten 

Diaklankbeeld met script van ouderling Boyd K. Packer 

Toen ik een jongen was, woonden wij in een huis midden in een boomgaard. Het leek wel 
alsof er nooit genoeg water was voor de bomen. De greppels, die elk voorjaar goed schoon 
werden gemaakt, zaten binnen de kortst mogelijke tijd weer vol onkruid. Op een dag, toen 
het mijn taak was voor de bevloeiing te zorgen, ging het helemaal mis. Het water, dat zich 
een weg moest zoeken door de met onkruid verstikte geulen, dreigde in alle richtingen 
weg te vloeien. Ik werkte in de plassen die zich her en der vormden en trachtte de 
zwakke plekken te versterken, maar zodra ik de ene breuk had opgelapt, was er weer een 
overstroming ergens anders. Op dat moment kwam er een buurman langs. Hij stond even 
te kijken, en maakte toen met een paar forse bewegingen van de spade de bodem van de 
greppel vrij van onkruid, zodat het water er vrij doorheen kon stromen. "Als je het water 
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de juiste koers wilt laten volgen," zei hij, "moet je er wel plaats voor maken." Ik heb 
geleerd dat gedachten, net als water, op koers blijven als we er plaats voor maken. Anders 
volgen ook zij de weg van de minste weerstand en zoeken steeds een lager niveau op. 
Je gedachten leren beheersen is waarschijnlijk de moeilijkste opdracht die je hier op aarde 
moet uitvoeren. Er staat in de Bijbel, "want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is 
hij" (Spr. 23:7). Iemand die zijn gedachten kan beheersen, heeft zichzelf overwonnen. 

Naarmate je leert je gedachten te beheersen, kun je gewoonten, zelfs onterende persoonlijke 
gewoonten, overwinnen. Je kunt moed verwerven, angst bedwingen en een gelukkig leven 
hebben. Er is mij in de loop der jaren honderden keren verteld dat gedachten beheerst 
moeten worden, maar niemand vertelde erbij hoe ik dat moest doen. Ik heb hier dikwijls 
over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat onze gedachten wereld net een toneel 
is. Behalve wanneer we slapen, is het doek steeds op. Er speelt zich steeds iets af op dat 
toneel. Het kan een blijspel zijn, een treurspel, of een interessant, saai, goed of slecht stuk; 
maar er wordt steeds iets op dat toneel opgevoerd. Heb je gemerkt hoe er midden in 
welke uitvoering dan ook, en zonder dat je er zelf aan meewerkt, louche kleine gedachten 
het toneel opsluipen om je aandacht op te eisen? Deze schuldige gedachten zullen hun best 
doen alle andere te verdrijven. Als je ze hun gang laat gaan, zullen alle deugdzame 
gedachten het toneel verlaten en zul je, omdat je je er niet tegen verzet hebt, aan de invloed 
van onrechtvaardige gedachten zijn overgeleverd. Als je je daaraan overgeeft, zullen ze 
op het toneel van je gedachten alles opvoeren tot het uiterste van je verdraagzaamheid. 
Ze kunnen bitterheid opvoeren, jaloersheid of haat. Zij kunnen vulgair, onzedelijk, en zelfs 
verdorven zijn. Als zij op het toneel staan, als je ze hun gang laat gaan, zullen zij de beste 
overredingskracht gebruiken om je aandacht vast te houden. Ze kunnen het interessant 
maken, hoor; ze kunnen je er zelfs van overtuigen dat ze onschuldig zijn, want het zijn 
tenslotte maar gedachten. Wat doe je als het toneel van je gedachten wordt beheerst door 
onreine gedachten, of het nu grijze zijn die bijna rein lijken, of de onreine die geen twijfel 
laten bestaan? Als je je gedachtenwereld kunt vullen met reine en opbouwende gedachten, 
is er geen plaats voor hun volhoudende duiveltjes en zullen ze weggaan. Ik besef dat het in 
de wereld van vandaag vaak moeilijk is om je gedachtenwereld te vullen met goede 
gedachten. Daar is zorgvuldige beheersing voor nodig. 

Het kan echter, als je een veilige plaats kunt scheppen waar je gedachten heen kunnen. 
Ik heb een manier gevonden om zo'n plaats te scheppen en die wil ik jullie graag vertellen. 
Het heeft te maken met muziek - met goede muziek. Een wijze man heeft eens gezegd: 
"Muziek is een van de krachtigste instrumenten om de gedachten te beheersen." Of het de 
gedachte op een positieve of op een negatieve manier beheerst, hangt af van wat ze op het 
toneel van je gedachtenwereld brengt. Als je kunt zeggen dat een lied geestelijk inspirerend 
is of dat het je aanmoedigt jezelf in een edeler licht te zien, dan is die muziek waardevol. 
Als ze je zomaar wat ontspanning geeft en opvrolijkt, dan heeft ze ook haar nut. Maar als 
ze je ertoe aanzet op een zinnelijke manier te reageren of om onrechtvaardige verlangens te 
overwegen, dan moet die muziek vermeden worden. Dan is die muziek niet goed. 

Er zijn altijd mensen geweest die mooie dingen bederven. Zo is het gegaan met de natuur, 
met de literatuur, het toneel, de kunst en zeker ook met de muziek. Het is al eeuwenlang 
duidelijk geweest dat wanneer de verkeerde soort woorden gezongen wordt bij 
verlokkelijke muziek, die liedjes mensen op het verkeerde pad kunnen brengen. En de 
muziek zelf kan, door de manier waarop ze gespeeld wordt, door haar ritme en haar 
intensiteit, de geestelijke ontvankelijkheid afstompen. 

Wij leven in een tijd dat de maatschappij een subtiele, maar grote verandering ondergaat. 
Zij is bezig steeds toegeeflijker te worden op het gebied van amusement. Bijgevolg lijkt het 
erop dat veel van de muziek die tegenwoordig ten gehore wordt gebracht eerder de 
bedoeling heeft om op te winden dan om te kalmeren. Sommige musici schijnen openlijk 
onrechtvaardige gedachten en daden te willen bevorderen. Jongelui, jullie kunnen het je 
niet veroorloven je vol te stoppen met de ongepaste muziek van deze tijd. Ze is niet 
onschuldig. 

Ze kan gevaarlijke gedachten op het toneel verwelkomen en een tempo aangeven waarop 
zij dansen en jullie misschien zullen handelen. Je verlaagt jezelf wanneer je je identificeert 
met deze dingen die weieens de excessen van de muziek omgeven - de sjofelheid, de 
oneerbiedigheid, de onzedelijkheid, de verslavingen. Zulke muziek is jou niet waardig. 
Wees selectief in hetgeen waar je naar luistert en wat je zelf ten gehore brengt. Het wordt 
een deel van je, het beheerst je gedachten en heeft tevens invloed op het leven van anderen. 
Ik zou jullie willen aanraden je muziek door te nemen en alles weg te doen wat niets goeds 
veroorzaakt. Er is veel opbouwende muziek van hoge kwaliteit. Muziek die de onderlinge 
verstandhouding bevordert, muziek die tot moed inspireert, die de mensen bewust maakt 
van geestelijke waarden, eerbied, geluk en schoonheid. 
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Les 13 

De Heer heeft gezegd: "Want Mijn ziel schept behagen in het gezang des harten; ja, het 
gezang der rechtvaardigen is een gebed tot Mij, en het zal met een zegening op hun hoofd 
worden beantwoord" (LV 25:12). 

Het Eerste Presidium van de kerk heeft een uitspraak gedaan over de uitwerking van 
muziek in ons leven: "Muziek stelt de mens in staat zich verder dan met het gesproken 
woord uit te drukken. Muziek kan worden aangewend tot verhoging en inspiratie, maar 
kan ook boodschappen uitdragen die verlagen en stuk maken. Daarom is het van groot 
belang dat wij als heiligen der laatste dagen bij het bepalen van de soort muziek waarmee 
wij ons inlaten te allen tijde de evangeliebeginselen hanteren en naar de leiding van de 
Geest streven." Wij hebben vertrouwen in jullie, de jeugd van onze kerk. Er wordt 
tegenwoordig bij (het plannen van) de kerkelijke activiteiten meer rekening gehouden met 
jullie verlangens en wensen. Dit houdt een grote verantwoordelijkheid voor jullie in, vooral 
wanneer jullie tot leidende functies geroepen zijn. Jonge leiders en leidsters, schenk vooral 
aandacht aan de muziek die jullie bij jullie activiteiten willen gebruiken. Overleg met jullie 
adviseurs en adviseuses wanneer er muziek moet worden gekozen. Jullie hebben hun 
wijsheid nodig, want de kloof tussen de kerk en de wereld, met de excessen van haar 
muziek, is heden ten dage groter dan ooit. 

Wijlen president J. Reuben Clark, destijds raadgever in het Eerste Presidium van de kerk en 
een van onze grote leiders, heeft het als volgt uiteengezet: "Onze taken in de kerk staan het 
ons niet toe vermaak van een laag allooi te verschaffen of te dulden vanwege de theorie dat 
als wij er niet voor zorgen, de jongelui het elders zullen opzoeken. We kunnen toch ook 
geen gokapparaten in de recreatiezaal zetten met het excuus dat als wij dat niet doen, de 
jeugd ergens anders zal gaan gokken? Op zo'n manier zullen we onze jonge mensen nooit 
vast kunnen houden." Het is evenmin betamelijk de muziek en de sfeer te verschaffen die 
de jongelui in de wereld aantrekt. Je moet pal staan en het niet op een akkoordje gooien 
met wat je weet dat juist en goed is. Je moet de moed hebben om meer licht te maken en het 
volume van de muziek te verminderen wanneer zij niet bijdragen tot een sfeer die goede 
gedachten voortbrengt. Je moet ook aandringen op hoge normen, zowel qua kleding als 
qua uitvoering van degenen die de muziek spelen, als van degenen die de activiteit 
bijwonen. Ik zou jullie eraan willen herinneren dat noch wij, noch iemand anders, zij het 
de jeugd of de volwassenen die als leider geroepen zijn, het recht heeft om met de kerk te 
sollen in de hoop haar op het pad te zetten waar de jeugd zich kennelijk reeds op bevindt. 
De kerk is stabiel en verankerd, stevig vastgemeerd aan de waarheid, en allen die zich aan 
boord bevinden zullen veilig zijn. 

Het is onze taak de leiding te verschaffen die de jeugd een duidelijke koers geeft om te 
volgen, een koers die hen zal helpen hun normen te verhogen en hen zal beschermen 
tegen de ongepaste invloeden van de wereld. Ik zou jullie willen aanraden je talenten te 
ontwikkelen, en als jullie een muzikaal talent hebben, bedenk dan het volgende: Er zal 
nog zoveel muziek worden geschreven en uitgevoerd. Die van jou kan de goede muziek 
worden die verheffen zal, het evangelie zal verbreiden, harten zal raken, of troost en kracht 
zal geven aan mensen in moeilijke omstandigheden. 

Er zijn veel voorbeelden, zowel vanouds als tegenwoordig, die bewijzen dat muziek een 
grote invloed heeft. Moedeloosheid verdween en harten werden met vrede vervuld 
wanneer de woorden van "Komt, heil'gen, komt" (Lofzang 15) de pioniers de moed gaf 
hun beproevingen tegemoet te treden. In de loop der jaren zijn velen door ditzelfde lied 
geïnspireerd. Ik sprak eens met een piloot die net was teruggekeerd van een gevaarlijke 
opdracht. We hadden het over moed en angst, en ik vroeg hem hoe hij erin was geslaagd 
zichzelf te beheersen door alle gevaren heen. Hij zei: "Ik heb een lievelingslied, en wanneer 
het op het kantje af was en er weinig hoop was dat we het zouden halen, hield ik dat lied 
in gedachten en was het alsof de motoren van mijn toestel voor mij zongen: 'Komt, heil'gen 
komt, geen werk nog strijd gevreesd, maar uw reis blij volbracht. Schijnt ook de tocht 
wat zwaar, zijt kloek van geest, naar uw kruis krijgt gij kracht.'" Met behulp van dat lied 
klemde hij zich vast aan zijn geloof, dat ene onontbeerlijke ingrediënt voor moed. 

De Heer zelf stond klaar om zijn grootste beproeving te doorstaan door de invloed van 
muziek, want de Bijbel zegt: "En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de 
Olijfberg" (Mare. 14:26). 

Bedenk, jonge mensen, dat dit jullie kerk is en dat het jullie Heer en Heiland is die aan 
het roer staat. Zijn voortdurende leiding en inspiratie staan tot jullie beschikking wanneer 
jullie je gedachtenwereld gevuld houden met alles wat goed, mooi en verheffend is. En dat 
is één manier om dit te doen. Kies een lievelingslied, net zoals mijn vriend de piloot, met 
verheffende woorden en een eerbiedige melodie, zodat je je geïnspireerd zult voelen. 
Je kunt uit veel prachtige liederen kiezen. Vraag de Geest je te helpen bij het bepalen van je 
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keus. Ga dat lied in gedachten nauwkeurig na. Leer het van buiten. Ook al heb je weinig 
verstand van muziek, dan kun je een eenvoudig lied toch op je in laten werken. Gebruik dit 
lied nu als het kanaal waar je gedachten langs kunnen vloeien. Maak er een noodkanaal 
van. 
Telkens als deze ongure acteurs vanachter de coulissen op het toneel van je 
gedachtenwereld sluipen, zet je als het ware deze plaat op. Het zal je hele stemming 
veranderen. 
Omdat de muziek verheffend is en rein zullen de lagere gedachten beschaamd verdwijnen. 
Want terwijl de deugd verkiest niet om te gaan met vuiligheid, kan het kwade de aanwe-
zigheid van het licht niet verdragen. Mettertijd zul je merken dat je in gedachten dat lied 
vanzelf neuriet om verkeerde gedachten te verdrijven. Is het toneel eenmaal vrijgemaakt 
van slechte gedachten, zorg dan dat je, door je bezig te houden met rechtvaardige zaken, 
steeds aan het goede blijft denken. Blijf bezig met goede gedachten, jonge mensen, "want 
als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij", en jullie zullen in staat zijn die dingen 
tot stand te brengen die blijvende voldoening geven. 

Een ieder van jullie is een zoon of dochter van de Almachtige God. Ik getuig dat God onze 
Vader is, dat wij zijn kinderen zijn, dat Hij ons liefheeft en dat Hij grootse en heerlijke 
dingen in dit leven heeft verschaft. Ik weet dit en ik dank Hem voor de verheffende invloed 
van goede muziek in mijn leven die mijn gedachten heeft beïnvloed en mijn ziel verheft.' 
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Temidden van verzoekingen 
rechtschapen leven 

Les 27 

DOEL Elk meisje kan leren om temidden van verzoekingen een rechtschapen leven te leiden. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 17: Daniël in de leeuwekuil (Evangelieplaat 117) achter in het lesboek. 

2. Zorg voor een lofzangenboek en een potlood voor elk meisje. 

3. Maak voor elk meisje een uitreikblad met de vragen en schriftuurplaatsen die in het 
eerste gedeelte van de les staan. 

4. Naar keuze: Maak voor elk meisje een uitreikblad met de zin: 'Moge ik in dit leven 
wereldse verzoekingen weerstaan om in de eeuwigheid in celestiale heerlijkheid te 
kunnen regeren.' (Zie het slot van de les.) 

5. Vraag een meisje op voorhand om te dirigeren tijdens het zingen van de lofzang 'Trouw 
aan 't geloof' (Lofzang 170). Met deze lofzang kunt u de les besluiten. 

6. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Evan Stephens, één van de vroegere dirigenten van het Tabernakelkoor, had juist het koor 
in een bijeenkomst van de algemene conferentie geleid. Hij ging weer zitten en leunde wat 
naar voren om goed naar de boodschap van president Joseph F. Smith te kunnen luisteren. 
Hij werd diep getroffen door de toespraak van de profeet over de jeugd, de verleidingen 
waaraan zij tegenwoordig in de wereld bloot staat en het belang om trouw te blijven aan de 
leringen van het evangelie. Na afloop van de conferentie wandelde professor Stephens in 
zijn eentje in City Creek Canyon terwijl hij diep nadacht over de geïnspireerde woorden 
van de president. Hij ging op een 'rotsblok zitten dat daar, ondanks de enorme druk van 
het snel stromende water, onbewogen lag'. Dat rotsblok kwam hem als een symbolische 
voorstelling voor van wat hij die morgen gehoord had. Plotseling stroomden hem de 
woorden en de muziek toe van wat eens één van de populairste liederen van de jeugd zou 
worden. Zittend op dat rotsblok schreef hij eerst met potlood de woorden op en 
componeerde daarna op wat ruw getrokken notenbalken de muziek van het lied 'Trouw 
aan 't geloof'. Net als de profeet hield hij erg veel van de jeugd en dit lied was, in zijn eigen 
woorden, zijn geestelijke raad aan de jeugd. (J. Spencer Cornwall, Stories of Our Mormon 
Hymns; Salt Lake City: Deseret Book Co., 1963, blz. 173-174.) 

Bespreking Deel de zangboeken uit en laat hen lofzang 170 'Trouw aan 't geloof' opslaan. Laat de 
jongevrouwen om de beurt een stukje van de vier verzen en het refrein voorlezen. 

• Welke boodschap heeft de componist in dit lied willen weergeven? 

Leerkracht 

Uitreikblad 

Leerkracht 

Wij kunnen in een wereld vol ongerechtigheid een rechtschapen leven leiden 

Wijs erop dat er sedert mensenheugenis velen zijn geweest die een enorme moed hebben 
betoond door niet te willen 'dralen' maar door rechtschapen temidden van een slechte 
wereld te willen leven. Een klassiek voorbeeld hiervan is het verhaal van Daniël in het 
Oude Testament. 

• Hoe heeft Daniël bewezen dat het mogelijk is om in een slechte wereld toch 
rechtschapen te leven? 

Laat de jongevrouwen het boek Daniël in het Oude Testament opslaan. 

Geef elk meisje een blad met de vragen en teksten. Wijs de jongevrouwen op de volgende 
details en geef hun enige tijd om de in de tekst voorkomende vragen te beantwoorden. 

Leg uit dat 'Daniël al in zijn jonge jaren naar een vreemd land was gebracht - een land met 
vreemde gewoonten, een vreemde taal, een vreemde omgeving en een vreemde 
godsdienst. ( . . . ) De eerste proef die hij moest doorstaan, deed zich al voor toen de koning 
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gebood dat allen die naar Babyion waren overgebracht zijn heerlijke wijn moesten drinken 
en zijn zware voedsel moesten eten. Daniël kende en begreep de geboden van de Heer. Hij 
had van zijn ouders geleerd dat het niet goed was om deze dingen te eten en dat hij Gods 
geboden moest onderhouden. ( . . . ) Daniël smeekte dat hij en zijn vrienden volgens hun 
eigen gezondheidsregels zouden mogen leven.' Hij stelde voor om aan een proef van tien 
dagen te worden onderworpen om te zien welke soort voedsel beter was. (Commentaar 
van L. Tom Perry, 'In the Word', Speeches of the Year, 1981; Provo: Brigham Young 
University Press, 1981, blz. 2-7.} 

Uitreikblad 1. Waarin verschilden de voedingswijze van de koning en die van Daniël? (Dan. 1:15.) 
2. Hoe zegende God Daniël en zijn vrienden voor hun gehoorzaamheid aan zijn 

gezondheidswetten? (Zie Dan. 1:17.) 
Een tweede uitdaging deed zich voor toen koning Nebukadnessar een droom had 
gehad en deze uitgelegd wilde hebben. Geen van de tovenaars en bezweerders in het 
koninkrijk kon de koning vertellen wat zijn droom betekende. De koning werd hier zo 
woedend over dat hij gebood dat alle wijzen in Babyion, Daniël daarbij inbegrepen, 
gedood moesten worden. 

3. Wat deed Daniël toen hij gehoord had wat de koning van plan was? (Zie Dan. 2:16.) 

4. Hoe ontving Daniël het antwoord met betrekking tot de droom van de koning? 
(Zie Dan. 2:18-20.) 

5. Hoe reageerde de koning op Daniëls uitleg van de droom en hoe werd Daniël beloond? 
(Zie Dan. 2:47-48.) 
Maar Daniël moest nog een derde proef doorstaan. 'Onder het bestuur van drie 
koningen klom hij geleidelijk op tot een zeer hoge positie. Hij werd tot rijksbestuurder 
over een aantal stadhouders benoemd die bijzonder jaloers op hem waren. Zij trachtten 
hem op iets verkeerds te betrappen opdat zij hem bij de koning zouden kunnen 
aanklagen. Toen zij niets konden vinden, bedachten zij een list. De goddeloze 
stadhouders stelden een nieuwe wet op waarin werd bepaald dat dertig dagen lang 
niemand in het koninkrijk zou mogen bidden. Zij zouden alleen en uitsluitend de 
koning maar mogen aanbidden. De koning scheen dat een goed idee te vinden en stelde 
een zware straf op overtreding van deze wet. Toen Daniël van deze nieuwe wet hoorde, 
werd hij erg ongerust, want het gebed tot zijn God was voor hem zeer belangrijk.' 
(Zie Perry, i n the Word', blz. 6). 

6. Wat was de straf op de overtreding van deze wet? (Zie Dan. 6:7.) 

7. Wat deed Daniël hoewel hij van de wet en de straf op overtreding heel goed op de 
hoogte was? (Zie Dan. 6:10.) 
'Degenen die Daniël uit de weg wilden ruimen, bespioneerden hem in zijn eigen huis. 
Toen zij zagen dat hij toch bad, vertelden zij het meteen aan de koning. De koning was 
zeer op Daniël gesteld en het drong nu tot hem door wat een lelijke poets de goddeloze 
stadhouders hem gebakken hadden. Hij probeerde een verandering in de wet aan te 
brengen om Daniël van de leeuwen te redden, maar de stadhouders herinnerden hem 
eraan dat een door de koning uitgevaardigde wet niet veranderd kon worden.' 
(Perry, 'In the Word', blz. 6.) 

8. Wat zei de koning tegen Daniël toen deze in de leeuwekuil werd geworpen? 
(Zie Dan. 6:16.) 
'Daniël was een groot voorbeeld voor de koning geweest. De koning vertrouwde erop 
dat Daniëls God hem uit de leeuwekuil zou bevrijden. De koning vastte de hele nacht 
voor Daniël en holde de volgende morgen naar de kuil en riep hem.' (Perry, 'In the 
Word', blz. 6.) 

9. Wat vroeg de koning aan Daniël? (Zie Dan. 6:20.) Wat was Daniëls antwoord? 
(Zie Dan. 6:22.) 

10. Welk besluit werd door de koning uitgevaardigd toen hij dit wonder en Daniëls trouw 
aan zijn God had gezien? (Zie Dan. 6:26-27.) 

(De tekst is ontleend aan een toespraak van ouderling L. Tom Perry, 'In the Word', Speeches 
of the Year, 1981, blz. 2-7.) 

Bespreking Laat de jongevrouwen voor zichzelf eens in gedachten hun eigen toewijding aan hun 
geloof vergelijken met die van Daniël. 
• Zou jij de moed hebben om zoiets te doen als Daniël deed ? 
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Wijs op de geweldige invloed die Daniël in zijn eentje, door zijn rechtschapen leven, op een 
heel koninkrijk heeft gehad. 

Leerkracht Wijs erop dat de beproevingen die wij heden ten dage onder ogen moeten zien nogal wat 
verschillen van die van Daniël. Maar ook wij moeten beproevingen meemaken en zij 
kunnen voor ons wel net zo zwaar lijken als die van Daniël voor hem. En de gevolgen van 
onze beslissingen kunnen zelfs net zo ver reiken. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over een jongevrouw die weigerde voor een avondje uit haar 
normen te verlagen: 

'In haar klas op school was zij het enige lid van de kerk. Zij was een populaire jongedame 
bij de jongens en werd veel gevraagd voor afspraakjes. De jongens in haar klas leefden 
niet volgens de normen die haar geleerd waren in onze kerk. Zij besloot om elke jongen 
die haar voor een afspraakje vroeg te vertellen volgens welke normen zij leefde. Als zij 
met hem uit zou gaan, zou er van hem verwacht worden dat hij zich zou gedragen in 
overeenstemming met haar normen. Zij wilde zo'n toezegging van hen hebben voordat zij 
een afspraakje zou aannemen. Vlak voor het belangrijkste bal van het jaar kwam de grote 
voetbalheld van de school naar haar toe en zei: "Je weet dat ik je zou willen vragen met mij 
naar het bal te gaan als je je normen alleen maar een beetje zou willen verlagen." Er klonk 
geen aarzeling in haar stem toen ze antwoordde. "Het spijt me, maar als ik, om met jou 
uit te gaan mijn normen moet verlagen, dan kan ik niet met je uitgaan. Ik heb mezelf nou 
eenmaal beloofd me aan die normen te houden en dat doe ik ook, ongeacht wie er een 
afspraakje met mij wil maken/" (L. Tom Perry, 'Neem de juiste beslissingen', De Ster, 
mei 1980, blz. 54-55) . 

Bespreking • Hoe komt het volgens jullie dat dit meisje de moed had om zo'n antwoord te geven? 

Leerkracht Leg uit dat Daniël in zijn pogingen om rechtschapen te leven niet alleen werd gelaten, en 
dat gebeurt met ons ook niet. De Heer houdt van al zijn kinderen, ziet graag dat zij slagen, 
en heeft ons niet aan ons lot overgelaten. Hij wil echter ook dat wij uit eigen ervaring leren 
om daar de kennis en kracht uit te putten om steeds vaker rechtschapen te handelen. 

Citaat Lees het volgende citaat voor: 

'Hij is een liefhebbende Vader die graag ziet dat wij gelukkig zijn. Niet een geluk dat alleen 
maar uit onschuld voortspruit, maar een geluk dat gebaseerd is op bewezen rechtschapenheid. 
Daarom behoedt Hij ons niet tegen een soms harde leerschool - hoewel Hij ons wel elk de 
helpende hand biedt bij het doorworstelen van die leerschool' (Neal A. Maxwell, 'Talk of 
the Month', New Era, mei 1971, blz. 30; cursivering toegevoegd). 

Bordbespreking • Wat voor hulpbronnen hebben wij, naast onze Hemelse Vader, nog meer als wij trachten 
een rechtschapen leven te leiden? 

Schrijf de antwoorden van de jongevrouwen op het bord. Antwoorden kunnen onder meer 
zijn: ouders en andere gezinsleden, de Heilige Geest, de Schriften, het priesterschap en 
kerkleiders, goede vriend(inn)en. Laat de jongevrouwen wat voorbeelden geven van 
verschillende situaties waarin deze hulpbronnen effectief kunnen helpen bij onze pogingen 
rechtschapen te zijn. Vraag de jongevrouwen of zij wat voorbeelden kunnen geven uit 
eigen ervaring waarbij zij, tegen wereldse verzoekingen in, moesten pogen rechtschapen te 
blijven. 

Wie rechtschapen leeft, ontvangt vreugde en zegeningen 
Leerkracht • Wat voor zegeningen ontving Daniël dankzij zijn sterke overtuiging? 

Leg uit dat Daniël wist dat hij er geen vrede mee zou hebben als hij tegen zijn God in zou 
gaan. Voor hem zou dat nog erger dan de dood zijn geweest. Hoe had hij ooit werkelijke 
vreugde en innerlijke vrede kunnen krijgen als hij de waarheid de rug had toegekeerd of 
had geweigerd zijn overtuiging uit te spreken? Ondanks de wereldse verzoekingen en 
moeilijke omstandigheden verkoos hij daarom rechtschapen te leven. Daarom werd hij 
door onze Hemelse Vader gezegend en beloond door de koning. Wij ontvangen ook 
zegeningen wanneer wij een deugdzaam en rechtschapen leven verkiezen. Wij kunnen 
flink op de proef worden gesteld en zullen misschien niet de faam en rijkdom verwerven 
die de wereld ons voorspiegelt; in belangrijker aspecten van ons leven zullen wij echter wel 
rijk zijn. 

Ouderling James E. Faust heeft gezegd: 

'Daar deugd en geloof maar al te dikwijls weinig 'marktwaarde' hebben, denken sommigen 
misschien dat zij naar hun eigen maatstaven kunnen leven. In een maatschappij die vrij is 
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van alle waarden - vrij van zedelijke maatstaven, vrij van normen in het algemeen - leven 
velen ook vrij van gevoelens van eigenwaarde, zelfrespect en waardigheid. Veel te veel 
jonge mensen, en ook ouderen, beseffen niet meer hoe belangrijk het devies van de stad 
Nottingham (Engeland) wel is: Vivet post funera virtus (De deugd leeft verder na de dood)' 
(De Ster, oktober 1981, blz. 14). 

Bespreking • Noem enkele vreugden en zegeningen die het gevolg zijn van een deugdzame en 
rechtschapen levenswijze? Waarom zijn deze belangrijker dan de lofprijzing en het 
eerbetoon van de wereld? 

Tot slot 

Ondanks het sombere beeld dat de wereld ons zo vaak geeft, zijn er hedendaagse Daniëls 
in ons midden. Wij kunnen ook als Daniël zijn en een rechtschapen leven leiden temidden 
van verzoekingen om ons heen, in de wetenschap dat onze Hemelse Vader ons altijd zal 
bijstaan en zegenen. Wij kunnen inderdaad 'trouw aan het geloof zijn en hoeven niet te 
'dralen'. 

Zing tot slot 'Trouw aan 't geloof' (Lofzang 170). 

'Moge ik in dit leven wereldse verzoekingen weerstaan om in de eeuwigheid in celestiale 
heerlijkheid te kunnen regeren.' 

Lofzang 

Uitreikblad 
(naar keuze) 
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Temidden van verzoekingen rechtschapen leven 

1. Wat was het verschil in resultaat tussen het dieet van de koning en dat van Daniël? 
(Dan. 1:15.) 

2. Hoe zegende God Daniël en zijn vrienden voor hun gehoorzaamheid aan zijn 
gezondheidswet? (Zie Dan. 1:17.) 

3. Wat deed Daniël nadat hij gehoord had wat de koning van plan was? (Zie Dan. 2:16.) 

4. Hoe ontving Daniël het antwoord met betrekking tot de droom van de koning? 
(Zie Dan. 2:18-20.) 

5. Hoe reageerde de koning op Daniëls uitleg van de droom en hoe werd Daniël beloond? 
(Zie Dan. 2:47-48.) 

6. Wat was de straf op overtreding van deze wet? (Zie Dan. 6:7.) 

7. Wat deed Daniël hoewel hij van de wet en de straf op overtreding daarvan heel goed op 
de hoogte was? (Zie Dan. 6:10.) 

8. Wat zei de koning tegen Daniël toen deze in de leeuwekuil werd geworpen? 
(Zie Dan. 6:16.) 

9. Wat vroeg de koning aan Daniël? (Zie Dan. 6:20.) Wat was Daniëls antwoord? 
(Zie Dan. 6:22.) 

10. Welk besluit werd door de koning uitgevaardigd nadat hij dit wonder en Daniëls trouw 
aan zijn God had gezien? (Zie Dan. 6:26-27.) 
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Les 27 Het belang van waarheid 
in een deugdzaam leven 

DOEL Elk meisje te laten inzien hoe belangrijk waarheid is voor een deugdzaam leven. 

VOORBEREIDING 1. Maak woordstroken zoals in het eerste deel van de les staat aangegeven. 
2. Maak een poster van de bordillustratie in het tweede deel van de les. 

3. Naar keuze: maak het uitreikblad zoals onder Toepassing van de les' staat aangegeven. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Invuloefening 

Leerkracht 

Woordstrook 

Tekstbespreking 

Citaat 

Bespreking 

Verhaal 
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Wij kunnen de waarheid van alles te weten komen 

Schrijf de volgende zin op het bord: ' is kennis van de zaken zoals ze , en zoals ze 
en zoals ze ' Laat de jongevrouwen voor het vervolledigen van deze definitie 

van waarheid LV 93:24 opslaan. Laat hen deze tekst markeren nadat zij de weggelaten 
woorden hebben ingevuld. Laat één van de jongevrouwen deze voorlezen. 
Laat het aan de hand van bovengenoemde tekst goed tot de jongevrouwen doordringen 
dat eeuwige waarheid niet verandert. De waarheid die God ons op aarde heeft 
geopenbaard, is dezelfde als die ons in ons voorsterfelijk bestaan werd onderwezen en dat 
zal zij ook eeuwig blijven. Waarheid verandert niet. 

Plak de woordstrook 'Waarheid verandert niet' op het bord. 

• Hoe kunnen we waarheid vinden? 

Laat twee jongevrouwen de volgende teksten opslaan en voorlezen: Jak. 1:5 en Jakob 4:13. 
Leg er de nadruk op dat God de bron van alle waarheid is. Wij kunnen tot onze Hemelse 
Vader bidden en Hem vragen ons zijn waarheid te geven. Wij ontvangen die waarheid door 
middel van de Geest. 
President Kimball heeft ons de volgende richtlijn gegeven voor ons zoeken naar waarheid: 

'U kunt weten. U behoeft niet in twijfel te verkeren. ( . . . ) Hiervoor is nodig: studie, 
nadenken, bidden en doen. ( . . . ) De Heer heeft meermaals beloofd dat Hij u een kennis van 
geestelijke dingen zal geven als u zich daar ten volle op hebt ingesteld ( . . . ) "En door de 
macht van de Heilige Geest kunt u de waarheid van alles weten" (Mro. 10:5)' (Spencer 
W. Kimball, 'Absolute Truth', Ensign, september 1978, blz. 7 -8 ; cursivering toegevoegd). 

• Welke vier stappen leiden ons volgens president Kimball naar waarheid? 

Plak de toepasselijke woordstroken tijdens het beantwoorden van deze vraag op het bord: 
'Wij kunnen de waarheid verkrijgen als wij: 'studeren', 'nadenken', 'bidden', 'doen'. Laat de 
jongevrouwen aan de hand van de volgende teksten zien hoe zij deze stappen kunnen 
nemen. 
1. Studeren (Joh. 5:39). 

2. Nadenken (3 Ne. 17:2-3; Mro. 10:3; LV 88:62-63). 

3. Bidden (Jer. 29:12-13; Alma 5:45-46; Mro. 10:4). 

4. Doen (Joh. 7:16-17). 

Ouderling Richard G. Scott heeft eens het volgende verhaal verteld: 

'De Heer geeft ons waarheid als wij rechtschapen leven. Soms komt die in antwoord 
op een dringend, oprecht gebed om hulp die we nodig hebben. Ik herinner me een 
bepaalde avond in het zendingsveld nog goed. (. . .) Ik had heel sterk het gevoel dat één 
van de zendelingen in moeilijkheden zat. Ik probeerde voor mezelf uit te zoeken wie het 
kon zijn, maar dat lukte me niet. ( . . . ) Ik ging naar het vlakke gedeelte van het dak van 
ons zendingshuis. Daar werkte ik de hele nacht door en liet ik mijn gedachten gaan 
over elk zendelingenkoppel. Ik liet alles wat ik van elke zendeling wist de revue 
passeren en smeekte de Heer mij te laten weten welke zendeling hulp nodig had. 



Tegen de ochtendschemering kreeg ik tenslotte het gevoel te weten in welk deel van 
het zendingsgebied deze zendeling werkte. ( . . . ) Ik ging daarheen en met doelgerichte 
vraaggesprekken vond ik uiteindelijk de betrokken jongeman die de Heer geholpen wilde 
hebben, welke hulp ik hem ook kon geven. Zeker, God beantwoordt wel degelijk gebeden 
en geeft ons waarheid als wij gehoorzaam zijn en het nodige geloof opbrengen' (Richard 
G. Scott, 'Truth', Speeches of the Year; 1978; Provo: Brigham Young University Press 1979, 
blz. 101). 

Bespreking Bespreek hoe de zendingspresident de vier op de woordstroken genoemde stappen 
toepaste. Wijs er in het bijzonder op dat de Heer begon de president op weg te helpen door 
hem een 'gevoel' te geven; daarna moest hij nadenken, flink werken door alle gegevens 
waarover hij beschikte in zijn gedachten op een rijtje te zetten; tenslotte moest hij de Heer 
smeken hem te helpen voordat hij eindelijk wist wat hij moest doen. 

Verhaal Vertel de volgende ervaring van president Joseph F. Smith: 

'Als jongen ( . . . ) gebeurde het vaak dat ik de Heer vroeg mij iets te laten zien zodat ik een 
getuigenis zou mogen ontvangen. Maar de Heer onthield mij wonderen en toonde mij de 
waarheid regel op regel, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig, 
totdat Hij mij met het hele lichaam van hoofd tot voeten de waarheid deed kennen en ik 
geheel van twijfel en vrees was ontdaan. ( . . . ) Maar het was door de influisteringen van de 
stille zachte stem van de Geest Gods dat Hij mij het getuigenis gaf dat ik nu bezit. En door 
dat beginsel en die macht zal Hij alle kinderen der mensen een kennis van de waarheid 
geven die hun zal bijblijven. Dit zal hun de waarheid doen kennen zoals God die kent en 
maken dat zij de wil van de Vader doen zoals Christus doet' (Evangelieleer, blz. 7). 

Samenvatting Vat dit deel van de les kort samen door weer naar de woordstroken te verwijzen; lees ze 
allemaal nog eens voor. 

Op het fundament van de waarheid kunnen wij een deugdzaam leven opbouwen 
Tekstbespreking Lees en markeer de volgende teksten. Geef aan de hand van die teksten de jongevrouwen 

een goed begrip van de volgende punten: 

1. Moz. 5:58; 5:12. Adam en Eva werd de waarheid van het evangelie onderwezen; zij 
gaven die aan hun kinderen door. 

2. Moz. 5:13. Satan verscheen onder Adams nakomelingen en bracht velen van hen met zijn 
leugens op een dwaalspoor. 'Door God te verwerpen komt de mens onder invloed van 
Satan. Door zijn invloed verliest hij spoedig zijn kennis van God en wordt de mens 
vleselijk, zinnelijk en duivels' (Marion G. Romney, 'Truth and Knowledge', Speeches of the 
Year, 1977; Provo: Brigham Young University Press, 1978, blz. 63). 

Poster of bord Leg uit dat één van de dingen waarvoor we hier op aarde zijn, is waarheid te leren 
onderkennen zodat we het goede in plaats van het kwade kunnen kiezen. Wij moeten goed 
beseffen dat Satan alles in het werk stelt om ons te misleiden en ons 'vleselijk, zinnelijk en 
duivels' te laten worden. Schrijf het volgende op een poster of op het bord: 

Bespreking Stel de jongevrouwen aan de hand van deze poster de volgende vragen: 

• Wat is onze toestand bij onze geboorte op aarde? 

• Welk van de twee paden leidt ons naar Satans weg wanneer wij opgroeien en met elkaar 
beginnen om te gaan? 

• Welk gedrag leidt ons langs het pad van Gods waarheid? 
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• Welk pad geeft ons een waar beeld van het leven in de eeuwigheid? 

• Welk pad is in wezen een leugen? 

Tekst Leg uit dat onze Hemelse Vader ons een sleutel heeft gegeven waarmee wij kunnen 
bepalen wat goed en wat slecht is en waarmee wij zijn waarheid kunnen herkennen. Laat 
de jongevrouwen Mro. 7:15-17 lezen en markeren. Wanneer wij een keuze moeten doen of 
willen weten of iets goed of slecht is, kunnen wij onszelf vragen: 'Is dit iets dat mij ertoe 
aanzet om goed te doen? Zal het mijn geloof in Christus versterken?' 

Verhaal Laat de jongevrouwen joh. 8:32 opzoeken en gezamenlijk lezen. Laat hen vervolgens naar 
de volgende verhalen luisteren. (Deze geven de jongevrouwen een goed beeld van het 
belang van waarheid, en hoe deze herkennen en ernaar handelen.) 

Annie stond voor een moeilijke keuze ten aanzien van een jongeman waar zij enige malen 
mee uit was geweest. Zij was erg op hem gesteld, maar hij was geen lid van de kerk. 
'Ik herinner me hoe ik gebeden heb om te weten wat het beste voor me zou zijn, en toen 
ik daarop antwoord kreeg, wilde ik daar geen gehoor aan geven. Ik had het gevoel dat als 
ik het met die jongen uitmaakte, er verder niemand meer voor mij zou zijn. Ik worstelde 
met de gevoelens die ik tijdens mijn gebeden ontving, maar ik besefte dat zij mij het juiste 
antwoord gaven. Inwendig wist ik wat ik moest doen. Ik wist dat wanneer ik deze omgang 
voortzette, het mij zou wegleiden van waar ik heen moest gaan. Ik bleef maar worstelen, 
maar ten slotte vond ik de moed om de influisteringen te volgen die ik door mijn gebeden 
had ontvangen. Ik weet dat onze Hemelse Vader van ons houdt en dat het Hem ook pijn 
doet wanneer wij een moeilijke beslissing moeten nemen.' 

Bespreking • Hoe kwam Annie de waarheid omtrent haar omgang met deze jongeman te weten? 

• Wat had er kunnen gebeuren als Annie zich van de waarheid had afgewend en had 
volhard in de gedachte dat deze omgang goed voor haar was? 

• In welk opzicht maakte het Ieren en volgen van de waarheid Annie vrij? 

• Welke van de twee paden op de poster volgt Annie nu? 

Verhaal Jennifer had een gesprek met haar bisschop. Hij stelde haar een vraag met betrekking tot 
een bepaald gebod. Tóen hij het gedragspatroon beschreef dat bij dit gebod behoort, 
realiseerde Jennifer zich plotseling dat zij iets verkeerds had gedaan. Haar hart begon 
sneller te kloppen, en ze kreeg klamme handen. Ze kon nu twee dingen doen: Ofwel 'ja' 
mompelen en de bisschop de volgende vraag laten stellen of bekennen dat er iets niet in 
orde was. 

Bespreking Bespreek welke mogelijkheid op zelfzuchtigheid gegrond is en welke zelfdiscipline vergt. 

• Wat zou er kunnen gebeuren als Jennifer de influistering van de Heilige Geest zou 
negeren en zou liegen? Op welk pad zou zij dan zijn? 

Citaat Lees de volgende uitspraak over de gevolgen van het ontlopen van de waarheid voor: 
'Niemand die met een leugen leeft zal ooit helemaal vrij zijn. Slechts hij die zo'n 
onafgebroken last torst of heeft getorst is in staat om zo'n uitspraak werkelijk te begrijpen. 
Wij moeten altijd bedenken dat iets wat verkeerd is niet goed wordt omdat velen mensen 
die verkeerde daad doen. Een verkeerde daad wordt niet juist omdat ze niet aan 't licht is 
gekomen' (Marvin J. Ashton, De Ster, oktober 1982, blz. 22). 

Wijs erop dat Satan ons daadwerkelijk tracht te misleiden. Als wij niet op zijn paden willen 
terechtkomen, moeten wij de moed opbrengen om te doen wat naar ons weten juist is. 

Tot slot 

Leg uit dat wanneer wij ijverig studeren, nadenken, bidden en doen, wij ons leven op een 
stevig fundament van evangeliewaarheden bouwen. Dan begrijpen wij de beginselen van 
het evangelie, en als wij ernaar streven deze na te leven, zal de Heer ons altijd bijstaan in 
al onze beproevingen, onze smart en bij het nemen van moeilijke beslissingen. Door de 
waarheid te gehoorzamen, worden wij van schuldgevoelens, verdriet en zonde bevrijd. 
Daardoor zullen wij de vrijheid hebben om een deugdzaam leven te leiden en eeuwige 
vreugde te ervaren want 'de waarheid blijft voor eeuwig' (LV 1:39). 
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Toepassing van de les 

Geef de jongevrouwen het uitreikblad dat u hebt gemaakt. Vraag hun dit te gebruiken om 
goed van kwaad en waarheid van dwaling te leren onderscheiden door zich van tevoren af 
te vragen of een bepaalde handeling hen dichter bij de Heer brengt of verder van Hem af 
voert. 
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Les 

27 
Voor ons stoffelijk lichaam 
zorgen 

DOEL Elk meisje leren haar stoffelijk lichaam op prijs te stellen en het zo goed mogelijk te 
verzorgen 

VOORBEREIDING 1. Neem de volgende platen achter uit het lesboek: nr. 13: de tempel (of een andere foto 
van een tempel uit de mediatheek); en nr. 18: meisjes die aan het fietsen zijn. 

2. Zorg voor papier en potlood voor elk meisje. 

3. Zorg dat u toiletartikelen bij u hebt (zoals zeep, water, deodorant, kam, haarborstel, 
shampoo, tandenborstel, nagelvijltje). 

4. Teken de omtrekken van een meisje op een groot vel papier en knip het in vijf stukken, 
als een legpuzzel, zoals hieronder wordt getoond. Zet op elk stuk het woord dat op de 
illustratie staat aangegeven. Zorg dat u het op een prikbord of op een grotere poster 
kunt aanbrengen. 

5. Maak desgewenst een overzicht van de kracht- en uithoudingsvermogenproef. 

6. U kunt verschillende jongevrouwen vragen om teksten voor te lezen of te vertellen. 

Voor de leerkracht Organiseer voor deze les een doordeweekse activiteit bestaande uit de volgende kracht- en 
uithoudingsvermogenproef. (Zorg dat u twee of drie stukken touw van ongeveer drie 
meter beschikbaar hebt.) Of laat de jongevrouwen thuis touwtjespringen om te kijken hoe 
vaak zij kunnen springen zonder fouten te maken. Laat elk meisje het aantal dat zij haalt 
voor de aanvang van de les aan u doorgeven. Als zij dit thuis alleen moeten doen, neemt u 
in de loop van de week contact op met elk meisje om u ervan te verzekeren dat zij het 
gedaan hebben. 

Kracht- en uithoudingsvermogenproef 
Laat twee of drie meisjes touwtjespringen. Het is de bedoeling dat zij proberen vijftig keer 
te springen zonder dat het touw hun voeten of hun hoofd raakt. Misschien willen ze eerst 
even oefenen. Elk meisje behoort het aantal dat zij haalt te noteren. 

Waarschuwing: Jongevrouwen met lichamelijke beperkingen of ernstige gezondheids-
problemen mogen niet aan deze proef deelnemen, maar kunnen de anderen helpen met 
het tellen en noteren van hun aantallen. 
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AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Plaat, bespreking 
en teksten 

Puzzel en bespreking 

Tekst 

Puzzel en 
bordbespreking 

Tekst en puzzel 

Aanschouwelijk-
onderwijsbespreking 

Puzzel en bespreking 

Een meisje dat haar lichaam op prijs stelt en aantrekkelijk wil zijn, verzorgt zichzelf 

Laat de plaat van de tempel zien en laat 1 Kor. 3:16-17 voorlezen. Leg er de nadruk op dat 
ons geboden is goed voor ons lichaam te zorgen. 

Hang het stuk van de puzzel waar het hoofd op getekend is op het prikbord of op een 
poster. 

• Waar kunnen wij in de Schriften informatie vinden over hoe wij voor ons lichaam 
moeten zorgen? (Het woord van wijsheid in LV 89.) 

• Wat behoren wij volgens het woord van wijsheid niet in ons lichaam op te nemen? 
(Wijn of sterke drank, tabak, en hete dranken, met name koffie en thee.) 

Behalve het naleven van het woord van wijsheid kan een meisje nog veel meer doen om 
haar tempel aantrekkelijk, schoon en rein te houden. Laat de jongevrouwen LV 88:124 
lezen. 

• Wat staat er in deze tekst over de verzorging van ons lichaam? 

Vraag een meisje om de laatste helft van deze tekst voor te lezen te beginnen bij ga vroeg 
naar bed. 

Plak het stuk van de puzzel waar 'rust' op staat op het bord of op de poster. 

• Waarom raadt de Heer ons aan om vroeg naar bed te gaan en vroeg op te staan? 

• Wat zijn de voordelen van genoeg slaap krijgen? (Zet de antwoorden op het bord: wij 
kunnen beter presteren op school, zijn gelukkiger, voelen ons beter, hebben meer energie, 
zien er beter uit.) 

• Waarom zou teveel slaap slecht voor ons kunnen zijn? 

Vraag de meisjes LV 42:41 op te zoeken om nog een andere manier te vinden waarop 
zij zich aantrekkelijker kunnen maken. Leg er de nadruk op dat lichamelijke zowel als 
zedelijke reinheid belangrijk zijn. Voeg het stuk met 'verzorging' aan de puzzel toe. 

Laat de toiletartikelen zien. Leg er de nadruk op dat iedereen er aantrekkelijker uitziet met 
schone tanden, een schone huid en schoon haar. Wijs erop dat een frisse geur aantrekkelijk 
is terwijl zweetlucht aanstootgevend is. Vraag de jongevrouwen hun haar, huid, nagels en 
tanden eens goed te bekijken en na te gaan hoe zij hun verzorging kunnen verbeteren. 
Stel voor dat zij een goede gewoonte met betrekking tot hun verzorging kiezen waaraan zij 
tijdens de komende week willen werken. 

Plak het stuk van de puzzel met het woord 'voeding' op het prikbord of de poster. Geef 
de klasleden een vel papier en een potlood en vraag ze in twee of drie minuten zoveel 
mogelijk verschillende groenten en vruchten op te schrijven. Vraag het meisje met de 
langste lijst deze voor te lezen. Laat de andere jongevrouwen andere vruchten of groenten 
die zij op hun lijst hebben staan, opnoemen, en laat dan iedereen hun lijst aanvullen met de 
soorten waaraan zij niet gedacht hadden. Zorg ervoor dat er citrusvruchten worden 
genoemd en groene en gele groenten. 

• Wat voor voedsel hebben wij dagelijks nodig behalve vruchten en groenten? (Brood of 
andere graanprodukten, vlees, eieren, kip of vis; melk en andere zuivelprodukten.) 

Leg de nadruk op verscheidenheid. Dikwijls is het dieet van jongevrouwen onvoldoende 
omdat zij slechts een paar dingen eten die zij lekker vinden. Verwijs naar de lange lijst 
vruchten en groenten die zij opgenoemd hebben en moedig hen aan eens wat nieuws te 
proberen. 

Vraag de jongevrouwen hun vel papier om te draaien en in één of twee minuten een lijst te 
maken van voedsel dat volgens hen weinig voedingswaarde heeft. 

• Welke gevolgen hebben deze soorten van voedsel voor je uiterlijk en je gezondheid? 
(Let erop dat toename van lichaamsgewicht ook genoemd wordt.) 

Leg er de nadruk op dat zij, om er zo goed mogelijk uit te zien, enkele van deze soorten 
voedsel moeten beperken of op moeten geven. Zet op het bord: Tets lekkers opgeven voor 
iets dat beter is.' 

• Wat is dat betere dat wij kunnen krijgen door voedsel op te geven dat geen 
voedingswaarde heeft? (Leg er de nadruk op dat goede eetgewoonten onze huid, haar, 
ogen, tanden en figuur kunnen verbeteren.) 
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Voeding en het woord 
van wijsheid 

Les 27 

DOEL Elk meisje de beginselen van goede voeding die in het woord van wijsheid vervat zijn, 
laten begrijpen en verlangen toe te passen. 

VOORBEREIDING 1. Maak van een aantal voedzame produkten kleine pakjes, zoals van fruit, groenten, 
volkorenbrood, een hardgekookt ei of kaas. Maak ook wat pakjes van minder gezonde 
produkten zoals snoepgoed, een zakje chips, wat zuurtjes of koekjes. Doe alle pakjes in 
één grote papieren zak. 

2. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Inleiding 
Laat de zak met pakjes zien. Laat elk meisje er een pakje uitnemen en dit openmaken. 

Laat de jongevrouwen zelf verklaren welke van die cadeautjes het gezondste voor hen zijn. 
Laat hen daarna hun mening geven over het belang van het nemen van gezond voedsel. 

Maak de jongevrouwen duidelijk dat zij een vrije wil hebben, ook om het voedsel te kiezen 
dat zij willen gebruiken; en dat de keuze van gezond voedsel beloond wordt met een 
goede gezondheid. 

Er zijn geestelijke redenen voor het ontwikkelen van een goede lichamelijke 
gezondheid 

Verhaal Lees het volgende verhaal over Daniël en koning Nebukadnessar voor: 

Het volk van het koninkrijk van Juda werd in de dagen van koning Nebukadnessar van 
Baby Ion gevankelijk weggevoerd. Daniël was een jonge stadhouder die, samen met enkele 
andere jonge edelen, naar het hof van de koning was overgebracht om daar over de taal en 
geschriften van de Chaldeeën te leren. Toen hij voedsel kreeg aangeboden waarvan de 
Heer de joden geboden had niet te eten, vroeg hij de overste der hovelingen hem en zijn 
metgezellen voedsel te geven dat zij wèl mochten eten. De overste was aanvankelijk bang 
dat de koning hem zou straffen als hij dat verzoek inwilligde. Maar Daniël slaagde er in 
hem over te halen hen tien dagen lang hun eigen voedsel te laten eten. 

Tien dagen later zagen Daniël en zijn metgezellen er gezonder uit dan al degenen die het 
voedsel van de Chaldeeën gegeten hadden. De overste liet hen daarop de volgende drie 
jaar hun eigen voedsel eten. De koning stelde hen aan het eind van die periode op de proef. 
Zij bleken meer wijsheid te bezitten dan al de geleerden en bezweerders van de koning. 
(Zie Daniël 1.) 

Leerkracht Leg uit dat geen enkele wet alleen maar lichamelijk of stoffelijk is. Elke wet heeft een 
geestelijke achtergrond. Ons lichaam is ons door God geschonken. Hij kent ons en weet wat 
wij nodig hebben. Hij heeft ons richtlijnen gegeven voor het versterken van ons lichaam en 
wij zullen er geestelijk baat bij vinden en zegeningen ontvangen als wij onszelf beheersen 
en deze richtlijnen volgen. 

Bespreking • Hoe noemen wij de richtlijnen die de Heer ons voor de verzorging van ons lichaam heeft 
gegeven? (Het woord van wijsheid.) 

• Waarom is het zo belangrijk voor ons om deze wet te gehoorzamen? 
Tekstbespreking Laat één van de jongevrouwen 1 Kor. 3:16-17 en 6:19-20 voorlezen. Bespreek deze twee 

teksten met de klas. Vraag de jongevrouwen waarom Paulus ons sterfelijk lichaam een 
tempel noemt. Laat hen bespreken hoe wij ons sterfelijk lichaam moeten beschermen en 
waarom dat zo belangrijk is. 

Bespreking Vraag de jongevrouwen of zij weten welke soorten voedsel door de hedendaagse diëtisten 
worden aanbevolen voor een evenwichtige dagelijkse voeding. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Aanschouwelijk 
onderwijs 
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Verdeel het bord in vier kolommen en schrijf de antwoorden van de jongevrouwen in de 
tweede linkerkolom onder het hoofd: 'Evenwichtige voeding.' 

Deze antwoorden worden later in de les vergeleken met de voedselsoorten die ons in het 
woord van wijsheid worden aangeraden. Zorg er voor dat bij deze antwoorden ook die 
voorkomen welke in het voorbeeld aan het slot van de les zijn gegeven. (Zie voorbeeld aan 
het slot van de les.) 

Praktijkgevallen Laat de jongevrouwen vertellen wat er aan de voeding van de volgende jongedames 
schort: 
1. Tineke vindt een ontbijt maar onnodig en dikmakend. Tegen lunchtijd is zij geïrriteerd 

en brommerig en kan zij zich niet meer op haar werk concentreren. 

2. Suzie vond zichzelf te zwaar en besloot een dieet te volgen waar ze snel van zou 
afvallen. Zij at alleen maar chocoladerepen om snel wat energie te krijgen. Al na drie 
dagen was zij ziek. 

3. Christien besloot alleen nog maar volkorenbrood te eten omdat zij gehoord had dat dit 
zo gezond is voor het lichaam. 

4. Diana wilde er graag bij horen; daarom deed zij, ondanks het feit dat zij aan suikerziekte 
leed en op een streng suikerarm dieet was gesteld, toch elke dag met haar vriendinnen 
mee en at zij mee chocolade, ijs en andere zoetigheid. 

Bespreking Bespreek met de jongevrouwen de waarde van hun gezondheid . 

• Hoe zou je het vinden als je ziek was en lange tijd in bed moest blijven? 

• Waarom is het onmogelijk de waarde van een goede gezondheid in geld uit te drukken? 

• Doet het er nog veel toe hoeveel geld je hebt als je je gezondheid kwijt bent? 

• Is een goede gezondheid te vergelijken met een willekeurige stoffelijke zegen zoals een 
groot huis, een dure auto, een heerlijke vakantie of mooie kleren? 
• Welke invloed heeft je lichamelijke gezondheid op je geestelijke gezondheid? 

Leerkracht Leg uit dat God ons een lichaam geschonken heeft en dat het de woning is van onze 
hemelse geest. Ons stoffelijk lichaam heeft invloed op de geest die er in huist. Een goede 
lichamelijke gezondheid is zo enorm kostbaar dat die met de grootste zorg bewaard moet 
blijven zodat wij ons gaan realiseren wat onze grote waarde als een dochter van God is. 

Het woord van wijsheid bevat richtlijnen voor een goede lichamelijke en geestelijke 
gezondheid 

Tekst Laat de jongevrouwen afdeling 89 van de Leer en Verbonden opslaan en de inleiding lezen. 
Bespreek de achtergrond en het doel van deze afdeling. 
Laat één van de jongevrouwen LV 89:1-2 voorlezen. Bespreek hoe het woord van wijsheid 
is geschreven en tot wie het is gericht. Laat de jongevrouwen bespreken waarom de Heer 
zich zorgen maakt over het tijdelijk welzijn van de heiligen. 

Citaat Lees het volgende voor zodat de jongevrouwen goed gaan begrijpen dat het woord van 
wijsheid heden ten dage een bindend gebod voor ons is: 
'De reden waarom het woord van wijsheid in die tijd tenminste niet "als gebod of onder 
dwang" gegeven was, was dat als het wel als een gebod was gegeven, dit tot gevolg zou 
hebben gehad dat ieder mens die aan deze schadelijke stoffen verslaafd was, onder 
veroordeling had gestaan. De Heer was hun dus genadig en gaf hun een kans deze 
gewoonten te overwinnen voordat hij hen onder de wet bracht. Later werd door president 
Brigham Young van deze plaats [de Tabernakel in Salt Lake City] bekendgemaakt dat het 
woord van wijsheid een openbaring en gebod van God was. Ik vond het nodig u dit te 
zeggen omdat ik niet wil dat u het idee heeft dat u eigenlijk geen beperking is opgelegd. 
Wij willen niet onder veroordeling komen' (Joseph F. Smith, Conference Report, oktober 
1913, blz. 14). 

Tekstbespreking Laat één van de jongevrouwen LV 89:3 voorlezen. Bespreek de zin: 'aangepast aan het 
vermogen van de zwakken en zwaksten van alle heiligen'. Wie hoort daar ook bij? 

Laat een ander meisje LV 89:4 voorlezen. 

Vertel de jongevrouwen dat Heer, in zijn bezorgdheid voor ons, ons gewaarschuwd heeft 
dat men uit onze zwakheden voordeel zou willen halen. 
Laat de jongevrouwen voorbeelden zoeken van 'het kwaad en de boze plannen die (.. .) in 
het hart van samenspannende mensen bestaan'. 
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Laat ze eens bedenken hoe roken en drinken in tijdschriften, op tv en door andere media 
worden aangeprezen. 

Laat hun zien dat de volgende vijf verzen de waarschuwingen van het woord van wijsheid 
genoemd kunnen worden. Laat hen bij het voorlezen van die verzen goed opletten welke 
dingen er worden genoemd als zijnde niet goed voor het lichaam. 

Tekst- en Schrijf helemaal links bovenaan het bord Niet voor het lichaam. 
bordbespreking v a n jongevrouwen LV 89:5-9 voorlezen. 

Laat de jongevrouwen opnoemen wat niet voor het lichaam geschikt is en schrijf de 
genoemde stoffen op het bord. (Zie het voorbeeld aan het slot van de les.) 

Lees, zodra de jongevrouwen 'hete dranken' hebben genoemd, de volgende woorden van 
de profeet Joseph Smith voor. Ze werden in juli 1833, vijf maanden na de openbaring van 
het woord van wijsheid, gegeven. Uit deze woorden begrijpen zij dat met die 'hete 
dranken' thee en koffie worden bedoeld. 

' "Ik heb gemerkt dat sommige mensen het gebruik van thee en koffie menen goed te 
kunnen praten omdat de Heer het in de openbaring van het woord van wijsheid over 'hete 
dranken' heeft. ( . . . ) 

' "Toen de Heer over 'hete dranken' sprak, bedoelde Hij thee en koffie"'(Joseph Smith, 
aangehaald door Joel H. Johnson in A Voice from the Mountains; Salt Lake City, Juvenile 
Instructor Office, 1881, blz. 12.) 

Laat de jongevrouwen eens nagaan wat wetenschap en geneeskunde ons de laatste jaren 
over roken, drinken, thee en koffie hebben laten zien. Laat hen zoveel mogelijk 
voorbeelden geven van de verschillende manieren waarop deze stoffen schadelijk voor 
onze gezondheid zijn gebleken. Goede antwoorden zijn onder meer: stijging van 
kankergevallen; suikerziekte; hart-, long- en leveraandoeningen, en de schade die een 
ongeboren baby wordt toegebracht. 

Tekst- en Vraag de jongevrouwen goed te luisteren naar de volgende acht verzen waarin stoffen 
bordbespreking worden genoemd die wel goed voor ons zijn. 

Schrijf boven de derde kolom op het bord de woorden Wel te gebruiken. 

Laat één van de jongevrouwen LV 89:10-17 voorlezen. 

Laat de jongevrouwen opnoemen welke voedselsoorten hier door de Heer voor ons 
gebruik worden genoemd. Schrijf deze onder bovengenoemd hoofd op het bord. Lees 
eventueel de teksten nog eens door. (Zie het voorbeeld aan het slot van de les.) 

Laat de klas nog eens naar de evenwichtige voeding die op het bord staat, kijken en dit 
vergelijken met de voedselsoorten die in het woord van wijsheid worden genoemd. Laat 
zien dat beide opsommingen gelijk zijn. 

Laat zien hoe de voedselsoorten die in het woord van wijsheid worden genoemd, geheel 
aan de hedendaagse eisen van goede voeding voldoen. (Zij zijn aan elkaar gelijk.) 

Bespreek de betekenis van de woorden in vers 11: 'op hun tijd; om alle met verstand en 
dankzegging te worden gebruikt.' 

Schrijf geheel rechts boven de vierde kolom op het bord: Beloften voor gehoorzaamheid. 
Laat één van de jongevrouwen LV 89:18-21 voorlezen. Laat de jongevrouwen de beloofde 
beloningen voor gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid opnoemen en schrijf ze 
op het bord. Lees zo nodig de teksten nog eens door. (Zie het voorbeeld aan het slot van 
de les.) 

• Wat zijn de beloofde geestelijke zegeningen voor het leven van deze wet? 

• Wat bedoelt de Heer met verborgen schatten aan kennis? 

• In welk opzicht kun je de Heer beter dienen door deze wet na te leven? 

• In welk opzicht zou het nu leven van deze wet je dichter bij je Hemelse Vader brengen? 

Vertel de jongevrouwen dat onze Hemelse Vader een liefdevol en geduldig vader is. 
Hij houdt zeer veel van ons, maar wanneer wij zijn geboden niet gehoorzamen, kan Hij 
ons niets beloven en gaan de zegeningen die we hadden kunnen verkrijgen verloren. 
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Tot slot 

Tekst Laat één van de jongevrouwen LV 29:34-35 voorlezen. 

Leerkracht Hoewel vele van Gods geboden met ons stoffelijk leven te maken hebben, zijn zij toch meer 
in het bijzonder erop gericht om ons geestelijk welzijn te vergroten. Door zijn geboden te 
gehoorzamen verwerven wij zowel geluk in ons stoffelijk leven als geestelijke zegeningen. 

Voorbeeld op bord 

Toepassing van de les 

Laat de jongevrouwen goed bedenken dat de geest die in hun lichaam huist eeuwig is. 
Spoor hen aan er alles aan te doen om hun geest in een goed, gezond huis te laten wonen 
zodat die alle kans krijgt om tot het uiterste van haar vermogen vooruitgang te maken en 
een goed besef krijgt van de grootste van alle beloften - het celestiale leven. 

NIET VOOR HET 
LICHAAM 

1. Tabak 
2. Sterke drank 

(alcohol) 
3. Hete dranken 

(koffie en thee) 
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EVENWICHTIGE 
VOEDING 

1. Proteïnerijk voedsel 
zoals vlees, vis, kip, 
eieren 

2. Fruit en groenten 
3. Melk en 

zuivelprodukten 
4. Graanprodukten 

zoals brood 

WEL 
TE GEBRUIKEN 

1. Kruiden (planten en 
groenten) 

2. Fruit 
3. Vlees - ook van 

pluimvee -
(spaarzaam te 
gebruiken) 

4. Alle graansoorten, 
vooral tarwe 

BELOFTEN VOOR 
GEHOORZAAMHEID 

1. Gezondheid 
2. Wijsheid 
3. Schatten aan kennis -

verborgen schatten 
4. Kracht 
5. Bescherming 

tegen de engel 
der verwoesting 



Drugmisbruik Les 27 

DOEL Elk meisje de gevolgen van drugmisbruik voor lichaam en geest laten herkennen. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor een potlood voor elk meisje. 

2. Naar keuze: Maak voor elk meisje een kopie van het lijstje in de inleiding. 

3. Naar keuze: Maak een poster van de in de inleiding gegeven definitie van drugmisbruik. 
4. Naar keuze: Maak een poster van deze woorden uit 1 Kor. 3:17: 'Want de tempel Gods, 

en dat zijt gij, is heilig.' 

5. Vraag enkele jongevrouwen te bespreken waarom de redenen voor drugmisbruik geen 
steek houden; zij kunnen daar gegevens uit de les, of hun eigen ideeën voor gebruiken 
(zie het eerste deel van de les). 

6. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Bespreking 

Citaat, poster 
bespreking 

Inleiding 
Geef elk meisje een potlood en een kopie van onderstaand lijstje. Laat hen een V zetten bij 
de stoffen die volgens hen drugs zijn of drugs bevatten. 

Lijst: 

marihuana 
tabak 
coffeïne 
LSD 
cocaïne 
crack 
alcohol 
heroïne 
slaapmiddelen 
amfetamines 

__ dieetpillen 
Bespreek na een minuut of twee de op dit lijstje genoemde stoffen, waarbij u eventueel 
ook nog andere u bekende stoffen kunt noemen. Laat het goed tot de jongevrouwen 
doordringen dat al deze genoemde stoffen, plus nog vele niet genoemde, drugs zijn of 
drugs bevatten. Wijs erop dat deze drugs in vele opzichten sterk van elkaar verschillen. 
Sommige hebben een onderdrukkende (verdovende) werking (zij vertragen of verlammen 
bepaalde lichamelijke functies), sommige hebben een stimulerende werking (stimuleren 
bepaalde lichamelijke functies), en sommige zijn schadelijker dan anderen. Maar zij zijn 
allemaal gewoontevormend en kunnen de gebruik(st)er er geheel afhankelijk van maken. 

Laat de jongevrouwen een definitie van drugmisbruik geven. Bespreek hun ideeën en 
daarover. Wijs erop dat veel drugs gebruikt worden als medicijn tegen bepaalde ziekten. 
Maar drugmisbruik is 'het overmatig gebruik van drugs op niet-medische gronden 
terwille van de verandering die zij in emoties, gedachten en gedragingen teweegbrengen' 
(Ira W. Hillyard, 'Drug Abuse: It Starts in the Medicine Cabinet', Ensign, april 1977, blz. 42.) 

Laat de poster zien en bespreek deze definitie van drugmisbruik. Wijs er nadrukkelijk op 
dat het verkeerde gebruik van al of niet voorgeschreven medicijnen ook drugmisbruik is. 
Vraag de jongevrouwen deze definitie tijdens de verdere les in gedachten te houden. 

Er is geen rechtvaardiging voor drugmisbruik 

Leerkracht Wijs erop dat drugmisbruik een wijd verspreid probleem is ondanks het feit dat vele 
mensen een heel goed begrip van de daaraan verbonden risico's hebben. Zowel jonge als 
oudere mensen worden meer en meer in verzoeking gebracht om hun vrienden na te doen 
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en met drugs te gaan experimenteren. Omdat dit verschijnsel steeds groter en ernstiger 
vormen gaat aannemen, is het noodzakelijk dat wij begrijpen wat de oorzaak is en dat we 
gaan zoeken naar mogelijkheden om dit verschijnsel te bestrijden. 

Bordbespreking Ouderling Marvin J. Ashton stelde eens de vraag: 'Hoe komt het dat een jong sterk, 
lieftallig en levenslustig iemand toestaat dat één of ander chemisch produkt zijn of haar 
gedragingen gaat beheersen?' (Conference Report, april 1971, blz. 31; of Ensign, juni 1971, 
blz. 30.) Laat de jongevrouwen enige mogelijke oorzaken van druggebruik door jonge 
mensen opnoemen. Schrijf hun antwoorden op het bord en bespreek deze; laat hen hun 
ideeën ook nader toelichten. Bespreek op dit punt van de les nog niet waarom deze 
redenen voor druggebruik waarschijnlijk geen steek houden. Dat kunt u later in de les 
doen. Onder de opgegeven redenen kunnen onder meer de volgende genoemd worden: 
de overredingen van vrienden of vriendinnen, een vlucht, onvolwassenheid, drugs zijn 
gemakkelijk te verkrijgen, de aantrekkingskracht die er van bepaalde reclames uitgaat. 
Hieronder worden deze redenen nog verder uitgewerkt. Laat de klasleden deze uitspraken 
voorlezen; u kunt daar eventueel nog eigen gedachten aan toevoegen. 

1. Overreding door vrienden of vriendinnen. Zich door anderen geaccepteerd voelen kan 
belangrijk schijnen. Het kan zijn dat zij die zich door een vriend(in) laten overhalen tot 
druggebruik dit doen omdat zij graag aanvaard of populair willen worden of blijven. 

2. Vlucht. Sommige mensen kunnen hun moeilijkheden en spanningen gewoon niet meer 
aan. Zij ontvluchten die door drugs te gaan gebruiken; die hebben dan of een 
verdovende uitwerking of zij stimuleren zodat een tijdelijk gevoel van welbehagen 
ontstaat. 

3. Onvolwassenheid. Sommige mensen komen tot druggebruik door nieuwsgierigheid, 
verveling of doordat zij ergens tegen in opstand komen. Waarschijnlijk zoeken zij iets 
dat hen flink bezig houdt en opwindt. Sommige jongelui schijnen ook weieens te denken 
dat zij een meer volwassen indruk maken wanneer zij iets doen dat zij voor 'volwassen' 
houden. 

4. Drugs zijn gemakkelijk te verkrijgen. Er komen steeds meer schadelijke stoffen op de markt 
als gevolg van de illegale drughandel en de snelle ontwikkeling van nieuwe drugs. 
Door deze en nog andere oorzaken zijn drugs steeds gemakkelijker te krijgen. Sommige 
mensen schijnen het feit dat zij zo gemakkelijk te krijgen zijn een rechtvaardiging voor 
druggebruik te vinden. 

5. De aantrekkingskracht van sommige reclames. Ongewenste produkten worden soms heel 
aantrekkelijk voorgesteld in reclames met knap, voorspoedig en gezond uitziende 
mensen die je vol zelfvertrouwen aanstaren. De reclametechniek is tegenwoordig zeer 
overtuigend en slaagt er soms in deze produkten als heel aanvaardbaar voor te stellen. 

Bespreking Wijs, na bespreking van deze oorzaken waarom mensen drugs kunnen gaan misbruiken, 
op het lijstje op het bord en laat de jongevrouwen bedenken waarom die redenen geen 
steek houden en drugmisbruik helemaal niet rechtvaardigen. 

Klasleden (naar keuze) Als u van tevoren klasleden hebt uitgenodigd om te bespreken waarom de aangevoerde 
redenen voor drugmisbruik geen steek houden, kunt u hen nu hun presentatie laten geven. 
Zij geven hun eigen ideeën of gebruiken de gegevens van de les als basis. Als u dat niet 
gedaan hebt, laat u leden van de klas de volgende uitspraken lezen: 

1. Overreding door vrienden of vriendinnen. Al vroeg in ons leven dienen wij onze eigen 
overtuiging met betrekking tot dingen die goed of verkeerd zijn te ontwikkelen. Hoewel 
er vrienden of vriendinnen zijn die ons trachten te overhalen iets verkeerds te doen, zijn 
er ook vrienden en vriendinnen die de goede dingen doen en een voorbeeld stellen dat 
wij gerust kunnen volgen. Het ideaal is dat wij behoren tot die groep die haar eigen 
rechtschapen koers bepaalt. Wij behoren anderen aan te sporen ons daarin te volgen 
liever dan te behoren tot hen die zo zwak zijn dat zij toegeven aan overredingen om het 
verkeerde te doen. Drugmisbruikers zijn het meest gebaat bij ons voorbeeld van 'een 
sterk, gezond en christelijk leven ( . . . ) . ' In ons dagelijks leven kunnen wij laten zien dat 
'de beloning voor een rechtschapen levenswandel is, een goede gezondheid, geluk, 
vrede en voldoening' (Victor L. Brown jr., 'Q and A', New Era, mei 1971, blz. 33). 

2. Vluchten. De druk en spanningen die levenservaringen met zich meebrengen zijn reëel. 
Iedereen heeft op zijn tijd een verandering of verzetje nodig maar dan wel op een manier 
die aanvaardbaar is. Moeilijkheden bespreken met familieleden, vrienden, kerkleiders 
en leerkrachten, of professionele adviseurs kan soms een hele opluchting geven. 
Veranderingen kunnen teweeg worden gebracht door gezonde afleiding zoals sport, 
culturele activiteiten, creatieve hobby's, een vakantie, rust, en door anderen te helpen. 

170 



Les 13 

Deze soort van afleidingen is niet alleen een uitlaatklep bij spanningen, maar draagt ook 
bij tot ons gevoel van eigenwaarde. Te allen tijde moeten we gebruik en misbruik van 
alcohol en drugs vermijden, omdat het een vlucht uit onze verantwoordelijkheid om 
voor onszelf te handelen inhoudt. 

3. Onvolwassenheid. 'Wij gaan allemaal door het proces van groei en leren. Dit natuurlijke 
proces gaat altijd gepaard met de nodige vergissingen. Het groei- en leerproces kan 
echter, in al zijn verschillende fasen, door goede beoordeling en zelfbeheersing worden 
geleid. Het is heel jammer dat sommige "impulsieve jongelui ( . . . ) sensatie zoeken in 
die jaren waarin zij, vol ongeduld, naar volwassenheid groeien. Zij hebben weieens 
gehoord van de 'kick' die men bij druggebruik kan krijgen, maar hebben geen idee van 
de gevaren die daaraan verbonden zijn. Sommige van deze jongelui raken, bewust of 
soms zelfs per ongeluk, aan de drugs, met alle verderfelijk gevolgen vandien' (Hillyard, 
'Drug Abuse', blz. 41). 

4. Gemakkelijk verkrijgbaar. Het feit dat iets gemakkelijk te verkrijgen is, wil nog niet zeggen 
dat het ook goed is en wij dat moeten gebruiken. Wij moeten genoeg kracht in onszelf 
ontwikkelen om onszelf te beschermen tegen vele dingen die in onze maatschappij wel 
verkrijgbaar, maar daarom nog niet wenselijk zijn. 'Een belangrijke factor is zeer zeker 
dat meer nieuwe, krachtige en buitenissige drugs in grote hoeveelheden gemakkelijk te 
verkrijgen zijn en daardoor veelvuldig gebruikt worden. ( . . . ) Deze drugs zijn veel te 
snel gemeengoed geworden, en het is maar al te gewoon geworden dat deze in het 
dagelijkse leven als een kruk worden gebruikt om zelfs maar door kleine beproevingen 
heen te strompelen' (Hillyard, 'Drug Abuse', blz. 42). 

5. Aantrekkelijke reclame. Hoewel reclame informatie verschaft, wordt daarin toch vaak de 
waarheid geweld aangedaan, worden mensen gemanipuleerd en is de informatie 
onvolledig. Van sommige drugs zegt een reclame dat het elke willekeurige ziekte kan 
genezen. Wij dienen voldoende kennis van zaken te verkrijgen om de waarde van 
sommige reclames te kunnen beoordelen. Als we niet oppassen, kunnen we gemakkelijk 
'een hersenspoeling ondergaan en drugs gaan zien als een routinemiddeltje tegen alles 
wat we zouden kunnen mankeren of wat ons onprettig aanvoelt' (Hillyard, 'Drug 
Abuse', blz. 42). 

Leerkracht Leg uit hoe nodig het is dat, in plaats van ons te laten misleiden door een ogenschijnlijke 
rechtvaardiging van drugmisbruik, wij kennis met wijsheid moeten combineren om onszelf 
tegen zwakheid en misleiding te wapenen. 

Citaat 'Drugs en alcohol schijnen in het bijzonder op onze generatie een grote aantrekkingskracht 
uit te oefenen, hoewel de mens deze toch al sedert het begin der tijden onder verschillende 
vormen en om verschillende redenen heeft gebruikt. Zij hebben ons altijd een zekere 
vrijheid beloofd, maar dat was ook altijd een leugen' (E. Brent Frazier, 'Drugs: Why Do 
Kids Start? How Can You Help?', Ensign, augustus 1975, blz. 67). 

Wij moeten de gevolgen van drugmisbruik begrijpen 
Leerkracht We moeten beseffen dat wanneer drugs (medicijnen) van een dokter worden gekregen, 

of door een arts worden voorgeschreven, ze vaak van essentieel belang zijn voor de 
gezondheid en het welzijn van de mens. Wanneer zij echter zonder, of tegen medische 
aanwijzingen in, worden gebruikt, kunnen zij zeer schadelijk zijn. Andere drugs, niet door 
een dokter voorgeschreven medicijnen daarbij inbegrepen, zijn voor zowel het lichaam als 
de geest verderfelijk omdat zij om verkeerde redenen worden ingenomen. 

Bespreking • Kun je enige lichamelijke en geestelijke gevolgen van drugmisbruik noemen? 

Leg er de nadruk op dat degenen die zulke drugs gebruiken dat meestal heel bewust doen; 
zij praten het gebruik goed door te zeggen dat zij mogen slikken waar zij zelf zin in hebben; 
dat zij daarin volkomen gerechtvaardigd zijn, of anderen die rechtvaardiging nu begrijpen 
of niet; dat het spul dat zij slikken ongevaarlijk is. En heel vaak beweren zij daarbij dat de 
gevolgen toch niet ernstig zijn of er niet ter zake doen. Deze en vele andere volkomen 
waardeloze argumenten kunnen vaak leiden tot het ongelukkige besluit om drugs te gaan 
misbruiken. Zo'n besluit, zelfs al is het alleen maar om er wat mee te experimenteren, is 
rampzalig, niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook voor zijn omgeving. Het gebruik 
van schadelijke drugs is geen privé- of persoonlijke aangelegenheid; het is onvermijdelijk 
dat zoiets tevens diep ingrijpt in het leven van anderen die vaak geheel onschuldig 
zijn, en dat dit tot groot en nodeloos verdriet leidt. Iemand die zich schuldig maakt aan 
drugmisbruik vraagt op alarmerende en roekeloze wijze om de grootst mogelijke 
moeilijkheden, veel verdriet en mogelijk zelfs een ramp. 
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Praktijkgeval 

Bespreking 

Praktijkgeval 

Bespreking 

Praktijkgeval 

Praktijkgeval 

De volgende praktijkgevallen zijn ware verhalen van jongelui die bij drugmisbruik waren 
betrokken. Laat enige jongevrouwen deze verhalen voorlezen. Bespreek daarna van elk 
geval enige details zodat de jongevrouwen een goed begrip krijgen van de vernietigende 
gevolgen van drugmisbruik. 
Jim was een actieve HLD-priester. Hij zat ook in het schoolvoetbalelftal. Enige jongens uit 
dat elftal kwamen in het weekend vaak bij elkaar om een biertje te drinken en marihuana te 
roken en Jim besloot mee te gaan. Hij dacht dat hij niet zou roken of drinken, hij wilde 
alleen maar bij zijn vrienden zijn. Hij wist echter heel goed dat als zijn ouders wisten waar 
hij naartoe ging, zij dat allerminst zouden goedkeuren. Na verloop van tijd zwichtte hij 
voor de overredingen van zijn vrienden en begon hij ook bier te drinken en marihuana te 
roken. Telkens als hij dat gedaan had kwam hij met een zeer bezwaard geweten thuis, 
wetend dat hij iets heel verkeerds gedaan had. Doordat zijn geweten hem niet met rust liet, 
begon hij uitvluchten te zoeken om niet meer aan kerkactiviteiten deel te nemen en begon 
hij meer en meer van zijn familie vervreemd te raken. 

• Wat waren de directe gevolgen van Jims druggebruik? 

• Wat zou hier op den duur het gevolg van zijn? 

• Wat voor geestelijke en lichamelijke gevolgen zouden Jims druggebruik uiteindelijk 
hebben? 
'Barbara was op haar twaalfde jaar, na twee jaar overvloedig marihuana gerookt te hebben, 
volledig aan heroïne verslaafd geraakt. Als gevolg van de heroïneverslaving was zij, op 
zo'n jeugdige leeftijd al, tot prostitutie en diefstal vervallen. Naast de heroïne dronk zij 
bovendien overmatig veel alcohol en gebruikte zij erg veel barbituraten. Ongeveer twee 
maanden na haar achttiende verjaardag slikte zij een grote dosis LSD en door dit gif, samen 
met al die andere, werd zij volkomen krankzinnig' (Hillyard, 'Drug Abuse', blz. 41). 

• Wat voor gevoel geeft dit verhaal je? 

Bespreek hoe Barbara door haar drugmisbruik van het ene gif in het andere verviel. 

• Wat voor effect zou Barbara's ervaring op jou hebben gehad als zij een heel goede 
vriendin was? Wat voor effect zou het op haar eigen ouderlijk gezin hebben gehad? 

• Wat waren de geestelijke en lichamelijke gevolgen voor Barbara in deze jaren van 
worsteling en verval? 

Op weg van school naar huis besloten Janet en haar vriendinnen dat ze allemaal wrat 
moesten afvallen. Zij liepen een winkel binnen, en kochten daar elk een doosje pillen die je, 
volgens de reclame, hielpen om op een gemakkelijke manier wat pondjes kwijt te raken. 
Het duurde niet lang voordat de meeste jongevrouwen hun gewenste gewicht hadden 
bereikt of ophielden met het slikken van die pillen. Janet had echter in de gaten gekregen 
dat zij door die pillen schijnbaar meer energie had zodat zij, zelfs toen zij op haar gewenste 
gewicht was gekomen, toch doorging met ze te slikken. Het leek wel of zij door die pillen 
elke dag meer werk kon verzetten. Zij zag daar geen enkel gevaar in; de pillen waren 
volkomen wettig en je kon ze zonder doktersvoorschrift zo krijgen. Zij had niet in de gaten 
dat zij helemaal van die pillen afhankelijk was geworden, totdat zij besloot ze niet meer te 
nemen. 

• Waarom was dit geen goede manier om te lijnen? Waarom is het zo gevaarlijk om te 
proberen je eetlust met pillen te beheersen? 

• Wat zouden de lichamelijke, emotionele en geestelijke gevolgen kunnen zijn van Janets 
misbruik? 
• Wat voor gevolgen zou Janets misbruik voor haar toekomst kunnen hebben? 

Bespreek het gevaar van onwetend afhankelijk worden van drugs die niet schadelijk lijken 
en niet voorgeschreven hoeven te worden. 
'Het is nu ongeveer een jaar geleden ( . . . ) dat ik ergens was - volkomen onder de invloed 
van één of ander soort drugs. Ik woonde niet thuis en leefde, vol illusies, in de 
droomwereld van een druggebruikster. Wat er daadwerkelijk om mij heen was, 
interesseerde me niet. ( . . . ) 
'Terwijl ik mijzelf steeds maar voorhield: "Je bent gelukkig," verbaasde ik me erover dat ik 
zoveel moeite moest doen om mezelf daarvan te overtuigen. Ik was afhankelijk geworden 
van iets dat niet van mijzelf was. Hoe meer ik de drugswereld binnenging, hoe meer ik van 
mijn vriendinnen vervreemd raakte. 
'Waar ben ik? Wat ben ik? Wie ben ik? Die vragen achtervolgden mij dag en nacht, en met 
het verstrijken van de tijd kon ik steeds minder makkelijk een antwoord vinden. 
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Les 13 

'Toen ik op een avond weer eens, onder invloed van één of andere rommeltje waarvan 
alleen mijn drugshandelaar wist wat het was, door de straten zwierf, deed ik een 
ontdekking. Met al die zogenaamde vrijheid stevende ik in werkelijkheid maar op één ding 
af, en dat was de dood. En ik was helemaal alleen, overweldigd door mijn gevoel van 
eenzaamheid' (Charleen Hurson, 'Start the Word; I Want to Get On', New Era, april 1972, 
blz. 12). 

Bespreking • Kun je enige lichamelijke en geestelijke gevolgen van dit soort ervaringen noemen? 
• Hoe zou dit meisje haar moeilijkheden kunnen overwinnen en haar leven kunnen 
veranderen? 

Laat één van de jongevrouwen de volgende uitspraak voorlezen: 

'Wees verstandig. Wees niet zo kortzichtig om alcohol, tabak en verdovende middelen te 
gaan gebruiken. Dat is gewoon niet verstandig. Het is stom, vergeef mij het harde woord, 
om cocaïne, marihuana of welk ander verdovend middel ook te gebruiken, dat je de 
beheersing over je verstand ontneemt. Na iedere door verdovende middelen veroorzaakte 
'high' volgt een depressie. Waarom geld besteden aan iets dat je alleen maar kwaad kan 
doen? Waarom verslaafd raken aan een gewoonte die je toekomst alleen maar kan 
verslechteren?' (Gordon B. Hinckley, Ensign, november 1981, blz. 40-41.) 

Laat de poster zien met de boodschap van 1 Kor. 3:17 op. Laat de jongevrouwen het vers 
voorlezen, bespreken en in hun schriften markeren. Wijs erop dat de waarschuwingen en 
beloften van het woord van wijsheid (LV 89) betrekking hebben op het gebruik en het 
misbruik van drugs, Onvoorzichtig gebruik van stoffen die schadelijk voor het lichaam 
zijn, is tegen de raad en de geboden van God. 

Tot slot 
Leerkracht Leg er de nadruk op dat de enige wijze beslissing die de jongevrouwen ten aanzien van 

drugs kunnen nemen is er nooit iets, ook niet in de geringste mate, van te gebruiken. 
Lees de volgende uitspraak voor: 

'Er zijn zoveel mensen die zeggen: "één sigaret, één kopje koffie of thee, één trekje 
marihuana zal je heus geen kwaad doen; en van één glaasje sterke drank zal je toch heus 
niets krijgen. 

'Ik wil er de nadruk op leggen dat als je nooit de eerste neemt je ook nooit de tweede zult 
nemen. Dan word je ook nooit alcoholist of drugverslaafde' (N. Eldon Tanner, Conference 
Report, april 1975, blz. 114; of Ensign, mei 1975, blz. 77). 

Toepassing van de les 
Laat de jongevrouwen zichzelf heilig voornemen nooit drugs te gebruiken en ook nooit 
omgang te zoeken met vrienden of vriendinnen die dat wel doen. Stel hun voor om 
anderen te helpen begrip te krijgen voor de gevaren en het verdriet dat drugsmisbruik in 
hun eigen leven en in dat van anderen uit hun omgeving teweeg kan brengen. 

Citaat 

Poster en tekst 
(naar keuze) 
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Les 27 Gezondheidszorg thuis 

DOEL Elk meisje de waarde en de voordelen van goede gezondheidszorg thuis in laten zien. 

VOORBEREIDING 1. Maak voor elk meisje een afschrift van de goed-en-foutoefening. 

2. U kunt verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten voor te lezen 
of te vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Bespreking Laat de jongevrouwen persoonlijke ervaringen vertellen over het verzorgen van zieken 
thuis. Wat hebben zij daarvan geleerd? Wat hadden zij graag geweten toen zij hielpen die 
zieken te verzorgen? 

Wij hebben veel gelegenheden om thuis aan gezondheidszorg te doen. 

Leerkracht Een goede gezondheid handhaven en ongelukken voorkomen zijn twee belangrijke 
onderdelen van de gezondheidszorg thuis. In ieder gezin zullen er echter weieens, ondanks 
de beste voorzorgsmaatregelen, ongelukken gebeuren of ziekten de kop opsteken. Het is 
daarom verstandig om ervoor te zorgen dat men iets weet van eerste hulp bij ongelukken 
en de verzorging van zieken thuis. Het volgende verhaal maakt duidelijk welke 
bekwaamheden door iedereen geleerd kunnen worden om een bejaarde patiënte thuis een 
goede verzorging te geven. 

Verhaal Anne was twaalf toen oma Otten haar rechterheup brak. De doktoren plaatsten een stalen 
pen in het gebroken been om het weer te laten genezen. 

Zij mocht na vijf dagen het ziekenhuis uit, maar de dokters raadden aan dat zij in een 
verpleegtehuis opgenomen werd waar zij een goede verzorging zou krijgen totdat haar 
heup weer genezen zou zijn. Anne's moeder vroeg de gezinsleden of zij bereid waren de 
verantwoordelijkheid om voor oma te zorgen te delen als zij bij hen introk. Er zou extra 
werk zijn, zoals het beddegoed en de nachtponnen wassen, het voedsel klaarzetten op 
een blad, haar rug en benen wrijven met een lotion, haar helpen met haar oefeningen, de 
rolstoel voortduwen, en met haar praten om haar te helpen de tijd door te komen. 

Anne, Ben (haar zes jaar oudere broer), en Frances en Margareta (haar oudere tweeling-
zusters), stemden erin toe om te helpen met de verpleging. In het begin moest oma het 
bed houden. De oudste jongevrouwen verschoonden haar lakens. Eén van hen draaide 
oma van haar ene zij op de andere terwijl de andere eerst de ene en dan de andere helft 
van het bed verschoonde. Anne en de tweeling maakten de maaltijden voor oma klaar op 
het blad en Ben zorgde voor een nat washandje zodat oma haar gezicht en handen kon 
afvegen. Op zondag zette Anne een roos in een vaasje op het blad bij het warme eten. 
Dat bracht altijd een glimlach op oma's gezicht. 

Ben wreef graag oma's handen en armen met lotion. Als tegenprestatie vertelde zij hem 
verhalen over opa Otten die in het jaar voordat Ben geboren werd, gestorven was. Op een 
avond toen oma Otten ontmoedigd was omdat zij zo langzaam genas, gaf vader haar een 
zegen. 

Wanneer Anne's zusters merkten dat hun harde muziek oma zenuwachtig maakten, zetten 
zij de radio zachter. Moeder zorgde voor een rolstoel en een looprek. Oma kon na enige tijd 
een paar uur per dag in de rolstoel zitten. Ben en Anne hielpen haar om beurten met de 
oefeningen die de dokter haar opgedragen had. De kinderen vonden het leuk om haar in 
huis rond te duwen en als het mooi weer was gingen zij ook met haar naar buiten. Toen 
oma zo ver was dat zij weer kon staan en haar benen weer kon leren gebruiken, hielp vader 
haar met het looprek. Zij duwde het voor zich uit om er op te steunen terwijl haar benen 
sterker werden. Tenslotte kon zij het looprek wegzetten en had ze voldoende steun aan een 
stok. Toen oma zelfs de stok niet meer nodig had om te lopen, was iedereen heel blij. Maar 
het gezin was toch ook wel een beetje bedroefd want zij wisten dat zij nu weer naar huis 

174 



kon gaan. Oma Otten was zelfstandig, en hoewel zij hun dankbaar was voor de hulp, was 
zij toch blij weer naar haar eigen huis en de vele vrienden in haar omgeving te kunnen 
gaan. 

Bordbespreking Zet enkele waardevolle lessen op het bord die Anne's familie leerde door voor oma te 
zorgen. 

(De volgende punten zouden opgeschreven kunnen worden: samenwerking, 
verpleegkunde, de waarde van priesterschapszegens, dienstbetoon, zelfdiscipline, 
onzelfzuchtigheid, medeleven, zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden in het gezin.) 

• In welk opzicht heeft deze gebeurtenis de kinderen geholpen zich voor te bereiden op 
de verzorging van hun eigen toekomstige gezin? 

Bespreking • Onder welke omstandigheden kan het nodig zijn om iemand thuis te verplegen? 
(De geboorte van een baby, een ongeluk, een langdurige of ernstige ziekte, bij herstel na 
een operatie, als een gezinslid gehandicapt is, een chronische ziekte.) 

Wij kunnen eenvoudige verpleegkunde leren 

Vraag de klasleden de laatste zin van LV 38:30 te lezen en te onderstrepen: 'Wanneer gij zijt 
voorbereid, zult gij niet vrezen.' 

Voorbereid zijn is meer dan voorraden in huis hebben voor noodgevallen en ziekte. 
Het houdt in dat wij de bekwaamheid en de belangrijke informatie hebben die ons zullen 
helpen datgene te doen wat er gedaan behoort te worden. Soms is het gevaarlijker iets 
verkeerds te doen in een noodgeval dan helemaal niets te doen. In andere gevallen 
kan alleen onmiddellijk op de juiste manier ingrijpen levens redden. Als wij enkele 
vaardigheden leren, zal ons dat zelfvertrouwen geven en ons in staat stellen op verstandige 
wijze op te treden als dat nodig is. 

• Hoe kan voorbereid zijn op het behandelen van een verwonding of een zieke ons eigen 
gedrag en de reactie van de verwonde of zieke persoon beïnvloeden? 

Neem de volgende ideeën op in uw bespreking: Als je al te gespannen of te angstig bent, 
zal de verwonde persoon of de zieke deze bezorgdheid aanvoelen en ook angstig worden. 
Je behoort kalm te lijken. Als je je angstig voelt, doe dan een gebed in je hart. Je Hemelse 
Vader zal je helpen een kalm en geruststellend uiterlijk te bewaren en je inspireren het 
juiste te doen. Het is belangrijk hulp te krijgen van mensen die weten wat er gedaan moet 
worden, vooral in een noodgeval. Dat zal ook helpen om kalm te blijven. 

De juiste zorg voor kleine kinderen en peuters is een belangrijke vaardigheid. Omdat de 
meeste jongevrouwen weieens op de kinderen in hun eigen familie of bij anderen zullen 
passen, behoren zij over bepaalde informatie te beschikken. 

• Wat voor informatie heb je nodig als je op kinderen moet passen? (Het telefoonnummer 
of adres van de ouders tijdens hun afwezigheid, de naam en het telefoonnummer van de 
huisarts van het gezin, het telefoonnummer dat gebeld moet worden bij ongelukken of 
brand, naam en telefoonnummer van een verantwoordelijk familielid of vriend als de 
ouders niet bereikt kunnen worden.) 

Zelfs al zul je deze informatie misschien nooit nodig hebben, zal het je zelfvertrouwen 
geven als je erover beschikt en dat zal je helpen op de juiste manier te handelen in een 
noodgeval. Het belangrijkste is je gezond verstand te gebruiken als je voor kinderen moet 
zorgen. Vraag de jongevrouwen wat iemand die op kleine kinderen past moet weten. 

Goed-of-foutoefening Geef elk meisje een afschrift van de goed-en-foutoefening om haar kennis van eerste hulp 
bij ongelukken en ziekenverzorging na te gaan. Het ene meisje zal er meer van weten dan 
het andere. 

Goed of fout 

1. Een bloeding wordt het beste gestelpt door een doek of de palm van je hand 
rechtstreeks op de wond te drukken. 

2. Als iemand in ademnood komt omdat er bijvoorbeeld iets in zijn keel is blijven steken, 
moet je van achteren je armen om zijn borstkas slaan en snel heel krachtig drukken. 

3. Probeer nooit iets te doen waarvan je geen verstand hebt, want je kunt de situatie dan 
verergeren. Haal zo snel mogelijk deskundige hulp. 

4. Vervoer een gewonde niet voordat er medische hulp is, tenzij het slachtoffer op een 
gevaarlijke plaats ligt. 

Tekst 

Leerkracht 

Bespreking 
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5. Als het slachtoffer schadelijke stoffen of vergif heeft ingeslikt, laat je het onmiddellijk de 
mond spoelen en veel water drinken, ga dan naar het ziekenhuis. 

6. Geef een bewusteloze nooit voedsel of water. 

7. Bij mond-op-mondbeademing behoort het hoofd van het slachtoffer zo ver achterover 
gedrukt te worden dat de kin naar boven wijst. Druk de neus zachtjes dicht zodat er 
geen lucht door kan ontsnappen. 

8. Een kalme geruststellende houding van degenen die de eerste hulp bieden zal het 
slachtoffer geruststellen en eventuele angst wegnemen. 

9. Koude compressen op een kneuzing verminderen de kans op zwelling en bloeding in 
het weefsel. 

10. Een knelverband is een gevaarlijke manier om het bloeden te doen stoppen en wordt 
niet langer aanvaard als bruikbare methode van eerste hulp bij ongelukken. 

11. Kleine schaafwonden behoren met zeep en water gewassen te worden om infectie te 
vermijden. 

12. Als iemand per ongeluk chemicaliën in het oog krijgt, moet je het oog snel uitwassen 
met grote hoeveelheden water. Houd het hoofd onder zacht stromend water, of knijp 
steeds water uit een schoon washandje, zodat het water in de ooghoek stroomt. Houd 
het hoofd van de patiënt schuin zodat het water over het oog naar de buitenkant 
stroomt. 

13. Iedereen behoort te leren hoe hij zich kan beschermen tegen te grote hitte of koude. 

14. Verplaats iemand met een botbreuk niet voordat er medische hulp is, tenzij het absoluut 
noodzakelijk is. 

15. Laat een kind nooit alleen achter in een gesloten auto, vooral niet als het heet is. 

16. De beste manier om het vuur te doven als iemands kleren in brand geraakt zijn, is het 
slachtoffer in een kleed of deken te rollen of hem snel over de grond te laten rollen. 

17. Je behoort het telefoonnummer dat bij ongelukken gebeld moet worden uit je hoofd te 
kennen of bij de hand te hebben. 

18. Houd alle chemicaliën en vergif buiten bereik van kinderen. (Aangepast overgenomen 
uit: Relief Society Manual, 1976/1977, blz. 39-66 . ) 

Bespreking De jongevrouwen zullen beseffen dat alle verklaringen goed zijn. Bespreek de verklaringen 
waar zij niet zeker van waren. Laat ze hun test mee naar huis nemen zodat ze hem nogeens 
na kunnen lezen en bestuderen. 

Tot slot 

Leerkracht Het is belangrijk om iets van eerste hulp bij ongelukken en van ziekenverpleging thuis af 
te weten. Wij behoren ons op de hoogte te houden van ontwikkelingen op dat gebied. De 
eenvoudige en juiste methoden kennen maakt het verzorgen van anderen gemakkelijker en 
kan levens redden. 

Toepassing van de les 

Leerkracht 1. Vraag toestemming van uw priesterschapsleider voor deze demonstraties als door-de-
weekse activiteit. Demonstreer deze dingen niet op zondag. 

a. Laat een moeder met ervaring of een verpleegster demonstreren hoe je voor een baby 
zorgt, hoe je hem bijvoorbeeld moet baden of voeden. 

b. Laat een daartoe bevoegde persoon zoals een scoutleider, een vrijwilliger van het 
Rode Kruis, een dokter of een verpleegster mond-op-mondbeademing demonstreren, 
wat men moet doen als iemand stikt, hoe men bloeden kan stoppen en hoe men 
iemand moet behandelen die een shock heeft. 

2. Laat een bevoegd persoon demonstreren hoe men zieken thuis kan verzorgen, hoe men 
bijvoorbeeld de lakens kan verschonen terwijl iemand in bed ligt, hoe men de pols 
opneemt of de temperatuur. 

3. Voer als klas een rollenspel op om te laten zien hoe men om hulp moet bellen bij 
ongelukken, brand of vergiftiging. Zorg dat de nodige gegevens zoals naam, adres en 
aard van het noodgeval worden doorgegeven. 

4. Moedig de jongevrouwen aan om een EHBO-cursus of iets dergelijks te gaan volgen. 
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Les 40 

Goed of fout 

1. Een bloeding wordt het beste gestelpt door een doek of de palm van je hand 
rechtstreeks op de wond te drukken. 

2. Als iemand in ademnood komt omdat er bijvoorbeeld iets in zijn keel is blijven steken, 
moet je van achteren je armen om zijn borstkas slaan en snel heel krachtig drukken. 

3. Probeer nooit iets te doen waarvan je geen verstand hebt, want je kunt de situatie dan 
verergeren. Haal zo snel mogelijk deskundige hulp. 

4. Vervoer een gewonde niet voordat er medische hulp is, tenzij het slachtoffer op een 
gevaarlijke plaats ligt. 

5. Als het slachtoffer schadelijke stoffen of vergif heeft ingeslikt, laat je het onmiddellijk de 
mond spoelen en veel water drinken, ga dan naar het ziekenhuis. 

6. Geef een bewusteloze nooit voedsel of water. 

7. Bij mond-op-mondbeademing behoort het hoofd van het slachtoffer zo ver achterover 
gedrukt te worden dat de kin naar boven wijst. Druk de neus zachtjes dicht zodat er 
geen lucht door kan ontsnappen. 

8. Een kalme geruststellende houding van degenen die de eerste hulp bieden zal het 
slachtoffer geruststellen en eventuele angst wegnemen. 

9. Koude compressen op een kneuzing verminderen de kans op zwelling en bloeding in 
het weefsel. 

10. Een knelverband is een gevaarlijke manier om het bloeden te doen stoppen en wordt 
niet langer aanvaard als bruikbare methode van eerste hulp bij ongelukken. 

11. Kleine schaafwonden behoren met zeep en water gewassen te worden om infectie te 
vermijden. 

12. Als iemand per ongeluk chemicaliën in het oog krijgt, moet je het oog snel uitwassen 
met grote hoeveelheden water. Houd het hoofd onder zacht stromend water, of knijp 
steeds water uit een schoon washandje, zodat het water in de ooghoek stroomt. Houd 
het hoofd van de patiënt schuin zodat het water over het oog naar de buitenkant 
stroomt. 

13. Iedereen behoort te leren hoe hij zich kan beschermen tegen te grote hitte of koude. 

14. Verplaats iemand met een botbreuk niet voordat er medische hulp is, tenzij het absoluut 
noodzakelijk is. 

15. Laat een kind nooit alleen achter in een gesloten auto, vooral niet als het heet is. 

16. De beste manier om het vuur te doven als iemands kleren in brand geraakt zijn, is het 
slachtoffer in een kleed of deken te rollen of hem snel over de grond te laten rollen. 

17. Je behoort het telefoonnummer dat bij ongelukken gebeld moet worden uit je hoofd te 
kennen of bij de hand te hebben. 

18. Houd alle chemicaliën en vergif buiten bereik van kinderen. (Aangepast overgenomen 
uit: Relief Society Manual, 1976/1977, blz. 39-66.) 
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Je maatschappelijk 
en emotioneel ontwikkelen 



Les 40 Het vermogen om te slagen 

DOEL Elk meisje laten weten dat zij het vermogen heeft om te slagen. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potlood voor elk meisje. 

2. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Citaat 

Activiteit 

Leerkracht 

Inleiding 

Lees de volgende uitspraak voor: 'Eén van de grootste zwakheden waar de meesten van 
ons mee behept zijn, is een gebrek aan geloof in onszelf. Eén van onze veel voorkomende 
fouten is om onze eigen waarde te onderschatten' (L. Tom Perry, 'Be The Best of Whatever 
You Are', Speeches of the Year; BYU 1974 [Provo: Brigham Young University Press, 1975], 
blz. 77). 

Geef elk meisje een blaadje en een potlood. Laat elk meisje een lijstje maken van datgene 
van haarzelf waar zij niet gelukkig mee is. Dit lijstje is alleen voor haar; zij hoeft het aan 
niemand anders te laten zien. Laat hen vervolgens eventuele materiële dingen die zij 
willen hebben en op het lijstje hebben gezet, maar die zij niet direct kunnen verkrijgen 
omdat zij daar niet genoeg geld voor hebben, doorstrepen. Laat hen dan alle lichamelijke 
eigenschappen waar zij toch niets aan kunnen veranderen (zoals bijvoorbeeld lengte, kleur 
van de ogen, vorm van de kin, maat van de voet) schrappen. Laat de jongevrouwen hun 
lijstje nu nog eens bekijken. Waarschijnlijk zullen zij tot de ontdekking komen dat er nog 
maar een paar dingen overgebleven zijn. Dat zijn waarschijnlijk onder andere geestelijke 
kenmerken, karakter- en persoonlijke eigenschappen, en lichamelijk eigenschappen die 
door voeding en uiterlijke verzorging verbeterd kunnen worden. 

Leg uit dat vele dingen die we van onszelf niet prettig vinden, niet veranderd kunnen 
worden. Als we die dingen als een unieke karakteristiek van onszelf aanvaarden, kunnen 
wij onze tijd, energie en aandacht richten op dingen waar we wel vooruitgang in kunnen 
maken. In deze les wordt speciaal aandacht besteed aan die gebieden waarin wij wel 
vooruitgang kunnen maken waardoor ons vermogen om te slagen vergroot wordt. 

Leerkracht 

Wij moeten onszelf niet onderschatten 

We worden dagelijks geconfronteerd met de eigenschappen en eigenaardigheden van 
onszelf en andere mensen. Vaak beoordelen we onszelf op basis van de andere mensen 
waar we mee omgaan. Helaas denken we daarbij meestal uitsluitend aan hun sterke en 
onze zwakke punten. We zouden willen dat we zo lang waren als zij, zo slank, zo goed 
gekleed, zo mooi, zo knap, zo slim, zo geestelijk - en zo gaat die lijst bij ons in gedachten 
maar door. Elke keer dat we onszelf zo beperkt en onrealistisch zien, schaden we onze 
zelfachting en slagen we er niet goed in om profijt te hebben van onze sterke kanten en 
talenten. Wij kunnen voor ons zelfbeeld schaden als de mensen met wie we omgaan de 
normen hebben vastgesteld en wij menen dat we er niet aan voldoen. 

Citaat 

Bespreking 

Lees het volgende citaat voor: 

'Een slecht zelfbeeld wordt niet verbeterd wanneer we altijd anderen onze normen laten 
vaststellen en we voortdurend bezwijken voor druk door onze omgeving. Jongemensen 
zijn vaak te afhankelijk van het beeld dat een ander van hen heeft, in plaats van het beeld 
dat ze van zichzelf hebben' (James E. Faust, Ensign, mei 1981, blz. 9; Conference Report, 
april 1981, blz. 8). 

Laat de jongevrouwen het lijstje met dingen die hun van zichzelf niet bevallen nog eens 
goed bekijken. 

• Waarom overdrijven wij soms onze eigen zwakheden? 

• In welk opzicht kan onderschatten van onszelf onze talenten, onze kerkactiviteiten en 
onze gelegenheden om leiderschap te ontwikkelen als het ware verstikken? 
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Citaat Lees de volgende uitspraak van ouderling Marvin J. Ashton voor: 

'Een wijze lerares en presidente van de zustershulpvereniging op ringniveau ( . . . ) 
projecteerde een grote plaat op een scherm van een jongen met heldere ogen en een 
slordige bos haar. Zijn armen waren over elkaar gevouwen en hij was kennelijk in 
gedachten verzonken. Het onderschrift luidde: "Ik weet dat ik iemand ben, want God 
maakt geen rommel." Sta mij toe dat te herhalen: "Ik weet dat ik iemand ben, want God 
maakt geen rommel." ( . . . ) 

Ieder mens, ongeacht zijn stand of status, heeft hulp nodig bij het opbouwen van zijn 
zelfrespect en zelfvertrouwen. Hoe iemand over zichzelf denkt, is niet meer of minder dan 
wat hij heeft geleerd door middel van zijn ervaringen met anderen en de wisselwerking 
met zijn medemensen. Het stemt tot voldoening te merken dat iemand een typische jongen 
heeft geholpen bij het ontwikkelen van zijn eigen identiteit. Iemand, misschien een moeder, 
een jeugdwerklerares, een buurman of buurvrouw, of zelfs een lied zoals "Ik ben een kind 
van God", heeft deze kleine jongen doen beseffen dat hij iemand is. Hij wist dat hij geen 
rommel was. Hij wist dat hij niet onmogelijk was. Hij wist dat hij een mens was, waar zijn 
Hemelse Vader van hield' (De Ster, april 1982, blz. 172). 

• Waarop baseren wij ons beeld van onszelf? 

Ouderling Ashton wijst erop dat iemand haar eigen waarde bepaalt aan de hand van haar 
eigen ervaringen en de wijze waarop zij met anderen omgaat. Ons gevoel van eigenwaarde 
wordt beïnvloed door zowel wat wij van onszelf waarnemen als door wat anderen ons 
zeggen. 

Lees de volgende uitspraak voor en laat de jongevrouwen goed opletten of zij daarin een 
nieuwe, krachtiger manier van evalueren van hun zelfbeeld tegenkomen. 

Citaat, bespreking 'Gods waarden en deugdzaam gedrag ( . . . ) worden vaak door velen verworpen als zijnde 
waardeloos. Dat is een koers waarmee men op mislukking aanstuurt, omdat er geen 
rekening wordt gehouden met het enorme belang van subjectieve zaken die we kunnen 
weten maar niet meten. Bijvoorbeeld: ik houd van mijn vrouw en mijn kinderen, en ik kan 
hun liefde voor mij voelen. Je kunt niet meten hoe groot je onderlinge gevoelens van liefde 
zijn, maar die liefde is voor ons heel werkelijk. Pijn is ook moeilijk te meten, maar is heel 
werkelijk. En dat geldt ook voor geloof in God. Wij kunnen van zijn bestaan afweten 
zonder in staat te zijn die kwantitatief te meten. Paulus zegt: "Die Geest getuigt met onze 
geest, dat wij kinderen Gods zijn'" [Romeinen 8:16]' (James E. Faust, Conference Report, 
april 1981, blz. 9; Ensign, mei 1981, blz. 9-10). 

Vraag de jongevrouwen wat ouderling Faust heeft gezegd over datgene wat moeilijk over 
onszelf te meten is. Schrijf die zaken op het bord. 

• Welke zaken zoal hun gevoel van eigenwaarde beïnvloeden. Schrijf hun antwoorden op 
het bord. Deze invloeden kunnen onder meer zijn: 

1. Een begrip van onze goddelijke aard als een kind van God. 

2. Hoe onze ouders ons toespreken. 

3. Hoe onze betrouwbare vriend(inn)en op ons reageren. 

4. Wat onze leerkrachten van ons schoolwerk vinden. 

5. Onze successen en mislukkingen. 
Citaat en bespreking Eleanor Roosevelt is onder meer bekend geworden door haar volgende uitspraak: 

'Niemand kan u zich minderwaardig laten voelen als u hem dat niet toestaat' ('Points to 
Ponder', Reader's Digest, februari 1963, blz. 261). 

• Hoe komt het dat anderen ons soms een minderwaardigheidsgevoel geven? (Vaak zijn 
wij maar al te bereid om het ergste van onszelf te geloven en daarbij helemaal niet aan onze 
eigen kracht en potentiële vermogens te denken; omdat wij vaak teveel waarde hechten 
aan de opinie van een ander.) 

• Hoe kun je zelfonderschatting voorkomen? 

Laat de jongevrouwen een tijdje over deze vraag nadenken als zij daar niet meteen een 
antwoord op weten. De rest van de les bevat suggesties die hen helpen een antwoord te 
vinden. 
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Onze houding tegenover onszelf helpt ons te slagen 

Leerkracht We weten dat we niet allemaal dezelfde vermogens of potentiële mogelijkheden hebben, 
maar we hebben allemaal iets dat we werkelijk goed kunnen doen. Wij moeten uitzoeken 
wat onze eigen unieke kwaliteiten zijn, en daarop moeten we bouwen. Wij moeten 
voldoende vertrouwen ontwikkelen dat wij onszelf kunnen verbeteren. Wij kunnen altijd 
beginnen met te denken dat we zullen slagen. 

Citaat 'Er is een duidelijk verband tussen onze levenswijze en onze gedachten, of we nu 
enthousiast of gedeprimeerd zijn, of we succes hebben of dat het niet allemaal wil lukken, 
of we werkelijk geestelijk zijn ingesteld of dat die instelling juist ontbreekt, en ik geloof 
ook in vele opzichten of we Gods wetten gehoorzamen of niet. Sommige hedendaagse 
psychologen beweren dat het menselijk denken, voor wat het bewustzijn en onderbewust-
zijn betreft, veel op het behandelen van een computer lijkt. Er is een nauw verband tussen 
het programma dat wij in die computer brengen en wat er als houding, stemming en 
gedrag uitkomt' (Dean L. Larsen, 'Thoughts About Thoughts', Speeches of the Year, 1976 
[Provo: Brigham Young University Press, 1977], blz. 116). 

• Wat zou het in je leven gaan uitmaken als je enige tijd bewust alleen positieve gedachten 
over jezelf koestert? 
• Hoe vullen wij onze geest met positieve gedachten? 

Denk eens na over enkele mogelijkheden. Bijvoorbeeld, onszelf positief toespreken, onszelf 
op een positieve manier aanmoedigen zoals 'Je kunt het wel!' 

De volgende praktijkvoorbeelden geven een duidelijk beeld van het feit dat onze gedachten 
ons vermogen om te slagen sterk kunnen beïnvloeden. 
Praktijkgeval 

1. Carla's moeder haastte zich zodat ze om 6 uur het eten op tafel kon hebben. Om half 
acht had zij namelijk een vergadering. Onder het tafeldekken dacht Carla aan de 
schoolrepetitie de volgende dag. Moeder riep vanuit de keuken: 'Schiet op, Carla, wat 
ben je traag.' Carla had de laatste tijd al meermalen te horen gekregen dat zij traag was, 
en zij begon het zelf ook te geloven. Dan zal ik wel traag zijn, dacht ze. 

Bespreking • Hoe zou Carla haar negatieve reactie in een positieve kunnen veranderen? 
Praktijkgeval 

2. Suzanne begon vioollessen te nemen bij een buurvrouw die muzieklerares was. Zij had 
het gevoel dat zij de viool en strijkstok erg onhandig vasthield en zei haar lerares dat zij 
het idee had dat ze dat nooit goed zou kunnen leren. De lerares verzekerde haar dat het 
haar met wat oefening op den duur veel gemakkelijker zou afgaan. Maar Suzanne had 
het gevoel dat zij het nooit zou leren en hield al gauw helemaal op met oefenen. 

Bespreking • Hoe denk je dat Suzannes lerares zal reageren wanneer zij voor haar volgende les komt? 
• Zou die reactie een bevestiging kunnen zijn van Suzannes idee dat ze toch nooit viool 
leert spelen? 
• Wat is Suzanne's werkelijke probleem - gebrek aan muzikaliteit of een negatieve 
zelfbeeld? 
• In welk opzicht had Suzanne al van tevoren voor zichzelf uitgemaakt wat er van haar 
vioollessen terecht zou komen? 
Praktijkgeval 

3. Bea had tot laat in de avond doorgewerkt aan de toespraak die zij de volgende dag in 
een wedstrijd op school moest houden. Toen zij die de volgende ochtend, voor zij naar 
school ging, aan haar moeder voorlas, zei ze: 'Het is toch wel een goede toespraak, vindt 
u ook niet?' Haar moeder antwoordde dat het inderdaad wel een goede toespraak was 
omdat zij er veel tijd aan had besteed. 

Bespreking • Wat voor invloed denk je dat Bea's instelling en haar moeders goedkeuring zal hebben 
op de manier waarop zij de toespraak zal houden? 
• Wat had er kunnen gebeuren als zij niet zoveel tijd aan die toespraak had besteed? 
Hoe zou zij zich dan gevoeld hebben? 

Leerkracht Leg uit dat er vele factoren zijn die ons zelfrespect beïnvloeden. De belangrijkste daar 
woordelijk. Wij kunnen door negatieve gedachten mislukken of met behulp van positieve 
gedachten slagen. Wij weten dat wij daadwerkelijk de geestkinderen van hemelse ouders 
zijn en dat ons vermogen om op velerlei gebied te groeien onbegrensd is. 
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Les 40 

Als wij dat willen kunnen wij ons uiterlijk verbeteren, onze talenten en kennis ontwikkelen 
en onze zorg en liefde voor anderen doen toenemen. 

Citaat Uit het volgende citaat blijkt dat elk van ons geboren is om te slagen en positief behoren te 
denken, waarbij we onszelf peilen aan de hand van een goddelijke maatstaf: 

"De eigen waardigheid wordt enorm versterkt door omhoog te kijken, op zoek naar 
heiligheid. Net als grote bomen moeten wij omhoog reiken naar het licht. ( . . . ) Ik heb de 
menselijke waardigheid en eigenwaarde prachtig tot uiting zien komen in het leven van de 
nederigste der nederigen, in het leven van de armen zowel als van de goed opgeleiden en 
welvarenden' (James E. Faust, Conference Report, april 1981; Ensign, mei 1981, blz. 10). 

Tot slot 

Leg uit dat we allemaal weieens het gevoel hebben dat anderen het zo veel beter doen. 
Wat wij echter moeten doen is onszelf vergelijken met hoe wij op ons best kunnen zijn en 
ons dan, naar ons eigen vermogen, verbeteren. Eén van onze grootste uitdagingen is het 
gevoel dat we niet belangrijk zijn te overwinnen. Ons leven heeft een zeker doel. Wij zijn 
geboren om te slagen en om als God te worden. 

Toepassing van de les 
1. Oefen je er in een complimentje te accepteren door eenvoudig 'dank je' te zeggen. 

Maak geen negatieve opmerkingen zoals, 'Ach, die oude jurk,' of 'Ik kan niet zingen', of 
'Mijn haar zit eigenlijk niet zo best'. Het is heus niet verwaand als je een complimentje 
accepteert. 

2. Kijk het lijstje uit het begin van de les nog eens door. Kies daar één persoonlijke 
eigenschap uit die je kunt verbeteren en begin daar nu meteen mee. 
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Les 

42 
De moed om het te proberen 

DOEL Elk meisje de moed te laten ontwikkelen om gelegenheden om haar leven te verbeteren, 
aan te grijpen. 

VOORBEREIDING 

Voor de leerkracht 

1. Plaat 19, Ester (achter in het lesboek). 

2. Maak een poster met daarop Jozua 1:9. 

3. Maak wat papiertjes en schrijf op elk een onderwerp ter bespreking. 

4. Bedenk een eigen ervaring waarin u een zekere moed moest opbrengen om iets nieuws 
te proberen. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Deze les is gewijd aan zowel de moed die nodig is om iets nieuws en opbouwends te 
proberen, als aan de moed die nodig is om ook in moeilijke omstandigheden toch te blijven 
proberen. Zorg er wel voor dat de jongevrouwen deze moed niet verwarren met de durf 
iets dwaas of ongerechtigs te doen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Er is moed voor nodig om iets nieuws en opbouwends te proberen 

Laat de jongevrouwen voorvallen in gedachten nemen waarin zij iets nieuws dat de moeite 
waard was probeerden, zoals het geven van een toespraak, het bedenken van een nieuwe 
activiteit, het beoefenen van een nieuwe sport of vaardigheid. Laat hen iets over hun 
gevoelens bij die ervaringen vertellen. Leg dan uit dat er moed voor nodig is om iets 
nieuws en opbouwends te proberen. 
Laat bij het bespreken van de gevoelens van de jongevrouwen de volgende gedachten naar 
voren komen: 
1. De meeste mensen hebben een zekere angst wanneer zij tegenover iets geheel nieuws 

komen te staan. 
2. Het is heel normaal wanneer iemand zich niet op zijn gemak voelt en zich zorgen maakt 

wanneer hij of zij iets nieuw begint. 
3. Onze angst mag geen beletsel zijn voor het proberen van bepaalde dingen waar wij ons 

leven mee kunnen verbeteren en versterken. 
• Kun je enkele dingen noemen waar wij zo bang voor zijn dat die ons van het proberen 
van iets nieuws zouden kunnen weerhouden? 
Breng tijdens de bespreking van deze vraag naar voren dat de meeste mensen bang zijn om 
anders dan anderen te zijn of om belachelijk te worden gemaakt wanneer zij iets nieuws 
proberen te doen dat echter mislukt. Dit soort angst is er vaak de oorzaak van dat mensen 
zich niet aan het leren van een nieuwe vaardigheid of activiteit wagen. 

Leerkracht Bespreek de betekenis van het woord moed. Laat de jongevrouwen begrijpen dat moed 
ons de kracht geeft om te proberen. Als wij bang zijn om iets nieuws en opbouwends te 
proberen, staan we in feite onze eigen vooruitgang in de weg en onthouden wij onszelf 
ervaringen die ons leven kunnen versterken en een nieuwe dimensie kunnen geven. 
Wanneer moed met geloof in een gerechtig doel wordt gebruikt is het één van de 
krachtigste werktuigen waar wij bij het verbeteren van ons leven over beschikken. 

Bespreking • Kun je enige waardevolle dingen noemen die wel een zekere moed vereisen? 
Hier volgen enkele voorbeelden: het houden van een toespraak, een gesprek met een 
onbekende beginnen, voor een groep een gebed uitspreken, een nieuwe activiteit op school 
proberen, een complimentje geven, een vriendin iets over het evangelie vertellen, een 
nieuwe sport leren, toegeven iets verkeerds gedaan te hebben en spijt betuigen, naar een 
baan solliciteren. 
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Leerkracht Wijs erop dat wij dit soort angst en onrust allemaal weieens op zijn tijd hebben. Wij worden 
echter sterker, en beter voorbereid op grotere uitdagingen in ons leven, als wij ons, bij ons 
verlangen om ons leven te verbeteren, niet door onze angstgevoelens laten overheersen. 
Wij beschikken over een prachtige hulpbron die ons kan helpen onze angst te overwinnen 
en ons de kracht te geven om nieuwe en opbouwende dingen te gaan proberen. 

Poster met tekst Laat nu de poster met Jozua 1:9 zien. Laat de jongevrouwen deze tekst lezen en uit het 
hoofd leren. Maak hun duidelijk dat de Heer ons zal steunen, en ons de nodige kracht zal 
geven als wij bij onze uiterste pogingen om het goede te doen zijn hulp inroepen. 

Activiteit Laat elk meisje een papiertje waar u de volgende onderwerpen ter bespreking op hebt 
geschreven, uitkiezen. Laat elk van hen dit op haar beurt voorlezen en vertellen hoe deze 
suggestie iemand de moed kan geven om te proberen. Zo nodig kunt u aan de hand van de 
aanvullende gegevens meer aan de ideeën van de jongevrouwen toevoegen. 

VJees voorbereid. (Bepaal je normen en waarden voordat je in een crisissituatie komt.) 
Daardoor zul je helderder kunnen denken en de moed vinden om op de juiste manier te 
handelen. Bereid je erop voor ondanks emoties en druk aan je standpunt vast te kunnen 
houden. 

YJees onderwijsbaar. (Wees bereid om te luisteren en te leren. Bekijk en analyseer elke situatie 
zo objectief mogelijk voordat je ergens mee begint. Hoed je tegen halsstarrigheid en valse 
trots. Laat je door de Geest leiden.) 

Heb een positieve houding. (Ken en voel uw waarde als kind van God. Denk eraan dat je 
geboren bent om te slagen. Je hebt talenten en kwaliteiten die sterker zullen worden 
naarmate je die gebruikt.) 

Bid. (Gebed is een bron van kracht dat je de moed kan geven om het te proberen en angst te 
overwinnen. De Heilige Geest zal je leiden en sterken.) 

Heb vertrouwen. (Bedenk dat er veel bronnen zijn die je willen helpen als je nieuwe dingen 
wilt leren. Je hebt je verstand, je familie, kerkleiders, leerkrachten, vriendinnen en de 
Schriften om op terug te vallen.) 

Doe je best. (Je best doen is alles wat ervan je verwacht wordt als je iets nieuws leert. Wees 
niet bang om te falen, want van proberen wordt je alleen maar beter, zelfs als de resultaten 
niet zo goed zijn als je zou willen.) 

Door nieuwe kansen moedig onder ogen te zien worden we sterker 
Verhaal Wijs erop dat de Schriften vol staan met verhalen over mensen die nieuwe uitdagingen 
uit de Schriften moedig onder ogen zagen. Door hun moed ontvingen zij kracht en zegeningen in hun 

leven. Ester was een mooi Hebreeuws meisje, gehuwd met een Perzische koning. De eerste 
minister van de koning haatte de joden en wilde door een list Esters volk om het leven 
laten brengen. Dit bracht grote droefheid bij Ester en haar volk teweeg. Beseffend dat er iets 
gedaan moest worden om het volk te redden, wendde de jood Mordekai zich tot Ester om 
hulp. Hij vroeg haar dat de koning voor te leggen en te proberen hem te bewegen dat 
vreselijke plan te laten varen. Het was in die tijd gebruikelijk dat iemand ter dood gebracht 
kon worden als hij of zij de koning ongevraagd benaderde. Ester wist dat. Als zij naar hem 
toeging en hij neeg zijn scepter naar haar, zou zij tot hem mogen spreken; als hij zijn 

scepter echter rechtop hield zou dat haar dood bespreken. Ester moest kiezen of delen; durfde zij 
haar leven voor haar volk op het spel te zetten? 

• Lees sa men Ester 2:5 -17; 3 - 4. 

• Wat denk je dat Esters gevoelens waren in deze situatie? 

Ester zond Mordekai haar antwoord. Laat de meisjes Ester 4:16 bespreken. 
Tekst U kunt in uw eigen woorden vertellen wat er gebeurde toen de koning Ester zag 

(zie Ester 5:1-3). 

• Lloe bereidde ze zich voor op die beproeving van haar moed? 

• Wist Esther van tevoren of ze zou slagen of falen? 

• Hoe zou Esther zich gevoeld hebben toen ze in staat was gebleken om haar volk te 
helpen? 

Leerkracht Leg uit dat de beproeving van haar moed en geloof Esther versterkten. Omdat ze durfde, 
werd zij een van Israëls meest geliefde vrouwen. 
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Als er voldoende tijd is, kunt u het verhaal van Gideon uit het Oude Testament (Richteren 
6 - 8 ) vertellen. Gideon was een jongeman zonder enig zelfvertrouwen die zichzelf als de 
allerminste van het gezin van zijn vader beschouwde. Op een dag verscheen er, terwijl hij 
graan aan het dorsen was, een engel die onder een eik ging zitten. 

De engel zei Gideon dat de Heer wilde dat hij Israël van diens vijanden, de Midjanieten 
zou verlossen. Gideon vroeg hem hoe hij zo'n reusachtige taak zou moeten uitvoeren. 

Laat de jongevrouwen Richt. 6:16 opslaan en lezen wat het antwoord van de Heer aan 
Gideon was. 

Leg uit dat Gideons moed zo versterkt werd dat hij in staat was om het altaar voor Baal 
neer te halen. Later voerde hij zijn groep van driehonderd man aan in de strijd tegen de 
scharen der Midjanieten en hielp hij, net als Ester, zijn volk te bevrijden. 

• Welke verandering bracht deze beproeving van geloof en moed in Gideon teweeg? 

Wijs erop dat de Heer elk van ons belooft dat als wij moed genoeg kunnen opbrengen om 
het goede te doen, Hij met ons zal zijn en wij de kracht zullen ontvangen om dagelijkse 
beproevingen aan te kunnen en kansen te gebruiken. Met deze kracht kunnen wij 
teleurstellingen overwinnen en dé moed vinden om opnieuw te proberen. 

Tot slot 

Lees de volgende uitspraak van ouderling F. Enzio Busche voor: 

Citaat 'Er is moed en plichtsgevoel voor nodig om de influisteringen van de Geest te volgen 
omdat zij ons misschien bang maken, omdat zij ons af en toe op nieuwe paden voeren, 
soms op paden waar niemand ooit tevoren gelopen heeft; paden van de tweede mijl of ons 
iets heel anders laten doen dan wat men in de wereld doet. Wij kunnen bijvoorbeeld de 
ingeving krijgen om te glimlachen wanneer iemand ons beledigt, om liefde te tonen waar 
anderen blijken van haat geven, om dank u wel te zeggen bij gelegenheden waar een 
ander daar helemaal geen reden toe ziet, om een baantje te accepteren waar een ander de 
neus voor op zou halen, zich te verontschuldigen waar een ander in de zelfverdediging 
zou gaan, kortom om al die ogenschijnlijke dwaze dingen te doen waar de Geest een 
rechtschapen, eerlijk en tot luisteren bereid mens toe aanzet' ('The Only Real Treasure', 
Neiv Era, december 1979, blz. 5). 

Bespreek de door ouderling Busche genoemde situaties met de jongevrouwen en laat zien 
hoe belangrijk moed in dergelijke situaties in hun eigen leven is. 

Toepassing van de les 
Druk de jongevrouwen op het hart, voordat ze iets nieuws gaan doen, hier over in gebed te 
gaan. Spoor hen aan de leiding van de Heilige Geest te trachten te verkrijgen en nieuwe 
ervaringen die hun kracht zullen geven en hun leven zullen verheffen op te zoeken. Stel 
hun voor in hun dagboek te schrijven wat hun gevoelens voor en na die ervaringen waren. 

Tekst 

Leerkracht 
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Een rechtschapen leven leiden Les 

42 

DOEL Elk meisje laten ervaren hoe haar zelfrespect door rechtschapen te leven toeneemt. 

VOORBEREIDING 1. Doe voordat de les begint een lepel aarde in een lege jampot. Vul de pot vervolgens tot 
bijna aan de rand met water. Doe het deksel op de pot en schudt deze flink. Laat de pot 
dan ongeveer tien minuten staan en lepel het water met vuil aan het oppervlak er af. 
Vul de pot vervolgens weer bij en schudt weer. Laat de pot weer ongeveer tien minuten 
staan en lepel dan weer vuil en water aan de oppervlakte af. Herhaal deze handelingen 
vier of vijf maal zodat het water bovenin uiteindelijk redelijk schoon is. Met dit proces 
wordt alles verwijderd wat in het water op zou lossen. 

2. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Inleiding 

Neem de jampot met water en aarde, die daar nu zeker zo'n tien tot vijftien minuten heeft 
gestaan, in uw handen. Boven de bezonken aarde is het water nu, als het goed is, redelijk 
helder. Laat de jongevrouwen opletten wat er gebeurt als u de pot schudt. Het water wordt 
vies, modderig. Zet de pot daarna weer op tafel. 

Laat één van de jongevrouwen Jesaja 57:20-21 voorlezen 

Leg uit dat iemand die dicht bij zee woont wel weet wat er met het water gedurende een 
storm gebeurt. Alle soorten van vuil en organismen worden van de zeebodem opgewoeld 
en 'slijk en modder' worden op het strand geworpen. De opgezweepte branding geeft een 
wilde en rusteloze indruk. 

• Waar slaat Jesaja's vergelijking van 'de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan 
komen' op? Over wat voor soort vrede spreekt God als Hij zegt: 'De goddelozen ( . . . ) 
hebben geen vrede'? (Rust in het gemoed, een gerust geweten.) Laat de jongevrouwen goed 
begrijpen dat wanneer iemand een zonde begaat en zich daar niet van bekeert, hij of zij 
geen rust of vrede kan vinden. Door deze onrust gebeurt er op den duur iets. Wat is dat? 
Leid de bespreking in de richting van het idee dat zo'n situatie tot gevoelens van schuld en 
een verlies aan zelfrespect leidt. 

Leg uit dat het verlies van zelfrespect door slecht gedrag met een 'woelige zee' vergeleken 
kan worden. Een slecht mens heeft geen vrede in zijn of haar leven. 

• In welk opzicht draagt slechtheid bij tot het verliezen van zelfrespect? 

Ons zelfrespect wordt door een rechtschapen leven versterkt 
Leerkracht Leg uit dat zelfrespect soms in verband wordt gebracht met de dingen die iemand kan 

doen, zoals het bespelen van een muziekinstrument, goed op school of in sport zijn. Er is 
echter één ding dat tot ontwikkeling en versterking van het zelfrespect leidt dat iedereen 
kan doen, en dat is een rechtschapen leven leiden. 

Rechtschapen leven geeft iemand een gemoedsrust die op geen enkele andere manier 
verkregen kan worden. Men voelt zich gelukkig met zichzelf. Eén van onze kerkleiders 
heeft hier eens het volgende over gezegd: 

Citaat 'Ik zou niet weten wat ons gelukkiger maakt dan het besef dat wij iets goeds doen of 
hebben gedaan' (Rex D. Pinegar, 'What It Means to Establish a Relationship with Christ', 
Speeches of the Year, 1977 [Provo: Brigham Young University Press, 1978], blz. 91). 

Citaat Een andere kerkleider heeft het volgende gezegd: 

'Wanneer iemand tegen zijn eigen zwakheden ten strijde trekt voert hij de heiligste strijd 
die een sterveling ooit te voeren krijgt. De beloning voor een overwinning in deze 
worsteling is de meest duurzame, de meest voldoening gevende en de kostbaarste die een 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Activiteit 

Tekst 

Leerkracht 

Bespreking 

Leerkracht 
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mens ooit kan verwerven' (Bryant S. Hinckley, That Ye Might Have Joy [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1958], blz. 83). 

Bordbespreking • Betekent rechtschapen leven alleen maar geen zonde bedrijven? 
• Wat houdt het nog meer in? Schrijf nog enige andere aspecten van een rechtschapen 
leven op het bord. 
Voorbeelden zijn onder meer: zichzelf verplichten om zich aan christelijke grondbeginselen 
te houden, zoals eerlijkheid tegenover zichzelf en anderen, kuisheid, geloof, integer zijn, 
bescheidenheid, anderen dienen of helpen. 

Laat de jongevrouwen LV 121:45 opslaan en lezen. Bespreek de zin: 'Dan zal uw 
vertrouwen in het nabij zijn van God sterk worden.' Laat het goed tot de jongevrouwen 
doordringen dat als zij rechtschapen leven, zij een gevoel van eigenwaarde zullen 
verkrijgen dat hun in staat stelt om met een zuiver geweten tegenover hun ouders, 
bisschop en Hemelse Vader te staan. 

Leerkracht Vestig nu weer de aandacht op de jampot met water en aarde en laat zien dat door het 
stilstaan de aarde weer bezinkt en het water weer helder wordt. 

Bespreking Bespreek de kalmte en rust die het gevolg zijn van het naleven van de beginselen van 
rechtschapenheid die op het bord staan. 
Vertel ter illustratie van dit punt de jongevrouwen de volgende twee verhalen. 

Verhaal Marie was de oudste van vijf kinderen. Haar moeder had altijd veel van de zorg voor 
de jongere kinderen aan haar overgelaten; vanaf de tijd dat Marie nog erg jong was, 
verwachtte haar moeder al van haar dat zij de kinderen de nodige liefde en geduld zou 
geven. Marie had er nu meer dan genoeg van om zo verantwoordelijk voor haar broertjes 
en zusjes te zijn, vooral nu zij op de middelbare school zat en het zo druk had met haar 
vriendinnen en verschillende activiteiten. Zij begon een hekel aan haar broers en zusters 
te krijgen en hen slecht te behandelen. Zij zette vaak een grote mond tegen hen op en joeg 
hen weg als zij voor het een of ander bij haar kwamen. Zij sprak niet meer met hen over 
hun activiteiten en zij mochten zelfs haar kamer helemaal niet meer binnenkomen. Zij 
wilde na schooltijd niet meer thuiskomen; in plaats daarvan ging zij met haar vriendinnen 
mee om maar niet voor die kinderen te hoeven te zorgen. Soms merkte zij aan tafel wel 
dat zij wat verloren en verdrietig voor zich uit zaten te kijken, maar dat had geen enkele 
invloed op de manier waarop zij hen behandelde. 

Verhaal Dini had het gevoel dat die oude dame die wat verder in de straat woonde, één van haar 
beproevingen was. Mevrouw Smit woonde op zichzelf en had vaak thuis of in de tuin hulp 
nodig. Dini was haar een paar keer komen helpen, maar wanneer ze dat deed moest ze 
niet alleen in het huis werken en de tuin doen, ze moest ook urenlang de verhalen van 
mevrouw Smit aanhoren. Dini had het gevoel dat zij daar alleen maar haar tijd verknoeide; 
ze zat veel liever bij haar vriendinnen. Dini's moeder stelde haar een experiment voor. 
Zij stelde Dini voor maar één middag in de week naar mevrouw Smit te gaan en dan niet 
alleen haar huis schoon te maken, maar ook echt goed naar haar te luisteren en te proberen 
te begrijpen wat zij te zeggen had. Ze zei daarbij dat Dini dat alleen maar gedurende een 
maand behoefde te doen en er dan desgewenst mee op mocht houden. Dini besloot zich 
aan dat experiment te wagen zodat haar moeder haar niet meer zou lastig vallen over naar 
mevrouw Smit gaan. 

De eerste week deed zij werkelijk haar best om naar mevrouw Smit te luisteren, en eigenlijk 
begon ze een beetje medelijden met de oude dame te krijgen toen zij begon te beseffen wat 
een moeilijk leven zij had gehad. De volgende week begon zij onder de schoonmaak al 
luisterend zich te realiseren dat mevrouw Smit een heleboel geleerd had van de ervaringen 
die zij in haar leven had gehad en dat zij eigenlijk helemaal niet zo vervelend was als zij 
eerst wel leek. Tegen het eind van de maand was zij eigenlijk niet alleen van mevrouw Smit 
gaan houden en begon zij haar zeer te waarderen, zij voelde nu ook duidelijk dat zij voor 
iemand, die haar hulp erg nodig had, zeer belangrijk was. 

Bespreking • Welk meisje had de meeste gemoedsrust in haar leven denk je? Wie voelde zich het 
meest gelukkig met zichzelf? Waarom? 
• Kun je enige woorden noemen van het al op jeugdige leeftijd rechtschapen gaan leven? 
(Je kunt al vroeg goede gewoonten vormen; je hebt meer mogelijkheden om te groeien, je te 
ontwikkelen, vooruitgang te maken, zelfrespect te ontwikkelen; je loopt minder gevaar 
ernstige fouten te maken waardoor je je gevoel van eigenwaarde zou kunnen verliezen.) 
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Les 40 

De Heer heeft gezegd: 'Goddeloosheid bracht nimmer geluk'. 
Voor de leerkracht Neem de jampot met water en aarde weer in uw handen en schudt deze zodat het water 

weer vies wordt. Laat goed zien dat, in tegenstelling tot de zelfverzekerde gemoedsrust 
van iemand als Dini, die echt probeert rechtschapen te leven, iemand die zich met 
goddeloosheden inlaat als de 'woelige zee' is. 

Tekstbespreking Lees Alma 41:10 en Galaten 6:7. 

• Hoe voelen wij ons wanneer wij iets verkeerds doen? Waarom voelen wij ons dan niet 
erg op ons gemak? Hoe zou jij een schuldgevoel omschrijven? Wat gebeurt er met ons 
gevoel van eigenwaarde wanneer wij ons ergens schuldig aan voelen? Heeft het enige 
invloed op de manier waarop wij over onszelf denken? 

Leg uit dat de wereld ons wil doen geloven dat het beter is om schuldgevoelens overboord 
te zetten, dan de zonden die deze gevoelens veroorzaken. 

Wijs erop dat we allemaal geboren worden met een zeker gevoel voor wat goed en wat 
verkeerd is. Dat gevoel wordt veelal ons geweten genoemd. 'Want ziet, de Geest van 
Christus is aan ieder mens gegeven, opdat hij het goede van het kwade moge 
onderscheiden' (Mro. 7:16). Daardoor kunnen wij tot het besef komen dat wij iets verkeerds 
hebben gedaan en worden wij aangemoedigd om ons van het kwaad af te keren. 

• Wat gebeurt er als wij ons te lang niets van ons geweten aantrekken? (Wij worden steeds 
minder gevoelig voor de influisteringen daarvan.) 

Ouderling James E. Faust heeft eens gezegd: 'Sommigen ( . . . ) (zijn) van mening dat zij 
kunnen leven naar de maatstaven die bij hen opkomen. In een maatschappij die vrij is van 
alle waarden vrij van zedelijke maatstaven, vrij van normen - leven velen ook vrij van 
gevoelens van eigenwaarde, zelfrespect en waardigheid' (De Ster, oktober 1981, blz. 14). 

• Waarom zegt de Heer dat goddeloosheid nimmer geluk bracht? In welk opzicht voelen 
wij ons veel veiliger en meer op ons gemak wanneer we wel normen hebben? 

Verloren zelfrespect kan teruggewonnen worden 
Bespreking • Hoe kunnen wij een verloren gevoel van eigenwaarde, zelfrespect en waardigheid 

terugwinnen? 

Leerkracht Wijs erop dat niemand van ons volwassen wordt zonder ooit verkeerde dingen gedaan te 
hebben. Wanneer wij ons zelfrespect verliezen en ons schuldig voelen, kunnen we onze 
gewoonten en gedrag door bekering veranderen. Vergeving van de Heer zal ons meer dan 
wat ook een goed gevoel over onszelf geven. 

Tot slot 

Leg uit dat bekering en zichzelf vergeven gemoedsrust doet terugkeren en iemands 
'woelige zee' tot bedaren brengt. Laat zien hoe helder het water in de jampot kan worden 
als de aarde op de bodem niet in beweging wordt gebracht. Wij kunnen ons zelfrespect 
volkomen terugkrijgen als wij ons volledig bekeren en weer een zuiver geweten hebben. 

Toepassing van de les 
Bedenk nog eens goed wat je zo allemaal doet. Bedenk van welke dingen je je echt moet 
bekeren of wat je moet veranderen om je zelfrespect te versterken. 

Leerkracht 

Bespreking 

Citaat 

Bespreking 
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Les 

42 
Je tijd verstandig gebruiken 

DOEL Elk meisje het belang en nut van een verstandig gebruik van haar tijd te laten begrijpen. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potlood voor elk meisje. 

2. Maak een uitstalling van een aantal tijdmeters zoals een zandloper, verschillende soorten 
klokken, een polshorloge met een secondewijzer of een metronoom. 

3. Zorg voor de volgende artikelen voor het aanschouwelijke onderwijs dat in de les 
beschreven staat. (U doet er goed aan deze demonstratie van tevoren te proberen.) 

a. Een pot of glazen kommetje van ongeveer een halve liter. 

b. Genoeg stenen (met een diameter van zo ongeveer drie tot vier centimeter) om de pot 
geheel mee te kunnen vullen. 

c. Ongeveer een halve liter zand, rijst of zout. 

d. Een halve liter water. 

4. Maak twee kopieën van het lijstje met schriftuurplaatsen (zie de tekstenjacht). Laat de 
tussen haakjes geplaatste woorden weg. 

5. Maak een poster van het in de les beschreven advies van een deskundige. 

6. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Inleiding 

Laat de verschillende tijdmeters zien. Stel een stopwatch of een wekker op één minuut af 
en zet deze dan voor de klas. Laat de jongevrouwen één minuut volkomen stil zitten al lijkt 
dat misschien wat lang. 

• Hoeveel minuten gebruiken we dagelijks waarschijnlijk verstandig? En hoeveel 
onverstandig? 
• Wat zouden we allemaal in een verstandig gebruikt kwartier of tien minuten kunnen 
doen? 

• Geloof je dat je eenmaal rekening en verantwoording voor het gebruik van je tijd zult 
moeten afleggen? 

Wijs erop, nadat de jongevrouwen hebben geantwoord, dat alle mensen in één opzicht 
gelijk zijn: Iedereen heeft per dag evenveel tijd. Elk meisje is verantwoordelijk voor de tijd 
die haar geschonken is. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de manier waarop wij onze tijd gebruiken 

Tekstenjacht Wijs erop dat we uit de Schriften leren dat we onze tijd verstandig moeten gebruiken. 
Verdeel de klas in twee groepen. Wijs voor elke groep een notulist aan; geef haar een 
potlood en de door u voorbereide lijst met schriftuurplaatsen. 

Lijst met schriftuurplaatsen 

1. (Alles) heeft zijn (uur). (Pred. 3:1.) 

2. (Het hart) des wijzen kent (tijd en wijze). (Pred. 8:5.) 

3. Gij zult uw (tijd) niet (verbeuzelen). (LV 60:13.) 

4. Want de dag zou komen dat zij naar hun (werken) zouden worden (geoordeeld) (. . .) 
die door het (stoffelijk lichaam) in hun (proeftijd) waren gedaan. (1 Ne. 1.5:32.) 

Na het startsein zoekt elke groep de betrokken teksten op en vult de notulist de 
ontbrekende woorden in. Laat dit niet meer dan drie minuten duren. Laat daarna de 
notulisten om de beurt een tekst voorlezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
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Bespreking 
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Citaat Laat één van de jongevrouwen de volgende uitspraak van president Brigham Young 
voorlezen: 'Welnu zusters ( . . . ) tijd is al het kapitaal waar wij op aarde over beschikken. 
( . . . ) Wanneer goed gebruikt, geeft hij alles wat uw leven comfortabeler en gemakkelijker 
maakt en u meer voldoening schenkt. Laten we dat eens goed bedenken en niet langer met 
onze handen in de schoot onze tijd zitten verbeuzelen' (Discourses of Brigham Young, bez. 
door John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941], blz. 214). 

Verstandig gebruik van onze tijd schenkt ons geestelijke en stoffelijke zegeningen 

Bespreking • Hoe komt het dat wij onze tijd ondoelmatig gebruiken? (Bespreek dit wat meer 
gedetailleerd en laat de jongevrouwen voorbeelden uit hun eigen leven of uit dat van 
anderen geven.) 
Zorg ervoor dat de volgende punten in de bespreking naar voren komen. 

Mogelijke oorzaken van tijd verknoeien: 

1. Niet plannen. 

2. Geen duidelijk beeld hebben van wat er gedaan moet worden en wat als belangrijkste 
het eerst gedaan moet worden. 

3. Uitstellen. 

4. De tijd of een taak niet behoorlijk indelen. 

5. Ongeschikte werktuigen gebruiken of een bepaalde taak niet op de juiste manier 
aanpakken. 

6. De tijd met onbelangrijke dingen vullen. 

Leg uit dat een goede planning, het vaststellen van prioriteiten, organiseren, aanpakken 
en het gebruik van de juiste werktuigen en methoden, het leven minder frustrerend en 
meer produktief kan maken. Door zijn tijd verstandig te gebruiken kan iemand grotere 
geestelijke en stoffelijke zegeningen ontvangen. 

Praktijkgevallen Laat de jongevrouwen een oplossing zoeken voor de volgende situaties, zodat een 
bespreking de in de voorbeelden genoemde jongevrouwen grotere geestelijke en stoffelijke 
zegeningen zouden kunnen ontvangen. 

Praktijkgeval 

1. Dini is klaspresidente in haar jongevrouwenklas en een actieve leerling op de middelbare 
school; zij heeft muziekles en is de enige dochter thuis. Het lijkt wel of zij voortdurend in 
een panieksituatie verkeert door haar huiswerk, haar kerkactiviteiten, haar muziek 
oefenen, haar vergaderingen, het verzorgen van haar uiterlijk en haar huiselijke plichten. 
Zij schijnt nooit tijd te hebben om in de Schriften te lezen, zij valt soms tijdens haar gebed 
in slaap en komt vaak te laat op haar vergaderingen. 

• Hoe zou Dini haar chaotisch leven wat beter kunnen organiseren? (Zij zou kunnen 
beginnen met na te gaan wat nu het belangrijkste is om te doen, en dan haar tijd gaan 
indelen zodat zij de mogelijkheid vindt om haar gebed te doen, dagelijks de Schriften te 
bestuderen en andere dingen te doen.) 

Praktijkgeval 

2. Christine besteedt na schooltijd veel tijd aan het verzorgen van haar jongere broertjes en 
zusjes. Zij zou eigenlijk wel wat meer tijd willen hebben om zich geestelijk meer te 
ontwikkelen en huishoudelijke vaardigheden te oefenen. 

• Hoe zou zij haar verantwoordelijkheid jegens haar jongere broertjes en zusjes kunnen 
combineren met geestelijke ontwikkeling en het verkrijgen van huishoudelijke 
vaardigheden? (Zij zou de kinderen evangelielessen kunnen geven en liedjes kunnen leren; 
zij zou kunnen bedenken hoe zij haar zusjes kan leren koken, naaien of handwerken; de 
kinderen uit de Schriften of verhalen uit de Schriften kunnen voorlezen.) 

Praktijkgeval 

3. Lies vervult al haar kerktaken, is een goede leerlinge, een efficiënte, harde werkster en 
een hulpvaardige dochter. In haar vrije tijd luistert zij naar muziek en doet zij aan 
zwemmen, mediteren en mijmeren. 
• Wat denk je van de manier waarop Lies haar vrije tijd besteedt? (Lies maakt een heel 
produktieve indruk en zij maakt goed gebruik van haar tijd. In ons tijdschema dienen ook 
momenten van rust, ontspanning en amusement opgenomen te worden. Vrije tijd is niet 
altijd verloren tijd.) 
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Samenvattend citaat Laat het volgende citaat voorlezen: 

'Alleen maar bezig zijn is niet altijd een duidelijk blijk van verstandig tijdgebruik.' 

'Er dient voor zowel verstandelijke en geestelijke ontwikkeling als voor ontspanning tijd 
te worden uitgetrokken; tijd om te aanbidden en tijd om uitdrukking te geven aan onze 
dankbaarheid voor ons vermogen om te werken, te denken, te bidden, te lezen, te helpen, 
te dromen, te lachen, plannen te maken en te leren. ( . . . ) 

'De tijd die wij gebruiken om meer over onze Hemelse Vader te weten te komen, zal ons 
ons hele leven ongekende zegeningen opleveren' (John Longden, 'Time Is of the Essence', 
Improvement Era, juni 1966, blz. 511-512). 

Voor een verstandig gebruik is planning vereist 

Aanschouwelijk Laat de jongevrouwen activiteiten opnoemen die zij dagelijks moeten doen (naar school 
onderwijs gaan, eten, slapen, huiswerk maken, enzovoort). Bij elke activiteit die wordt genoemd, doet 

u een steen in de pot of kom. (De pot of kom stelt een etmaal voor. Vul de pot of kom met 
stenen. Laat de jongevrouwen nog wat dingen noemen die zij dagelijks moeten doen 
(naar en van school gaan, bed opmaken, zich aan- en uitkleden, een bad nemen, kamer 
opruimen, voor een huisdier zorgen, bidden, de Schriften bestuderen, kleren verstellen, 
muziek studeren, naar kerkvergaderingen gaan, enzovoort). Telkens als één van die andere 
activiteiten wordt genoemd, doet u wat zand, rijst of zout in de pot met stenen totdat deze 
vol lijkt te zijn. (Het zand stelt dus die bijkomende activiteiten voor.) Erken dat het leven 
van de jongevrouwen zo vol is als deze pot lijkt te zijn. Doe dan wat water in de pot en wijs 
erop dat, hoewel een dag wel flink gevuld lijkt te zijn, er toch altijd nog wel tijd is te vinden 
voor meditatie, ontspanning en andere verheffende activiteiten. (De laatstgenoemde 
activiteiten worden door het water voorgesteld.) Wij dienen er allemaal naar te streven een 
gezond evenwicht in het gebruik van onze tijd te vinden. Een zorgvuldige planning is 
noodzakelijk om alles wat we moeten en willen doen ook te kunnen doen. 

Verhaal 'Op een dag werd de directeur van een groot staalbedrijf door een bekwaam deskundige 
bezocht; die vertelde hem hoe zijn firma het bedrijf van dienst kon zijn. 

"Daar hebben we niets aan," antwoordde de directeur. "Ik weet heel goed dat het bedrijf 
niet draait zoals het moet. We moeten beter werken, niet meer weten. Ik betaal u wat u 
maar vraagt als u erin slaagt ons datgene te laten doen wat wij weten dat wij zouden 
moeten doen." "Prachtig," zei de deskundige. "Ik kan u in vijf minuten iets geven waarmee 
u uw produktie met 50% kunt opvoeren. Ten eerste: schrijf op een blanco vel papier de zes 
belangrijkste dingen die u morgen moet doen. Ten tweede: zet ze daarna in volgorde van 
prioriteit. Ten derde: het eerste wat u morgenochtend doet, is dit papier te voorschijn halen 
en beginnen met het eerste daarop genoemde punt. Als u dat punt hebt afgewerkt, begint u 
aan punt twee, daarna punt drie. Ga daarmee door totdat het tijd is om naar huis te gaan. 
Maak u geen zorgen als u maar twee of drie, of zelfs maar één karwei afkrijgt. U doet de 
belangrijkste zaken eerst. Ten vierde: gebruik de laatste vijf minuten van elke werkdag om 
zo'n prioriteitenlijst voor de volgende dag te maken." 

Volgens zeggen zond de president de expert 25.000 - voor dit idee, 1.000,- voor elk van de 
25 minuten die het bezoek geduurd had' (Teacher Development Program - In-service Series 2, 
1971 /1972, materiaal voor de leerling, blz. 58). 

Laat nu de poster met het advies van de deskundige zien: 

Het advies van een deskundige: 

1. Zet de belangrijkste taken op een vel papier. 

2. Zet deze werkzaamheden in volgorde van prioriteit. 

3. Begin 's morgens met nummer één. 

4. Begin met nummer twee als u helemaal klaar bent met nummer één. 

5. Maak elke avond een nieuwe lijst voor de volgende dag. 

• Hoe kun je onze Hemelse Vader bij dit plan betrekken? (Vraag onze Vader om hulp bij 
het indelen van onze tijd en vaststellen van onze prioriteiten.) 

Activiteit Geef elk meisje een blanco vel papier en een potlood. Laat de jongevrouwen het papier in 
drieën doen. Laat hen boven de middelste kolom schrijven 'Wat ik zou moeten doen', en 
boven de rechterkolom 'Wat ik zou willen doen'. Vraag de jongevrouwen in de kolom 'Wat 
ik moet doen' alles op te schrijven wat zij morgen moeten doen; in de kolom 'Wat ik zou 
moeten doen' op te schrijven wat zij eigenlijk zouden moeten doen, en in de kolom 'Wat ik 
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zou willen doen' te schrijven wat zij voor hun eigen plezier zouden willen doen. Dat zijn 
dan dezelfde dingen die we al eerder rnet respectievelijk de stenen, zand en water 
voorgesteld hebben. Laat de jongevrouwen de in de middelste en rechterkolom genoemde 
punten een prioriteitscijfer geven, want dat zijn de activiteiten die zijzelf in de hand 
hebben. 

Toepassing van de les 

Laat de jongevrouwen hun lijstje met belangrijke punten nogeens kritisch bekijken, en 
voor zichzelf bedenken hoe zij hun tijd efficiënter kunnen gebruiken om de belangrijke 
punten in de middelste en rechterkolom ook uit te kunnen voeren. Stel hun voor het advies 
van de expert twee weken lang te volgen. Trek over twee weken voldoende tijd uit om de 
jongevrouwen gelegenheid te geven verslag over de resultaten uit te brengen. 

Spoor de jongevrouwen aan elke morgen te knielen en tot de Heer te bidden. Zij zouden 
met Hem over hun plichten en prioriteiten van die dag kunnen spreken, om hulp en 
inspiratie voor hun werk kunnen vragen en dan 's avonds Hem kunnen vertellen hoe het 
gegaan is. 

Aanbevolen activiteiten 

Nodig, na daar toestemming van de bisschop of gemeentepresident voor te hebben 
ontvangen, iemand uit die door ervaring zeer wel bevoegd is om enige tips te geven voor 
een effectief en efficiënt gebruik van tijd (bijvoorbeeld een student, een jonge moeder of een 
ander lid van uw wijk die geacht zou kunnen worden daar de nodige ervaring voor te 
bezitten). 
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De waarde van werken Les 

42 

DOEL Elk meisje de waarde van werken laten waarderen. 

VOORBEREIDING 1. Naar keuze: Zorg voor zangboeken voor de jongevrouwen voor het zingen van lofzang 
nr. 5 uit het oude zangboek Heilige Lofzangen, 'De wereld vraagt naar willig volk'. 

2. Naar keuze: Maak voor elk meisje een steentje met daarop geschreven het woord 'werk'. 

3. Wijs één meisje aan om iets te vertellen over het werk waar zij mee bezig is en een ander 
meisje om iets te vertellen over een dienstproject zoals in de les beschreven wordt. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Tekst 

Citaat 

Citaat 

Bordbespreking 

Bespreking 

Leerkracht 

Werken is een essentieel onderdeel van het evangelieplan 

Noem een aantal woorden en laat de jongevrouwen hun hand opsteken bij elk woord dat 
hun een echt positief gevoel geeft. Noem de volgende woorden: vakantie, een baan, 
ontspannen, werken; pauzeer even na elk woord om te zien wat de reacties zijn. 

Wijs erop dat de gedachte aan werk ons niet altijd zo aantrekt. Maar het vermogen en de 
gelegenheid om te werken kan in feite een heel grote zegen in ons leven zijn. 

• In hoeverre zou jouw leven nu heel anders zijn geweest als jouw ouders er nooit iets 
voor hadden gevoeld om werk voor jou te doen? 

• Hoe zou de kerk er nu uitgezien hebben als de eerste leden niet gewillig waren geweest 
om te werken? 
Lees gezamenlijk Moz. 5:1 en Ex. 20:9. 

Wijs erop dat de profeten in deze laatste dagen ons steeds geleerd hebben om vlijtig, 
onafhankelijk en zelfstandig te zijn. Lees de volgende uitspraak voor: 'Geen enkele ware 
heilige der laatste dagen zal de last van zijn eigen welzijn of dat van zijn gezin vrijwillig 
afschuiven op iemand anders wanneer hij lichamelijk en geestelijk gezond is. Zolang als hij 
hiertoe in staat is, zal hij onder inspiratie van de Heer en op eigen krachten zijn gezin en 
zichzelf voorzien van de geestelijke en stoffelijke noodzakelijkheden van het leven' (De Ster, 
april 1978, blz. 125). 

Toen het huidige welzijnsprogramma werd ingevoerd gaf het Eerste Presidium de 
volgende toelichting: 'Ons voornaamste doel is om, zo ver als dat mogelijk is, een systeem 
op te zetten waarin wij van de vloek van ledigheid verlost zijn, het kwaad van steun 
trekken kan worden afgeschaft, en onze mensen weer onafhankelijk, ijverig en spaarzaam 
worden en hun zelfrespect kunnen terugkrijgen. Het doel van de kerk is om de mens te 
helpen zichzelf te helpen. Werken moet weer het alles overheersende beginsel in het leven 
van onze kerkleden worden' (Conference Report, oktober 1936, blz. 3). 

• Waarom dient werken een 'alles overheersend beginsel' in ons leven te zijn? 

• Waarom wordt ledigheid een 'vloek' genoemd? Wat is 'het kwaad van steun trekken'? 

• Wat zijn de zegeningen van dit beginsel? (Schrijf op het bord de woorden: 
onafhankelijkheid, vlijt, spaarzaamheid en zelfrespect.) 

Vraag de jongevrouwen of één van hen weieens zo ziek is geweest dat zij helemaal niets 
meer kon doen. Hoe zouden zij zich gaan voelen als zo'n toestand nu eens een lange tijd 
zou gaan duren en zij zelfs niet het minste of geringste voor zichzelf zouden kunnen doen. 

Een meisje dat een hele zomer ernstig ziek te bed had geleden zwoer bij zichzelf nooit meer 
te klagen als zij 's morgens vroeg moest opstaan. Zo blij was zij dat zij haar benen weer kon 
gebruiken voor hun noodzakelijk werk. 

Wijs erop dat één van de belangrijkste voorwaarden om werkelijk gelukkig te kunnen 
worden is, het ontwikkelen van de gewoonte bereid te zijn om te werken. Ons werk kan 
ons heel goed voldoening geven, belangwekkend zijn, een uitdaging vormen, ons mentaal 
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opbouwen, veel van ons vergen en ook creatief zijn. Het behoeft helemaal niet eentonig, 
vervelend, vermoeiend, eng of zonder uitdaging te zijn. In onze houding bepalen wijzelf 
welke van deze punten op ons werk van toepassing zijn. Het volgende verhaal illustreert 
hoe een vrouw die belangrijke les leerde: 

Verhaal 'Zeven jaar geleden begon Ann Clynick thuis met het organiseren van een crèche om 
voorlopig nog te voorkomen dat zij hele dagen buitenshuis moest gaan werken. 

'Zij zei dat, met vier kleuters thuis en één kind op school en de financiële moeilijkheden die 
haar gezin had, het voor haar geen vraag was of zij al of niet zou gaan werken, maar wat 
voor werk zij zou gaan doen. ( . . . ) 

'Hoewel met dit plan de moeilijkheid van het thuis bij de kinderen zijn was opgelost, dook 
er wel vrij snel een ander probleem op. 

' "Ik vond het afschuwelijk," zei ze. "Daar werkte ik nu 60 uur per week en deed niets 
anders dan voor de kinderen van een ander zorgen. Als tiener had ik nooit op kinderen 
gepast. Ik vond het eigenlijk alleen maar leuk om met mijn eigen kinderen te zijn. De hele 
situatie begon me steeds meer tegen te staan, te meer omdat ik het gevoel had er toe 
gedwongen te zijn. Het was om doodziek van te worden. 

' "Maar ik kon er ook niet mee ophouden en ik wilde niet buitenshuis gaan werken." 

'De eerste twee jaar was elke dag gewoonweg een lijdensweg; zij moest ontelbare luiers 
verschonen tussen haar andere huiselijke werkzaamheden door; daar kwam dan ook nog 
de opgave bij om de energie van 10 kinderen (vier van haarzelf en 6 andere) in goede 
banen te leiden. 

' "Op een dag las ik een artikel van een algemeen autoriteit over een man die een werkster 
bezocht die het stomvervelende karwei had een stel trappen te schrobben ( . . . ) elke dag. 
Toen de vrouw over de eentonigheid van haar leven klaagde, verklaarde de man dat als hij 
dat baantje had, hij zou trachten dat werk wat interessanter te maken door te proberen alles 
wat er maar mee te maken had aan de weet te komen. ( . . . ) Dat verhaal bracht mij tot het 
besef dat het werk zelf niet zo belangrijk is, maar hoe je er tegenover staat/ zei zuster 
Clynick. 

' "Van toen af aan nam ik mij voor om al het mogelijke te leren over het zorgen voor 
kinderen." ( . . . ) Zij volgde veel lessen. ( . . . ) Zij heeft haar tijd nu zo ingedeeld dat zij al 
een jaar van tevoren een heel programma voor de kinderen heeft klaarliggen ( . . . ) Zij heeft 
nu een wachtlijst. (. . .) 

' "Wat er dus eigenlijk gebeurd is in de afgelopen zeven jaren is dat ik iets, waar ik 
aanvankelijk een hekel aan had, nu met plezier kan doen, alleen maar doordat ik mijn 
instelling veranderd heb," zei zuster Clynick. ( . . . ) "Ik heb veel geleerd, ik ben gegroeid 
en nu heb ik plezier in mijn werk"'(John Forster, 'Attitude - Not Necessarily Job Itself -
Is Important', Church News, 29 mei 1982, blz. 12). 

Bespreking Vraag de jongevrouwen of er iemand onder hen is die weieens een soortgelijke ervaring 
heeft gehad; zo ja, vraag haar de klas daar iets van de vertellen. 

• In welk opzicht is deze ervaring ook van toepassing op naar school gaan, huiswerk 
maken, part-time baantjes of opdrachten in de kerk die wellicht niet zo plezierig lijken? 
Wat voor invloed heeft onze instelling op het werk dat wij afleveren? Kun je enige 
beloningen noemen voor werk dat goed gedaan is? 

Citaat Lees de volgende uitspraak voor: 'Kijk nooit neer op degenen die op plaatsen werken 
waar zij minder verdienen. Er kleeft waardigheid aan elke eerlijke baan. Gebruik nimmer 
de term slavenwerk voor enig werk dat de wereld of de mensen die er leven verbetert. 
Geen enkele soort eerlijk werk is een schande' (De Ster, oktober 1982, blz. 175-176). 

Werken is belangrijk voor ons stoffelijk, maatschappelijk en geestelijk welzijn 

Verhaal Een reiziger kwam eens bij een riviertje dat hij over moest steken. Er verscheen een 
vreemdeling die hem zei dat als hij wat van die kiezelstenen zou oprapen en in zijn zak 
stoppen, hij zowel blij als bedroefd zou zijn als hij zijn doel had bereikt. Hij deed zoals de 
vreemdeling hem gezegd had en reed weer verder. Toen hij in het volgende dorp was 
aangekomen nam hij de kiezelstenen uit zijn zak en zag tot zijn verbazing dat zij in 
kostbare edelstenen veranderd waren. Toen begreep hij wat de vreemdeling bedoeld had. 
Hij was bedroefd en had spijt dat hij niet meer kiezelstenen had opgeraapt, maar was ook 
blij dat hij er toch zoveel bij zich had als hij had opgeraapt. 

197 



Bordbespreking Teken wat cirkeltjes die kiezelstenen voorstellen op het bord. Schrijf daar de hieronder 
genoemde punten bij. Zet een cirkeltje rond de woorden die reeds van de vorige 
bespreking op het bord staan: onafhankelijkheid, vlijt, spaarzaamheid en zelfrespect. 

Bespreking 

Gedicht 

Leerkracht 

Citaat 

Leerkracht 

• Als elk van jullie nu eens die reiziger was, en aan het eind van je leven stond, wat 
zouden die kiezelstenen dan voor jou kunnen voorstellen? 

• Kun je enige doelen noemen die je zou willen bereiken? Wat voor eigenschappen en wat 
voor bezittingen zou je je in je leven eigen willen maken? 

• Hoe zou je je later voelen als je nu niet de kans benut om alle 'kiezelstenen' die je maar 
zou willen hebben op te rapen? 

Een andere manier waarop deze gedachte geuit kan worden is deze: 

'Gesproken of geschreven, geven wel de meeste pijn, 
Die droeve woorden: "Zo had het kunnen zijn.'" 

(Vrij naar John Greenleaf Whittier, 'Maud Muller', A Treasury of the Familiar, bez. door 
Ralph L. Woods [New York: Macmillan Puslishing Co., 1942], blz. 236.) 

Wijs erop dat er, jammer genoeg, vele mensen zijn die hun doel nimmer bereiken of 
nimmer volbrengen waar zij mee begonnen waren, en wel omdat zij niet bereid zijn om te 
werken of niet hard genoeg werken. Zij zijn niet bereid om de prijs te betalen voor het 
geluk dat zij zouden kunnen verkrijgen. Er zijn velen die, op hun levensweg, niet begrijpen 
dat zij zonder ook maar enige tovenarij, hun verlangens tot werkelijkheid kunnen laten 
komen - alleen maar door er voor te werken. 

Lees de volgende uitspraak voor: 

'Leren, ongeacht wat het ook is, gaat niet vanzelf ( . . . ) Niets dat de moeite waard is 
verkrijgt men zo maar vanzelf. Iets dat werkelijk de moeite waard is verkrijgt men alleen 
maar door er hard voor te werken. Het doet er niet toe hoe geniaal iemand misschien wel 
is, deze regel gaat altijd op.' (J. Reuben Clark jr., aangehaald in Vital Quotations, 
samensteller Emerson Roy West (Salt Lake City: Bookcraft 1968), blz. 401-402. 

Laat zien dat we het heilzame effect van werk op drie gebieden kunnen en bord 
waarnemen. 

Trek onder de 'kiezelstenen' op het bord drie lijnen en vul daar nog niets op in. Doe dat in 
de loop van de bespreking; schrijf daar dan de woorden: stoffelijk, maatschappelijk en 
geestelijk op. 
Schrijf op het bord: 
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Citaat 

Leerkracht 

Klaslid 

Citaat 

Bespreking 

Bord 

Citaat 

Bespreking 

Klaslid 

Leerkracht 

Bord 

Leerkracht 

Schrijf het woord stoffelijk op de eerste lijn. Leg uit dat wij moeten werken om in leven te 
kunnen blijven. 

'Alle goederen die wij in dit leven ontvangen komen als resultaat van werken en de 
voorzienigheid Gods. Alleen door te werken kunnen we voorzien in onze basisbehoeften' 
(Ezra Taft Benson, De Ster, april 1981, blz. 63). 

Leg uit dat werk ook geldelijke waarde heeft. Gewoonlijk worden wij betaald of beloond 
naar onze vaardigheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. 

• Wat moeten wij nu doen om ons toekomstig welzijn te verzekeren? 

• Wat voor instelling zou voor ons een beletsel kunnen zijn om te leren in ons eigen 
stoffelijk onderhoud te voorzien? 

• Hoe komt je gewilligheid om te werken je in je schoolwerk en in je gezinsleven ten 
goede? 

Laat één van de jongevrouwen iets vertellen over wat voor werk zij doet. Waar heeft zij dat 
werk geleerd? Vind ze het leuk werk? Hoe verbetert zij haar vaardigheden? 

Ouderling Dallin H. Oaks van de Raad der Twaalf, voormalig president van de Brigham 
Young University legde er in een toespraak tot de studenten de nadruk op dat het 
noodzakelijk is dat zij leren werken en zichzelf een zekere discipline opleggen. 'Er is 
weinig dat mij pijnlijker treft dan zien hoeveel jongelui hun eigen potentiële mogelijkheden 
niet onderkennen ( . . . ) die zich niet de moeite nemen hard genoeg te werken om zich de 
kennis en vaardigheid die deel van een behoorlijke ontwikkeling zijn, eigen te maken. 
Er wordt te veel geluierd, teveel naar de tv gekeken, teveel in de zon gelegen, teveel tijd 
aan pleziertjes gegeven; er zijn er teveel die zich op de opinie en het werk van anderen 
verlaten en te weinig die op hun eigen benen kunnen staan' (Dallin Oaks, 'The Formula for 
Succes at BYU', Speeches of the Year, 1979 [Provo; Brigham Young University Press, 1980], 
blz. 169). 

Bespreek de door president Oaks genoemde beletselen om te werken. 

• Hoe kunnen wij er onszelf toe zetten op school beter werk af te leveren? Wat is luiheid 
eigenlijk? 

• Met wat voor gewoonten en wat voor instelling zouden wij kunnen verhinderen dat wij 
onze potentiële mogelijkheden verloren laten gaan. 

Schrijf het woord 'maatschappelijk' op de tweede lijn. 

Lees en markeer de volgende teksten: LV 68:31; 42:42; 75:29. 

• Hoe kan ledigheid de mens tot zonden brengen? Bespreek het effect van ledigheid op 
het individu, een gezin, een gemeenschap. 

Laat iemand voorlezen wat ouderling Neal A. Maxwell te zeggen heeft over onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om te werken: 'Als wij van jongsaf aan leren 
werken, groeien wij op tot een beter individu, een beter gezinslid, een betere buur en een 
betere discipel van Jezus Christus, die zelf als timmerman leerde te werken.' ('The Gospel 
of Work', Friend van juni 1975, blz. 7. 

• Hoe kan onze bereidheid om te werken een zegen zijn in het leven van andere 
gezinsleden? Voor onze schoolvriendinnen? Voor de mensen in onze omgeving? 

Laat één van de jongevrouwen iets vertellen over haar gevoelens met betrekking tot een 
dienstproject. Wat voor werk werd er gedaan? Hoe waren anderen daarmee geholpen? 
Hoe reageerden zij? Hoe vond zij het om dat werk te doen? 

Leg er de nadruk op dat een gezonde samenleving afhankelijk is van de bereidheid van 
de mensen om het noodzakelijke werk te doen. Wij kunnen onze taak als student, 
zendeling(e), leidster, ouder en burger niet vervullen als we niet geleerd hebben om te 
werken. 

Schrijf nu het woord 'geestelijk' op de derde lijn. 

Wijs erop dat Adam en Eva leerden dat de Heer de aarde om hunnentwil vervloekt had 
(zie Moz. 4:23). 

• Hoe kan nu het vloeken van het land in feite een zegen voor Adam en Eva zijn geweest? 

• Wat voor eigenschappen gingen zij als gevolg van de noodzaak om te werken 
ontwikkelen? 

• Wat gebeurt er met onze ziel wanneer wij werken? En wat als wij niet werken? 
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Tekstbespreking Lees gezamenlijk LV 75:3-5. Wat zegt de Heer dat wij doen moeten? Wat zal onze beloning 
zijn? 

Tot slot 

Citaat 'Wij zijn medescheppers met God. Hij heeft ons de capaciteiten gegeven om het werk te 
verrichten dat Hij ongedaan had gelaten, om de energie te temmen, om erts te winnen, om 
de schatten der aarde voor ons welzijn te transformeren. Maar bovenal wist de Heer dat uit 
de smeltkroes van de arbeid de harde kern van karakter tevoorschijn komt' (J. Richard 
Clarke, De Ster, oktober 1982, blz. 158). 

Lofzang Zing of lees alle verzen van lofzang 5 uit het oude zangboek Heilige Lofzangen (naar keuze), 
'De wereld vraagt naar willig volk'. 

Toepassing van de les 

Geef elk meisje een kiezelsteentje met het woord werk erop geschreven. Spoor hen aan hun 
vaardigheden en hun instelling ten aanzien van werk, te verbeteren. 
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Het doel en de waarde 
van een opleiding 

Les 

42 

DOEL Elk meisje te laten beseffen wat het doel en de waarde is van een goede ontwikkeling in 
haar leven. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 20, Jongevrouw die een beroep uitoefent; plaat 21, Jonge moeder leest met haar 
kinderen; plaat 22, Jongevrouw geeft les in een kerkvergadering. Deze platen zijn achter 
in het lesboek te vinden. 

2. Naar keuze: Stal wat voorwerpen uit die een bijdrage leveren tot het verkrijgen van een 
zekere ontwikkeling, zoals schoolboeken, standaardwerken, muziekboeken, een liniaal 
enzovoort. 

3. Naar keuze: Maak drie woordstroken met op de eerste de woorden 'In een beroep', 
op de tweede 'Thuis' en op de derde 'In de kerk en in de samenleving'. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Verhaal Jeffrey R. Holland, heeft als president van de Brigham Young University, heeft eens het 

volgende verhaal verteld: 

'Ik wil jullie een verhaaltje vertellen dat echt gebeurd is. Het gaat over een kleine jongen 
die niet de kans kreeg om erg lang naar school te gaan. Zijn vader stierf en er was maar 
weinig geld voor het gezin. Op zekere dag werd de jongen ziek. Hij had pokken en kon 
heel lang niet naar school. 

'Langzaam werd hij weer beter en hij was blij dat hij weer naar school kon gaan. Maar 
hij was nog maar een jaar terug op school en aan het eind van de zevende klas, toen hij 
er helemaal mee op moest houden. Hij en zijn broer moesten werk zoeken waarmee 
zij genoeg geld konden verdienen om voor het gezin eten en kleren te kopen. 

'De jongen werkte heel hard, groeide op tot een sterke man en leerde veel van zijn 
ervaringen. Hij las boeken als hij er maar even de kans voor kreeg en was er altijd op uit 
de dingen te leren die hij had moeten missen door niet naar school te gaan. Hij zei dikwijls 
hoe het hem speet dat hij zijn schoolopleiding niet af had kunnen maken. Hij was een 
geweldige man en hij werkte hard om zichzelf te ontwikkelen. En hij bleef hopen dat hij 
op de één of andere manier weer naar school zou kunnen gaan. Maar die kans heeft hij 
nooit gekregen. Deze kleine jongen die opgroeide met het verlangen weer naar school te 
kunnen gaan, was mijn vader. 

'Door hetgeen hij zelf had meegemaakt, was hij er zeer op gebrand dat ik een goede 
schoolopleiding zou krijgen. Als ik eens zei, "Maar ik heb geen zin om naar school te 
gaan", dan antwoordde mijn vader, "Dan ga ik wel in jouw plaats. Zou de lerares dat erg 
vinden, denk je? Zou ik wel op jouw stoel passen?" 

'Daar moest ik dan altijd om lachen want volgens mij zou mijn lerares schrikken als er zo'n 
grote man bij haar in de klas kwam en ik wist wel zeker dat hij niet zou passen op mijn 
kleine stoeltje. Dus ging ik maar weer naar school. ( . . . ) 

'Later, toen ik mijn eindexamen had gedaan, op zending was geweest en mijn kandidaats 
had gehaald, ging ik door voor mijn doctorsgraad aan een universiteit in het oosten van de 
V . S . ( . . . ) 

'Toen ik mijn bul ontving, wilde ik deze aan mijn vader geven. Hij had van geen enkele 
school ooit een diploma ontvangen en ik vond dat hij deze verdiend had. Ik zei tegen hem, 
dat hoewel mijn naam erop stond, dit diploma eigenlijk aan hem moest worden uitgereikt. 
Ik zei dat er waarschijnlijk een fout was gemaakt toen ze de naam erop drukten. Daar 
moest hij eerst om lachen en toen huilen. Destijds begreep ik niet goed waarom dat hem 
deed huilen - maar nu wel' (Jeffrey R. Holland, 'Denk je dat ik op jouw stoel pas?', De Ster, 
september 1979, blz. 4 - 5 ) . 
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Bespreking • Denk je dat deze vader en zoon de waarde van ontwikkeling begrepen hadden? In welk 
opzicht kunnen we uit dit voorbeeld de gelegenheid die wij krijgen om onszelf te 
ontwikkelen, meer gaan waarderen. 

Ons wordt aangeraden een opleiding te vólgen 

Leerkracht Leg uit dat onze kerkleiders ons altijd aangespoord hebben ons te ontwikkelen. Ondanks 
de voortdurende vervolgingen en het feit dat zij steeds weer van huis en haard werden 
verdreven, gingen de eerste mormoonse pioniers steeds door met elkaar te onderwijzen. 
Een schoolopleiding had altijd een hoge prioriteit. Zij brachten vele verschillende soorten 
lesboeken mee, en waar zij zich ook vestigden, zij bouwden snel scholen. 

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen LV 88:118 opslaan en lezen. Wijs erop dat de Heer en bord hier, 
alsook op vele andere plaatsen, ons gebiedt om te leren. 

• Wat denk je dat wij van de Heer moeten leren? Schrijf de antwoorden uit de klas op het 
bord. Lees daarna LV 88:77-79 voor en voeg aan het lijstje op het bord die punten uit deze 
tekst toe die nog niet waren genoemd. 
• Wat bestudeer je op het ogenblik dat je kan helpen bij de punten die op het bord staan? 

Citaten Onze kerkleiders hebben immer veel waarde aan een goede schoolopleiding gehecht. 
Twee van onze hedendaagse profeten hebben ons eens het volgende advies gegeven: 

'Van het begin af aan is de kerk gebonden geweest aan het beginsel: "De heerlijkheid Gods 
is intelligentie." (LV 93:36.) Daarom moedigen wij onze leden aan om te studeren en zich 
erop voor te bereiden om met hun verstand en hun handen anderen van dienst te zijn. 
'Sommigen hebben aanleg voor een academische opleiding, terwijl anderen zich meer 
aangetrokken voelen tot een praktische beroepsopleiding. Wij zijn van mening dat een ieder 
die opleiding dient te krijgen die het meest in overeenstemming is met zijn belangstelling 
en begaafdheid. Of men nu met zijn hoofd, met zijn handen of op het kunstzinnige vlak 
werkt; of men een universitaire of een beroepsopleiding volgt, wij juichen het van ganser 
harte toe en moedigen het aan' (Spencer W. Kimball, De Ster, april 1978, blz. 3). 

'De kerk heeft altijd het verschaffen van een ontwikkeling als de eerste plicht van een 
generatie aan de daaropvolgende generatie, en van het individu voor zichzelf gezien. Elk van 
ons is een goddelijk begiftigd, eeuwig en intelligent wezen. Het is daarom onze plicht de 
onderzoekende geest aan te blijven sporen en te voeden door bij voortduring al het mogelijke 
over onszelf, onze naasten, ons universum en onze God te leren en te blijven leren' (Hugh 
B. Brown, Conference Report, april 1968, blz. 101; of Improvement Era, juni 1968, blz. 34). 

Een opleiding kan ons gedurende ons gehele leven van nut zijn 

Bordbespreking Leg uit dat een goede schoolopleiding zowel in onze geestelijke als onze stoffelijke 
bezigheden vele deuren voor ons opent. 
• In welk opzicht is een goede schoolopleiding ons in ons gehele leven van nut? 

Schrijf de antwoorden van de jongevrouwen op het bord. Zorg er voor dat de volgende 
punten aan de orde komen. 

Plaat en citaat 1. (Plak de strook met 'in een beroep' op het bord en laat de plaat zien met een jongevrouw 
die een beroep uitoefent.) Wijs erop dat een goede opleiding het mogelijk maakt om een 
goede betrekking te verkrijgen. Dit is voor zowel jongevrouwen als jongemannen 
belangrijk, zoals uit de volgende uitspraak blijkt: 

Citaat en bespreking 'Er zijn dwingende redenen waarom onze zusters altijd een goede opleiding in hun 
planning moeten opnemen. (. . .) We zien de zusters graag zoveel mogelijk opleiding 
krijgen vóór hun huwelijk. Mocht het ooit gebeuren dat een zuster weduwe wordt of 
scheidt, dan zien wij graag dat zij voldoeninggevend en waardig werk kan krijgen. Als 
een zuster niet trouwt heeft zij volkomen het recht om een beroep uit te gaan oefenen 
waarin zij haar gaven en talenten ten volle tot ontplooiing kan brengen.' (Howard 
W. Hunter, Ensign, november 1975, blz. 124). 
• Kun je enkele redenen noemen waarom wij ons op een betrekking moeten 
voorbereiden? In hoeverre kan een goede schoolopleiding ons daarbij helpen? 

• Waarom is het zo belangrijk geregeld naar school te gaan, te studeren en nu al te 
bedenken wat voor studie je later wilt gaan volgen? Wat voor gevolgen zullen je plannen 
en studies van nu voor je toekomst hebben? 
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2. (Plak de woordstrook 'thuis' op het bord en laat de plaat zien van een jonge moeder die 
met haar kinderen leest.) Leg uit dat door een goede schoolopleiding we ook betere 
moeders en huishoudsters kunnen worden. 

'Er kan niet genoeg zorg worden besteed aan de opleiding van onze jongevrouwen.' 

Eenmaal zal er een grote verantwoordelijkheid op hun schouders rusten. Het vormen 
van het zedelijk en intellectueel karakter van onze jongeren zal eenmaal hoofdzakelijk in 
hun handen liggen. Stel de vrouwen in ons land in staat hun intelligentie te ontwikkelen, 
dan zullen hun kinderen dat zeker ook kunnen doen. Het welzijn van een man hangt 
van zijn al of niet goede vooropleiding af; maar het welzijn van een heel gezin wordt pas 
verzekerd door de goede vooropleiding van de vrouw.' (George Q. Cannon, Gospel 
Truth (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974), deel 2, blz 138. 

• In welk opzicht komt de ontwikkeling van een vrouw haar gezin ten goede? 

3. (Plak de woordstrook 'in de kerk en in de samenleving' op het bord woordstrook en laat 
de plaat zien van een jongevrouw die in een kerkvergadering les geeft.) Wijs erop dat 
hoe beter een vrouw voorbereid is, des te meer zij een bijdrage in haar kerk en haar 
samenleving kan leveren. Met een goede schoolopleiding kan zij zich het beste 
dienstbaar voor anderen maken. 

Stel de jongevrouwen de volgende vragen om hen aan het denken te zetten over de vele 
manieren waarop zij, zowel nu als in de toekomst, hun schoolopleiding in de kerk en in 
de samenleving dienstbaar kunnen maken. 

• Hoe zou je je schoolopleiding kunnen gebruiken bij het lesgeven in een 
jeugdwerkklas? Bij het brengen van een huisbezoek? Bij het lesgeven in een 
zondagsschoolklas voor volwassenen? Bij het geven van een toespraak in de kerk? 

• Hoe zou je je opleiding kunnen gebruiken bij het verzorgen van zieken? Bij het helpen 
van iemand die geen erg beste baan heeft? 
• Hoe zou je je schoolopleiding kunnen gebruiken bij het helpen van kinderen uit je 
buurt die in hun zomervakantie niets nuttigs te doen hebben. 

Vraag de jongevrouwen of zij nog andere voorbeelden weten van mogelijkheden tot 
dienstbaarheid wanneer zij een goede schoolopleiding hebben gehad. 

Tot slot 

Leerkracht Leg uit dat een opleiding, ontwikkeling, voor onze groei op aarde van vitaal belang is. Met 
het toenemen in kennis gaan we ook meer waardering krijgen voor al die dingen waarin de 
Heer voor ons voorzien heeft. Meer kennis, meer ontwikkeling komt ons in elk aspect van 
ons leven van pas, en stelt ons in staat een betere bijdrage te leveren bij de opbouw van het 
koninkrijk Gods. Er is geen betere tijd voor het verkrijgen van een goede opleiding dan in 
onze jeugd. Wij dienen van alle mogelijke gelegenheden om ons verder te ontwikkelen een 
goed gebruik te maken, en op alle mogelijke gebieden te trachten meer kennis te verkrijgen. 

Toepassing van de les 

Spoor de jongevrouwen aan van de mogelijkheden om te leren die zij nu hebben, een zo 
goed mogelijk gebruik te maken. Raad hun aan dat zij, elk voor zich, een onderwerp van 
school of uit het evangelie uitkiezen waar zij meer over te weten willen komen, en zich dan 
geheel op dat onderwerp te concentreren. Laat elk van hen in de klas of aan hun 
jongevrouwenleidster vertellen wat zij allemaal leert of laat hen allemaal dat in hun 
dagboek optekenen. 

Plaat en citaat 

Citaat 

Bespreking 

Plaat en citaat 
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42 
De ontwikkeling 

van talenten aansporen 

DOEL Elk meisje haar eigen talenten en die van haar familieleden te laten waarderen en aan te 
moedigen te ontwikkelen. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 23, Een schilderij van Vincent van Gogh, te vinden achter in dit lesboek. 

2. Zorg voor potlood en papier voor elk meisje. 

3. Naar keuze: Neem voorwerpen mee die bij of op elk meisje verborgen kunnen worden 
zoals: een stukje touw, een naald, een veiligheidsspeld, haarspeld, een stukje draad, 
stukje ijzerdraad, een knoop, een potlood, een krulspeld. 

4. Maak voor elk meisje een lijstje van alle verborgen voorwerpen. 

5. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding: Verborgen voorwerpen 

Spelletje Neem elk meisje bij het binnenkomen even apart en verberg één van de (naar keuze) door 
u meegebrachte voorwerpen bij haar. Leg het op een plaats waar het wel gezien kan 
worden maar niet opvalt (leg bijvoorbeeld een draad op een schouder van een meisje, steek 
een stukje ijzerdraad of een haarspeld in een knoopsgat, steek een potlood achter een oor). 

Geef elk meisje een kopie van het lijstje met voorwerpen dat u bij de jongevrouwen 
verborgen hebt. Laat de jongevrouwen die voorwerpen opzoeken en telkens als zij er één 
gevonden hebben deze op het lijstje doorstrepen. Geef de jongevrouwen twee minuten om 
in stilte te zoeken; ga dan na welke voorwerpen zij wel en welke zij niet gevonden hebben. 
Laat de jongevrouwen hun lijstje doornemen en de voorwerpen en de plaats waar zij 
gevonden werden opnoemen; telkens als zij er één genoemd hebben neemt u het betrokken 
voorwerp bij het meisje weg en bergt het op. Wellicht worden er enkele niet gevonden. 
Laat hun zien waar die voorwerpen zitten. 

Bespreking Bespreek het verband tussen het vinden van deze voorwerpen en het ontdekken van 
talenten. 

• Hoe herkennen we een eigen talent? 

• Hoe zou het komen dat we beslist één of ander talent kunnen bezitten en daar toch geen 
erg in hebben? 

• Waarom zouden we een talent over het hoofd kunnen zien? 

• Waarom kunnen we aannemen dat we allemaal talenten bezitten? 

• Hoe komt het dat sommige talenten moeilijk te bespeuren zijn? 

• Waarom moeten we naar talenten blijven zoeken totdat we die gevonden hebben? 

Wijs erop dat onze Hemelse Vader elk van ons gaven of talenten heeft geschonken. 
Soms zitten die talenten diep verborgen en zijn moeilijk te vinden. Het is belangrijk dat we 
een talent ontwikkelen als we het eenmaal gevonden hebben, daar we het anders weieens 
zouden kunnen verliezen. 

Wijs de jongevrouwen erop dat talenten niet altijd ongewoon, niet altijd groots zijn en dat 
zij soms moeilijk worden gevonden, dat zij soms helemaal niet opgemerkt worden, soms 
zelfs helemaal veronachtzaamd worden, maar dat zij meestal heel bruikbaar en een steun 
voor andere mensen zijn. 

Elk van ons ontvangt gaven van onze Hemelse Vader 
Bord Schrijf de volgende gedachte boven aan het bord en laat die daar gedurende de les staan: 

Wij zijn de geestkinderen van onze Hemelse Vader, en de Geest van God heeft elk van ons een gave 
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geschonken. Laat de jongevrouwen elk woord terwijl u schrijft hardop meezeggen en 
daarna, als de hele zin op het bord staat, deze nogeens gezamenlijk opzeggen. 

Tekstbespreking Wijs erop dat de Heer in deze laatste dagen ons veel over talenten heeft gezegd. 

Lees en bespreek de volgende vier teksten; laat de jongevrouwen deze onderstrepen en er 
verwijzingen naar de andere bij schrijven. 

Laat één van de jongevrouwen LV 46:11-12 voorlezen. Bespreek de betekenis van het 
woord gave en tevens de reden waarom de Heer ons deze talenten schenkt. 

Laat een ander meisje LV 82:18 voorlezen. Bespreek wat de Heer ons hier openbaart over 
het gebruik van talenten. 

Lees LV 82:2-3 voor en bespreek de implicaties van deze tekst met betrekking tot ons 
gebruik van onze talenten. 

In LV 60:13 spreekt de Heer tot twee van de eerste zendelingen. Laat één van de 
jongevrouwen deze tekst voorlezen en laat de klas trachten een uitleg te geven voor de 
overeenkomst tussen tijd verbeuzelen en het begraven van talenten. 

• Wat is nu jouw idee ten aanzien van het vinden, ontwikkelen en gebruiken van je 
talenten na het lezen van deze vier teksten. 

Leg de jongevrouwen de volgende situaties voor en laat hen goed nadenken over enige 
manieren waarop talenten worden ontdekt. 

1. Carla wist dat zij er klaar voor was om haar patriarchale zegen te ontvangen. 
Zij luisterde heel aandachtig terwijl de zegen gegeven werd, en zij was heel verrast toen 
zij hoorde zeggen dat zij een groot talent had voor het onderwijzen van anderen. 

2. Sara was zeer getroffen door de aansporing die zuster van Mierlo haar klas had gegeven 
om hun talenten met betrekking tot dienstbaarheid jegens anderen te vinden en te gaan 
ontwikkelen. 

3. Marie werd al tot pianiste in het jeugdwerk geroepen toen zij nog maar twee jaar 
pianoles had gehad. Op een middag, kort nadat zij tot deze nieuwe taak was geroepen, 
zat zij aan de piano en overdacht welk een hekel zij eigenlijk aan pianostudie had. 
Maar toen bedacht zij dat haar bisschop bij haar aanstelling haar de belofte had gegeven 
dat, als zij haar talent voor pianospelen werkelijk ten volle zou ontwikkelen, zij met 
haar verheffende muziek velen in 's Heren koninkrijk ten goede zou beïnvloeden. 

4. Marja's lerares had haar gevraagd de zorg voor de handenarbeidklas over te nemen. 
Marja had zelf nog nooit in haar leven zelf iets gemaakt. Het verraste haar te merken dat, 
toen zij wat ideetjes opdeed en zelf iets begon te knutselen, zij daar ook plezier in had. 

Bespreking Laat enkele manieren waarop men zijn talenten kan ontdekken de revue passeren. 
Bespreek daarna de volgende voor de klas van belang zijnde vragen: 

• Heeft één van jullie ooit weieens een talent bij jezelf ontdekt waarvan je geen idee had 
dat je dat bezat. 

• Kun je enkele talenten noemen die je bij jezelf of bij een vriendin hebt ontdekt. 

• Waarom is het niet voldoende om alleen maar een talent te ontdekken. 

Positieve aanmoediging stimuleert het ontwikkelen van talenten 

Verhaal Laat de reproduktie van een schilderij van Van Gogh, achter uit het lesboek zien. Vertel 
daarbij het volgende uit zijn biografie: 

Vincent van Gogh werd meer dan honderd jaar geleden in Nederland geboren (in 1853); 
hij heeft een turbulent en droevig leven gehad. Zonder zijn jongere broer, Theo, was hij 
waarschijnlijk nooit zo'n beroemd schilder geworden. Theo geloofde in zijn broer en zijn 
geloof was voor Vincent een grote steun. Niet alleen had Theo een groot vertrouwen in 
Vincents capaciteiten, hij zorgde er ook voor dat de schilder over verf en canvas kon 
beschikken en eten en onderdak had wanneer hij daar zelf niet voor kon zorgen. Waar 
anderen al lang hun geloof in Vincent hadden verloren, bleef Theo hem steeds trouw. 
Nu is van Goghs invloed in de gehele kunstwereld goed merkbaar. Zijn schilderijen zijn 
in menig museum in vele landen te vinden. 

Voor de leerkracht Wees er wel op bedacht dat Van Gogh geen voorbeeldig leven heeft geleid. Mocht één van 
de jongevrouwen hier soms een opmerking over maakt, legt u uit dat de discussie draait 
om de ontplooiing van zijn talenten gaat, niet om zijn leven in het algemeen. 
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Leerkracht 

Citaat 

Bespreking 

Activiteit 

Leg uit dat velen van ons, net als Van Gogh, talenten bezitten die wij moeten ontwikkelen, 
maar dat zonder de hulp en aanmoedigingen van onze naasten dit misschien nooit zal 
gebeuren. 

Elk van ons heeft in de familie misschien wel een Van Gogh die wij onze steun en 
aanmoedigingen kunnen geven. 

De dochter van president en zuster Harold B. Lee, Helen Lee Goates, merkte eens het 
volgende op: 'Hoe zorgvuldig voedden onze ouders onze teergevoeligheden over onszelf! 
Toen wij in het begin ontmoedigd raakten bij onze pogingen een muziekinstrument te leren 
bespelen en het er op leek dat het nooit zou lukken, moedigde vader en moeder ons 
geregeld aan met de vaste verzekering dat wij de mooiste muziek van de wereld maakten. 
In al die jaren van onze groei tot wasdom, met al hun onzekerheden en dagelijkse 
bedreigingen van ons zelfrespect, herinnerde vader en moeder er ons steeds weer aan dat 
zij van ons hielden en dat zij ons de lieflijkste en aardigste jongevrouwen vonden die zij 
ooit hadden gezien. 

Door hun wijsheid moeten onze ouders wel geweten hebben dat, als zij ons deze idealen 
maar steeds voorhielden, wij ons best zouden doen om te zijn zoals zij wilden dat wij 
zouden zijn, en zoals zij wisten dat wij zouden kunnen worden.' (Neal A. Maxwell, 
That My Family Should Partake (Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974), blz. 56-57. 

• Hoe zouden jullie dit beginsel van positieve aanmoediging in je relatie met andere 
gezinsleden kunnen toepassen. 

Geef de jongevrouwen wat tijd om goede dan wel slechte ervaringen met talenten en 
gezinsleden die zij hebben gehad, te bespreken. Tracht duidelijk te maken dat voor het 
ontwikkelen van welk talent ook, een positieve aanmoediging steeds nodig is. Laat de 
jongevrouwen nogeens goed naar de verhalen van Van Gogh en zuster Goates kijken om 
het tot hen door te laten dringen hoe zeer een gezinslid de ontwikkeling van een talent 
kan beïnvloeden. 

• In hoeverre kan jouw doen en laten en jouw houding thuis enig verschil maken in de 
manier waarop je broers of zusters hun talenten ontwikkelen. 

• Hoe komt het dat iemand ten aanzien van zichzelf en zijn of haar talenten de moed kan 
opgeven. 

Geef elk meisje papier en potlood. Laat hen het papier verticaal in drie gelijke kolommen 
vouwen en dan boven de linkerkolom schrijven 'naam van het gezinslid', boven de 
middelste kolom 'talenten' en boven de rechterkolom 'wat kan ik eraan doen?' Laat de 
jongevrouwen in de linkerkolom, met flinke tussenruimten, de namen van alle gezinsleden 
schrijven. Laat hen een paar minuten goed nadenken over welke talenten de gezinsleden 
hebben. Laat hen de werkelijke en mogelijke talenten in de middelste kolom schrijven. 
Bespreek manieren waarop de jongevrouwen deze gezinsleden mogelijk kunnen helpen; 
laat hen die in de rechterkolom schrijven. Spoor de jongevrouwen aan om de ideeën die ze 
nu op papier hebben gezet, ook werkelijk te gebruiken om hun gezinsleden te helpen bij 
het ontwikkelen van hun talenten. 

Naam 

van het gezinslid 

Bob 

Sandra 
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Talenten 
(huidige en mogelijke) 

Sport 
Wiskunde 
Zingen 

Hardlopen 
Naaien 
Tekenen 

Wat kan ik er aan doen 

Met hem oefenen. 
Hem mij laten helpen met 
mijn wiskunde. Hem vaak 
lof toezwaaien als hij het 
goed doet. 
Met hem zingen. 

Haar tijden opnemen en 
noteren. 
Haar voor haar hardlopen, 
naai- en tekenwerk prijzen. 
Haar helpen als zij erom 
vraagt. 
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Tot slot 
Bespreking • Wat voor gevoelens zou je jegens een gezinslid hebben als hij of zij je flink geholpen had 

iets te bereiken waar je altijd van gedroomd had. 

Bespreek wat voor baat wij kunnen hebben bij eikaars talenten. Laat de jongevrouwen iets 
vertellen over een eventuele ervaring die zij gehad hebben, waarin een gezinslid mee had 
geholpen een talent van een ander gezinslid te ontwikkelen. 

Leerkracht Leg uit dat wij meestal de macht die wij hebben om iets goeds voor een ander te doen, 
onderschatten. Als wij bereid zijn om ons ertoe te zetten andere gezinsleden te helpen hun 
eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zullen wij ontdekken dat onze liefde voor 
hen in gelijke mate als die talentontwikkeling groeit. Dan leren wij dat er vele soorten 
talenten zijn, welke niet altijd zo gemakkelijk gevonden worden, maar dat als wij 
volhouden, wij daar in zullen slagen en zo gezinsleden helpen in dit leven en in de 
eeuwigheid succes te hebben en gelukkig te zijn. 
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Leidinggevende eigenschappen 
ontwikkelen 



Doelen op korte termijn 

DOEL Elk meisje te laten begrijpen hoe belangrijk het is doelen op korte termijn te stellen om een 
doel op lange termijn te kunnen bereiken. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor elk meisje voor potlood en papier. 
2. Naar keuze: Maak voor elk meisje een kopie van het in het eerste deel van de les 

besproken uitreikblad. 
3. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 

vertellen. 

Inleiding 
Laat de jongevrouwen proberen zich voor te stellen dat het nu vijf jaar later is. Laat hen een 
minuut of twee trachten zich voor te stellen wat zij dan graag zouden willen doen en wat 
zij, naar hun stoutste verbeelding, voor een persoon zouden willen zijn. Zeg hun dat het 
doel dat zij zich stellen wel gericht en persoonlijk moet zijn zoals bijvoorbeeld: 'Ik wil in de 
tempel getrouwd zijn; ik wil mijn eindexamen gehaald hebben; ik wil lerares (secretaresse, 
dokter, enzovoorts) zijn.' Laat hen deze doelen, na een paar minuten bedenktijd, op een vel 
papier schrijven. Laat de jongevrouwen daarna ten minste drie van de belangrijkste dingen 
die zij nu kunnen doen om hun doel te bereiken, opschrijven. 

Laat de jongevrouwen inzien dat deze drie dingen doelen op korte termijn zijn, aanloopjes 
die zij nodig hebben om hun doel op lange termijn te kunnen bereiken. Een oud Chinees 
gezegde is: 'Een reis van duizend kilometer begint met de eerste stap.' Laat één of twee 
jongevrouwen de klas vertellen wat hun doel op lange termijn is, en welke doelen op korte 
termijn zij daarbij als aanloop gaan gebruiken. Schrijf deze doelen op het bord; de doelen 
op lange termijn bovenaan en de doelen op korte termijn daaronder. 

Door het stellen van doelen kunnen wij vooruitgang maken 

Leg uit dat wij iets dat wij graag willen, kunnen bereiken door onszelf een doel te stellen. 

• Waarom is alleen maar iets willen bereiken meestal niet genoeg om ons ertoe aan te 
zetten ook werkelijke vooruitgang te maken. 
Wijs erop dat een bepaald doel ons iets specifieks en bereikbaars geeft om na te streven. 
Het geeft ons een pad dat wij volgen moeten. Lees de volgende uitspraak voor: 

'Geen plan. Geen doel. De weg naar overal is de weg naar nergens, en de weg naar nergens 
leidt naar opgeofferde dromen, weggegooide mogelijkheden en een onvervuld leven' 
(Thomas S. Monson, 'Welke weg zult u nemen?', De Ster, april 1977, blz. 22). 

Het zich steeds weer een doel stellen kan een zeer belangrijke manier zijn waarop wij ons 
leven lang vooruitgang kunnen maken. En het is nu de juiste tijd om te leren hoe wij onze 
energie moeten gebruiken door onszelf een waardig doel te stellen en dat dan te bereiken. 

Neem de volgende vier stappen van het zichzelf een doel stellen met de jongevrouwen 
door: 

Doelen stellen Eerste stap: Evalueer (bepaal wat er gedaan moet worden). - Maak een lijstje van alle 
dingen die je zou willen weten, eigenschappen en capaciteiten die je graag zou willen 
bezitten en al die dingen die je graag in je leven zou willen bereiken. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Activiteit 

Leerkracht 

Citaat 

Uitreikblad of bord 
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Tweede stap: Plan (wat moet er gedaan worden en wanneer). - Schrijf het doel op en hoe je 
je voorstelt dit doel te bereiken. Bedenk wel dat een niet opgeschreven doel alleen maar een 
wens is. Desgewenst kies je ouder, een vriendin of een kerkleider aan wie je geregeld 
verslag over je vorderingen uitbrengt. Bepaal voor jezelf wanneer je je doel bereikt wil 
hebben, en een aantal datums waarop je vorderingen gecontroleerd moeten worden. 

Derde stap: Handel volgens het plan - Als je het doel geheel alleen bereiken kunt, doe dat 
dan ook! Als je hulp nodig hebt, vraag dan iemand je te helpen je doel te bereiken. 

Vierde stap: Rapporteer je vorderingen en resultaten. - Maak een afspraak met degene die 
je uitgekozen hebt om verslag aan uit te brengen. Vertel hem of haar wat je gedaan hebt en 
ga na hoever je gevorderd bent. Sommige doelen kunnen van vertrouwelijke aard zijn. 
De vorderingen daarmee kun je zelf nagaan of in gebed aan onze Hemelse Vader vertellen. 

Na de vierde stap volbracht te hebben, begin je weer van voor af aan door na te gaan wat je 
vervolgens wilt gaan doen. 

Verhaal De leerkracht en de jongevrouwenklas maakten zich zorgen over één van de jongevrouwen 
van de klas. Zij stelden zich als klas ten doel Carla tegen het eind van het schooljaar weer 
tot activiteit gebracht te hebben. Zij beseften dat dit waarschijnlijk een doel op lange 
termijn zou zijn, daar zij de afgelopen drie jaar maar twee keer op de les verschenen was. 
Zij stelden zich enkele doelen op korte termijn en vertelden hun leerkracht dat zij hun 
vorderingen aan haar zouden rapporteren. Hun doelen waren: (1) Carla zo ver te krijgen 
dat zij op één van hun activiteiten zou komen en (2) haar zo ver te krijgen dat zij naar één 
van de zondagslessen zou komen. Zij maakten voor elk doel een plan, zetten dat op papier 
en gingen volgens die plannen aan het werk. 

Het eerste doel was vrij gemakkelijk. De jongevrouwen wisten dat Carla dol was op 
basketbal en in het schoolbasketbalteam zat. De jongevrouwen organiseerden een 
sportavond en nodigde haar uit te komen en hun wat tips voor goed basketbalspel te 
geven. Zij gaf graag gehoor aan die uitnodiging en de sportavond werd een groot succes. 
Het tweede doel was aanzienlijk moeilijker. Op school bleven zij goede vriendinnen. 
Zij gaven haar ook uitreikbladen van hun jongevrouwenklas, maar zij scheen zich steeds 
niet op haar gemak te voelen en er geen zin in te hebben om op zondag mee te komen. 
Toen gingen de jongevrouwen met hun lerares eens, als een klasseactiviteit, naar een 
schoolbasketbalwedstrijd waar Carla in meespeelde. Zij juichten haar allemaal luidruchtig 
toe en renden het veld op om haar te feliciteren toen haar team gewonnen had. De zondag 
daarop was Carla in de kerk! Voor het eerst scheen zij zich op haar gemak te voelen en 
lachte en praatte zij gewoon met de andere jongevrouwen mee. De jongevrouwen gingen 
onvermoeibaar met deze activiteiten van genegenheid door en Carla verscheen steeds 
vaker op de kerkvergaderingen. Carla werd het volgende jaar zelfs geroepen als lid van het 
klaspresidium. 

Bespreking Laat de jongevrouwen in het kort aanwijzen welke de vier stappen van doelen stellen in dit 
verhaal waren. Laat zien hoe deze doelen op korte termijn een aanloop vormden voor het 
bereiken van het doel op lange termijn. 

Door onze korte termijndoelen geregeld te evalueren kunnen wij zien welke vorderingen 
wij hebben gemaakt en eventueel een koerswijziging aanbrengen. 

Onze doelen op korte termijn evalueren kan ons helpen onze vooruitgang te peilen en 
onze weg te corrigeren 

Wijs erop dat wij onze doelen op korte termijn geregeld moeten evalueren om te zien of 
deze wel de gewenste resultaten opleveren. 

Citaat Lees de volgende uitspraak voor: 

'Wij moeten onze vooruitgang voortdurend evalueren. Ten einde rechtvaardig te leven en te 
beantwoorden aan het doel van onze schepping, dienen wij het verleden voortdurend te 
overzien, onze huidige positie te bepalen en doelen voor de toekomst te stellen. Zonder 
dit proces is er weinig kans onze doelen te verwezenlijken' (O. Leslie Stone, De Ster, 
oktober 1978, blz. 115). 

Verhaal Vertel het volgende verhaal: Claudia had zich altijd ten doel gesteld'om eenmaal in de 
tempel te trouwen, maar dat was iets wat nog zo ver in de toekomst leek te liggen. Zij 
begon geregeld uit te gaan met iemand die geen lid van de kerk was. Zij zag daar helemaal 
geen kwaad in omdat het zo'n aardige jongen was. Bovendien was het helemaal niet haar 
bedoeling om van hun omgang een vaste verkering te maken. Veel van hun afspraakjes 
vielen op zondag vanwege zijn werk. In het begin probeerde Claudia ook haar 
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kerkvergaderingen bij te wonen. Maar de tijden daarvan doorkruisten meer dan eens hun 
uitgaansplannen, zodat zij meer en meer kerkvergaderingen begon te missen. Zij werd 
inactief en begon mee te doen aan activiteiten op de sabbatdag die vroeger volkomen 
onaanvaardbaar voor haar waren geweest. 

Claudia's ouders en bisschop maakten zich veel zorgen over de weg die Claudia was 
opgegaan. In een persoonlijk gesprek vroeg haar bisschop haar wat haar doelen op lange 
termijn waren. Zij hield vol dat een tempelhuwelijk nog steeds hoog op haar lijstje stond. 
Zij begonnen samen eens na te gaan wat haar vorderingen in de richting van dat doel 
waren, en maakten een evaluatie van de doelen op korte termijn die haar tot dat doel op 
lange termijn zouden moeten leiden. Claudia begon zich te realiseren dat verscheidene van 
deze doelen op korte termijn zoals schriftstudie, kerkbezoek en verschillende geboden van 
de Heer, helemaal niet bereikt werden. Claudia's ouders en bisschop hielpen haar zich 
nieuwe doelen op korte termijn te stellen die haar hielpen een andere weg in te slaan, en 
waarmee zij uiteindelijk haar doel op lange termijn, een tempelhuwelijk, zou kunnen 
bereiken. Met de nodige moed, toewijding en hulp van onze Hemelse Vader veranderde 
Claudia in een kritieke fase van haar leven wat zij moest veranderen. Enige jaren nadien 
ontmoette zij een jongeman en trouwde zij voor tijd en eeuwigheid in de tempel. 

Bespreking • Wat had er gebeurd kunnen zijn als Claudia op die weg was voortgegaan? In hoeverre 
bracht het veronachtzamen van haar doelen op korte termijn, zoals bijvoorbeeld het alleen 
maar uitgaan met een jongeman met hoge normen die haar kerkactiviteiten respecteert, 
haar doel op lange termijn in gevaar. 
Wijs erop hoe gemakkelijk wij een op lange termijn gesteld doel uit het oog kunnen 
verliezen als wij onszelf geen tijd gunnen om onze vorderingen geregeld te evalueren en te 
controleren. Laat de jongevrouwen ook goed beseffen dat anderen, zoals ouders of een 
bisschop, ons bij een dergelijke evaluatie heel goed kunnen helpen. 

Het bereiken van doelen op lange termijn vereist absolute standvastigheid 

Leerkracht Leg uit dat wij ons geheel aan een eenmaal gesteld doel moeten wijden, omdat we anders 
op den duur van de ingeslagen weg afraken en een gemakkelijker weg zullen gaan kiezen. 

Citaat 'Sommige mogelijkheden duren lang en zijn moeilijk, maar zij brengen ons uiteindelijk wel 
bij het ons gestelde einddoel; andere duren maar kort, geven ons veel ruimte en zijn 
plezieriger, maar die voeren ons uiteindelijk in de verkeerde richting. 
Het is van groot belang dat wij ons einddoel ons klaar voor ogen stellen zodat wij niet bij 
elke wegsplitsing in de war raken.' (Spencer W. Kimball, 'Decisions: Why It's Important to 
Make Some Now', New Era, april 1971, blz. 3. 

Leerkracht Leg uit dat wij onze doelen toegedaan moeten zijn en ons er opoffering voor moeten 
getroosten. Wij moeten zogezegd de prijs betalen. Het volgende verhaal geeft aan hoezeer 
president Spencer W. Kimball het bereiken van een doel toegedaan was. 

Verhaal 'Na mijn zending wilde ik graag naar de universiteit, maar mijn ouders hadden daar geen 
geld voor. Daarom nam ik een baantje aan in de vrachtloods van de Southern Pacific 
Railroad in Los Angeles zodat ik wat geld kon verdienen om te gaan studeren. Ik werkte 
veertien uur per dag en deed niets anders dan vracht met een tweewielige steekwagen 
overladen van de loods in vrachtwagens. Ik had vaak meer dan 400 kilo aan gewicht op 
mijn steekwagen, dus u kunt zich wel voorstellen dat ik 's avonds doodop was. 
Ik woonde zo'n kilometer of vier verderop bij mijn zuster. Met de tram kostte het tien cent 
maar ik liep elke dag deze afstand op en neer om twintig cent uit te sparen. 

Ik wilde nu eenmaal heel graag studeren en door elke dag die afstand te lopen kon ik 
dat doel zo veel vlugger bereiken. Het lukte me genoeg geld te sparen om naar mijn 
geboortestaat, Arizona, terug te keren en daar college te gaan lopen aan de University of 
Arizona' (Spencer W. Kimball, 'Decisions', blz. 2-3). 

Toepassing van de les 

Spoor de jongevrouwen aan zich doelen op lange en korte termijn te stellen, te evalueren 
en zich echt te wijden aan het bereiken van die doelen. Laat hen eventueel wat nieuwe 
doelen opschrijven en deze dan bereiken door als aanloop daartoe zich enige doelen op 
korte termijn te stellen. 
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Delegeren 

DOEL Elk meisje de beginselen en stappen met betrekking tot het op de juiste wijze delegeren van 
taken, te laten begrijpen. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potlood voor elk meisje. 

2. Naar keuze: Geef elk meisje een kopie van de vijf stappen van delegeren om mee naar 
huis te nemen. 

3. Vraag twee jongevrouwen het uitbeelden van de vijf stappen van delegeren voor te 
bereiden. 

4. U kunt jongevrouwen aanwijzen om teksten, verhalen of citaten voor te lezen of te 
vertellen. 

Voor de leerkracht Het is van groot belang dat u goed op de hoogte bent met de vijf stappen van delegeren die 
in deze les worden beschreven en dat u die gebruikt. Omdat vaardigheden slechts door 
oefening worden verkregen, dient het grootste deel van de tijd aan het tweede deel van de 
les besteed te worden. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Verhaal 

Bordbespreking 

Bord voorbeeld 

Delegeren is een belangrijk beginsel van leiderschap 
Laat de jongevrouwen hun ogen dicht doen en zich verbeelden naar een groep 
jongevrouwen te kijken die een basketbalwedstrijd spelen. Beschrijf hoe de jongevrouwen 
spelen. Bijvoorbeeld: De aanvoerster heeft alle medespeelsters goed geïnstrueerd wat hun 
plaats in het team is en de jongevrouwen houden zich daar ook aan. Zij spelen allemaal 
goed en volgen de aanwijzingen van hun aanvoerster. Zij maken doelpunten en het team 
en de toeschouwers zijn gelukkig met het vertoonde spel. 

Laat de jongevrouwen nu proberen zich het begin van deze wedstrijd nogeens voor te 
stellen. 

Maar nu heeft de aanvoerster geen plaatsen aangewezen en geeft ook geen aanwijzingen 
tijdens de wedstrijd. Zodra de wedstrijd begonnen is loopt iedereen maar kris kras door 
elkaar. De aanvoerster probeert op alle plaatsen wat te presteren. Niemand ziet kans om 
een doelpunt te maken maar zij maakt er drie. 

Laat de jongevrouwen nu hun ogen openen en bespreek hoe zij het zouden vinden om in 
het eerste team, en hoe om in het tweede team te spelen; wat is het verschil? Schrijf hun 
antwoorden op het bord. Die kunnen zijn: 

Eerste team 

Verantwoordelijk 
Helpen 
Vrij 
Blij 
Elk kan laten zien wat 
zij kan 

• In welk team zou jij liever spelen? Waarom? 

Wijs erop dat wij groeien en ons gelukkig voelen als wij in een groep werken waarin wij 
het gevoel hebben nuttig te zijn, en waarin wij ons initiatief kunnen gebruiken en een 
bijdrage kunnen leveren. Een teamaanvoerster, een voorzitster van een comité of welke 
leidster dan ook die ons een dergelijk gevoel geeft, maakt een wijs gebruik van een 
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Tweede team 

Teleurgesteld 
Wil niet meer spelen 
Waardeloos 
Bedroefd 
Spelmogelijkheden 
verstikt 



belangrijk beginsel van leiderschap. Vraag de jongevrouwen of zij weten welk beginsel dit 
is. Schrijf het woord delegeren op het bord. 
Delegeren wil zeggen dat wij ons werk of onze taak met anderen delen en een ander gezag 
geven om voor ons op te treden. 

Vragenspel Laat de jongevrouwen uit de volgende teksten zien hoe de Heer dit beginsel van delegeren 
of tekstenjacht toepast. Stel elke vraag apart en geef daar de tekst bij. 

Laat de jongevrouwen de tekst opzoeken, voor zichzelf doorlezen en vertellen in hoeverre 
deze een antwoord op uw vraag geeft. 
Of u zou de jongevrouwen eerst de schriftuurplaats kunnen geven en hen een tekstenjacht 
laten doen. Stel dan de vraag en laat de jongevrouwen het antwoord in de Schriften 
zoeken. Zo nodig geeft u enkele aanwijzingen. 
1. Wat is het werk van onze Hemelse Vader? (Moz. 1:39) 

2. Met wie deelt Hij dit werk? (Joh. 6:38) 

3. Aan wie delegeerde de Heiland gezag? (Ef. 4:11-12) 

4. Wat moeten wij doen wanneer iemand een taak aan ons delegeert? (LV 107:99-100) 

5. Wat deden de apostelen na hun opdracht te hebben uitgevoerd? Moeten wij nog iets 
doen nadat wij onze opdracht hebben uitgevoerd? (Mare. 6:30) 

Leg uit dat onze Hemelse Vader en de Heiland het beginsel van delegeren voortdurend 
gebruiken. Door toepassing van dit beginsel kunnen wij groeien, onze eigen vrije wil en 
talenten gebruiken, en moeten wij zelf de verantwoording voor onze eigen daden nemen. 

Effectief delegeren leren wij stapsgewijs 

Rollenspel Leg uit dat wij allemaal het beginsel van delegeren kunnen leren en met succes kunnen 
gebruiken. Laat de aangewezen jongevrouwen nu hun rollenspel doen. Schrijf de volgende 
stappen op het bord en laat de jongevrouwen deze één voor één demonstreren. 
Eerste stap: Leg duidelijk uit wat de opdracht is. 

Klaspresidente: Annie, we willen de bijenkorfmeisjes die pas bij de jonge-vrouwen zijn 
gekomen beter leren kennen en hun het gevoel geven dat zij welkom zijn zodat zij 
zich op hun gemak gaan voelen. Wij willen graag dat jij de leiding op je neemt over een 
klasactiviteit waarin onze klas deze nieuwe jongevrouwen wat beter leert kennen. De 
bedoeling is dat deze activiteit over drie weken, op de 28ste, gehouden wordt. 

Tweede stap: Beschrijf het belang van de opdracht en uit vertrouwen. 

Klaspresidente: Het gevaar is altijd dat wanneer die nieuwe jongevrouwen zich niet welkom 
voelen, zij hun vriendinnetjes elders gaan zoeken. Annie, jij kunt zo goed met mensen 
omgaan en krijgt nogal eens wat gedaan. Wij weten zeker dat jij ons kunt helpen met een 
activiteit waardoor deze jongevrouwen zich welkom en op hun gemak gaan voelen. 

Annie: (aanvaard de opdracht). 

Derde stap: Leg uit wie wat moet doen en wanneer de opdracht uitgevoerd moet zijn. 

Klaspresidente: Je weet dat deze activiteit al over drie weken moet plaatsvinden. Wat denk je 
dat er allemaal gedaan moet worden Annie. 
Annie: (geeft rustig een antwoord op de vraag). 

Klaspresidente: Wat moet daarvan het eerst gedaan worden denk je. 

Annie: (geeft een logisch antwoord). 

Klaspresidente: Wanneer kun je daaraan beginnen denk je. 

Annie: (geeft antwoord). 

Klaspresidente: Wanneer kunnen die andere dingen gedaan worden. 

Annie: (geeft antwoord). 

Klaspresidente: Wie kun je vragen om je te helpen. 

Annie: (geeft antwoord). 

Klaspresidente: Wat laat je elk van hen doen. 

Annie: (geeft antwoord). 

Klaspresidente: Laten we dat allebei even opschrijven zodat we het niet vergeten. 
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Vierde stap: Stel vast wanneer je naar de vorderingen zult vragen. 

Klaspresidente: Vandaag over een week vraag ik eens hoe het gaat, en laat me alsjeblieft 
weten wanneer er iets veranderd moet worden of wanneer je voordien iets nodig hebt. 

Vijfde stap: Uit aanmoediging en dank. 

Klaspresidente: Annie, ik vind jou ideeën voor die activiteit zo goed. Ik heb de 
jongevrouwen er al over horen praten en het ziet er naar uit dat zij allemaal heel graag 
willen komen. Ik ben erg dankbaar voor al het werk dat je doet. Wanneer ik jou om hulp 
vraag weet ik dat ik op je aan kan. 

Bespreek mogelijke vragen of opmerkingen van de jongevrouwen. Leg de nadruk op 
het belang van de derde stap, waarin degene die de opdracht ontvangt zelf aangeeft 
wat zij gaat voor wanneer gaat doen. Daarmee aanvaard betrokkene haar taak. De leidster 
zal altijd moeten controleren door de betrokkene te vragen wat zij aan het doen is en 
wanneer zij daarmee klaar zal zijn. Delegeren kan soms misbruikt worden wanneer de 
opdrachtgeefster alleen maar probeert haar eigen werk af te schuiven. Misbruik is ook 
wanneer de leidster een opdracht geeft en dan geen geduld of vertrouwen genoeg heeft 
om de uitvoering van die opdracht af te wachten en het dan maar zelf gaat doen. Druk de 
jongevrouwen op het hart zich voor dat soort praktijken te hoeden. 

Taken delegeren kan in vele situaties uitkomst bieden 

Activiteit Geef de jongevrouwen, nu zij de demonstratie gezien hebben, de gelegenheid het 
delegeren van een taak, aan de hand van de volgende situaties in paren of groepjes te 
oefenen. Desgewenst kunt u andere situaties kiezen. Laat de jongevrouwen de stappen 
volgen die op het bord staan. 
1. Jouw klas heeft het verzoek gekregen een blinde weduwe die in de wijk woont, voor te 

lezen. Dit moet tweemaal per week een uur lang gedaan worden. Geef één van de 
klasleden opdracht dit project te leiden en de bezoeken te regelen. 

2. Er staat voor jouw gebied een jeugdconferentie op het programma die over zes weken 
gehouden zal worden. Het thema is: 'Laat mij me verheffen.' Geef één van de 
jongevrouwen opdracht voor de publiciteit voor deze conferentie te zorgen. 

3. Je bent presidente van het schoolkoor. Het koor heeft vier afdelingen. De presidente is 
verantwoordelijk voor de muziekbladen - het distribueren en het verzamelen en zij 
moet ervoor zorgen dat alle muziek er is wanneer het koor op een andere school zingt. 
Geef één van de koorleden opdracht een manier voor een effectieve controle op alle 
muziekbladen te bedenken, en haar idee bij de volgende koorrepetitie aan het koor voor 
te leggen. 

4. Jij bent het oudste meisje in het gezin. Vader en moeder moeten in verband met een 
noodsituatie weg en hebben jou voor drie dagen de verantwoording voor je drie zusjes 
gegeven; zij zijn acht, negen en twaalf jaar. Maar jij hebt ook tijd nodig om je op je 

/ kerstrepetities op school voor te bereiden. Hoe zou jij nu de verantwoordelijkheid voor 
het eten koken, tafel dekken, afwassen en andere huishoudelijke karweitjes delegeren. 

Bespreking Let goed op hoe de jongevrouwen oefenen en geef waar nodig aanwijzingen. U zou één stel 
jongevrouwen de uitvoering van hun opdracht kunnen laten demonstreren als daar nog 
tijd genoeg voor is. Laat de jongevrouwen nog andere situaties bedenken waarin de kunst 
van goed delegeren van pas kan komen (in de kerk, thuis, op school, in een baan). 

Toepassing van de les 

Geef de jongevrouwen potlood en papier en laat elke jongevrouw een lijstje maken 
van de verschillende dingen waar zij verantwoordelijk voor is. Laat hen hun lijstje eens 
nauwkeurig bekijken en nagaan of zij de beginselen van delegeren bij één van hun taken 
zouden kunnen toepassen. Laat hen trachten deze week de vijf stappen te gebruiken. 
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Voor de JV-adviseuse: 
Lessen samenstellen uit conferentietoespraken 

De woorden van de hedendaagse profeten vormen uitstekend materiaal voor een les. Kies 
toespraken uit recente conferentieverslagen van De Ster. Het voorbereiden en geven van 
deze lessen zal u in staat stellen leiding van de Geest te ontvangen, zodat u in de specifieke 
behoeften van de jongevrouwen kunt voorzien. De jongevrouwen moet vooraf verteld 
worden welke toespraken behandeld zullen worden, zodat zij zich op de bespreking 
kunnen voorbereiden. Maak bij de voorbereiding van de lessen gebruik van de leringen 
van de algemene autoriteiten, conferentietoespraken en de Schriften. 

De lessen voorbereiden en geven 
Houd bij het voorbereiden en geven van deze lessen dezelfde werkwijze aan als bij de 
lessen uit het lesboek. Daarnaast kunt u het volgende doen: 

1. Stel vast welk evangeliebeginsel of thema in de gekozen toespraak behandeld wordt. 
Zoek ook naar twee of drie punten die ter aanvulling op het thema gebruikt worden. 

2. Stel vast wat u met de les wilt bereiken. Bijvoorbeeld, wilt u dat de jongevrouwen 
een bepaald beginsel begrijpen, een sterker geloof krijgen, een bepaalde houding 
aankweken, of gemotiveerd wrorden om hun gedrag te veranderen. 

3. Organiseer het lesmateriaal. Zoek naar andere teksten die het materiaal verduidelijken. 
Vraag de mediathecaris om geschikte visuele hulpmiddelen. 

4. Schrijf vragen op over passages en teksten uit de toespraak. Wat wordt daar in feite 
gezegd? Pas ze op de jongevrouwen toe (zie 1 Nephi 19:23). 

5. Kies een lesmethode waardoor de broeders actief bij de les betrokken worden; deel 
ook opdrachten uit. In Onderwijzen - geen grotere roeping (33043 120) worden er 
verschillende lesmethoden toegelicht. 
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Bij de voorbereiding van een les uit een toespraak kan het volgende schema nuttig zijn: 

Titel van de toespraak: _ 

Evangeliebeginsel of thema: _ 

Aanvullende punten:  

Voorgestelde presentatie Voorgestelde lesmethode 

1. Leid het evangeliebeginsel en de 
aanvullende punten in 

• Zet het evangeliebeginsel en de 
aanvullende punten op het bord. Gebruik 
een voorwerp, verhaal, plaat of denkvraag 
om de les in te leiden. 

2. Presenteer de kern van de les: 

• Wat heeft de Heer over het 
evangeliebeginsel gezegd? 

• Wat hebben de hedendaagse profeten 
erover gezegd? 

• Hoe kunnen we dit beginsel in ons 
leven toepassen? Hoe kan het naleven 
van dit beginsel ons geloof vergroten en 
ons helpen goede beslissingen te nemen 
en onze problemen op te lossen? 

• Bespreek de teksten in de toespraak 
en aanvullende teksten die het 
evangeliebeginsel toelichten. 

• Stel vragen over passages uit de 
toespraak. Vertel verhalen en geef 
voorbeelden uit de toespraak ter 
verduidelijking van het evangeliebeginsel. 

• Stel vragen en stuur de discussie 
zodanig dat de broeders gaan inzien hoe ze 
het evangeliebeginsel in hun leven kunnen 
toepassen. 

• Nodig de broeders uit elkaar te vertellen 
over ervaringen, gevoelens en 
getuigenissen die verband houden met het 
onderwerp dat besproken wordt. Vertel 
ook hoe u erover denkt. 

3. Besluit met een samenvatting van de les. • Getuig van de waarheid van het 
evangeliebeginsel dat u heeft onderwezen 
en van het belang ervan in uw leven. 
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