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Inleiding

Deze cursus is bestemd voor jongevrouwen in de kerk die een leeftijd hebben van twaalf 
tot en met zeventien jaar. Door de lessen in dit boek zullen de jongevrouwen beter het plan 
gaan begrijpen dat de Heer voor hen heeft. Zij zullen beter in staat zijn hun 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).

Dit lesboek is onderverdeeld in afdelingen, die de volgende onderwerpen hebben:

Als dochter van God leven

Je goddelijke taak als vrouw vervullen

Bijdragen tot het gezinsleven

Het priesterschap beter leren kennen

Familiegeschiedenis en tempelwerk

Betrokken zijn bij het zendingswerk

Je geestelijke instelling vergroten

Een deugdzaam leven leiden

Lichamelijke gezondheid

Maatschappelijke en emotionele ontwikkeling

Persoonlijke hulpbronnen beheren

Leren leiding geven

In elk onderdeel worden verwante beginselen behandeld en ingeprent, zodat de jonge-
vrouwen die beginselen kunnen begrijpen en toepassen. Bepaal bij het onderwijzen van de
onderwerpen welke behoeften er onder de jongevrouwen in uw klas leven. Stel uzelf daar-
voor 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 voorzien het best in hun behoeften?

Na de behoeften van de jongevrouwen met zorg te hebben overwogen, bestudeert u de 
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 jongevrouwen alle 
lesstof krijgen en dat u een volledig en evenwichtig leerplan afwerkt.

Hulpbronnen Gebruik de volgende hulpbronnen bij de voorbereiding van uw lessen:

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

Gebruik elke week de Schriften in uw les. Als uw tijd beperkt is en de aandacht verslapt,
kies dan alleen die teksten die het doeltreffendst zijn. Door uw voorbereiding kunnen zij
een krachtig hulpmiddel worden bij uw les.

De jongevrouwen 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 jongevrouwen weten waar zij 
moeten zoeken. Gewoonlijk behoort er een vraag gesteld te worden voordat de tekst gelezen
wordt. Anders moeten de jongevrouwen de tekst opnieuw lezen om de vraag te kunnen
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beantwoorden. Soms zal een jongevrouw 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 die tekst?’

Voordat u de jongevrouwen 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 jongevrouwen tijdens de les wilt laten onderzoeken zelf grondig te bestuderen,
erover te bidden en te overpeinzen.

Onderwijzen – geen grotere roeping (33043 120) is een waardevolle hulpbron voor alle leer-
krachten. 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 cursisten bij de les).
Het bevat ook wenken voor het handhaven van orde in de klas, het inrichten van het klas-
lokaal, en 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.

Elke les bevat het volgende:

1. Een doel. Hierin staat wat u bij de jongevrouwen 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 achterin dit
lesboek. De nummers tussen haakjes geven aan welke platen in de mediatheek te vinden
zouden moeten zijn. Er behoren geen platen uit dit lesboek te worden verwijderd. Uit-
reikbladen staan aan het eind van de les. U kunt ze kopiëren voor de cursisten. Voor de
meeste lessen zijn bordkrijtjes, een bord, en de Schriften nodig.

3. Aanbevolen lesschema. De opmerkingen in de linker kantlijn geven aan welke onderwijs-
methoden 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 jongevrouwen beantwoorden in de beschikbare tijd. 
(Zo nodig kunnen bepaalde lessen in twee lesperiodes 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
begrippen. Onderricht elk onderdeel door middel van de Schriften, de verhalen, 
de uitspraken en de activiteiten die in de les staan.

c. Tot slot. Hierin staat een samenvatting van de les en er wordt aangeraden om te vertel-
len wat u van het besproken evangeliebeginsel vindt en uw getuigenis ervan te geven.

d. Toepassing van de les. Hierin wordt een duidelijk plan, een opdracht of een doel voor-
gesteld om elke jongevrouw te helpen het besproken beginsel toe te passen. 
Zo mogelijk kunt u aan het begin van de volgende les de jongevrouwen de tijd geven
iets te vertellen over hun ervaringen bij het uitvoeren van de gegeven opdracht. U
kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Verleden week hebben wij gesproken over ______. 
Hebben jullie het geprobeerd? Wat vonden jullie ervan?’ Als de jongevrouwen aarze-
len om hierop in te gaan, kunt u zeggen: ‘Ik heb het geprobeerd, en ik heb het vol-
gende ervaren . . .’ Door hun uw positieve ervaringen te vertellen, kunt u hen laten
inzien hoe ze de beginselen toe kunnen passen.

e. Activiteiten. Dat zijn activiteiten die verband houden met de inhoud van de les en
gepland kunnen worden ter aanvulling en beklemtoning van een evangeliebeginsel.

Bedenk dat u jongevrouwen onderwijst, en niet zomaar les geeft! Bid om inspiratie zodat 
u met uw onderwijs de jongevrouwen kunt helpen om hun volle potentieel als dochters 
van God te bereiken.

Doeltreffend onderwijzen houdt in dat u elke jongevrouw, haar ouders en haar gezinssitua-
tie kent. Denk na over elke jongevrouw en haar situatie thuis.

JONGEVROUWEN 
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Zie elke jongevrouw zoals onze Hemelse Vader haar ziet. Aanvaard elke jongevrouw op
haar eigen niveau en help haar om vooruitgang te maken in het evangelie.

Zorg dat u meer te weten komt over elke jongevrouw 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 geschre-
ven 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).

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. Een leerkracht in de kerk zal vaak niet de technische training of de facilitei-
ten hebben om op professionele wijze hulp te bieden aan leden die een handicap of gebrek
hebben. Maar er wordt 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 leeracti-
viteiten van de klas te betrekken. Leden die bijzondere aandacht nodig hebben zijn onder
meer mensen met een verminderd gezichtsvermogen of gehoor; een mentale of lichame-
lijke achterstand of handicap; culturele of spraak- en taalmoeilijkheden; emotionele, 
sociale, of leeftijdsproblemen; of 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 pries-
terschapsleiders, ouders en familieleden en, wanneer gepast, met de desbetreffende persoon
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 hun 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.

• Doe er alles aan om ervoor te zorgen dat alle cursisten elkaar respecteren en begrijpen.

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. Leerkrachten hebben de plicht om 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 één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan’ (Matteüs 25:40).

VII
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Als dochter van God leven



Les Dichter bij 
1 Jezus Christus komen

DOEL Iedere jongevrouw zal verlangen dichter tot Christus te komen.

VOORBEREIDING 1. Platen: 1, Jezus Christus (62572); 2, Jezus wast de voeten van de discipelen (62550); 
3, Jezus geneest de Nephieten (62541); 4, Jezus in Getsemane (62175). Deze platen bevinden 
zich achterin dit lesboek.

2. Naar keuze: Zoek een foto of plaat van een beroemd persoon (zie de ‘Inleiding’).

3. Vraag een cursist die goed kan voorlezen de volgende passages voor te bereiden: 
3 Ne. 17:1–3, 5–7, 9–13 en 15–25.

4. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Inleiding

Bespreking Schrijf op het bord de naam van een bekende regerings- of kerkleider, of een ander voor-
aanstaand iemand die de jongevrouwen niet persoonlijk kennen. U kunt een foto of plaat
van die persoon ophangen of neerzetten.

• Wat weet je van die persoon?

Laat de cursisten in het kort alle feiten opnoemen, die ze van die persoon kunnen bedenken,
zoals de geboorteplaats, beroep, de reden waarom die persoon beroemd of belangrijk is
geworden en de naam van de echtgeno(o)t(e).

• Wie van jullie kennen hem of haar persoonlijk?

Wijs erop dat iets van iemand afweten niet betekent dat we hem persoonlijk kennen. Leg de
plaat weg.

Elke jongevrouw moet Jezus Christus kennen

Plaat en bespreking Zet de platen van Jezus Christus voor de klas. Bespreek wat de jongevrouwen over Jezus
weten, over zijn leven, zijn daden en zijn karaktereigenschappen.

Vragen ter overweging • Ook al weten we zoveel over Jezus, kennen wij Hem echt?

• Waarom is het belangrijk dat we Jezus Christus kennen?

Tekst en uitleg Vraag de klasleden Johannes 17:3 op te zoeken om deze vraag te beantwoorden en laat één
van hen het vers voorlezen. Vertel hun dat wij Jezus allemaal kunnen leren kennen. 
Lees (of laat iemand, die goed kan voordragen het persoonlijk of op een bandje voorlezen)
de volgende passages over het bezoek van de Heiland aan de Nephieten: 3 Ne. 17:1–3, 5–7,
9–13, 15–25.

Getuig dat Jezus Christus ieder van ons liefheeft. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven, 
voor onze zonden geboet en verlangt dat wij allen tot Hem komen.

Het voorbeeld van Jezus Christus zal elke jongevrouw inspireren om tot Hem te naderen

Bordbespreking Vraag de jongevrouwen welke eigenschappen zij graag in een vriendin zouden zien. 
Schrijf deze op het bord. De antwoorden kunnen luiden: begrip, vriendelijkheid, trouw,
geduld met onze zwakheden, bereidheid om te luisteren.

Vraag de jongevrouwen of ze voorvallen uit het leven van Jezus kunnen bedenken, die
laten zien dat Hij de soort persoon is, die zij als vriend zouden willen hebben. U kunt hun
antwoorden in verband brengen met de lijst op het bord.

Als de jongevrouwen moeite hebben met deze vraag, kunt u hen opmerkzaam maken op de
platen van Jezus, of u kunt aan elke jongevrouw één van de volgende passages uit de
Schriften uitreiken. Laat hen de tekst opzoeken en voor zichzelf lezen. Vraag hun dan 
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te vertellen welke eigenschappen Jezus toonde, die ze graag in een vriend zouden zien.
Wees goed op de hoogte van elke gebeurtenis, zodat u iemand die moeilijkheden heeft te
hulp kunt komen.

1. Marc. 10:13–16. (Hij hield veel van kinderen.)

2. Joh. 13:3–5. (Hij was nederig en bereid anderen te dienen, zoals bleek uit het wassen van
de voeten van de apostelen.)

3. 3 Ne. 17:5–7. (Hij bleef bij de Nephieten om hun zieken, lammen en blinden te genezen.)

4. Joh. 4:5–14. (Hij was vriendelijk tegenover de Samaritanen, waarop neergekeken werd.)

5. Luc. 15:11–32. (Hij was vergevensgezind en leerde andere mensen ook om dat te zijn,
zoals in de gelijkenis van de verloren zoon.)

6. Matt. 18:11–14. (Hij gaf om ieder mens als individu, zoals in de gelijkenis van het verloren
schaap.)

7. Luc. 7:36–50. (Hij had zelfs zondaren lief.)

Vertel dat deze voorbeelden ons laten zien dat Jezus een vriendelijk, liefhebbend iemand is,
die wij graag als vriend zouden hebben.

Bespreking Als het niet in de bovenstaande bespreking naar voren gekomen is, kunt u erop wijzen dat
het een belangrijk onderdeel van vriendschap is om ervaringen en problemen te delen met
iemand die begrip heeft en echt om je geeft.

Noem enkele dingen, die je verdrietig of neerslachtig maken. (Je niet welkom voelen, 
voelen dat niemand om je geeft, eenzaamheid, als er over je gepraat wordt achter je rug,
voor verleidingen staan.)

Vraag de jongevrouwen om ervaringen te noemen die Jezus gehad heeft die Hem weleens
hadden kunnen ontmoedigen.

Mogelijke antwoorden:

1. Jezus werd in zijn eigen woonplaats, Nazaret, verworpen. (Marc. 6:1–6.)

2. Er werd over Hem gepraat omdat Hij vriendschap sloot met mensen die niet populair
waren. (Het verhaal van Zacheüs, Luc. 19:1–10.)

3. Hij werd verzocht. (Matt. 4:1–11.)

4. Toen Hij in de hof van Getsemane aan het bidden was, vielen zijn apostelen in slaap.
(Matt. 26:36–46.)

5. Petrus verloochende Hem driemaal. (Matt. 26:69–75.)

(De teksten tussen haakjes zijn voor de leerkracht en hoeven niet in de klas voorgelezen te
worden.)

• Hoe tonen deze voorbeelden ons dat Jezus ons kan begrijpen en helpen?

Een jongevrouw kan zèlf dichter tot de Heiland naderen

Tekstbespreking Vertel de klas dat LV 88:63 ons enkele richtlijnen geeft over hoe we een hechtere vriendschap
met de Heiland kunnen ontwikkelen. Laat een van de jongevrouwen deze tekst voorlezen.

• Welke drie woorden uit dit vers vertellen ons hoe we dichter bij de Heiland kunnen
komen? (Zoek, bid en klop.)

• Noem enkele manieren waarop we kunnen zoeken, bidden en kloppen bij ons streven
nader tot Christus te komen. (Bidden, de Schriften bestuderen om te ontdekken wat
Christus deed en wat Hij ons leerde, en proberen te leven zoals Hij.)

• Wat wordt ons volgens deze tekst beloofd als we tot Jezus naderen? (Dat we Hem zullen
vinden; Hij zal tot ons naderen.)

Citaat Ouderling Bernard P. Brockbank noemt dit proces van zoeken, bidden en kloppen een
‘door God gegeven formule hoe je je Hemelse Vader en je Heiland, Jezus Christus, kunt
bereiken en leren kennen’ (‘Be Worthy of Celestial Exaltation’, Speeches of the Year, 1974
[Provo, Brigham Young University Press, 1975], blz. 378–379).

Leerkracht Wijs erop dat worden zoals de Heiland niet zomaar ineens gebeurt. Het vereist tijd, 
inspanning en een oprecht verlangen. Eén van de doelen van de kerk is om ons te helpen
dichter bij Jezus te komen.
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Vertel de jongevrouwen dat de lessen hen dit jaar zullen helpen dichter bij Jezus te komen
door hen te helpen net zulke eigenschappen te ontwikkelen als Hij heeft, zoals geduld,
liefde, vergevensgezindheid en naastenliefde. Dichter bij de Heiland komen zal een grote
bron van kracht en troost zijn voor alle klasleden, net als voor de jongevrouw in het 
volgende verhaal:

Verhaal ‘Het was een van de ergste dagen sinds onze verhuizing. Voor het overgrote deel was alles
erg goed gegaan die afgelopen maanden. Onze nieuwe wijk was aardig, en de jongevrouwen
van mijn leeftijd deden extra moeite om me in hun groep op te nemen. Ze brachten kort na
onze aankomst koekjes en bloemen en organiseerden zelfs een speciaal ontbijt ter ere van
mij. Maar om de een of andere reden hielp het die avond niet om daaraan te denken.

‘Er was een misverstand met een van de jongens in de wijk die ik heel graag mocht en er
waren enkele woorden gevallen die me gekwetst hadden en in verwarring hadden
gebracht. Ik kwam terneergeslagen thuis. Een opgewekt “hallo” van mijn moeder en een
aansporing dat het mijn beurt was de afwas te doen, maakten het alleen maar erger. Ik ging
naar mijn kamer en ging op bed liggen.

‘Ik moest aan mijn broer, Robert, denken. Hij was net enkele weken geleden op zending
gegaan. Was hij nog maar thuis: hij zou mijn probleem wel begrijpen en me helpen. 
Toen begon ik aan onze verhuizing te denken. Toen ik daaraan dacht, begon ik aan de
oprechtheid van mijn nieuwe vrienden en vriendinnen te twijfelen. Een woord of een blik
waar ik me eerst nooit iets van aangetrokken had, werd nu een bewijs dat die vrienden me
eigenlijk niet graag mochten. Zelfs enkele probleempjes op school begonnen grotere vormen
aan te nemen.

‘Toen kwam het beeld van mijn vader bij me op. Hij was enkele jaren geleden overleden en
ik begon eraan te denken hoe moeilijk het voor ons geweest was sinds die tijd. Deze dingen
maakten mijn eenzaamheid en wanhoop alleen maar erger, en het leek wel alsof alle
warmte en veiligheid die ik gekend had snel aan het wegebben waren. Al deze gevoelens
welden in me op en tenslotte barstte ik in tranen uit – tranen die rijkelijk voortstroomden
uit een diepe bron van frustratie en eenzaamheid. Zo huilde ik meer dan een uur.

‘Toen, bijna onmerkbaar, begonnen andere gedachten in mij op te komen, totdat ze langza-
merhand een duidelijk patroon begonnen te vormen. Ik had gehuild om iemand die me
kon begrijpen en helpen. Ik had gehuild omdat ik voelde dat er niemand was tot wie ik me
kon wenden. Maar al die tijd waren mijn Hemelse Vader en Jezus Christus daar en wacht-
ten er slechts op dat ik hun grote liefde voor mij en hun bereidheid naar mij te luisteren zou
beseffen. Terwijl mijn gevoelens veranderden in een dankbaar gevoel van veiligheid, 
veranderde de sfeer in mijn kamer ook. Het was net alsof ik wist dat mijn Hemelse Vader
en Jezus bij me waren.

‘Ik besefte dat zij mijn problemen helemaal konden begrijpen. Jezus had de ervaring van
het sterfelijk leven ook gehad en veel meer geleden dan ik. Hij en mijn Hemelse Vader ken-
den mij beter dan ik mezelf kende, want Zij waren bij mij geweest in het voorsterfelijk leven
en wisten alles van mijn aardse leven. Zij konden en wilden naar mij luisteren met een
bezorgdheid die voortkomt uit hun oneindigeliefde. Die avond zette ik mijn last van 
eenzaamheid en frustratie van me af en verving die door de kalme zekerheid van hun liefde
en de wetenschap dat Zij veel dichter bij ons zijn dan ik ooit had beseft.’

Tot slot

Tekst Laat LV 88:63 nog eens voorlezen.

Getuigenis Als u zich daartoe gedrongen voelt, geef dan uw getuigenis van de Heiland. Misschien
kunnen enkele jongevrouwen in uw klas ook hun getuigenis geven. Vraag de jongevrouwen
tot Christus te naderen en zijn belofte, dat zij Hem zullen vinden, te ontvangen.
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Geestelijke gaven Les

2

DOEL Iedere jongevrouw begrijpt dat de ontwikkeling van haar geestelijke gaven een rijk leven
teweeg brengt, niet alleen voor haarzelf maar ook voor anderen.

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potloden voor de klasleden.

2. Neem een papiertje voor elke jongevrouw en schrijf daarop de tekst: ‘Veronachtzaam de
gave in u niet’ (1 Tim. 4:14). U kunt het papiertje oprollen en er een lintje om doen. 
Doe de rolletjes in een doos en pak ze in als een cadeautje.

3. Vraag drie jongevrouwen om wat te vertellen over de drie geestelijke gaven uit het eerste
gedeelte van de les.

4. U kunt verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten die u hebt
uitgekozen voor te lezen of te vertellen.

Leerkracht Bestudeer ter voorbereiding op de les Leer en Verbonden 46:7–29. Het kan nodig zijn om dit
materiaal over twee lesperioden te verdelen.

Onze Hemelse Vader heeft zijn kinderen geestelijke gaven geschonken

Zet de ingepakte doos op een tafel of stoel voor in de klas.

• Als er in deze doos een cadeautje voor je zat, wat zou je dan graag willen hebben?

Geef de jongevrouwen een paar minuten om te antwoorden. Wijs erop dat er verschillende 
soorten geschenken zijn. Sommige kunnen worden ingepakt, maar andere zijn ontastbaar. 
Die kunnen we niet vasthouden of aanraken.

Vertel dat de profeet Joseph Smith het volgende over enkele van de belangrijkste ontastbare
geschenken heeft gezegd:

‘Wij geloven in de gave van de Heilige Geest, die we thans evenzeer genieten als in de
dagen van de apostelen (. . .) wij geloven ook in profetie, in tongen, in visioenen en openba-
ringen, in gaven en in genezing; en dat we deze dingen niet kunnen genieten zonder de
gave van de Heilige Geest’ (History of the Church, deel 5, blz. 27).

President Marion G. Romney heeft het volgende commentaar gegeven op die woorden van
de profeet:

‘Dus iemand die nooit de gave van de Heilige Geest heeft ontvangen, kan ook nooit door
die kracht wonderen verrichten.

Wij weten dat er slechts één manier is waarop we de gave van de Heilige Geest kunnen
ontvangen, en wel door de voorgeschreven verordeningen van de doop door onderdompe-
ling voor de vergeving van zonden en handoplegging voor de gave van de Heilige Geest’ 
(Conference Report, april 1956, blz. 72; of Improvement Era, juni 1956, blz. 424).

Wijs erop dat elk lid van de kerk, daar hij of zij de gave van de Heilige Geest heeft ontvangen,
er recht op heeft bepaalde geestelijke gaven te ontvangen.

Bordbespreking Vertel dat de Schriften ons leren, wat die geestelijke gaven zijn. Laat de jongevrouwen 
LV 46:8–26 lezen. Schrijf de genoemde geestelijke gaven op het bord.

Aanschouwelijk
onderwijs en 
bespreking
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U zult geen tijd hebben alle gaven grondig te bespreken. Besteed echter wel enkele minuten 
aan het bespreken van enkele ervan. Drie jongevrouwen moeten zich erop voorbereid 
hebben om iets te vertellen over de volgende geestelijke gaven. Als een jongevrouw een 
ervaring heeft gehad met een geestelijke gave, zoals genezing, wil ze die misschien aan de 
klas vertellen in plaats van, of ter aanvulling op, de voorbeelden.

De gave van profetie

Reed Smoot, van 1903 tot 1933 senator uit Utah, hoorde als kleine jongen eens hoe Brigham
Young een profetie uitsprak die jaren later letterlijk in vervulling ging.

‘Brigham Young was naar Provo gekomen en had op een conferentie gezegd dat de dag zou
komen dat de stem van de mens eens van New York tot San Francisco gehoord zou 
kunnen worden. (. . .)

De moeder van Reed had hem meegenomen naar die vergadering en op weg naar huis zei
hij, doelend op wat president Brigham Young had gezegd: “Dat is een reuze leugen. Dat
kan nooit. Het is onmogelijk.” Maar zijn moeder, die zeer gelovig was, zei tegen haar zoon:
“Jij zult de vervulling van wat de president heeft gezegd nog meemaken.” Daar geloofde
hij niets van. De jaren gingen voorbij en in de tijd dat hij zitting in de senaat van de 
Verenigde Staten had, werd er een radionetwerk opgebouwd dat het mogelijk maakte om
van New York tot San Francisco te spreken. Dat project werd onder leiding van zijn
collega’s in de senaat uitgevoerd. Toen het netwerk klaar was en het met de nodige festi-
viteiten in gebruik zou worden genomen, werd senator Smoot uitgenodigd om naar 
New York te gaan en als eerste zijn stem over het voltooide netwerk te laten horen. Dat
gebeurde, en zijn stem werd door heel Noord-Amerika duidelijk gehoord.

Zo leefde hij lang genoeg om zelf die oude belofte van president Brigham Young in Provo
letterlijk te vervullen’ (Bryant S. Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers, blz. 207).

De gave van geloof om genezen te worden

Het volgende verhaal verscheen in De Ster kort na president Joseph F. Smiths bezoek aan
Nederland in 1906:

‘Het was op 7 augustus 1906, dat president Smith en zijn gezelschap in Rotterdam 
aankwamen, na twee dagen tevoren in Antwerpen te zijn ontscheept. Er woonde daar een
elfjarige jongen, Jan Roothoff, die al jaren heel erg met zijn ogen sukkelde. Zijn moeder en
hij waren trouwe kerkleden; de jongen verloor langzaam zijn gezichtsvermogen en kon niet
meer naar school. Hij zei tegen zijn moeder: “De profeet heeft de meeste macht van alle
zendelingen op aarde. Ik geloof zeker dat mijn ogen beter worden als u mij meeneemt naar
de vergadering en hij in mijn ogen kan kijken.” Omdat hij dat zo graag wilde, nam zijn
moeder hem inderdaad mee. Zoals de gewoonte was, posteerde president Smith zich aan
het eind van de vergadering bij de deur, schudde de vertrekkenden de hand en sprak hen
bemoedigend toe. Toen Jan Roothoff aan de hand van zijn moeder en met een verband voor
zijn ogen bij hem kwam, nam president Smith hem bij de hand en sprak hem vriendelijk toe.
Toen tilde hij het verband wat op, keek vol deernis in de ontstoken ogen en zei iets in het
Engels dat de jongen niet kon verstaan. Voor hem was dat echter voldoende. President
Smith had precies gedaan waar de jongen al zijn geloof op had gevestigd, en het verging hem
ook naar zijn geloof. Eenmaal thuis riep hij vol vreugde uit: “Moeder, mijn ogen zijn beter;
ik voel geen pijn meer. Ik kan nu goed zien, en ver ook.” Na deze gebeurtenis kon de 
jongen weer naar school’ (Life of Joseph F. Smith, Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: 
Deseret Book Co. , 1969], blz. 397).

Presentatie van 
jongevrouwen

Getuigenis van 
Jezus Christus

Geloof in andermans 
getuigenis

Wijsheid
Kennis
Geloof om te genezen
Geloof om genezen 

te worden

Wonderen
Profetie
Onderscheiden van 

geesten
Spreken in talen
Uitlegging van talen
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De gave van openbaring

Eliza R. Snow en enkele vrienden en vriendinnen, waaronder de profeet Joseph Smith,
bespraken de opstanding, en de relatie van de mensen op aarde met hun Vader in de hemel.
Kort na dat gesprek schreef Eliza de tekst van de lofzang ‘O, mijn Vader’. Wilford Woodruff,
de vierde president van de kerk, heeft over die lofzang gezegd:

‘Wat onze positie betreft voor we hier kwamen, wil ik nog zeggen dat wij bij de Vader en de
Zoon woonden, zoals dat in de lofzang “O, mijn Vader”, die hier zojuist is gezongen, 
wordt uitgedrukt. Die lofzang is een openbaring. (. . .) Er zijn heel veel zusters die de geest
van openbaring hebben. Er is geen enkele reden waarom ze niet geïnspireerd zouden
worden’ (Millennial Star, 9 april 1894, blz. 229).

Citaat Lees het volgende citaat voor:

‘Er is onderscheid in onze gaven en mogelijkheden; sommige zijn meer zichtbaar en opval-
lend dan andere (. . .) We hebben allen ten minste één gave, en de uitnodiging om “ernstig
naar de beste gaven” te streven (LV 46:8)’ (Neal A. Maxwell, Conference Report, oktober
1976, blz. 15; of Ensign, november 1976, blz. 14).

Voor de leerkracht Als u dit materiaal over twee lesperiodes verdeelt, eindigt hier de eerste les.

We kunnen geestelijke gaven herkennen en ontwikkelen

Tekstbespreking Schrijf LV 46:11 op het bord.

• Wat wordt elke jongevrouw volgens dit vers geschonken?

Vertel hun dat weten welke geestelijke gaven we hebben, ons zelfvertrouwen kan geven en
ons kan helpen anderen bij te staan.

• Hoe kan je de geestelijke gave(n) die je gekregen hebt herkennen?

De volgende antwoorden zijn mogelijk:

1. Bid en vraag om hulp

2. Zorg dat je je patriarchale zegen krijgt. Die maakt je misschien attent op sommige geeste-
lijke gaven.

3. Let op welke eigenschappen en talenten je van nature lijkt te hebben.

4. Aanvaard de roepingen die je van priesterschapsleiders krijgt.

5. Let op de complimentjes die je van anderen krijgt.

• Hoe kun je nog meer gaven van de Geest verkrijgen?

Mogelijke antwoorden:

1. Zie wat de Schriften en de boodschappen van de kerkleiders over die gave te zeggen
hebben.

2. Kijk naar anderen die dezelfde gave hebben.

3. Oefen het gebruik van die gave.

Stel dat een jongevrouw pas geroepen is om de les te geven in een zondagsschoolklas en ze 
wil de gave van lesgeven graag ontwikkelen.

• Wat zou deze jongevrouw, volgens Alma 17:2–3, kunnen doen om de gave van lesgeven
met kracht en gezag te verkrijgen?

• Wat zou ze nog meer kunnen doen? (Materiaal over onderwijzen bestuderen, goede leer-
krachten observeren.)

Schrijf de antwoorden van de cursisten in het kort op het bord.

Vraag de jongevrouwen erop te letten hoe ouderling Matthew Cowley een van zijn geestelijke 
gaven ontwikkelde toen hij op zending was onder de Maori’s.

‘Ik studeerde verschillende weken lang elke dag elf uur. Ik las het Boek van Mormon in het
Maori, en mijn studie werd versterkt door vasten en gebed; en op mijn twaalfde zondag
hield ik mijn eerste toespraak in de Maoritaal. Zij die de roeping om onze Heer en Heiland
Jezus Christus te dienen aanvaarden, spreken inderdaad met nieuwe tongen.

‘Ik heb jonge zendelingen gezien in Samoa en in Tonga en in Nieuw-Zeeland en in Hawaii,
die binnen zes maanden een toespraak konden houden in de taal van de mensen onder wie
ze werkten – jonge mannen en vrouwen die niet veel onderwijs hadden genoten voordat ze
op zending ge roepen werden, maar deze jonge mannen en vrouwen, in Gods hand 

Verhaal en 
bespreking

Voorbeeld uit 
de Schriften
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geplaatst, en gekneed als klei in de hand van de pottenbakker, ontvingen de gaven die hun
beloofd waren’ (Conference Report, oktober 1948, blz. 156; of Improvement Era, november
1948, blz. 699).

• Wat was één van de gaven van Matthew Cowley?

• Wat deed hij om die te ontwikkelen?

Geestelijke gaven brengen verantwoordelijkheid en zegeningen met zich mee

Tekstbespreking Schrijf de volgende woorden en teksten op het bord:

Streven (LV 46:8) Welzijn (LV 46:9, 26) Beroemen (LV 84:73)

Geef elke jongevrouw potlood en papier. Laat elk van hen de teksten opzoeken en opschrij-
ven wat de Schriften zeggen over de woorden, die ze gevonden hebben.

• Hoe moet je de geestelijke gaven die je gegeven zijn gebruiken?

Laat de jongevrouwen vooral goed begrijpen dat geestelijke gaven voor het welzijn van
allen gegeven worden. Als zij een gave begeren, moeten zij het doel van die gave begrijpen
en de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat. Als een jongevrouw, bijvoorbeeld, 
de gave van kennis heeft ontvangen of van getuigenis, dan mag ze die evenmin voor zich-
zelf bewaren als een priesterschapsdrager die de gave van genezing heeft, zijn gave mag
verbergen.

Leerkracht en tekst Laat de jongevrouwen 1 Tim. 4:14 opzoeken.

Vertel hun dat Timoteüs een gelovige jongeman was, aan wie Paulus het evangelie had
onderwezen. Toen hij lid werd van de kerk, ontving hij de gave van de Heilige Geest door
handoplegging, en door de Heilige Geest werd hij gezegend met geestelijke gaven. 
Paulus ging door met zijn zendingswerk in andere plaatsen en vertrouwde de leiding van
de kerk in de stad Efeze aan Timoteüs toe. Later schreef Paulus Timoteüs een brief om hem
te bemoedigen en verdere instructies te geven.

Lees 1 Tim. 4:14 voor. Spoor de jongevrouwen aan om onder gebed hun geestelijke gaven te
overwegen. Geef hun de verzekering dat elke jongevrouw een gave heeft ontvangen. 
Evenals Timoteüs mag ze deze gave niet verwaarlozen. Onze gaven moeten ontdekt en
gebruikt worden.

Rolletjes Laat een van de jongevrouwen de doos openmaken, die u zo mooi hebt ingepakt en geef
elk klaslid een rolletje.

Toepassing van de les

Vraag de jongevrouwen ernstig naar geestelijke gaven te zoeken en te trachten die te 
ontwikkelen. Spoor hen aan in hun dagboek te schrijven over de groei die ze ervaren in hun
zoeken naar, het ontwikkelen en het met anderen delen van die gaven.
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Het koninkrijk Les

van God opbouwen 3

DOEL Elke jongevrouw laten inzien dat ze door persoonlijke opoffering het koninkrijk van God
kan helpen opbouwen.

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potloden voor de klasleden.

2. Naar keuze: Maak voor iedere jongevrouw een afschrift van Matt. 6:33, of één van de
andere citaten die in de les gebruikt worden, om mee naar huis te nemen.

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

Inleiding

Verhaal Ouderling Thomas S. Monson van de Raad der Twaalf vertelt het volgende verhaal over
dienstbetoon en opoffering:

‘José Garcia kwam uit Mexico. In armoede geboren doch gekoesterd in het geloof, bereidde
José zich voor op een zendingsoproep. Ik was net aanwezig toen de aanbeveling voor zijn
zending binnenkwam. Er stond in: “Broeder Garcia zal met grote opoffering voor het gezin
kunnen dienen, want hij levert een grote bijdrage in het onderhoud van het gezin. Hij heeft
slechts één bezit – een postzegelverzameling waar hij zeer op gesteld is – maar die hij zo
nodig bereid is te verkopen om zijn zending te financieren.”

‘President Kimball luisterde aandachtig terwijl dit hem werd voorgelezen en antwoord
de toen: “Laat hem zijn postzegelverzameling verkopen. Zo’n offer zal een zegen voor hem
zijn.”’ (Conference Report, oktober 1978, blz. 83; of Ensign, november 1978, blz. 56).

Wijs erop dat jongevrouwen, als dochters van God, de verantwoordelijkheid hebben het
koninkrijk van God op aarde te helpen opbouwen. Het koninkrijk van God is De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Die verantwoordelijkheid kan soms
grote offers van hen vergen.

Door offers te brengen bereiden wij ons voor op wonen in de tegenwoordigheid 
van God

Bespreking Wijs erop dat het opbouwen van het koninkrijk van God hier op aarde offers eist van vele
mensen

• Wat bedoelen we met offers?

Schrijf de ideeën die de jongevrouwen naar voren brengen op het bord. Enkele voorbeelden
zijn:

1. Een offerande voor God brengen.

2. Iets opgeven wat waarde voor je heeft.

3. Tijd, talenten en bezittingen afstaan zonder daar iets voor terug te willen hebben.

Leg uit dat offerande ‘de kronende proef van het evangelie’ is. Het betekent ‘onze tijd, onze
aardse bezittingen en onze energie wijden aan de verbreiding van Gods werk’ (Zie Evange-
liebeginselen, blz. 140).

Tekstbespreking Laat de klasleden Matt. 6:33 opzoeken en lezen.

• Welk verband bestaat er tussen deze tekst en offerande?

Neem enkele minuten om de tekst te bespreken. Breng de volgende punten in de bespreking
naar voren.

1. De mens is altijd beproefd om te zien of hij bereid is persoonlijke verlangens en genoe-
gens op te geven en de dingen van God voorop te stellen in zijn leven.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA
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2. Jezus heeft het volmaakte voorbeeld van offerande gegeven toen Hij bereidwillig zijn
leven gaf opdat wij verlost konden worden van de lichamelijke dood door de opstanding
en van onze zonden door bekering. Ook anderen hebben hun leven geofferd opdat wij
het evangelie mochten hebben.

Leerkracht Vertel dat wij wellicht niet ons leven voor het evangelie hoeven te geven, maar bereid moe-
ten zijn op andere wijze offers te brengen.

• Noem enkele offers die van ons gevraagd worden. (Onze tijd en energie geven voor een
roeping in de kerk, het overwinnen van angst zodat wij het evangelie kunnen uitdragen,
tiende betalen aan de Heer, tijd nemen om in de Schriften te lezen en onze naasten dienen,
de goedkeuring van onze vrienden opgeven wanneer we wereldse manieren en gewoonten
niet willen navolgen.)

Wijs erop dat we alleen zoals onze Hemelse Vader en Jezus Christus kunnen worden door
het koninkrijk van God op te bouwen door onze persoonlijke toewijding en opoffering.

Citaat Lees de volgende woorden van de profeet Joseph Smith voor over opoffering:

‘Laten we hier vaststellen, dat een godsdienst die niet het offer vraagt van alle dingen nooit
voldoende kracht heeft om het geloof op te wekken dat nodig is voor het leven en voor de
zaligmaking; want vanaf het allereerste bestaan van de mens, kon het geloof dat nodig is
om het leven en de zaligmaking te genieten, nooit zonder het offer van alle aardse dingen
worden verkregen. Door dit offer, en door dit offer alleen, heeft God beschikt dat de mens
het eeuwige leven zou genieten. (. . .)

‘Het is tevergeefs dat mensen zich verbeelden erfgenaam te zijn, of erfgenaam te kunnen
zijn samen met hen die alles opgeofferd hebben, en aldus geloof en genade bij God 
verkrijgen ten einde het eeuwige leven te verwerven, tenzij zij Hem hetzelfde offer brengen
en door dat offer de wetenschap verkrijgen dat zij door Hem geaccepteerd worden’ 
(Lectures on Faith, verzameld door N. B. Lundwall, blz. 58).

Leerkracht Leg uit dat het volk van de Heer altijd en op vele manieren zware offers heeft gebracht, van-
wege hun geloof en hun werken. Sommigen hebben ontberingen en bespottingen terwille
van hun geloof ondergaan. Sommige nieuwe bekeerlingen zijn door hun familie verstoten
omdat ze lid werden van de kerk. Velen hebben hun baan verloren; sommigen hebben hun
leven verloren.

Spoor de jongevrouwen aan om de klas te vertellen over een persoonlijke ervaring met
opoffering, of een waarover ze gehoord hebben.

Vertel hun dat de Heer gezegd heeft dat onze offers niet onopgemerkt blijven. 
Laat de jongevrouwen Matt. 19:29 lezen. Bespreek de belofte die aan degenen die offers
brengen, is gegeven.

Wijs erop dat naarmate ons getuigenis van het evangelie sterker wordt, wij in staat zijn
grotere offers te brengen voor de Heer en voor anderen.

Wij kunnen onze tijd, talenten en middelen gebruiken om het koninkrijk op te bouwen

Verhaal Vertel het volgende verhaal:

Zuster Villafranca woonde in San Fernando in Mexico, ver van een wijk of gemeente. 
Maar ze vond een manier om het koninkrijk in haar streek op te bouwen. Ze vroeg een groep
van vijftig mensen – dertig van hen waren onderzoekers – bij haar thuis te komen om de
zendelingen het evangelie te horen onderwijzen. De zendeling die hen onderwees, heeft
verteld wat er gebeurde:

‘Toen ik met de bespreking begon, heerste er een gespannen stilte. Iedereen luisterde met
oprechte belangstelling. Toen ik vragen ging stellen aan de klas, leek het alsof ze de 
antwoorden van tevoren uit hun hoofd hadden geleerd, en ik merkte dat ik steeds enthou-
siaster werd naarmate het duidelijk werd dat ik niet één gulden onderzoeker had, 
maar een hele kamer vol. Toen het tijd werd te vragen of ze, nadat ze gestudeerd, gebeden
en naar de rest van de lessen geluisterd hadden, gedoopt zouden willen worden, werd ik
met een koor van “Si” begroet (. . .)

‘Nu, zes jaar later, is er een gemeente van bijna 200 leden in San Fernando. Die gemeente
bestaat vanwege het zendingswerk van één vastberaden zuster, die niet bang was anderen
over het evangelie te vertellen en dat te doen met het geloof dat aan alle wonderen
voorafgaat’ (Glenn V. Bird, ‘Miracle at San Fernando’, New Era, januari 1977, blz. 28–29).

Activiteit • Wat heeft de Heer jullie gegeven om te gebruiken bij de opbouw van zijn koninkrijk?
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Geef elke jongevrouw potlood en papier. Laat hen enkele van hun talenten en middelen
opschrijven en hoe ze die zouden kunnen gebruiken om het koninkrijk van God op aarde te
helpen opbouwen. Laat hen niet hun naam op het papier schrijven. Haal de blaadjes op en
lees ze aan de klas voor. Bespreek andere manieren waarop deze talenten en middelen
gebruikt kunnen worden voor de opbouw van Gods koninkrijk.

Leerkracht Wijs erop dat we allen talenten en middelen hebben, die we kunnen gebruiken om het
koninkrijk van God – De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – 
op te bouwen. Misschien kunnen we iemand die behoeftig is van eten en kleding voorzien,
of onderdak geven aan iemand die dakloos is. Wanneer we onze tiende en andere gaven
betalen helpen wij het koninkrijk op te bouwen. Er kunnen momenten zijn waarop ons
gevraagd wordt nog meer te geven, om een nog groter offer te brengen. Hoewel de meesten
van ons niet gevraagd zal worden alles wat we hebben aan het werk van de Heer te geven,
moeten we toch bereid zijn om dat desgevraagd te doen.

Verhaal Zuster JoAnn Ottley, de vrouw van Jerold D. Ottley, dirigent van het Tabernakelkoor, heeft
het volgende verhaal verteld:

‘De Heer gaf mijn man en mij bijzondere talenten op muzikaal gebied. Wij hebben ons
gehele leven besteed aan onze studie en aan het ontwikkelen van deze gaven. Wij hebben
vele beslissingen moeten nemen in verband met het gebruik van die talenten. Toen wij in
Europa waren voor onze studie, beseften wij dat wij een bijzonder belangrijk en moeilijk
besluit moesten nemen. Wij wisten beiden dat als we in Europa bleven, wij vele kansen
zouden krijgen voor een succesvolle carrière. Voor alles wilden wij echter doen wat de Heer
van ons verlangde. Wij wilden gehoorzaam zijn, en boven alles verlangden wij ernaar door
de Heer gebruikt te worden bij het opbouwen van zijn koninkrijk hier op aarde.

‘We vastten en baden herhaaldelijk om de leiding van de Geest en om de wil van de Heer te
weten. Ons antwoord kwam tijdens een avondmaalsdienstna een periode van vasten. 
Wij hadden beiden dezelfde aanwijzingen gekregen van de Geest: dat ons werk thuis was.
Wij moesten terugkeren naar de Verenigde Staten.

‘Er volgden nog meer maanden van studie, voorbereiding en beproeving. Toen maakte de
Heer het mogelijk voor ons om naar Salt Lake City terug te keren. Ik werd lid van het
Tabernakelkoor, terwijl mijn man zich bij de muziekafdeling van de University of Utah
voegde.

‘Korte tijd daarna werd mijn man door het Eerste Presidium geroepen als dirigent van het
Tabernakelkoor. De Heer had ons inderdaad voorbereid op bijzonder dienstbetoon’ 
(De HLD-vrouw – Deel B, blz. 74).

Bespreking Laat de jongevrouwen bespreken waarom het belangrijk is dat wij onze tijd, talenten en
middelen gebruiken om het koninkrijk van God op aarde op te bouwen.

Citaat Lees als samenvatting het volgende citaat voor.

‘We hebben bij de doop een verbond gesloten om de Heer lief te hebben en te dienen, 
zijn geboden te onderhouden en de zaken van zijn koninkrijk in ons leven voorop te stellen.
Daar staat echter tegenover dat Hij ons het eeuwig leven in het koninkrijk van zijn vader
heeft beloofd. (. . .)

‘De wet van offerande betekent dat we bereid zijn alles wat we hebben op te offeren ter
wille van de waarheid – ons karakter en onze reputatie; onze eer en applaus; onze goede
naam; ons huis, onze landerijen, en ons gezin; alles, en zo nodig zelfs ons leven (. . .)

‘Ons wordt niet altijd gevraagd de hele wet van toewijding na te leven en al onze tijd, 
talenten en middelen te geven om het aardse koninkrijk van de Heer op te bouwen. 
Van weinigen van ons wordt er gevraagd veel van wat we bezitten op te offeren en op dit
moment is er slechts een enkele martelaar voor de zaak van de geopenbaarde godsdienst.

‘Maar (. . .) we moeten in staat zijn deze wetten ten volle na te leven als dat van ons
gevraagd wordt’ (Bruce R. McConkie, Conference Report, april 1975, blz. 74–75; of Ensign,
mei 1975, blz. 50).

Tot slot

Getuigenis Getuig tot de jongevrouwen dat onze tijd, talenten en middelen eigenlijk niet van ons zijn,
maar van de Heer. De grootste vreugde die we hier op aarde kunnen krijgen, is die dingen
te gebruiken om het koninkrijk van God op te bouwen. Als we die offers met een gewillig
hart brengen, heeft de Heer beloofd dat we nu grotere zegeningen en het eeuwige leven in
de komende wereld zullen ontvangen.
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Toepassing van de les

1. Spoor de jongevrouwen aan om thuis te bespreken wat ze samen en individueel kunnen
doen om de Heer beter te dienen door de offers te brengen die Hij van hen vraagt.

2. Stel voor dat elke jongevrouw op de eerstvolgende vastenzondag vast en bidt om te
weten te komen hoe ze haar tijd, talenten en middelen kan gebruiken om Gods koninkrijk
te helpen opbouwen.

3. Geef elke jongevrouw een kopie van Matteüs 6:33, of een kopie van een van de citaten in
de les, om haar eraan te herinneren haar tijd, talenten en middelen te besteden aan 
rechtvaardige doeleinden.



13

Je goddelijke taak 
als vrouw vervullen
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Gehoorzaamheid aan de geboden helpt ons Les

onze goddelijke taak te vervullen 4

DOEL Elke jongevrouw laten begrijpen dat het al of niet gehoorzamen van de geboden van God
de wijze beïnvloedt waarop ze haar goddelijke taak vervult.

VOORBEREIDING 1. Maak voor elke jongevrouw een kopie van het uitreikblad dat aan het eind van de les te 
vinden is.

2. Zorg voor een pen of potlood voor elke jongevrouw.

3. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om door u geselecteerde teksten,
verhalen en citaten voor te lezen of te vertellen.

Voor de leerkracht Deze les is in de allereerste plaats een workshop. Reserveer voldoende tijd voor klasacti-
viteiten en besprekingen.

Inleiding

Leerkracht Wijs erop dat we in een wereld leven van oorzaak en gevolg. Vraag de jongevrouwen wat
het gevolg zou zijn als ze 1) te laat opbleven, 2) te laat op school kwamen, 3) een 
verkeersregel overtraden, 4) te veel aten, 5) onvriendelijk waren, 6) anderen toelachten, 
7) zich goed voorbereidden op een examen, 8) aan de piano oefenden, 9) aan sport deden, of
10) fietsten met een lekke band.

Wijs erop dat het beginsel van oorzaak en gevolg zijn uitwerking heeft op alle aspecten van
ons leven.

Leg uit dat dit beginsel niet alleen op lichamelijk, maar ook op geestelijk gebied werkt. 
De Heer heeft ons geboden gegeven voor onze bescherming en leiding. Als we ons aan deze
geboden houden, zullen we gezegend worden en alles ontvangen wat de Heer ons voor
ons welzijn heeft beloofd. We zullen gelukkiger zijn en zullen de vrede en vreugde genieten
die aan de gehoorzamen beloofd zijn. Als we ervoor kiezen de geboden te overtreden, 
kiezen we ook voor de ermee gepaard gaande ellende, zowel nu als in het hiernamaals.

Citaat Lees het volgende citaat voor:

‘De trend van onze tijd is de vrije moraal. Een zeer populaire rubriek in een van onze 
voornaamste dagbladen laat zien hoe de idolen van de film, de helden uit de sportwereld 
– zij die vele jonge mensen graag willen nastreven – de wetten van God tarten en zondige
praktijken wegredeneren, en dat alles schijnbaar zonder kwade gevolgen. Geloof er maar
niets van! Er komt een tijd van afrekenen, een tijd dat de balans wordt opgemaakt. (. . .) Dat
wordt de dag des oordeels genoemd, het eindexamen van het leven. Zijn we erop voorbe-
reid? Zijn we tevreden met ons gedrag?’ (Thomas S. Monson, ‘The Lighthouse of the Lord’,
New Era, juli 1980, blz. 18.)

Overtreding van de geboden weerhoudt ons ervan onze goddelijke taak te vervullen

Leerkracht Wijs erop dat Satan ons tracht te weerhouden onze geestelijke taak als vrouw en hulpe,
moeder en lerares te vervullen. Een van de manieren waarop hij dit doet, is ons aan te sporen
de geboden te overtreden. Hij weet dat wij rechtschapen moeten leven om deze taak te
kunnen vervullen zoals de Heer dat van ons vraagt.

Activiteit Deel de kopieën van het uitreikblad uit.

Laat de jongevrouwen om de beurt een gebod oplezen van de linkerkolom van de lijst,
gevolgd door de bijbehorende overtreding in de tweede kolom: 1 (in kolom 1) en 5 
(in kolom 2), 2–12, 3–10, 4–6, 5–11, 6–4, 7–3, 8–1, 9–13, 10–14, 11–2, 12–9, 13–8, 14–7.

Bespreking Vraag de jongevrouwen hoe elk punt in kolom 2 hun vermogen om hun goddelijke taak te
vervullen door hun handelen of houding kan beïnvloeden.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA
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Citaat Lees het volgende voor van president N. Eldon Tanner:

‘Moeders, dochters en vrouwen: waar ik nadruk op wil leggen is dat Satan er alles aan zal
doen om u te vernietigen, omdat u het in u heeft een grote invloed ten goede te zijn voor
uw naasten. U kunt het u niet veroorloven het met hem op een akkoordje te gooien. 
U moet de moed, de kracht, het verlangen en de vastbeslotenheid ontplooien om te leven
zoals uw Heer wil dat u leeft: een goed, rein leven. Meisjes, wees deugdzaam, zodat je een
fijne jongeman waardig zult zijn die evenzo een rein leven leidt, zodat jullie naar het huis
van de Heer kunnen gaan om voor tijd en eeuwigheid in de echt te worden verbonden, en
een thuis te scheppen waar God graag zijn geestkinderen naar toestuurt’ (N. Eldon Tanner,
Conference Report, oktober 1973, blz. 126; of Ensign, januari 1974, blz. 8).

Bespreking • Waarom wil Satan de vrouwen vernietigen die hun goddelijke taak vervullen?

Bespreek met de jongevrouwen dat Satan het gezin – dat centraal staat in het plan van
zaligheid – wil vernietigen. Als hij het gezin kan vernietigen door ons het verbond te laten
verbreken dat we in ons voorsterfelijk bestaan met de Heer hebben gesloten, slaagt hij in
zijn opzet om het plan te verijdelen van God, dat aan Adam en Eva werd gegeven en dat
op al hun zonen en dochters van toepassing is. De Heer wil dat zijn zonen en dochters hun
goddelijke taak vervullen, zodat zijn geestkinderen in rechtschapen gezinnen kunnen 
worden grootgebracht.

• Wie worden er allemaal getroffen als iemand de geboden overtreedt?

Gehoorzaamheid aan de geboden helpt ons onze goddelijke taak te vervullen

Leerkracht Wijs erop dat, als we begrijpen wat onze goddelijke taak is, we de verleiding om de geboden
te overtreden kunnen weerstaan. We kunnen extra voorzichtig zijn zodat we niet bedrogen
worden door de kwade invloeden die ons omringen.

Vraag de jongevrouwen wat ze eraan kunnen doen de verleidingen om de geboden te over-
treden te weerstaan. Laat hen dat onderaan hun uitreikblad schrijven. Enkele voorbeelden 
van goede antwoorden:

1. Leren wat de geboden van de Heer zijn en die gehoorzamen.

2. Verstandige keuzen doen in ons dagelijks leven.

3. De juiste vriend(inn)en kiezen.

4. De profeet en andere kerkleiders volgen.

5. De Schriften bestuderen.

6. De juiste mensen tot voorbeeld nemen.

7. Fatsoenlijke kleding dragen.

8. Zich realistische doelen stellen, zowel op korte als op lange termijn, en hard werken 
om ze te bereiken.

9. De juiste omgeving kiezen om in te werken.

10. De juiste soort ontspanning kiezen.

11. Anderen dienen.

12. Ons getuigenis versterken.

Tot slot

Leerkracht Vertel dat onze profeten ons eraan blijven herinneren dat de wetten van de Heer eeuwig
zijn en niet zonder eeuwige gevolgen kunnen worden genegeerd. Een van de gevolgen van
het overtreden van de geboden van de Heer is dat we onze goddelijke taak niet kunnen
vervullen op een wijze die de Heer welgevallig is.

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

‘Ik hoop van harte dat de jongevrouwen en vrouwen en de mannen en jongemannen van
de kerk diep van het water des levens zullen drinken en hun leven zullen toesnijden op de
prachtige taak die de Heer ieder heeft toebedeeld.

‘( . . . ) Wat een voldoeninggevend leven kunnen we leiden! Wat een fijn gezin kunnen we
grootbrengen en opvoeden! Wat een hemelse toekomst hebben wij!’ (Spencer W. Kimball,
‘The Lord’s Plan for Men and Women’, Ensign, oktober 1976, blz. 5.)

Activiteit en 
bespreking



Toepassing van de les

Stel de jongevrouwen voor hun uitreikblad mee naar huis te nemen en te bestuderen, en
dan één of meer punten te kiezen waarop ze meer kracht nodig hebben. Vraag hun enkele
doelen voor de korte termijn te stellen om alle hindernissen voor hun voorbereiding op het
nakomen van hun goddelijke taak uit de weg te ruimen.
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Kolom 1 – De geboden

1. Wees vruchtbaar en word talrijk.

2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht 
hebben.

3. Heb uw naaste lief; dien elkander.

4. Gij zult niet doodslaan.

5. Bedrijf geen overspel, noch iets dergelijks.

6. Gij zult niet begeren.

7. Eer uw vader en uw moeder.

8. Gij zult de naam van God niet ijdel gebruiken.

9. Heilig de sabbatdag.

10. Spreek geen vals getuigenis.

11. Houd het woord van wijsheid.

12. Laat deugd uw gedachten zonder ophouden 
versieren.

13. Wees eerlijk.

14. Heb de Here, uw God, lief met uw gehele hart,
macht, verstand en sterkte.

Kolom 2 – Manieren waarop de geboden worden overtreden

1. Vloeken, godslasterlijke taal.

2. Roken, gebruik van thee, koffie, alcohol of drugs.

3. Opstandigheid, ongehoorzaamheid, gebrek aan 
respect.

4. Jaloersheid, afgunst, hebzucht.

5. Besluiten niet te trouwen, geen kinderen willen, 
homoseksualiteit.

6. Moord, abortus.

7. Wereldsgezindheid.

8. Stelen, winkeldiefstal.

9. Pornografie, vulgaire grappen en conversatie, onze-
digheid.

10. Zelfzucht, alleen aan jezelf denken.

11. Seksueel prikkelen, vrijen, overspel, onkuisheid en
allerlei perversiteiten.

12. Streven naar roem, erkenning in de wereld, en
onwaardige personen als voorbeeld volgen.

13. Recreatie in plaats van naar de kerk gaan.

14. Roddelen, kwaadspreken, liegen.
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Les Woonmilieu
5

DOEL Elke jongevrouw ernaar laten streven een woonmilieu te scheppen waar de Geest van de
Heer kan vertoeven.

VOORBEREIDING 1. Plaat 5, de Salt Lake-tempel (62433), achterin dit lesboek, of een plaat van de dichtstbij-
zijnde tempel.

2. Zorg voor papier of kaartjes, en potloden of pennen voor de klasleden.

3. Maak het klaslokaal zo gezellig mogelijk voor deze les. Leg een tafelkleed op tafel en zet
er een bloemetje op.

4. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Inleiding

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

‘Ongeacht wat je hoort of leest, ongeacht de verschillen in leefomstandigheden die je bij de
vrouwen om je heen ziet, is het belangrijk dat u, HLD-vrouwen, begrijpt dat de Heer het
moederschap en moeders als heilig beschouwt en zeer hoog acht. Hij heeft zijn dochters de
enorme taak toevertrouwd van het baren en grootbrengen van kinderen.

‘Dat is het grote, onvervangbare werk van de vrouw. Het leven kan geen voortgang vinden
als vrouwen ophouden kinderen te baren. Het sterfelijk leven is een voorrecht en een 
noodzakelijke stap in de eeuwige vooruitgang. Moeder Eva heeft dat begrepen. U moet dat
ook begrijpen. (. . .)

‘Er is al veel gezegd over de sleur en de beperkingen van de rol van de vrouw thuis. Vanuit
het evangelieperspectief is dat echter niet zo. Er is iets goddelijks in ieder nieuw leven. 
Er schuilt een uitdaging in het scheppen van een milieu waarin een kind kan groeien en
zich ontwikkelen. Er is een partnerschap tussen de man en de vrouw in het opbouwen van
een gezin dat tot in de eeuwigheid kan voortduren’ (‘Priviliges and Responsibilities of
Sisters’, Ensign, november 1978, blz. 105–106).

Bespreking • Wat vond president Kimball van de rol van de vrouw thuis?

• Hoe kan een jongevrouw zich er nu op voorbereiden om een woonmilieu te scheppen
waarin de Geest van de Heer kan verblijven?

Een schoon en ordelijk huis nodigt de Geest des Heren uit

Citaat en bespreking Lees het volgende citaat voor:

‘Eén ding dat ons bijzonder opviel toen we in Nederland waren, is dat de huizen in dat
kleine land een heel bijzonder, eigen karakter hebben. De vensterbanken in die roodbakste-
nen huizen met hun rode dakpannen staan altijd vol bloempotten – die gewoonlijk 
geraniums bevatten. Ze hebben grote ramen, die nooit door blinden of schermen bedekt zijn.
Die glimmende, schone ramen dragen het hunne bij aan het sprankelende karakter van de
huizen. Veel huizen hebben een naam. Boven de deur zie je vaak namen als: Zonnehoek,
Zonnestraal, Zonnehuisje, Rustplaats, Vredig Hoekje. Warmte, zonneschijn en gezelligheid,
samen met vrede, rust en tevredenheid! Dat zijn de dingen, die van een huis een thuis
maken!’ (Daryl V. Hoole, The Art of Homemaking, blz. 117–118.)

Vraag de klas wat zij vinden van een schoon en net huis. Sommige jongevrouwen herinne-
ren zich misschien een bepaald huis dat hun een gevoel gaf zoals zuster Hoole beschreven
heeft. Laat hen die ervaring aan de klas vertellen. Help hen om door middel van anderen
de sfeer van een schoon en net huis te ervaren.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA
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Bespreking met plaat Toon de plaat van de tempel. Vraag de jongevrouwen wat op hen de grootste indruk maakt
wat het uiterlijk van de tempel betreft. Sommige klasleden zijn misschien al eens in de tem-
pel geweest. Als dat het geval is, laat hen dan hun indrukken geven van de tempel en het
tempelterrein. Laat de klas zeggen waarom onze tempels volgens hen zo schoon en mooi
gehouden worden.

Tekstbespreking Vraag de jongevrouwen LV 132:8 op te zoeken en te lezen en bespreek dan de volgende
vragen:

• Waarom wil de Heer dat zijn huis een huis van orde is?

• Hoe kunnen schoonheid en reinheid bijdragen tot de orde in het huis van de Heer?

• Hoe denk je dat de instructies van de Heer over orde evenzeer van toepassing kunnen
zijn op ons eigen huis?

Laat de jongevrouwen de volgende teksten opzoeken en lezen: Mozes 3:15; LV 90:18; 
en LV 42:41.

Bespreek de betekenis van deze teksten met betrekking tot orde en reinheid in en om
iemands huis.

Vertel dat orde absoluut noodzakelijk is in de hemel; anders zou er chaos heersen. Orde is
thuis even noodzakelijk.

Activiteit Geef elke jongevrouw papier of een kaartje, en een potlood of pen. Zeg dat de meesten van
ons problemen hebben met alles schoon, goed onderhouden, ordelijk en netjes te houden.
Laat de jongevrouwen iets van zichzelf bedenken dat verbetering behoeft en het op de 
achterkant van het papier of kaartje schrijven. Stel voor om ook een aantal ideeën op te
schrijven die hen zullen helpen om dat te verbeteren.

Citaat Onderstreep hoe belangrijk het is onze voornemens in daden om te zetten door het 
volgende citaat van ouderling Delbert L. Stapley over het vormen van goede gewoonten
voor te lezen.

‘Goede gewoonten krijg je niet zomaar door goede voornemens, hoewel de gedachte aan
de daad vooraf moet gaan. Goede gewoonten worden ontwikkeld in de werkplaats van ons
dagelijks leven. Karakter wordt niet gevormd in de grote momenten van beproeving. 
Dan wordt het alleen maar aan de dag gelegd. De gewoonten, die ons leven leiden en ons
karakter vormen, worden gevormd in de dikwijls rustige, alledaagse routine van het leven.
Zij worden verkregen door oefening’ (Conference Report, oktober 1974, blz. 125; of Ensign,
november 1974, blz. 20).

Leerkracht Leg uit dat als we ons huis schoon en ordelijk houden, de Geest van de Heer en het gezin
daar graag willen vertoeven. Elke jongevrouw kan een groot gevoel van voldoening 
ondervinden als ze er nu al goede huishoudelijke gewoonten op na leert houden. Ze moet
vaardigheden en gewoonten ontwikkelen, die haar in staat zullen stellen haar leven lang
een ordelijk huis te hebben.

Een jongevrouw is andere mensen tot zegen wanneer ze blijmoedig haar taak als huis-
moeder vervult

Leerkracht Leg uit dat men thuis een fijne plek kan maken om te zijn door zich niet alleen te richten op
het interieur, maar ook op de sfeer die er heerst. Zoals president Kimball heeft opgemerkt,
zien veel vrouwen in deze tijd hun huishoudelijke taken als een sleur. Maar als jonge 
vrouwen leren om bereidwillig en blijmoedig voor hun woning en gezinsleden te zorgen,
zullen ze hun gezinsleden zeer tot zegen zijn en van hun thuis een plek maken waar het fijn
is om te verblijven.

Kies uit de volgende praktijkgevallen de meest toepasselijke voor uw klas, of bedenk er 
zelf een.

Praktijkgeval 1

Jolanda heeft twee broertjes en een zusje, die allemaal jonger zijn dan vier. De maaltijden
thuis zijn vaak laat klaar, en het lijkt wel alsof het huis altijd in een toestand van wanorde
verkeert. Jolanda schaamt zich wanneer er vriendinnen langskomen, en ze behandelt haar
moeder onvriendelijk.

• Welke uitwerking heeft Jolanda’s gedrag op de gezinsrelaties?

• Wat zou Jolanda kunnen doen om de situatie te verbeteren?

Praktijkgevallen 
en bespreking
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Praktijkgeval 2

Suzanne koopt het liefst nieuwe kleren, maar heeft slechts weinig zakgeld. Bovendien is het
huishoudgeld thuis ook maar krap. Ze is stuurs en ongelukkig omdat ze maar een beperkte
garderobe heeft.

• Hoe zou Suzanne met de middelen die ze tot haar beschikking heeft haar garderobe
kunnen verbeteren en haar woonmilieu?

Praktijkgeval 3

Anne laat de badkamer vaak vol rommel en vuil achter. Haar zusje klaagt dat ze dagelijks
de vieze badkuip moet schoonmaken, Anne’s vuile kleren moet oprapen, en dat ze de 
spullen niet kan vinden die ze nodig heeft.

• Hoe lijdt de sfeer er thuis onder dat Anne haar fundamentele huishoudelijke plichten
verwaarloost?

Praktijkgeval 4

Sara heeft pianoles en speelt ook tijdens de gezinsavond. Elke week zorgt ze er bereidwillig
voor dat de liederen bij de les passen en oefent ze het spelen ervan om ze goed te kunnen
begeleiden.

• Welke uitwerking hebben Sara’s talent en houding op het geestelijke peil in het gezin?

Praktijkgeval 5

Coline blijkt grote artistieke gaven en creatieve talenten te bezitten. Ze besteedt er uren aan
die verder te ontwikkelen, maar weigert haar kamer netjes te houden. Omdat ze zich zo
interesseert voor haar artistieke talenten, wil ze geen huishoudelijk werk doen. Die houding
is aanleiding tot veel twist en onenigheid thuis.

• Hoe zou Coline haar artistieke gaven en creatieve talenten thuis kunnen gebruiken? 
En in haar eigen kamer?

• Welke uitwerking zou het op Coline’s huisgenoten hebben als ze haar kamer netter hield?

Tot slot

Leerkracht Wijs erop dat de sfeer die ergens heerst de sleutel is tot een gelukkig huisgezin. Iedere 
jongevrouw kan de geest en sfeer thuis positief beïnvloeden. Naarmate een jongevrouw
haar huishoudelijke vaardigheden ontwikkelt en die positief inzet, nodigt ze de Geest van
de Heer uit om thuis aanwezig te zijn.

Aanbevolen activiteiten

Gebruik een doordeweekse activiteitenavond voor instructie en oefening in:

1. eenvoudig naaiwerk.

2. koken of brood bakken.

3. handwerken.

4. plannen van maaltijden, begroten, inkopen doen.

5. kunstreprodukties of gedichten inlijsten.

6. interieurdecoraties maken.

7. stofferen.

8. kleding repareren en verstellen.

9. recepten, hints voor de huishouding en tijdbesparende ideeën.

10. huishoudelijke apparaten repareren.

11. plantenverzorging.

12. wecken en invriezen van voedsel.
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Les Helpen in de huishouding
6

DOEL Elke jongevrouw haar steentje bij laten dragen aan het huishoudelijk werk.

VOORBEREIDING 1. Vraag, met goedkeuring van uw priesterschapsleider, een ouder meisje of een getrouwde 
vrouw om ongeveer vijf minuten te praten over het onderwerp ‘De voordelen van leren 
thuis te helpen’.

2. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om door u geselecteerde teksten,
verhalen en citaten voor te lezen of te vertellen.

Voor de leerkracht De jongevrouwen in uw klas zullen meer over helpen in de huishouding leren als u hen
allen bij het geven van de les inschakelt.

Elke jongevrouw heeft de verantwoordelijkheid in de huishouding te helpen

Verhaal Vertel de jongevrouwen over de volgende ervaring, die door een ouderpaar over hun doch-
ter is verteld:

‘Het was Marja’s beurt om af te wassen, en omdat we geen enkele reden hadden om te 
veronderstellen dat ze haar plicht zou verzaken, gingen we die avond samen uit. Toen we
thuis kwamen, stond de vaat nog in de gootsteen en was Marja diep in slaap.’

Bespreking • Wat denk je dat er door het hoofd ging van de ouders van Marja toen ze ontdekten dat 
de vaat niet gedaan was?

Verhaal Vervolg het verhaal:

‘Het was 11 uur ’s avonds en na wat heen en weer gepraat besloten we Marja wakker te
maken en te vragen de afwas alsnog te doen. (. . .)

‘Marja kon gewoon niet geloven dat haar vader haar midden in de nacht uit bed haalde om
de afwas te doen. Maar haar vader negeerde haar slaperige tegenwerpingen en vertelde
haar rustig en vriendelijk dat de afwas gedaan moest zijn voor ze weer naar bed kon gaan.’

Bespreking • Wat zou je ervan vinden ’s avonds laat wakker gemaakt te worden om een taak uit te 
voeren die je verwaarloosd had?

Verhaal Vervolg het verhaal:

‘De tranen sprongen haar in de ogen en ze begon te huilen. Toen ze haar handen in het
afwas water stopte, mompelde ze boze woorden, die met elk bord nog bozer werden. 
Haar vader bleef de hele tijd bij haar, neuriënd, de krant lezend, hier en daar wat opvegend
– en hielp haar toen ze bijna klaar was door wat borden voor haar af te drogen.

‘Toen de keuken opgeruimd was, sloeg hij zijn armen om haar heen en trok haar naar zich
toe. Teder keek hij haar aan en bedankte haar dat ze de afwas zo keurig had gedaan. 
Toen zei hij: “Marja, ik weet hoe boos ik je vanavond gemaakt heb. Maar toen moeder en ik
weg gingen, beloofde je dat je de afwas zou doen. Dat was jouw taak en toch dacht je er
geen moment aan wat je moeder er wel van moest denken wanneer ze jouw vieze borden
nog zag staan als ze morgenochtend het ontbijt ging klaarmaken. Dan zou ze niet alleen
haar eigen taken moeten doen, maar ook die van jou.”’

Bespreking • Hoe zou het verhaal verlopen zijn als Marja de tweede mijl was gegaan bij haar taken, en 
haar plichten niet had verzaakt?

Verhaal Vervolg het verhaal:

Marja’s vader ging verder: ‘“Marja, je bent me te lief om toe te staan dat je je zo gedraagt. 
Ik heb het beste met je voor. Ik wil je de voldoening laten voelen, die je krijgt als je je plicht
hebt gedaan, je deel hebt bijgedragen en je laten begrijpen hoe anderen over je denken 
als je je plichten verzaakt.”

‘Marja liet haar boosheid varen en sloeg haar armen om haar vader heen. Zelf zei ze er later
over: “Nooit heb ik méér van mijn vader gehouden dan toen”’ (Zie Ron en Sherri Zerker,
‘Teaching Teens Self-Discipline’, Ensign, april 1982, blz. 18).

AANBEVOLEN
LESSCHEMA
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Bespreking • Waarom lijkt het net alsof werk dat we uitstellen steeds moeilijker wordt om te doen?

Leerkracht Vertel dat er in elk huishouden gewerkt moet worden. Elk gezinslid heeft bijgedragen aan
de noodzaak tot dit werk, alleen al door thuis te wonen. De borden zijn niet klaar voor de
volgende maaltijd als ze niet afgewassen worden. Er is geen tuin als die niet geplant en 
verzorgd wordt. Kleren wassen en onderhouden zichzelf niet. Stof en vuil komen schijnbaar
vanzelf overal vandaan, maar er is werk voor nodig om het te laten verdwijnen.

Bespreking • Wat is jouw taak in het huishouden?

• Waarom behoor je dagelijks te helpen thuis?

Citaat Eén van onze kerkleiders heeft ons de volgende raad gegeven: ‘Het is de plicht van kinderen
om hun ouders te gehoorzamen, om te leren, en te helpen met huishoudelijke taken’ 
(Joseph B. Wirthlin, De Ster, april 1981, blz. 143).

Helpen met het werk thuis ontwikkelt je persoonlijkheid

Citaat President Spencer W. Kimball voerde in zijn jeugd thuis veel taken uit. Hij heeft verteld 
hoe dankbaar hij daarvoor was: ‘Ik ben dankbaar voor de ervaring die ik gehad heb onder
leiding van mijn eigen vader om de paardetuigen schoon te maken met zeep, en ze in te
vetten om ze te beschermen. Ik heb de schutting leren schilderen en daarna de watertank,
de graanschuur, het rijtuig, de wagen, en ten slotte het huis. En sinds de tijd dat ik zo nu en
dan een blaar op mijn handen had, heb ik nooit spijt gehad van die ervaringen’ 
(Conference Report, april 1976, blz. 172; of Ensign, mei 1976, blz. 126).

Bespreking • Waarom denk je dat president Kimball dankbaar was dat hem die taken waren gegeven?

• Hoe zou het feit dat hij zo jong had leren werken hem hebben geholpen om zijn taken in
de kerk uit te voeren?

• Hoe kunnen de taken die je nu hebt je later in je eigen gezin helpen?

Verhaal Nadat ze de raad van president Kimball, je huis en bezittingen schoon te maken en op te
knappen, gehoord hadden, ging een gezin de taken verdelen om een moeilijke taak te 
volbrengen.

‘Even ten noorden van Detroit (Michigan) woonde de familie Gearig op een nogal groot
stuk grond, met bomen, veel gazons en een schuur in de achtertuin. Die schuur betekende
veel voor hen. Ze noemen die de “President Kimball schuur”. (. . .)

‘Toen president Kimball ons zei dat we onze huizen moesten opknappen en onze oude
schuren moesten repareren of slopen,’ herinnert broeder Gearig zich, “konden we niet
besluiten of we dat ding nou moesten slopen of niet.” Ze stelden hun beslissing uit door
eerst hun hele huis te schilderen, de veranda op te knappen, en de garage te schilderen. (. . .)

‘Toen besloten ze dat de schuur zou blijven staan, maar dat hij opgeknapt zou worden. 
“We maakten er grapjes over, dat als de schuur eenmaal klaar was, president Kimball
ernaar kon komen kijken. Dan kon hij zien dat wij gedaan hadden wat hij ons gevraagd had
– maar we konden toch echt niet van hem verwachten dat hij zou komen voor het zover
was.”

‘De schuur was een enorme bende – maar ze hadden haar in de kortst mogelijke tijd 
opgeknapt. Iedereen in de familie werkte mee om de schuur te repareren en te schilderen.
“Het was nogal moeilijk de garage te schilderen, omdat die van betonblokken gebouwd is.
Die hebben een ruw oppervlak en nemen dus veel verf op. Ik weet nog goed dat de 
kleintjes ook wilden helpen, dus lieten we hen aan de onderkant werken, zodat ze er goed
bij konden. Ik stond er echter verbaasd over – ze bleven de hele dag doorwerken en het
was die dag erg warm!”

‘Nu spreekt de familie met genoegen en trots over hetgeen zij deden om hun fraaie, oude
huis even mooi te maken als toen het pas nieuw was’ (Orson Scott Card, ‘The Elbow-Grease
Factor: How to Teach Your Children to Love Work’, Ensign, augustus 1978, blz. 61).

Bespreking • Wat heeft de familie eraan overgehouden, behalve een mooi huis?

Vraag de jongevrouwen aan werkprojecten in gezinsverband te denken die vreugde en vol-
doening hebben opgeleverd.

• Hoe ontwikkelen huisgenoten zich op het persoonlijke vlak wanneer ze leren samen te
werken?

• Wat zou je ervan vinden als een medegezinslid altijd zijn taken zou ontduiken?

• Lees Leer en Verbonden 42:42 voor aan de klas.
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Wijs erop dat het lang kan duren voordat de jongevrouwen beseffen dat ze door het uitvoe-
ren van hun taken vooruitgang hebben gemaakt.

Verhaal Vertel de volgende ervaring van een jonge vrouw:

‘Een jonge vrouw kwam thuis van haar eerste jaar aan de universiteit. “Moeder,” zei ze, 
“ik ben zo blij dat je genoeg van me hield om me te leren werken. Hoewel je me van mijn
kindstijd af altijd werk hebt laten doen in huis, heb ik het eigenlijk nooit gewaardeerd tot
het afgelopen jaar. Vijf van de zes jongevrouwen in ons appartement hadden leren 
schoonmaken en koken, zodat het makkelijk viel onze huishoudelijke plichten te doen.
Maar ik had echt medelijden met Jeanette. Ze deed uren over de gewoonste dingen en ze
wist totaal niets van koken.

‘“Ik had op een avond een lang gesprek met haar; ze was helemaal ondersteboven omdat
ze een maaltijd had verknoeid. Er was niets van terecht gekomen, hoewel ze er twee uur
over had gedaan. Ze vertelde me dat ze dit jaar veel tijd had besteed om de dingen te leren,
die ze jaren geleden thuis had moeten leren, en dat ze wrok tegen haar moeder begon te
koesteren. Haar cijfers waren niet zo geweldig, en ze voelde dat het kwam omdat ze zoveel
tijd moest besteden aan de een voudigste dingen, maar die moeilijk voor haar waren.

‘“Ik weet zeker dat haar moeder vond dat ze Jeanette een plezier deed door haar te 
bedienen, maar ik zie wat een fout ze daarmee gemaakt heeft. Daarom waardeer ik jou zo
voor de tijd die je me hebt gegeven en het geduld dat je hebt getoond om me die dingen te
leren”’ (Family Home Evening: Heaven in Our Home [1980–1981], blz. 56–57).

• Hoe zou een verandering in je houding je helpen met de taken die je thuis hebt?

Gast Stel de jonge vrouw voor die de klas gaat toespreken.

Tot slot

Leerkracht Als u de jongevrouwen bij het geven van de les hebt ingeschakeld, wijs er dan op dat daar-
door iedereen de gelegenheid heeft gehad om te leren en te groeien. Vertel hun dat zij die
thuis de verantwoordelijkheid van werk aanvaarden daardoor ook leren en groeien.

Citaat Laat iemand het volgende citaat voorlezen:

‘Ik geloof niet dat mensen gelukkig kunnen zijn als ze geen werk te doen hebben. Men kan
meer een slaaf zijn van luiheid dan van werk. Werk houdt ons bovendien nederig en blijft
ons eraan herinneren dat al onze zegeningen van onze Hemelse Vader komen. (. . .)

‘Het evangelie van het werken is een bijzonder belangrijke leer in de kerk. Als we vroeg in
ons leven leren werken, worden we betere mensen, betere gezinsleden, betere buren 
en betere discipelen van Jezus Christus, die Zelf leerde werken als timmerman’ (Neal A.
Maxwell, ‘Gospel of Work’, Friend van juni 1975, blz. 7).

Toepassing van de les

Spoor elke jongevrouw aan om een klusje in huis te zoeken dat gedaan moet worden naast
haar gewone taken. Vraag haar om de volgende keer te vertellen wat zij en andere mensen
ervan vonden toen dit extra werk gedaan werd zonder dat het werd gevraagd.
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Leven in liefde en harmonie Les

7

DOEL De jongevrouw leren haar huisgenoten christelijker te behandelen.

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potlood voor de klasleden.

2. Vraag een jongevrouw een harmonisch en een disharmonisch akkoord te spelen op een
muziekinstrument – een piano, gitaar of viool, bijvoorbeeld.

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

Inleiding

Laat de aangewezen jongevrouw een akkoord op de piano, gitaar of ander muziekinstrument 
spelen. Vraag de klas er goed op te letten hoe mooi de noten samen klinken. Laat haar 
daarna een akkoord spelen met één of twee valse noten.

Bespreking • In hoeverre is harmonie in het gezin te vergelijken met de twee akkoorden die net 
gespeeld zijn?

• Wat maakt muzieknoten harmonisch?

• Wat maakt gezinnen harmonisch?

• Waarom kan iets of iemand niet alleen harmonie hebben?

Leg uit dat als iedereen samenwerkt in liefde en eenheid, het gezin even harmonisch en
aangenaam is als het eerste akkoord. Bedenk wel dat elk het hare moet bijdragen om de
noten goed te laten samenklinken, of om harmonie in het gezin te krijgen. Als er een valse
noot is, of als een persoon niet doet wat er van hem verwacht wordt, bederft dat het hele
akkoord, of het hele gezin lijdt eronder.

Het gezin is zeer belangrijk

Citaat Lees de volgende woorden van president David O. McKay voor en bespreek de betekenis
ervan voor de jongevrouwen: ‘Geen enkel succes weegt op tegen falen in het gezin.’ (Home:
The Savior of Civilization, J. E. McCulloch [Washington, D. C.: The Southern Co-operative
League, 1924], april 1964, blz. 5).

Voor de leerkracht Wanneer u het volgende deel van de les geeft, moet u wel rekening houden met de achter-
grond en de ervaring van de jongevrouwen. Wees attent op hen die niet uit een gelukkig
gezin komen. Spoor hen aan vaardigheden te oefenen, die een gezin gelukkiger kunnen
maken en een zegen zullen zijn in hun eigen gezin later.

Bespreking Bespreek waarom het gezinsleven zo belangrijk is. Wijs erop dat we meer thuis zijn dan op
enige andere plaats; daarom zijn we meer in de gelegenheid de basisvaardigheden en 
geestelijke eigenschappen thuis te leren. Het gezin is de belangrijkste invloed in het leven
van een jonge vrouw in de kerk. Het gezin is de basiseenheid van de kerk.

Bord Verdeel het bord met een verticale streep in tweeën. Schrijf boven de linkerhelft Thuis en
boven de rechterhelft Kerk, school en andere plekken. Noem een vaardigheid of een 
persoonlijke eigenschap die men kan aanleren, en vraag de jongevrouwen welke plaats er
het meest toe bij heeft gedragen dat zij die vaardigheid of eigenschap leerden. 
(Voorbeeld: Waar heb je leren lopen? Antwoord: thuis.) Schrijf hun antwoord onder het
juiste opschrift.

Voorbeelden van vaardigheden of persoonlijke eigenschappen: lopen, eten, praten, koken,
naaien, liefhebben, eerlijkheid, vriendelijkheid, moed, attent zijn, zindelijkheid, trouw,
beleefdheid, hulpvaardigheid, naastenliefde, eerbied, respect, geloof, gebed.

Help de jongevrouwen inzien, dat de belangrijkste vaardigheden en eigenschappen thuis
worden geleerd.

Aanschouwelijk 
onderwijs

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA
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Liefde tonen in het gezin bevordert de harmonie

Tekstbespreking Vraag een jongevrouw Matt. 22:36–39 voor te lezen. Vraag de jongevrouwen uit te leggen
wie volgens de Heiland onze naasten zijn. Bespreek waarom we ook onze eigen familieleden
als onze naasten moeten beschouwen. Overweeg dan met de jongevrouwen hoe ze thuis
hun liefde kunnen tonen. Breng de volgende punten in het gesprek naar voren:

1. We kunnen onze liefde in opgewekte, vriendelijke, behulpzame en tactvolle woorden en
daden tot uitdrukking brengen.

2. We kunnen onze familieleden en hun behoefte aan privacy respecteren.

3. We kunnen beleefd zijn.

4. We kunnen met hen praten en luisteren naar wat ieder te zeggen heeft.

5. We kunnen hen prijzen en oprecht blij zijn als iemand een succes behaalt of in iets 
uitblinkt.

6. We kunnen bereid zijn om onzelfzuchtig met elkaar te delen.

7. We kunnen trouw zijn tegenover onze familie.

8. We kunnen ons bewust zijn van de behoeften van de andere gezinsleden en begrip voor
hen tonen.

Praktijkgevallen Leg de volgende situaties aan de jongevrouwen voor. Laat hen vertellen hoe zij in elke 
situatie liefde zouden tonen:

1. Zolang je je kunt herinneren heb je altijd graag je eigen standaardwerken willen hebben.
Je zus, die nooit veel belangstelling heeft getoond, krijgt die nu als kerstcadeautje. 
Wat vind je daarvan? Hoe kun je nu liefde aan je zuster en je ouders tonen?

2. Je vader komt moe thuis van zijn werk; hij is ontmoedigd en wat uit zijn humeur. Hoe
kun je hem liefde tonen?

3. Je broer krijgt een schitterend rapport en bazuint overal rond dat jouw rapport niet zo
best was. Hoe kun je hem liefde tonen?

4. Je ziet het dagboek van je oudste zus open op haar bed liggen en je broer is erin aan het
lezen. Hoe kun je liefde tonen aan je nieuwsgierige broer èn aan je zus?

5. Je moeder heeft griep. Jij bent van plan met je vriendinnen uit te gaan. Hoe kun je liefde
aan je moeder tonen?

6. Je beste vriendin zegt tegen je: ‘Je broertje is het vervelendste jongetje dat ik ken.’ Hoe
kun je liefde en loyaliteit tonen aan je broertje èn aan je vriendin?

7. Je zus heeft een paar vriendinnen mee naar huis gebracht en vraagt jou weg te gaan. Wat
vind je daarvan? Hoe kun je aan je zus laten zien dat je toch van haar houdt, ook al heeft
ze je gekwetst?

8. Je bent net twee uur bezig geweest om iets lekkers klaar te maken als verrassing voor de
gezinsavond. Je moeder komt thuis en zegt: ‘Wat heb jij een rommel gemaakt in de keu-
ken. Vooruit, opruimen!’ Hoe voel je je dan? Hoe kun je je liefde voor je moeder tonen?

Thuis

Lopen
Praten
Liefhebben
Bidden

Kerk, school 
en andere plekken
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Eén persoon kan een grote verandering teweegbrengen

Verhaal Lees het volgende verhaal voor. Vraag de jongevrouwen tijdens het verhaal erop te letten
hoe Annette aanvankelijk de harmonie in het gezin belemmerde en die daarna bevorderde
en versterkte.

‘Annette was altijd een fijn kind om om je heen te hebben. Toen ze ging studeren, misten 
we haar heel erg. We vonden het eigenlijk jammer toen ze een vakantiebaantje kreeg, 
eerst als instructrice, en daarna als leidster van een zomerkamp voor jongevrouwen. Bijna
vier jaar kwam ze alleen maar thuis in de weekends en zo nu en dan in de vakantie. Nu
kwam ze thuiswonen en ging lesgeven op een school voor voortgezet onderwijs in de stad.
We waren dolblij.

‘Toch ging alles niet zo goed als we verwacht hadden. Annette ondervond grote spanningen
in haar nieuwe baan. Ze vond het erg moeilijk om les te geven en orde te bewaren onder
leerlingen die net vier of vijf jaar jonger waren dan zij. Ze kon het bijna niet aan. Ze was
ontmoedigd, overstuur en de voortdurende verwarring en het lawaai in een huis met
zoveel kinderen veroorzaakten frustraties en ergernis. Zodra ze thuis kwam ging ze meteen
naar haar kamer en kwam slechts te voorschijn voor de maaltijden of om de kinderen te
bestraffen, als die haar stoorden bij haar studie. Het kwam zover dat ik de vriendjes van de
kinderen, die tevoren steeds welkom waren in ons huis, zei dat ze ergens anders moesten
gaan spelen. En ik ging ons eigen gezin steeds zeggen dat ze stil moesten zijn, zelfs bij hun
normale activiteiten, om Annette niet tot last te zijn.’

Bespreking • Wat zou het gezin gevonden hebben van het gedrag van Annette?

Verhaal Vervolg het verhaal:

‘De gezinsleden, die nog maar een paar weken tevoren Annette met open armen hadden
ontvangen, wensten nu openlijk dat ze weer weg zou gaan. Hun wrok bracht een bijzonder
onprettige sfeer in huis en ik wist gewoon niet wat ik eraan moest doen. Ik had sympathie
voor de moeilijkheden en de zorgen van Annette, en was toch even gevoelig voor de noden
en de gevoelens van de andere kinderen.’

Bespreking • Wat vind je dat de moeder in dit verhaal moet doen?

Verhaal Vervolg het verhaal:

‘Mijn vriendelijke pogingen het probleem met Annette te bespreken, deden haar in tranen
van spijt en hulpeloosheid uitbarsten. Ze wist gewoon niet wat ze met de problemen in
haar leven moest doen. We besloten erover te vasten en te bidden.

‘Wonder boven wonder, en bijna meteen, kwam er een verandering over Annette. In plaats
van zich op te sluiten in haar kamer, begon ze weer aan de activiteiten van het gezin deel te
nemen. Ze werd onze vredestichtster. Steeds wanneer er zich een probleem voordeed in
huis, bracht haar rustige, kalme houding weer spoedig vrede in huis. Als ik mijn kamer uit-
ging zonder mijn bed op te maken, was het gedaan als ik terugkwam. Ze hielp de jongens
met hun wiskunde en overhoorde de jongevrouwen terwijl ze hen hielp met de afwas.
Wanneer iemand een moeilijke dag had gehad of een teleurstelling, zagen we haar rustig in
een hoekje met die persoon praten en hem of haar bemoedigen. Meerdere malen vond ik
briefjes die ze aan verschillende gezinsleden had geschreven om hun te vertellen dat ze van
hen hield en hoe geweldig ze hen vond. Steeds kon ik zien dat ze hen hielp in een 
moeilijke situatie.

‘Dikwijls vertelde ik Annette hoezeer ik haar invloed op ons gezin waardeerde. Op een dag
vroeg ik haar of ze me eens wilde vertellen wat haar plotselinge verandering en de fijne
houding, die ze nu had, veroorzaakt had. Ik zal haar antwoord nooit vergeten. Ze zei:
“Weet je nog mam, die dag toen we vastten en baden over mijn problemen en de narigheid
die ik in huis veroorzaakte? Die avond pakte ik mijn Bijbel en die viel open bij 1 Johannes.
Twee verzen leken eruit te springen!” Ze deed haar Bijbel open en las voor: “Wie zijn 
broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder
haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat,
want de duisternis heeft zijn ogen verblind” (1 Joh. 2:10–11).

‘“Ik besefte dat ik mijn problemen helemaal verkeerd probeerde op te lossen,” zei ze, 
“ik tastte gewoon in het duister en was blind. Ik heb sinds die dag elke dag in de Schriften
gelezen en het lijkt wel of er bijna geen bladzijde is, waarop niet wordt gesproken over 
liefhebben, over eensgezind zijn en in vrede leven. Mam, de Schriften hebben mijn hele leven
veranderd.” Dat was inderdaad waar, en daarbij had het ook het leven en de geest van ons
hele gezin veranderd.’
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Bespreking • Zijn jullie het er, na dit verhaal gehoord te hebben, mee eens dat jullie ook een gunstige
verandering in je eigen ouderlijk gezin kunnen helpen teweegbrengen? Hoe dan?

Toepassing van de les

Geef elke jongevrouw papier en potlood en vraag hun zich in te denken dat ze nog maar
één week bij hun familie kunnen zijn. Laat hen iets opnoemen dat ze nog niet gedaan 
hebben om hun liefde kenbaar te maken en de harmonie in het gezin te vergroten. 
Vraag hun dat op te schrijven en de komende week in praktijk te brengen, alsof het inder-
daad de laatste week is die zij bij hun familie door zullen brengen. Vraag hun eventueel de
volgende week over hun ervaringen te vertellen.
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De communicatie verbeteren Les

8

DOEL Elke jongevrouw ernaar laten streven de communicatie binnen het gezin te verbeteren.

VOORBEREIDING 1. Zorg voor een horloge of kookwekker voor de activiteit aan het begin van de les.

2. Schrijf voor ieder van de jongevrouwen op een papiertje de zes verschillende belemme-
ringen van communicatie voor het rollenspel.

3. Naar keuze: Maak uitreikbladen met de ‘Manieren om de communicatie in het gezin te
verbeteren’ (aan het einde van deze les).

4. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Goede communicatie is belangrijk

Activiteit Deel de jongevrouwen op in tweetallen. Als er een oneven aantal jongevrouwen is, zult u
zelf moeten meedoen. Elke jongevrouw vertelt op haar beurt haar partner over haar 
lievelingssport, een talent, of hoe ze haar vrije tijd doorbrengt. De partner mag geen enkele
vraag stellen of opmerking maken. Laat de jongevrouwen na ongeveer een halve minuut
van rol verwisselen.

Vraag de jongevrouwen wat ze van hun ‘gesprek’ vonden. Vraag hen te analyseren wat er
fout was aan dat communicatieproces. Wijs erop dat het moeilijk is met iemand te praten
die niet reageert op wat we zeggen. Misschien hebben we dat probleem thuis niet, maar we
kunnen altijd onze verhouding met de andere leden van het gezin verbeteren door onze
communicatie te verbeteren.

Teksten Vraag de jongevrouwen om de volgende teksten op te zoeken en te lezen om een groter
begrip te krijgen van het belang van goede communicatie: Spreuken 15:1; 1 Petrus 3:10;
Leer en Verbonden 108:7.

Bordbespreking Trek een horizontale en een verticale streep om het bord in vieren te verdelen. Schrijf Slechte
communicatie in een van de bovenste vakken en Goede communicatie in het andere. Laat de
jongevrouwen punten bedenken die slechte en goede communicatie illustreren of ertoe 
bijdragen. Schrijf deze punten in het juiste vak. Ze zouden het volgende kunnen bevatten:

Slechte communicatie
Deden geen moeite elkaars 

behoeften en problemen te
begrijpen

Slecht tijdstip gekozen
Het was lawaaierig in huis
Communiceerden niet in liefde

Goede communicatie
Probeerden elkaars behoeften te

begrijpen
Kozen een goed tijdstip
Alle betrokkenen werden geraad-

pleegd
Zowel behoeften als liefde werden

geuit

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA

29



• Hoe voel je je als je iets te zeggen hebt en niemand schijnt te willen luisteren?

• Hoe voel je je als iemand waar je van houdt van streek schijnt te zijn, maar er niet over
wil praten?

• Wat zijn de voordelen van goede tweezijdige communicatie?

Schrijf de ideeën die de jongevrouwen naar voren brengen in een van de onderste vakken
op het bord, onder het opschrift Voordelen van communicatie. U zou daaronder de volgende
punten kunnen schrijven:

1. Het helpt ons de gevoelens, de vreugde en het verdriet van anderen te begrijpen.

2. Het helpt anderen ons te begrijpen.

3. Het voorkomt problemen die door misverstanden worden veroorzaakt.

4. Het geeft ons een gevoel van eenheid en de wetenschap dat we om elkaar geven.

We kunnen belemmeringen voor een goede communicatie herkennen en overwinnen

Ervaringen Vraag elke jongevrouw een situatie te bedenken waarin de communicatie met een ander
haar het gevoel geeft een band met die persoon te hebben. Wijs erop dat deze goede 
ervaringen niet altijd in een gezin voorkomen.

Leerkracht Breng naar voren dat als de jongevrouwen met elk gezinslid zouden praten, elk van hen
het er waarschijnlijk mee eens zou zijn dat ze graag altijd een goede communicatie in het
gezin zouden willen hebben.

• Als iedereen thuis een goede communicatie met elkaar wil hebben, wat is dan de 
oorzaak van de dagelijkse misverstanden, strubbelingen en frustraties die in alle gezinnen
voorkomen?

Wanneer u deze vraag met elkaar bespreekt, vertel dan dat een gebrek aan communicatie-
vaardigheden en slechte gewoonten een ongewenst communicatiepatroon teweeg kunnen
brengen. Maar als de jongevrouwen veel voorkomende belemmeringen voor een goede
communicatie kunnen leren herkennen en vermijden, dan kan dat een enorm verschil 
uitmaken in het gezin. Als ze deze vaardigheden nu al ontwikkelen, bereidt hen dat voor
op elke fase van hun toekomstige leven.

Schrijf nu Belemmeringen voor communicatie in het vierde vak op het bord. Laat verschillende
paren jongevrouwen de volgende situaties spelen. Laat de klas na elk rollenspel met elkaar
bespreken wat de communicatie belemmerde. (Schrijf de belemmeringen op het bord 
wanneer ze genoemd worden.) Bespreek dan of de zender of de ontvanger het probleem
veroorzaakt, en bespreek hoe die hindernis kan worden overwonnen.

Slechte communicatie
Deden geen moeite elkaars behoeften en

problemen te begrijpen
Slecht tijdstip gekozen
Het was lawaaierig in huis
Communiceerden niet in liefde

Belemmeringen voor communicatie
Een onduidelijke boodschap uitzenden
Niet luisteren
De spreker negeren
Onbetrouwbaar zijn
Iemand in aanwezigheid van anderen 

in verlegenheid brengen
Elkaar niet begrijpen

Goede communicatie
Probeerden elkaars behoeften te

begrijpen
Kozen een goed tijdstip
Alle betrokkenen werden geraadpleegd
Zowel behoeften als liefde werden

geuit

Voordelen van communicatie
Helpt ons andermans gevoelens,

vreugde en verdriet te begrijpen
Helpt anderen ons te begrijpen
Voorkomt problemen die door misver-

standen worden veroorzaakt
Helpt ons om anderen te geven en ons

één met hen te voelen

Voorbeeld op bord
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Rollenspel Situatie 1

Mandy: Nou, goed dan, je mag mijn jurk lenen als je dat zo graag wilt. Maar ik wil liever
niet dat anderen mijn kleren gebruiken.

Thea: Ik wil ’m graag lenen, maar zo te horen is het beter van niet. (De zender zond een
onduidelijke boodschap uit.)

Situatie 2

Linda: Ik ga nooit meer proberen aan een schooluitvoering mee te doen! Wat moet je nou
doen als ze vinden dat je te mager bent?

Zusje: Ja, dat weer ik ook niet, hoor. Ik zit nu naar het nieuws te kijken. (De ontvanger luis-
terde niet.)

Situatie 3

Zusje (opgewonden): Ik heb vandaag op school de spellingwedstrijd gewonnen!

Oudere zus (terwijl ze voor de spiegel haar haren kamt): Hoe vind je mijn nieuwe kapsel?
(De ontvanger negeerde de zender.)

Situatie 4

Corrie: Telkens als ik je iets vertel over een jongen die ik leuk vind, vertel jij het door aan je
vriendinnen.

Tine: Wat geeft dat nou? Het is toch leuk om te praten? (De ontvanger is niet betrouwbaar.)

Situatie 5

Moeder: Zit je tegenwoordig niet meer in het voetbalelftal?

Richard: Nee, ze willen me niet laten spelen.

Moeder: Je kunt toch zo goed voetballen, hoe kunnen ze je nou uit het elftal zetten?

Max: Z’n cijfers zijn te laag. (Max brengt Richard in verlegenheid waar anderen bij waren.)

Situatie 6

Moeder: Toen ik zei dat ik de brommer niet nodig had, bedoelde ik niet dat je die de hele
dag kon gebruiken.

Annemarie: Maar je hebt niet gezègd dat ik hem niet de hele dag kon gebruiken. (De zender
en de ontvanger hebben elkaar niet begrepen.)

Besluit deze bespreking door erop te wijzen dat we veel voorkomende communicatiebe-
lemmeringen in het gezin kunnen helpen overwinnen.

We kunnen de communicatie in het gezin helpen verbeteren

Citaat Lees het volgende voor:

Elk (gezinslid) moet bereid zijn het zijne bij te dragen om de communicatie in het gezin te
verbeteren, aangezien het gezin het fundament van de kerk vormt. De juiste communicatie
blijft het voornaamste ingrediënt om solidariteit en bestendigheid in het gezin te
bevorderen’ (Marvin J. Ashton, Ensign, oktober 1978, blz. 7).

Uitreikblad Hier volgt een lijst van de verschillende manieren waarop de communicatie in het gezin
kan worden verbeterd. Geef de jongevrouwen de uitreikbladen die u gemaakt hebt. 
Wanneer elk opschrift wordt voorgelezen, vraagt u de jongevrouwen bepaalde manieren te
noemen waarop de communicatie kan worden verbeterd en die op hun uitreikblad te
schrijven. Vraag hen die manieren in verband te brengen met de situatie bij hen thuis. 
(U kunt ook ideeën van de onderstaande lijst gebruiken.)

Manieren om de communicatie in het gezin te verbeteren

Wees een goed luisteraar. (Kijk de spreker aan. Blijf niet lezen of schrijven of iets anders doen
als er tegen je gesproken wordt. Maak af en toe een passende opmerking, zodat de ander
weet dat je naar hem luistert. Luister niet alleen om je eigen mening ten beste te geven
zodra de ander ophoudt met spreken.)

Aanvaard andere gezinsleden zoals ze zijn. (Oordeel, veroordeel of bekritiseer elkaar niet.
Maak geen wrede of grievende opmerkingen tegen elkaar.)

Neem ouders en andere familieleden in vertrouwen. (Als je af en toe, als de tijd daarvoor rijp is,
dingen die je na aan het hart liggen aan anderen vertelt, maak je het gemakkelijker voor 
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anderen hetzelfde te doen tegenover jou. Elkaar je gevoelens vertellen schept een zekere
bintimiteit en bevordert een goede communicatie.)

Stel belang in het doen en laten van de andere gezinsleden. (Laat je broers en zusjes weten dat je
geïnteresseerd bent in hun doen en laten zoals sport en hobby’s. Toon belangstelling voor
hun bezigheden, woon activiteiten bij, enz.)

Wees hartelijk en teder. (Sla je armen om je vader of moeder heen en geef ze eens een kus. 
Sla eens een arm om een broer of zus heen, of geef ze eens een klopje op de rug. Zeg je
familieleden dat je van ze houdt.)

Geef een oprecht compliment en bijval. (Geef iemand een complimentje of vertel hoezeer je
waardeert wat hij heeft gedaan. Vertel de goede daden aan andere familieleden en schrijf
bemoedigende briefjes.)

Beschaam nooit iemands vertrouwen. (Wanneer een gezinslid je iets persoonlijks vertelt, 
respecteer dat vertrouwen dan en praat er met niemand anders over.)

Help een goede sfeer te creëren voor communicatie. (Help belemmeringen, zoals lawaai en 
verwarring, uit de weg te ruimen. Neem de tijd voor persoonlijke gesprekken met andere
familieleden. Probeer problemen op te lossen tijdens gezinsavonden, de gezinsraad of in
persoonlijke gesprekken met ouders.)

Tot slot

Leerkracht Wijs erop dat een goede communicatie een grote zegening is voor een gezin en dat één 
persoon er veel toe kan bijdragen om de wijze van communicatie in het gezin te verbeteren.
Ze kunnen leren onderkennen welke dingen een goede communicatie belemmeren, 
en de vaardigheden ontwikkelen die de mensen helpen elkaar te begrijpen.

Toepassing van de les

Vraag de jongevrouwen om de komende week goed naar zichzelf en hun huisgenoten 
te luisteren, en te letten op de communicatieproblemen in het gezin. Stel ze voor de vaar-
digheden die ze geleerd hebben toe te passen als ze bepaalde belemmeringen of problemen
ontdekken. Stel hen ook voor enkele vaardigheden op een gezinsavond te onderwijzen.
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Manieren om de communicatie in het gezin te verbeteren

Wees een goed luisteraar.

Aanvaard andere gezinsleden zoals ze zijn.

Neem ouders en andere familieleden in vertrouwen.

Stel belang in het doen en laten van de andere gezinsleden.

Wees hartelijk en teder.

Geef een oprecht compliment en bijval.

Beschaam niemands vertrouwen.

Help een goede sfeer te creëren voor communicatie.
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Les Een jongevrouw
9 als vredestichtster thuis

DOEL Elke jongevrouw ernaar laten streven thuis een vredestichtster te zijn.

VOORBEREIDING 1. Breng voor het aanschouwelijk onderwijs twee voorwerpen mee die warmte voortbrengen 
als ze tegen elkaar worden gewreven, zoals vuurstenen, twee stokjes, of schuurpapier en 
hout.

2. Vraag vijf jongevrouwen bepaalde ideeën of persoonlijke voorbeelden te geven als reactie
op de vijf zinnen die beginnen met: ‘Ik kan een vredestichtster zijn door ( . . . )’
Neem niet meer dan één of twee minuten per zin.

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

Inleiding

Wrijf de twee voorwerpen tegen elkaar tot ze warm aanvoelen. Leg uit dat warmte het 
natuurlijke gevolg is van het tegen elkaar wrijven van de twee voorwerpen, en wrijving wordt 
genoemd. Wanneer mensen dicht bij elkaar leven zoals in een gezin, hebben ze vaak 
dagelijks botsinkjes. Soms veroorzaken die ‘wrijving’. Deze wrijving levert figuurlijke hitte 
op, in de vorm van boosheid, ruzie, en een gebrek aan harmonie onder de gezinsleden.

Citaat en bespreking Vraag de jongevrouwen in het kort te vertellen hoe zij zich voelen als zij boos beginnen te
worden.

Ouderling Theodore M. Burton heeft eens beschreven wat er gebeurt wanneer we boos
worden: ‘Wanneer je rood wordt in je gezicht, wanneer je je stem verheft, verontwaardigd
raakt, boos, opstandig, of negatief, weet dan dat de Geest van God je verlaat en de geest
van Satan begint over te nemen’ (Conference Report, oktober 1974, blz. 77; of Ensign,
november 1974, blz. 56).

• Wat is geestelijk gesproken het gevolg van boosheid? (Verlies van de Heilige Geest, in de
macht van Satan komen.)

Wijs erop dat iemand die boos is een geest van disharmonie in het gezin brengt, maar dat
een vredestichtster een geest van vrede en rust kan brengen.

Het evangelie leert ons een vredestichtster te zijn

Laat de jongevrouwen Rom. 12:14–21 lezen. Vraag hen weer naar vers 18 te kijken om te 
zien, wie er verantwoordelijk is voor het brengen van vrede in het gezin.

Schrijf op het bord: ‘Zalig de _______ _______ , want zij zullen _______ _______ _______
genoemd worden.’ Houd een tekstenjacht en vraag de jongevrouw die de tekst (Matt. 5:9)
het eerst vindt, de open plaatsen op het bord in te vullen.

• Waarom zouden vredestichtsters kinderen Gods genoemd worden?

Leg uit dat iemand die vrede in het leven van anderen brengt, als God aan het worden is en
daarom terecht een kind van God genoemd kan worden.

Vraag de jongevrouwen om Matt. 5:44 te lezen.

• Heb je weleens het gevoel gehad dat iemand in het gezin je vijand was?

Leg uit dat een vijand iemand is die ons bestrijdt, of die ons pijn wil doen. In de conflicten
die thuis soms voorkomen, behandelen zelfs gezinsleden die elkaar liefhebben, elkaar soms
als vijanden.

Schrijf de manieren om vrede te stichten op het bord. Zie Matt. 5:44.

Wijs erop dat het evangelie ons vertelt dat vrede stichten betekent dat we onvoorwaardelijk
moeten liefhebben, kwaad met goed vergelden en voor onze vijanden bidden. Wanneer we
vergeven, begrijpen en respect tonen, verbeteren onze betrekkingen met anderen.

Tekstbespreking 
en bord

Aanschouwelijk 
onderwijs

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA
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Een jongevrouw kan thuis een vredestichtster zijn

Verhaal • Hebben jullie je weleens afgevraagd hoe je thuis een vredestichtster kunt zijn? 
Geef de jongevrouwen de gelegenheid om hierop te reageren. Vertel daarna het volgende
verhaal:

‘Een heel wijze bisschop riep verschillende jongelui bij zich op kantoor en zei tegen hen:
“Ik zou graag willen dat jullie me bij een experiment helpen. Ik wil graag bewijzen hoeveel
invloed één lid van een gezin op de geest van het hele gezin kan hebben. Ik wil graag dat
ieder van jullie een maand lang de vredesticht(st)er thuis is. Vertel hier niets van aan je
familie, maar wees gewoon attent, vriendelijk en aardig. Wees een voorbeeld. Als er ruzie of
gekibbel is in huis, doe dan wat je kunt om de narigheid te overwinnen door een sfeer van
liefde, harmonie en opgewektheid te scheppen.”

‘De bisschop ging voort: “Wanneer je geïrriteerd raakt, en dat komt in de beste families
voor, beheers je dan en help anderen zich te beheersen. Ik zou zo graag elk gezin in de wijk
willen zien zoals president McKay het uitgedrukt heeft: ‘Als een warm nest of als een stukje
hemel op aarde.’ Aan het eind van de maand wil ik jullie graag weer hier zien en horen hoe
het gegaan is.”

‘Het was werkelijk een uitdaging voor de jongelui, en ze hebben er op geweldige wijze aan
voldaan. Toen ze verslag kwamen uitbrengen bij de bisschop, zeiden ze het volgende:

‘Eén jongeman zei: “Ik had er geen idee van hoeveel invloed ik thuis had. Deze afgelopen
maand was heel anders dan anders. Ik vraag me af of veel van de herrie en ruzie die we
hadden, door mij en mijn houding werden veroorzaakt.”

‘Een jongevrouw zei: “Ik geloof dat we een gewoon en normaal gezin waren, met die
kleine dagelijkse conflicten die door onze zelfzucht werden veroorzaakt, maar sinds ik met
mijn broers en zusjes hieraan heb gewerkt, zijn veel van die dingen verdwenen en is er een
veel betere geest in huis. Volgens mij moet je er echt aan werken om de geest van vrede in
huis te krijgen.”

‘Een andere jongevrouw zei: “Ja, er is een veel fijnere geest van onzelfzuchtigheid en
samenwerking thuis sinds ik met dit experiment ben begonnen, maar de allergrootste ver-
andering heeft in mijzelf plaatsgevonden. Ik heb hard geprobeerd een goed voorbeeld 
en een vredestichtster te zijn en ik ben nu veel beter over mezelf te spreken. Er is een heerlijk
gevoel van vrede over me gekomen”’ (Franklin D. Richards, Conference Report, oktober
1974, blz. 153; of Ensign, november 1974, blz. 106; cursivering toegevoegd).

Bord Vraag de jongevrouwen wat de raadgevingen van de bisschop waren. Voeg de gecursi-
veerde woorden uit het verhaal toe aan de lijst teksten op het bord.

Leerkracht Wijs erop dat de invloed van een jongevrouw die een vredestichtster probeert te zijn, 
kan helpen spanningen in het gezin te verlichten: tussen ouders en kinderen, tussen de 
kinderen onderling en zelfs tussen de ouders.

Jongevrouwen Laat elke aangewezen jongevrouw haar ideeën naar voren brengen over hoe ze op een van
de onderstaande manieren een vredestichtster kan zijn. U kunt de teksten en citaten 
gebruiken om enkele punten nader te beklemtonen.

1. Ik kan een vredestichtster zijn door liefde en begrip te tonen.

‘Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder
elkaar’ (Joh. 13:35).

2. Ik kan een vredestichtster zijn door onnodige kritiek te vermijden en mijzelf te beheersen.

‘Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend antwoord wekt de
toorn op’ (Spr. 15:1).

3. Ik kan een vredestichtster zijn door goed voor kwaad te vergelden en vergevensgezind te zijn.

‘Wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe’ (Matt. 5:39).

‘Hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? 
Tot zevenmaal toe?

‘Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal’
(Matt. 18:21–22).

4. Ik kan een vredestichtster zijn door attent en onzelfzuchtig te zijn.

‘Weest in broederliefde elkaar genegen; in eerbetoon elkander ten voorbeeld’ (Rom. 12:10).
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5. Ik kan een vredestichtster zijn door te bidden en ontvankelijk te zijn voor de influisteringen van
de Heilige Geest.

‘Je kunt de Geest van Christus in je hart herkennen, wanneer je tegen elkaar of tegen
iemand anders met een warme glimlach spreekt, in plaats van met een frons en een onte-
vreden blik’ (Theodore M. Burton, Conference Report, oktober 1974, blz. 77; of Ensign,
november 1974, blz. 56).

Tot slot

Citaat Lees de volgende beschrijving voor van enkele zegeningen die vredestichtsters ontvangen:

‘De zegening die voortkomt uit vrede stichten is dat zij, die vredestichter zijn en de evange-
liebeginselen naleven, een getuigenis ontvangen dat van de Heilige Geest komt. 
Zij genieten die vrede, die alle verstand te boven gaat, verlichting van innerlijke spanningen,
vreugde en geluk, tevredenheid, groei en ontwikkeling’ (Franklin D. Richards, Conference
Report, oktober 1974, blz. 154; of Ensign, november 1974, blz. 107).

Toepassing van de les

Geef de jongevrouwen dezelfde uitdaging die de bisschop in het verhaal de jongelui in zijn
wijk gaf. Vraag hen een week lang thuis vredestichtsters te zijn. Vertel dat u hen, als ze dat
willen, volgende week enkele ervaringen zal laten vertellen.

36



Het priesterschap beter leren kennen



Les Het priesterschap:
10 een grote zegen

DOEL Elke jongevrouw beter te laten begrijpen wat het priesterschap is en welke zegeningen zij
door de macht van het priesterschap kan ontvangen.

VOORBEREIDING 1. Platen: 6, Johannes de Doper verleent het Aäronisch priesterschap (62013); 7, Het zegenen
van het avondmaal (62343); en 8, Een vaderlijke zegen. Desgewenst kunt u nog andere 
beschikbare platen gebruiken waarop te zien is hoe het priesterschap gebruikt wordt.

2. Zorg voor potlood of pen en papier voor elke jongevrouw.

3. Bestudeer de volgende teksten: LV 76:22–24; 88:45–47; Moz. 1:33–35; Marc. 5:22–43.

4. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

5. TRANSLATION IS MISSING!

Het priesterschap is het gezag en de macht van God

Platen Hang platen op waar de herstelling van het priesterschap wordt afgebeeld, of platen van
het verrichten van priesterschapsverordeningen, zoals het zegenen van het avondmaal, 
het zalven van een zieke, of het verrichten van een doop.

Vertel aan het begin van de les de volgende belevenis van Wilson P. Lauritzen:

‘Wij waren tijdens de Slag om de Ardennen aan het vechten in de omgeving van het 
Belgische plaatsje Ammonius. De Duitsers deden toen al niets anders meer dan zich verde-
digen. Het was ons net gelukt om een deel van de Duitse linies te omsingelen. Zij gaven
zich in groten getale over. Terwijl wij de soldaten aan het ontwapenen waren, zei één van
hen tegen mij in gebroken Engels: “Weet u misschien of er ook mormoonse soldaten in uw
eenheid zijn?” Ik antwoordde: “Ja, ik ben mormoon.” Hij vroeg: “Draagt u het 
priesterschap?” “Ja,” zei ik, “en ik ben in de tempel getrouwd.” “Zou u zo vriendelijk wil-
len zijn om met mij mee te gaan naar die granaattrechter daarginds en een maat van mij te
zalven? Hij is tamelijk ernstig gewond en hevig van streek.” Natuurlijk stemde ik erin toe
om met hem mee te gaan. Zijn vriend was er inderdaad slecht aan toe en leed veel pijn.
Hoewel wij een paar uur geleden tegenover elkaar gestaan hadden in die verbitterde strijd,
knielden wij samen neer en zalfden de gewonde jongeman. En terwijl wij dat deden, 
voelde ik heel sterk dat de Geest van de Heer bij ons was, en ik weet dat ook zij dat voelden.
Toen we klaar waren, waren de verplegers er al met een draagbaar. We tilden het gebroken
lichaam erop. Toen gingen we uit elkaar: de gewonde jongen werd naar een ziekenhuis
gebracht; de Duitse soldaat werd teruggezonden naar de andere gevangenen, en ik ging
verder met mijn andere taken’ (Aangehaald door Spencer W. Kimball in Storyteller’s Scrap-
book, Albert L. Zobell jr. , blz. 112–113).

• Welke macht verenigde deze twee mannen uit verschillende landen?

• Wat is het priesterschap? (De macht en het gezag die onze Hemelse Vader aan al zijn
zonen gegeven heeft die het evangelie accepteren en ernaar leven.)

Wijs naar de platen en stel de volgende vraag:

• Wanneer een drager van het priesterschap, die goed leeft, een verordening verricht, heeft 
dat dan werkelijk dezelfde waarde voor ons als wanneer de Heer het zou doen?

Nadat de jongevrouwen hierop geantwoord hebben, vraagt u een van hen om LV 1:38 voor
te lezen. Leg uit dat priesterschapsdragers met de macht van God kunnen handelen. 
Als u dat beginsel nog verder wilt bespreken, kunt u 3 Ne. 12:1–2 voorlezen, waar 
beschreven staat hoe Jezus zijn twaalf Nephitische discipelen riep en de macht gaf om in
zijn naam te handelen.

Vraag de jongevrouwen om zich voor te stellen dat zij buiten staan op een prachtige, 
heldere avond en naar de sterren kijken. Wijs erop dat enkele van die sterren weleens heel
veel op onze zon zouden kunnen lijken en dat vele van hen ook planeten hebben. 
(Zie LV 76:22–24; 88:45–47; en Moz. 1:33–35 voor achtergrondinformatie.)

Platen en 
tekstbespreking
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Vraag de jongevrouwen om uit te leggen door welke macht al die andere planeten, maar
ook onze aarde, zijn geschapen.

Om dit duidelijker te maken, leest u LV 88:45–47 voor. Wijs erop dat al deze planeten door
onze Hemelse Vader en Jezus Christus werden geschapen door de macht van het 
priesterschap. Het is een macht die groot genoeg is om werelden te beheersen en toch zacht
genoeg om een pasgeboren baby te zegenen.

Jongevrouwen ontvangen door middel van het priesterschap grote zegeningen

Bespreking Veel van onze zegeningen krijgen wij door middel van het priesterschap. Het kan grote
invloed hebben op ons leven.

Leg uit dat de Heiland een jonge vrouw van dezelfde leeftijd als de klasleden uit de dood 
heeft opgewekt door de macht van het priesterschap. Vraag of ze weten welk verhaal u 
bedoelt. Lees vervolgens samen Marc. 5:22–43, het verhaal van het dochtertje van Jaïrus.

Veel jongevrouwen of leden van hun familie hebben weleens een zegening ontvangen door 
de macht van het priesterschap. Vraag de jongevrouwen om daar iets over te vertellen.

Bordbespreking Leg uit dat de macht van het priesterschap ons op veel manieren tot zegen is. Vraag de jon-
gevrouwen om zoveel mogelijk manieren te bedenken waarop het priesterschap hun tot
zegen geweest is of zal zijn. Zet hun antwoorden in het kort op het bord. Misschien moet u
ze wat voorbeelden geven van de volgende lijst om ze aan de gang te krijgen.

Zegeningen die ik ontvang door de priesterschap:

1. Mijn eerste zegen als baby.

2. De doop.

3. Het lidmaatschap van de kerk van de Heer.

4. De gave van de Heilige Geest.

5. Het avondmaal.

6. Leiding van de priesterschap thuis, nu en later.

7. Leiding van levende profeten en apostelen.

8. Zalvingen of zegens van de priesterschap als ik ziek ben of hulp nodig heb.

9. Een vaderlijke zegen bij bijzondere gelegenheden.

10. Huisonderwijzers.

11. Een bisschop die om mij geeft.

12. Een patriarchale zegen.

13. De tempelbegiftiging.

14. Het tempelhuwelijk.

Misschien wilt u de jongevrouwen vertellen over iets dat u zelf beleefd of gehoord hebt en
dat de invloed van het priesterschap illustreert. Als u een nieuw lid van de kerk bent, 
kunt u vertellen over uw bekering. Als er priesterschapsdragers betrokken waren bij uw
bekering, vertel dan hoe u zich daarover voelt. Als u getrouwd bent, kunt u over de
invloed van het priesterschap in uw eigen gezin vertellen. Laat de jongevrouwen merken
hoezeer u het priesterschap waardeert. Eventueel kunt u het volgende verhaal vertellen.

Verhaal Bisschop H. Burke Peterson heeft eens over de volgendebelevenis verteld:

‘Enkele jaren geleden toen ik bisschop was in een wijk in Arizona, hadden wij een bijzon-
dere groep tieners. De meesten van hen hadden de moed om het goede te doen. 
Zij gingen veel met elkaar om en hielpen elkaar als zij moeilijkheden hadden. De meesten
van hen bezochten een middelbare school in de buurt. Eigenlijk vormden zij maar een klein
groepje van het totale aantal leerlingen. Zij ontmoetten een meisje op school dat geen lid
van de kerk was. Haar omstandigheden waren niet normaal. Zij was niet alleen doof, 
maar had ook een zwak hart. De enige manier waarop zij kon weten wat je zei was naar je
lippen te kijken en het daar af te lezen. Zij zat voor in de klas om te kunnen zien wat de
leraren zeiden. Zij was een goede leerlinge maar wanneer je niet kunt horen en niet actief
kan zijn, is het moeilijk deel te nemen aan wat er allemaal gebeurt. Je bent eigenlijk meer
een toeschouwster dan een deelneemster. Zij was een toeschouwster die alles vanaf de kant
bekeek.

Persoonlijke
ervaringen

Verhaal uit 
de Schriften

39



‘De jonge mensen van de wijk waren aardig tegen haar en nodigden haar uit in hun kring.
Zij reageerde gunstig op hun vriendelijkheid. Het een leidde tot het ander en met 
toestemming van haar ouders werd zij uiteindelijk uitgenodigd in een van de gezinnen om
de lessen van de zendelingen te krijgen. Zij werd onderwezen door twee negentienjarige
ouderlingen, niet veel ouder dan zijzelf. Zij geloofde wat zij hoorde; het maakte haar 
gelukkig. Da datum voor haar doop werd vastgesteld. Wij waren allen uitgenodigd. In het
wit gekleed daalden zij en één van de zendelingen af in het water en werd zij gedoopt. 
Hij noemde haar bij haar naam en zei: ‘Van Jezus Christus’ wege gemachtigd zijnde, doop
ik u in de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.’ (LV 20:73.)

‘De volgende stap was haar te bevestigen tot lid van de kerk. Enkelen van ons stonden in
de kring en de handen van priesterschapsdragers werden op haar hoofd gelegd. 
Ik was er mij ervan bewust dat zij de lippen van degene die haar bevestigde niet kon zien.
Zij zou de zegen die haar gegeven werd dus niet kunnen horen. Ik luisterde aandachtig
omdat ik haar later wilde vragen in mijn kantoor te komen, waar zij mij wel kon zien
praten, om haar te vertellen wat er gezegd was.

‘Een negentienjarige ouderling bevestigde haar tot lid van de kerk. Toen ging hij verder en
sprak een zegen uit. Terwijl hij sprak begon hij beloften te doen die ik ongebruikelijk 
vond. Ik begon mij een beetje ongerust te maken. Maar toen hij verder ging kwam er een
gevoel van kalmte en rust over mij. Later zat ik tegenover haar en zei: “Ik wil je vertellen
welke zegen de ouderling je gegeven heeft. Het was een geweldige zegen.”

‘Ze was even stil, en zei toen met tranen in haar ogen: “Bisschop, ik heb de zegen gehoord.”

‘Ze was genezen. Zij kon nu horen en haar hart klopte normaal. Ze kon nu beter deelnemen
aan het evangelie en aan de zegeningen van het leven’ (De Ster, april 1982, blz. 69–70).

Bespreking Laat de jongevrouwen vertellen wat zij van dit verhaal vinden.

• Hoe bereidde deze jongevrouw zich voor op het ontvangen van de zegeningen van het
priesterschap?

Tot slot

Deel papier en potlood uit. Vraag de jongevrouwen op te schrijven hoe zij zich erop kunnen
voorbereiden om de zegeningen van het priesterschap te ontvangen. Moedig ze aan zich
ook voor te bereiden op de manieren die zij opgeschreven hebben.
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De bisschop waarderen Les

11

DOEL Elke jongevrouw de taken van haar bisschop laten begrijpen en waarderen.

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en pen of potlood voor de klasleden.

2. Neem notitieblaadjes of briefpapier, pennen en enveloppen mee.

3. Naar keuze: Neem een foto mee van uw bisschop.

4. Naar keuze: Nodig de bisschop uit uw klas te bezoeken om persoonlijke gesprekken en
zijn andere taken te bespreken.

5. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Een bisschop heeft vele taken

Foto Laat de foto van uw bisschop zien. Bespreek de roeping van bisschop met de jongevrou-
wen. Wijs erop dat de bisschop wordt geroepen en aangesteld als de presiderende hoge-
priester in de wijk. Hij wordt ook aangesteld als rechter in Israël voor de wijkleden.

Activiteit Geef de jongevrouwen potlood en papier. Laat hen naar het volgende citaat luisteren en de
taken van een bisschop opschrijven.

Citaat ‘De bisschop presideert iedereen in de wijk en leidt hun plaatselijke kerkactiviteiten. (. . .) Je
staat in je jonge-meisjesjaren onder leiding van de bisschop. Hij wijst leerkrachten en
andere toezichthouders aan om zijn werk te doen, maar hij is zeer geïnteresseerd in jullie
vooruitgang. Jullie leven wordt voortdurend door hem gewogen, want hij beoordeelt 
of jullie het waardig zijn (. . .) hogere verordeningen te ontvangen, en of jullie het waardig
zijn om naar de tempel te gaan.

‘Als jullie in de kerkorganisatie gaan werken, leren jullie gehoorzaam te zijn aan de bisschop.
Als je in moeilijkheden raakt, doe je er wijs aan zijn advies en raad te vragen. 
Hij is door de Heer aangewezen en door de president van de kerk aangesteld om voor jullie
verantwoordelijk te zijn en erop te letten dat jullie vooruitgang maken overeenkomstig 
jullie waardigheid en vermogens. (. . .)

‘Hij ziet je elk jaar bij de tiendevereffening. Hij heeft gesprekken met je (. . .) Als je op 
zending gaat, is hij de eerste die je bekwaamheid en geschiktheid als zendeling te dienen,
onderzoekt’ (S. Dilworth Young, More Precious than Rubies [Salt Lake City: Bookcraft 1959],
blz. 40–41).

Bordbespreking • Noem enkele taken die zijn opgeschreven. Schrijf ze op het bord.

• Welke andere plichten en taken heeft de bisschop? Voeg die toe aan de lijst. De lijst kan
de volgende punten bevatten: vergaderingen leiden en/of presideren; het huisonderwijs
overzien; ordeningen en verhogingen in het Aäronisch priesterschap goedkeuren; 
persoonlijke gesprekken voeren; tiendevereffening houden; de leden op hun gedrag beoor-
delen; raad, troost en priesterschapszegens geven; zendingsoproepen aanbevelen; 
roepingen voor wijkleden goedkeuren; tempelaanbevelingen verstrekken; verantwoording
dragen voor de ledenadministratie, notulen, tiende en andere gaven; comités voor
bepaalde activiteiten, welzijnszorg, het gebouw en het kerkterrein voorzitten; toezicht op
het lichamelijke en geestelijke welzijn van de leden houden; bijstand verlenen bij het 
bekeringsproces; behoeften inschatten.

• Noem enkele mensen die de bisschop roept om hem te helpen.

Vergeet vooral niet om niet alleen de raadgevers, maar ook de quorumleiders, de leden van
het JV- presidium en hun adviseurs, en de huisbezoeksters en huisonderwijzers te noemen.
Wijs erop dat de mensen die de bisschop bijstaan, hem in vele taken vertegenwoordigen.
Maar hij blijft alle wijkaangelegenheden presideren.
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Gast Als u de bisschop hebt uitgenodigd om aan de les deel te nemen, vraag hem dan de jonge-
vrouwen in vijf minuten te vertellen wat het doel is van zijn gesprekken met hen en iets
over zijn andere taken als bisschop.

We kunnen onze waardering voor de bisschop uiten

Leerkracht Als dat nog niet naar voren is gebracht, wijs er dan op dat een bisschop gewoonlijk ook een
vrouw en kinderen heeft. Hij heeft dus ook nog taken in zijn gezin. Hij moet de kost 
verdienen en zorg dragen voor de geestelijke en stoffelijke behoeften van zijn gezin. Het feit
dat de bisschop zich onvermoeibaar inzet, blijft vaak onopgemerkt en wordt dan niet
gewaardeerd.

• Hoe kunnen we de bisschop onze waardering tonen voor al het werk dat hij voor ons
doet?

Brieven Lees de volgende twee brieven van jongevrouwen aan hun bisschop voor:

‘Beste bisschop,

Dank u voor alle hulp in onze klas en bij onze activiteiten. Ik kan wel zien dat u anderen
met uw gesprekken hebt geholpen en ik kan ook zien hoe ze mij hebben geholpen. 
Ik vond het geweldig bij de jonge-vrouwen te komen, maar was toch ook wel een beetje
zenuwachtig. U hebt me moed ingesproken en nu voel ik me daar helemaal thuis. Dank 
u dat u zo’n goede leidster voor onze klas hebt geroepen. Ik heb veel van haar en van de
oudere jongevrouwen geleerd. Ze houden me echt enthousiast.

Een jongevrouw van dertien.’

‘Beste bisschop,

Uw raad en leiding komen werkelijk van God. Ik heb die raad beproefd en zonder 
uitzondering is die juist gebleken. Mijn familie is u ook dankbaar voor uw hulp bij het op
zending gaan van onze gezinsleden en voor uw steun in moeilijke tijden. Ik waardeer de
wijze waarop u met de jeugd van de wijk omgaat en erin slaagt uw boodschap op ons over
te brengen, zodat jong en oud het kunnen begrijpen. Ik weet dat de Heer door u en uw
werk onze hele wijk zegent.

Dank u.

Een jongevrouw van zeventien.’

Tot slot

Schrijfactiviteit Deel schrijfpapier, pennen en enveloppen uit. Vraag de jongevrouwen een briefje van waar-
dering aan hun bisschop te schrijven. Zie erop toe dat de bisschop ze ontvangt.

Of vraag de jongevrouwen om één van de volgende manieren te kiezen om de komende
week hun waardering voor de bisschop tot uitdrukking te brengen:

1. Vertel je familie tijdens de gezinsavond wat je vindt van de bisschop.

2. Vertel de bisschop dat ook.

3. Doe deze week iets aardigs voor de bisschop.

4. Dank je Hemelse Vader in je gebeden voor je bisschop en bid voor hem.
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Vaderlijke zegens Les

12

DOEL Elke jongevrouw de zegeningen van het priesterschap die zij door middel van haar vader
kan ontvangen te laten begrijpen en ernaar te laten verlangen.

VOORBEREIDING 1. Plaat 8, Een vaderlijke zegen, achterin dit lesboek.

2. Naar keuze: Maak de volgende woordstroken. Een baby een naam en een zegen geven;
dopen; bevestigen; een zieke zalven; tot ambten in het priesterschap ordenen; aanstellen;
en (op een andere kleur papier) een vaderlijke zegen.

3. Maak voor elke jongevrouw een kaartje met de teksten en vragen die in de les staan
onder het hoofd ‘Een vader kan zijn kinderen zegenen door het priesterschap’.

4. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Inleiding

Vraag de jongevrouwen enkele verordeningen die door een drager van het Melchizedeks 
priesterschap verricht kunnen worden en enkele zegens die door hem gegeven kunnen 
worden op te noemen.

Als de jongevrouwen de verordening of de zegen noemen die op een van uw woordstro-
ken staat, hangt u die op, of u zet hun antwoorden op het bord, maar schrijft ‘VADERLIJKE
ZEGEN’ in hoofdletters. Laat vervolgens de plaat zien van een vader die een zegen geeft.

Een vader kan zijn kinderen zegenen door het priesterschap

Leerkracht Het recht om zegens te geven is één van de kostbaarste gaven die aan een goede priester-
schapsdrager gegeven is. Hij heeft het recht en de macht om de leden van zijn gezin 
te zegenen zoals de Heer het zou doen als Hij aanwezig was. De vader heeft het recht om
openbaring te ontvangen van de Heer betreffende het leven van degene die hij een 
zegen geeft.

Teksten en vragen Leg uit dat er al sinds de tijd van Adam vaderlijke zegens zijn gegeven. Deel de kaartjes uit.
Laat de jongevrouwen de teksten lezen en de zegens daarin bespreken.

1. 2 Ne. 2:1–3. Wat beloofde Lehi zijn zoon Jakob? (Dat zijn beproevingen hem tot zegen
zouden zijn, dat hij veilig bij zijn broer Nephi zou wonen, God zou dienen en verlost zou
worden.)

2. 2 Ne. 3:1–3. Wat beloofde Lehi aan Jozef als hij de geboden onderhield? (Dat hij en zijn
nakomelingen het land voor eeuwig zouden beërven en dat zijn nakomelingen niet
geheel vernietigd zouden worden.)

3. Gen. 49:8, 10. Welke zegen beloofde Jakob zijn zoon Juda? (Dat zijn broers hem zouden
loven, dat hij zijn vijanden zou overwinnen, en dat hij zou heersen tot de Heiland [Silo]
zou komen.)

Een vaderlijke zegen kan een jongevrouw tot leiding zijn en haar aanmoedigen

Bordbespreking Vraag de jongevrouwen bij welke gelegenheden zij hun vader om een zegen kunnen vragen.
Zet hun antwoorden op het bord.

Enkele voorbeelden van antwoorden:

1. Aan het begin van een nieuw schooljaar.

2. Wanneer er een belangrijke beslissing genomen moet worden.

3. Wanneer er sprake is van een persoonlijk probleem.

4. Bij het van huis gaan voor een reis, zending, in dienst gaan, studie of huwelijk.

Woordstroken of 
bordbespreking
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5. In tijden van verdriet, bijvoorbeeld bij een sterfgeval.

6. In tijden van zorgen, twijfel of spanning, of als er behoefte aan bestaat.

Leerkracht Een vaderlijke zegen kan een bron van troost, kracht, inspiratie, raad en wijsheid zijn. 
Een vaderlijke zegen kan ook de eenheid in het gezin vergroten.

In tegenstelling tot een patriarchale zegen, wordt een vaderlijke zegen niet bewaard in de
archieven van de kerk; maar hij mag wel opgenomen worden in de familieverslagen of in
een dagboek.

Verhaal Ouderling Ezra Taft Benson heeft eens het volgende verteld: 

‘Enige tijd geleden kwam er een jongeman bij mij op kantoor. Hij vroeg mij hem een zegen
te geven. Hij was een jaar of achttien en had wat problemen. Er waren geen ernstige 
problemen van zedelijke aard, maar hij was in de war en maakte zich zorgen.

‘Daarom verzocht hij mij om een zegen. Ik zei tegen hem: “Heb je je vader ooit om een
zegen gevraagd? Hij is toch zeker wel lid van de kerk?”

‘“Ja,” zei hij, “hij is ouderling, maar volkomen inactief.”

‘Toen ik hem vroeg: “Houd je van je vader?” antwoordde hij: “Ja, broeder Benson, 
hij is een goed mens en ik houd van hem.” Daarna zei hij: “Hij vervult zijn priesterschaps-
plichten niet zoals hij zou moeten. Hij gaat niet regelmatig naar de kerk. Ik weet niet of hij
zijn tiende wel betaalt, maar hij is een goed mens, zorgt goed voor zijn gezin, en is een
vriendelijk man.”

‘Ik zei: “Hoe zou je het vinden om op het juiste ogenblik eens met hem te praten en hem te
vragen je een vaderlijke zegen te geven?”

‘“O,” zei hij, “ik denk dat hij ervan zou schrikken.”

‘“Maar zou je het willen proberen? Ik zal voor je bidden.”

‘Hij zei: “Goed, op die basis wil ik het wel doen.”

‘Een paar dagen later kwam hij terug. “Broeder Benson,” zei hij, “Er is bij ons thuis nog
nooit zoiets fijns gebeurd.” Hij kon zijn ontroering nauwelijks de baas terwijl hij mij 
vertelde wat er gebeurd was. “Toen de gelegenheid zich daartoe voordeed,” zei hij, 
“heb ik het er met mijn vader over gehad, en hij vroeg mij: ‘Jongen, wil je werkelijk dat ik je
een zegen geef?’ Ik antwoordde dat ik dat graag wilde.” Toen zei hij: “Broeder Benson, 
hij gaf mij een van de mooiste zegens die je je maar zou kunnen wensen. Moeder heeft de
hele zegen lang zitten huilen. Toen hij de zegen gegeven had, voelden wij ons in 
dankbaarheid en liefde verbonden, zoals nog nooit eerder het geval was geweest”’ 
(Conference Report, oktober 1977, blz. 45–46).

Bespreking Bespreek waarom president Benson de jongeman aanraadde zijn vader om een zegen te
vragen, hoewel de vader niet erg actief was in de kerk. (De vader was bereid zijn priester-
schap te gebruiken door zijn zoon een zegen te geven. Die zegen bleek een geweldige 
geestelijke belevenis te zijn voor zijn gezin. De vader en de zoon groeiden geestelijk door
die ervaring.)

Wanneer de vader van een jongevrouw haar geen zegen kan geven, kan ze haar grootvader,
broer, huisonderwijzer, bisschop of elke andere drager van het Melchizedeks priesterschap
vragen om een zegen.

Citaat ‘Als er niemand is in de naaste of verdere familie die de zegen kan geven, zou de huison-
derwijzer uitgenodigd dienen te worden de verordening te verrichten. Door deze orde 
van de kerk wordt voor ieder lid gezorgd. (. . .) Goede en getrouwe huisonderwijzers kun-
nen door geloof en gebed dezelfde inspiratie ontvangen als priesterschapsleiders’ 
(Vaughn J. Featherstone, De Ster, januari 1980, blz. 13–14).

Tot slot

Vertel desgewenst hoe uzelf of een lid van uw gezin leiding en aanmoediging ontvangen
heeft door een vaderlijke zegen.
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Toepassing van de les

1. Moedig elke jongevrouw aan de vaderlijke zegen te bespreken met haar vader en haar
huisgenoten, bijvoorbeeld tijdens een gezinsavond.

2. Moedig elke jongevrouw aan om met een gebed in haar hart te overwegen wat ze aan
een vaderlijke zegen zou kunnen hebben, en om er een te vragen als zich een passende
gelegenheid voordoet.

3. Stel voor dat elke jongevrouw met haar vader spreekt en het verlangen uitspreekt een
vaderlijke zegen van hem te krijgen. Dat zou ze kunnen doen tijdens een persoonlijk
gesprek met hem of door hem te vragen of ze even met hem mag spreken. (Denk aan de
jongevrouwen van wie de vader geen lid is. U zou kunnen voorstellen dat zij er met hun
bisschop over praten.)
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Les Patriarchale zegens
13

DOEL Elke jongevrouw laten begrijpen hoe een patriarchale zegen haar in haar leven kan leiden.

VOORBEREIDING 1. Plaat 9, Een jongevrouw ontvangt een patriarchale zegen; en plaat 10, Een doolhof. Beide 
platen staan achterin dit lesboek.

2. Neem een pen of potlood mee voor elke jongevrouw.

3. Naar keuze: Geef elke jongevrouw een uitreikblad mee naar huis. Er dienen manieren
op te staan om zich voor te bereiden op het ontvangen van een patriarchale zegen. Zie
het onderdeel ‘We kunnen ons erop voorbereiden onze patriarchale zegen te ontvangen.’

4. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Een patriarchale zegen kan ons een doel en richting geven in het leven

Plaat en leerkracht Laat de plaat van de doolhof zien. Wijs erop dat een doolhof een verwarrend, ingewikkeld
gangenstelsel is. Veel tuinen in het achttiende-eeuwse Europa en in het koloniale tijdperk
van Amerika hadden een doolhof van hoge, zorgvuldig geknipte hagen. Door zo’n doolhof
wandelen was een populair tijdverdrijf. Het doel was het pad te vinden dat uit de doolhof
leidde. Sommige mensen raakten in de war en konden de weg naar buiten niet meer 
vinden. Degenen die erin geoefend waren, of een gids hadden, hadden geen moeite om
eruit te komen.

Bespreking • In welk opzicht zou het uitzicht van iemand in een boom boven de doolhof verschillen
van het uitzicht van iemand die zich in de doolhof bevindt?

• Hoe zou iemand in de boom degenen die in de doolhof verdwaald zijn kunnen helpen?

• Hoe kunnen we dit leven met een doolhof vergelijken?

Help de jongevrouwen begrijpen dat we alles vanuit een beperkt perspectief zien terwijl we
ons door dit leven begeven, net als de persoon, die niet verder kan zien dan de heg van 
de doolhof. Gewoonlijk richten we onze hoop en onze dromen op de dingen die we in deze
wereld kunnen zien. Net als iemand die de doolhof vanuit een hoge boom kan zien, 
degenen in de doolhof aanwijzingen kan geven, kan iemand, die ons leven van voor onze
geboorte kan zien tot na onze dood, ons nu leiden. Een patriarchale zegen kan vergeleken
worden met de leiding van die persoon in de boom. Deze zegen komt van onze Hemelse
Vader, die vanaf het begin het eind kan zien. Onze Hemelse Vader kent ons zoals we in ons
voorsterfelijk leven waren, zoals we nu zijn, en zoals we in het leven hierna zullen zijn. 
Hij geeft ons een zegen om ons voor gevaren te waarschuwen en ons zegeningen te beloven
die we niet kunnen voorzien.

Lees de volgende citaten voor of laat klasleden dit doen. Bespreek dan wat een patriarchale 
zegen kan bevatten en schrijf de verschillende punten op het bord.

‘Het eigenlijke doel van een patriarchale zegen (is) om ons door de inspiratie van de
Almachtige uit te leggen en te openbaren, waarom we hier zijn en wat er van ons wordt
verwacht, opdat wij aan het doel van onze schepping hier op aarde mogen beantwoorden’
(LeGrand Richards, ‘Patriarchale zegens’, De Ster, september 1981, blz. 38).

‘De patriarchale zegen wordt ons gegeven om aan onze speciale behoeften tegemoet te
komen, voor troost, succes en om kracht uit te putten. Deze zegen kan ons op onze bijzon-
dere behoeften wijzen, of ons speciale gaven beloven; we kunnen gezegend worden om
onze zwakheden te kunnen overwinnen, verleidingen te kunnen weerstaan, of een bepaald
vermogen te kunnen ontwikkelen, opdat we des te zekerder de beloofde zegeningen zullen
ontvangen. Aangezien alle mensen anders zijn, kunnen hun zegeningen ook verschillen;
maar een patriarchale zegen brengt ons altijd beloften, en wordt een waarschuwing in ons
leven niet te falen en een leidraad om zegeningen van de Heer te kunnen ontvangen’ 
(John A. Widtsoe, Evidences and Reconciliations [Salt Lake City: Bookcraft 1960], blz. 322–323).

Citaten en 
bordbespreking
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• Vertelt een patriarchale zegen ons alles wat we moeten doen of alles wat er zal gebeuren?

Wijs erop dat de beloften in een patriarchale zegen (1) dikwijls algemeen zijn en (2) steeds
afhankelijk zijn van onze gehoorzaamheid. We kunnen in een patriarchale zegen niet elke
stap vinden die we moeten nemen, maar hij kan wel een waardevolle gids voor ons zijn.

Verhaal Vertel het volgende verhaal om te laten zien hoe het navolgen van de leiding die een 
patriarchale zegen ons geeft ons voor gevaar kan behoeden:

De patriarchale zegen van Suzanne bevatte verschillende waarschuwingen het woord van
wijsheid strikt te gehoorzamen. Er stond een specifieke waarschuwing in niemand haar
ooit te laten overhalen ook maar een enkel onderdeel ervan te overtreden, opdat ze zich
zuiver en rein mocht bewaren. Deze waarschuwing verbaasde Suzanne omdat ze zich
allang voorgenomen had dit gebod te gehoorzamen. De meeste van haar vrienden waren
lid van de kerk, en ze was nog nooit in de verleiding geweest het woord van wijsheid te
overtreden.

Enkele jaren na het ontvangen van haar patriarchale zegen, vond Suzanne een baan in een
ziekenhuis in een grote stad. Ze was het enige lid van de kerk dat daar werkte. Haast al
haar collega’s respecteerden haar principes en vroegen haar niet mee te roken of te drinken.
Maar op een avond, toen er een feestje gegeven werd, schonk een van de artsen voor 
iedereen een glas wijn in, ook voor Suzanne. Toen ze niet meedeed aan de toost, vroeg hij:
‘Wat doet een klein glaasje wijn er nou toe?’ Toen ze weer weigerde, begon hij haar 
belachelijk te maken, en ook anderen begonnen haar te verleiden mee te doen. Daar ze zich
danig onbehaaglijk begon te voelen, kwam ze in de verleiding het glas leeg te drinken,
toen de woorden van haar patriarchale zegen haar te binnen schoten: ‘Laat niemand u ver-
leiden ook maar één enkel deel van dat gebod te overtreden.’ Toen ze zich die woorden
herinnerde, gaf dat haar de kracht, die ze nodig had om de verleiding te weerstaan.

Bespreking Wijs erop dat een van de voornaamste bedoelingen van een patriarchale zegen is ons onze
afstamming bekend te maken.

• Wat betekent afstamming?

Wijs erop dat afstamming de geslachtslijn aangeeft waar we van afkomstig zijn. Door die
geslachtslijn beërven we bepaalde zegeningen.

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen Abr. 2:9–11 lezen. Wijs erop dat onze Hemelse Vader zekere beloften
deed aan Abraham:

1. Dat zijn nakomelingen het evangelie zouden ontvangen.

2. Dat zijn nakomelingen het evangelie door de macht van het priesterschap aan alle natiën
zouden uitdragen.

3. Dat allen die het evangelie aanvaarden tot zijn nakomelingen zouden worden gerekend
en zijn zegeningen zouden beërven.

Leerkracht Vertel dat onze Hemelse Vader dezelfde beloften heeft gegeven aan de zoon van Abraham,
Isaak en aan de zoon van Isaak, Jakob (van wie de naam in Israël werd veranderd). 
Iedereen die lid wordt van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,
wordt erfgenaam van de zegeningen van Abraham en Isaak door een van de stammen van
Israël. Dat betekent dat wij alle zegeningen, die de Heer aan deze grote profeten heeft
beloofd, ook kunnen ontvangen, als we rechtschapen leven. Velen van ons behoren tot de
stam van Jozef, hetzij door zijn zoon Efraïm of door zijn zoon Manasse. Dat wordt ons 
meegedeeld in onze patriarchale zegen.

We kunnen ons erop voorbereiden onze patriarchale zegen te ontvangen

Plaatbespreking Laat de plaat zien van een patriarch die een jongevrouw een zegen geeft. Wijs erop dat de
jongevrouw zich erop voor kan bereiden door bepaalde dingen te doen.

• Heeft iemand van jullie al een patriarchale zegen ontvangen? Heeft een van je broers,
zusters of vriendinnen al een patriarchale zegen ontvangen?

Bordbespreking • Noem enkele dingen die jullie, of andere jonge mensen die jullie kennen, hebben gedaan
om zich voor te bereiden op het ontvangen van een patriarchale zegen.

Schrijf de punten die de jongevrouwen naar voren brengen op het bord. Voeg de volgende
punten aan de lijst toe als ze niet door de jongevrouwen worden genoemd.

1. Een goed lid van de kerk zijn.

2. Een verlangen hebben om een zegen te ontvangen.
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3. De beloften begrijpen uit de zegen die aan Abraham is gegeven.

4. Rijp genoeg zijn om de zegen te waarderen.

5. Naar de bisschop gaan voor een gesprek en een aanbeveling.

6. Spoedig na het gesprek met de bisschop een afspraak maken met de patriarch van je
ring.

7. Je voorbereiden door de Schriften te bestuderen, te vasten en te bidden.

8. Te bidden dat de patriarch geïnspireerd zal worden.

Uitreikbladen Naar keuze: Geef elke jongevrouw een uitreikblad met de bovenstaande lijst. Als er nog
verdere punten door de klas naar voren zijn gebracht, laat de jongevrouwen die er dan 
bijschrijven.

Leerkracht Leg uit dat elke patriarchale zegen wordt vastgelegd. Wij ontvangen één afschrift, en het
andere wordt bewaard in het archief van de kerk. We behoren onze zegen dikwijls en onder
gebed te lezen en zo te leven dat we de beloofde zegeningen mogen ontvangen. Onze 
patriarchale zegen zal ons een troost blijken te zijn als we moeilijkheden of verdriet hebben
en geeft ons moed om zo nodig in ons leven van richting te veranderen. Alle zegeningen
van onze Hemelse Vader zijn gebaseerd op onze waardigheid om ze te ontvangen. 
Dit betekent dat als we de zegeningen willen hebben, we voortdurend zo moeten leven, 
dat we ze waardig zijn.

Leg uit aan de jongevrouwen dat we anderen gewoonlijk onze zegen niet laten lezen. 
We mogen hem wel door de andere gezinsleden laten lezen, en zo nu en dan door anderen,
die ons dierbaar zijn en wanneer we daartoe de inspiratie voelen. We behoren onze zegen
niet te vergelijken met die van vrienden. Als we onze zegen zijn kwijtgeraakt, kunnen we
een afschrift aanvragen bij de afdeling kerkgeschiedenis: Historical Department, 
50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, USA.

Tot slot

Wijs erop dat onze patriarchale zegen diepere betekenis krijgt als we die bestuderen en 
bidden om hem beter te mogen begrijpen.

Citaat Laat iemand de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball voorlezen:

‘Ik heb groot vertrouwen in de patriarchen en in hun zegens. Wanneer hij een trouw lid van
de kerk is en dicht bij de Heer blijft en de Schriften bestudeert, zullen de beloften die hij
geeft onder zijn bijzondere gezag en roeping worden vervuld, als de ontvanger van de zegen
getrouw is’ (Conference Report, oktober 1977, blz. 4; of Ensign, november 1977, blz. 4).

Toepassing van de les

1. Stel voor dat de jongevrouwen zich erop voorbereiden een patriarchale zegen te 
ontvangen door de punten te volgen die in deze les naar voren zijn gebracht.

2. Spoor hen aan hun patriarchale zegen onder gebed te lezen en ernaar te streven zo te
leven dat ze het waardig zullen zijn de beloofde zegeningen te ontvangen.
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Les De zegeningen van de tempel
14

DOEL Elke jongevrouw laten inzien dat je grote zegeningen krijgt als je naar de tempel gaat.

VOORBEREIDING 1. Maak vier woordstroken:

De tempel is een vredig toevluchtsoord
De tempel is een heiligdom van dienstbetoon
De tempel is een huis van verbonden
De tempel is een plek van openbaring

2. Laat enkele platen van tempels zien.

3. Bereid u voor om iets te zeggen over de gevoelens die u hebt wanneer u in de tempel
bent. Of vraag een ander lid van de wijk om de jongevrouwen daarover te vertellen.

4. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

5. TRANSLATION IS MISSING!

Inleiding

Bespreking Schrijf het volgende zeven of acht keer op het bord:

De tempel is ____________________________________________________________.

Vraag de jongevrouwen om de tempel en de doelen ervan te beschrijven door de zin op
zoveel mogelijk verschillende manieren af te maken. Bijvoorbeeld: een mooi gebouw, 
een plek van aanbidding, het huis van de Heer, een plek waar ik graag naartoe ga, een plek
om te leren, een plek waar we verordeningen voor de doden verrichten, een plek waar we
verbonden sluiten.

Woordstroken President Gordon B. Hinckley, eerste raadgever in het Eerste Presidium, heeft gezegd dat
de tempel het volgende is: ‘Een symbool van kracht, een vredig toevluchtsoord, een 
heiligdom van dienstbetoon, een opleidingsinstituut, een plek van openbaring, (. . .) een huis
van verbonden’ (‘De Salt Lake-tempel’, De Ster, november 1993, blz. 4). Plaats tijdens het 
voorlezen van de bovenstaande uitspraak de vier woordstroken op het bord. Leg uit dat die
vier denkbeelden in deze les besproken zullen worden.

De tempel is een vredig toevluchtsoord

Citaat Lees de volgende belevenis voor van ouderling Dean L. Larsen van de Zeventig:

‘Niet zo lang geleden was ik uitgestuurd naar een ringconferentie in een gebied buiten de
Verenigde Staten waar ook een tempel staat. Door mijn reisschema kon ik ongeveer twee
uur voor aanvang van de bijeenkomsten aanwezig zijn op de plaats waar de conferentie
gehouden werd. Ik was urenlang op luchthavens en in vliegtuigen geweest, en had mijn
hoofd bij de frustraties en spanningen die een internationale reis vaak met zich meebrengt.

‘Daar er voldoende tijd was tussen het tijdstip van mijn aankomst en de aanvang van de
bijeenkomsten, vroeg ik de plaatselijke leiders of we een kort bezoek aan de tempel konden
brengen.

‘Het weer werd slechter en nog voor we de tempel bereikt hadden, begon er een koude,
druilerige regen te vallen. De omstandigheden hielpen me niet om het humeur kwijt te
raken dat post had gevat in de drukke, wereldse sfeer van de luchthaven en het douanege-
bied.

‘We haastten ons van de parkeerplaats naar de tempel om te voorkomen dat we helemaal
doorweekt werden. Onmiddellijk nadat we door de deur van de tempel waren gegaan, 
veranderde de sfeer. Ik voelde een sfeer van warmte en rust. Het gelaat van de tempelbezoe-
kers stond in schril contrast met dat van de gehaaste reizigers die ik kort daarvoor achter
me had gelaten op de luchthaven. Het kwam mij echt voor dat we door het door de deur 
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van de tempel gaan een andere wereld waren binnengegaan. Ik merkte dat ik glimlachte
naar de mensen in de hal. Mijn stemming was opgewekter geworden en de zorgen van de
buitenwereld waren weggesmolten’ (Ensign, april 1993, blz. 10).

Leerkracht Leg uit dat er in de tempel een gevoel van rust en liefde heerst. Wie de tempel ingaat, 
fluistert alleen, en trekt witte kleding aan. Zij worden aangemoedigd om de zorgen van de
wereld buiten de tempel te laten zodat ze zich kunnen concentreren op het begrijpen van
de zaken van de eeuwigheid.

Als u naar de tempel bent geweest, vertel de jongevrouwen dan over de gevoelens die u
hebt in de tempel. Als u nog niet naar de tempel bent geweest, kunt u eventueel een ander
lid van de wijk of de gemeente, dat wèl naar de tempel is geweest, vragen om de jonge-
vrouwen te vertellen over zijn of haar gevoelens.

De tempel is een heiligdom van dienstbetoon

Leerkracht • Wat voor soorten dienstbetoon kunnen kerkleden in de tempel voor anderen verrichten?

Leg uit dat veel mensen op aarde geen gelegenheid hebben gehad om het evangelie te 
aanvaarden en lid te worden van de ware kerk. De Heer heeft een manier verschaft waarop
zij dezelfde zegeningen kunnen ontvangen als wij. In de geestenwereld kunnen die mensen
het ware evangelie horen en besluiten of ze het aanvaarden of niet. Als ze het aanvaarden,
dan moeten hier op aarde de verlossende verordeningen van het evangelie voor hen 
worden verricht. Dus gaan kerkleden naar de tempel en ontvangen verordeningen ten
behoeve van overledenen.

• Heb je weleens doop voor de doden gedaan in een tempel? Wat vond je van die kans om
een ander te dienen?

Leg uit dat de jongevrouwen na het ontvangen van hun eigen begiftiging in de tempel ook
begiftigingen kunnen ontvangen voor hen die al overleden zijn. Zij zullen bovendien 
verzegelende verordeningen kunnen ontvangen voor de doden.

Vraag de jongevrouwen om zich in te denken dat ze op aarde hadden geleefd voordat het
evangelie werd hersteld. Na hun dood werden hun in de geestenwereld de waarheden van
het evangelie onderricht. Ze vernamen dat ze door het verzoeningswerk van Christus 
vergeving voor hun zonden konden ontvangen, gedoopt worden in de ware kerk, en voor
eeuwig verzegeld aan hun familie, en dat ze eens voor eeuwig bij hun Vader in de hemel
konden wonen. Maar ze moesten wachten tot iemand op aarde de noodzakelijke verorde-
ningen voor ze verrichtte.

• Wat zou je er dan van vinden als iemand op aarde naar de tempel ging, de verordeningen
voor je verrichtte, en al die zegeningen mogelijk maakte?

Leg uit dat we hen die overleden zijn een grote dienst kunnen bewijzen door hun de zege-
ningen van het evangelie te verschaffen.

De tempel is een huis van verbonden

Bespreking Leg uit dat we in de tempel verbonden sluiten met de Heer die nodig zijn voor onze eeuwige
vooruitgang.

• Welke verbonden hebben jullie gesloten met de Heer?

• Welke uitwerking hebben die verbonden op je gedrag?

• Wat doe je om je voor te bereiden op de hoge verbonden in de tempel?

Citaten Leg uit dat we ons er door het naleven van de reeds gesloten verbonden op voorbereiden
om tempelverbonden aan te gaan. Zuster Janette C. Hales, algemeen presidente jongevrou-
wen, heeft gezegd:

‘Als we ons doopverbond echt serieus namen, zouden we te allen tijde, als de omstandighe-
den ernaar waren, naar de tempel kunnen gaan. Ik denk graag dat een tempelaanbeveling,
of we er nu wel of niet een hebben, iets is dat we elke dag waardig willen zijn, ongeacht
hoe oud we zijn of wat we doen. (. . .)

‘Vanwege de aard van de tempelverbonden en het belang van de beloften van eeuwige
families en eeuwige zegeningen is het erg belangrijk dat de mensen al jong begrijpen dat die
voorbereiding vaak een lange periode beslaat. Als de gewoonten, de zelfbeheersing en de
eigenschappen die ons helpen die zegening waardig te zijn een permanent deel van ons
leven kunnen uitmaken, zijn we beter uitgerust om ons voortdurend zo te gedragen dat we 
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dat uiterst belangrijke verbond zullen respecteren’ (‘Keeping Covenants Brings Blessings’,
Church News, 13 februari 1993, blz. 10).

President Joseph Fielding Smith heeft het volgende geschreven over hoe de tempelverbon-
den ons gedurende ons hele leven tot zegen kunnen zijn:

‘Als we naar de tempel gaan, steken we onze hand op en verbinden we ons om de Heer te
dienen, zijn geboden te onderhouden, en onszelf onbevlekt van de wereld te houden. 
Als we beseffen wat we doen, dan wordt de begiftiging een bescherming voor de rest van
ons leven – een bescherming die een man of vrouw die niet naar de tempel gaat, niet heeft.

‘Ik heb mijn vader horen zeggen dat hij in tijden van beproeving of verleiding aan de
beloften, de verbonden, dacht die hij in het huis van de Heer had gedaan, en dat zij een
bescherming voor hem waren. (. . .) Die bescherming is ten dele het doel van die 
ceremonies. (. . .) Ik weet dat die bescherming gegeven wordt, want ik heb die ook gevoeld,
net als duizenden anderen die hun verplichtingen in gedachten gehouden hebben’ 
(Utah Genealogical and Historical Magazine, juli 1930, blz. 103).

De tempel is een plek van openbaring

Leerkracht Leg uit dat de meeste mensen zich weleens het volgende afvragen:

• Waar kom ik vandaan?

• Waarom ben ik hier?

• Waar ga ik heen na mijn dood?

• Zal ik mijn familieleden weerzien?

Citaten Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor: ‘De antwoorden op
deze vragen zijn niet te vinden in de wijsheid van de mens. Ze zijn uitsluitend te vinden in
het geopenbaarde woord van God. Tempels van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen zijn gebouwen waar deze, en andere, eeuwige vragen worden
beantwoord’ (‘Why These Temples?’, Temples of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, Ensign, 1988, blz. 2).

Leg uit dat de begiftiging ons de eeuwige waarheden leert die ons helpen begrijpen wat
onze doelen en taken hier op aarde zijn. Bovendien kunnen we in de tempel inspiratie 
ontvangen om ons te leiden in persoonlijke aangelegenheden.

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘In de rust van die prachtige tempels vinden we
soms de oplossingen voor de ernstige problemen van het leven. Onder invloed van de
Geest stroomt er soms zuivere kennis naar ons toe. Tempels zijn plekken van persoonlijke
openbaring. Als ik erg met een probleem of moeilijkheid zat, ging ik naar het huis van de
Heer, met in mijn hart een gebed om antwoorden. Die antwoorden kreeg ik dan op 
duidelijke, onmiskenbare wijze’ (‘What I Hope You Will Teach Your Children about the
Temple’, Ensign, augustus 1985, blz. 8).

Tot slot

Leerkracht Leg uit aan de jongevrouwen dat ze in de nabije toekomst in de gelegenheid zullen zijn
om een gesprek te hebben met achtereenvolgens hun bisschop en hun ringpresident. 
Als ze het waardig zijn, zullen zij en hun priesterschapsleiders een papiertje ondertekenen:
hun tempelaanbeveling. Die aanbeveling zal een symbool zijn van het feit dat zij ervoor in
aanmerking komen om het huis van de Heer binnen te gaan om de begiftiging te 
ontvangen en deel te nemen aan andere heilige verordeningen.

Leg uit dat de jongevrouwen behoren te plannen regelmatig aan de tempelverordeningen
deel te nemen. Ze zullen dan zegeningen ontvangen en inzicht krijgen die hen door 
moeilijke tijden heen zullen leiden.

President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘Als je een heilige tempel binnengaat, verkrijg je
daardoor samen met de heiligen een plaats in Gods eeuwige koninkrijk, waar geen tijd is.
In de tempels van uw God wordt u begiftigd, niet met een rijk erfdeel aan wereldse 
schatten, maar met een weelde aan eeuwige rijkdommen die een onschatbare waarde
hebben’ (‘Enter a Holy Temple’, Improvement Era, juni 1967, blz. 144).



Toepassing van de les

Stel voor dat de jongevrouwen een van de volgende activiteiten uitkiezen en uitvoeren:

1. Ga samen met andere jongevrouwen uit de wijk of gemeente naar de dichtstbijzijnde
tempel en neem zo mogelijk deel aan het dopen voor de doden.

2. Verleen de wijkleden een dienst door aan te bieden op hun kleine kinderen te passen 
terwijl de ouders naar de tempel zijn.

3. Probeer gezamenlijk, als klas of als gezin, zoveel mogelijk te weten te komen over de
dichtstbijzijnde tempel. Wanneer is hij ingewijd? Kun je eens praten met iemand die de
inwijding heeft bijgewoond, of kun je erover lezen? Weet je welke zegeningen er werden
uitgesproken tijdens het inwijdingsgebed?
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Les Het tempelhuwelijk
15 

DOEL Elke jongevrouw het goddelijk doel van het huwelijk laten begrijpen.

VOORBEREIDING 1. Plaat 11, Een verzegelkamer in een tempel; plaat 5, De Salt Lake-tempel (62433), achterin 
dit lesboek; of een plaat van de tempel waaraan uw ring is toegewezen.

2. Knip een silhouet van een jonge vrouw, een van een jongeman, en enkele van kleine 
kinderen.

3. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Het huwelijk is van Godswege geboden met een goddelijk doel

Toon de plaat van een verzegelkamer in een tempel. Geef uw gevoelens weer en getuig van 
de schoonheid van het interieur van de tempel en van de geest die daar heerst. Spreek de 
hoop uit dat elke jongevrouw zo zal leven dat ze de tempel mag betreden om een huwelijk 
voor tijd en alle eeuwigheid te sluiten.

Tekstbespreking Laat iemand LV 49:15 voorlezen.

• Wat betekent het dat het huwelijk van Godswege geboden is? (Dat het huwelijk een
gebod is.)

Leg uit dat de Heer Adam en Eva samenbracht en hen in de echt verbond. Dat behoort
iedereen te doen.

Lees het volgende citaat voor:

Citaat ‘Het huwelijk is misschien wel de belangrijkste van alle beslissingen en heeft de meest vèr-
strekkende gevolgen, want het heeft niet alleen met ons onmiddellijk geluk te maken, 
maar ook met eeuwige vreugde. Het gaat hier niet alleen om de twee betrokkenen, maar
ook om de weder zijdse families en in het bijzonder om hun kinderen en hun kindskinderen
door de vele generaties heen’ (Spencer W. Kimball, Marriage and Divorce [Salt Lake City:
Deseret Book Co. , 1976], blz. 10).

• Wat is een van de goddelijke doelen van het huwelijk? (Kinderen krijgen en hen groot-
brengen en onderrichten, zodat zij kunnen terugkeren naar onze Hemelse Vader, en bij
Hem en Jezus wonen.)

Tekstbespreking Lees uit Gen. 1:28 het gebod voor dat aan Adam en Eva werd gegeven.

• Hoe belangrijk is het krijgen van kinderen? (Het is een gebod.)

Leg uit dat zij die rechtschapen leven en het voorrecht en de zegening van het huwelijk en
kinderen in dit leven niet mogen genieten, die zegening, en alle andere zegeningen van het
eeuwige leven, in het leven hierna zullen ontvangen.

Een celestiaal huwelijk is het begin van een eeuwig koninkrijk

Citaat Leg uit dat het huwelijk goed is in Gods ogen, maar dat alleen een celestiaal huwelijk ons
recht geeft op bepaalde zegeningen.

President Spencer W. Kimball heeft gezegd:

‘Dit is het thema van het mormonisme en we verspreiden het door de hele wereld: 
huwelijk, gezin, kinderen, kleinkinderen, en alles wat mooi en heerlijk is. (. . .)

‘Het is iets heel natuurlijks als een jongevrouw naar een jongen kijkt, en een jongen naar
een jongevrouw en haar, als het juiste moment daar is, ten huwelijk vraagt – om voor alle
eeuwigheid te trouwen en verzegeld te worden.

Getuigenis 
(naar keuze)

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA

54



‘Dat is natuurlijk; zo heeft de Heer het ingesteld’ (Toespraak gegeven voor het algemeen
comité jonge-vrouwen op 28 april 1977, Church News, 7 mei 1977, blz. 6).

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen bij het voorlezen van LV 131:1–4 goed luisteren om te zien of ze een
van de eeuwige zegeningen van het celestiale huwelijk kunnen herkennen.

• Wat moeten we doen om een eeuwig nakomelingschap te krijgen? (In de tempel trouwen.)

Bespreking met plaat Laat een plaat van een tempel zien. Vertel dat het tempelhuwelijk twee echtelieden, 
man en vrouw, in staat stelt de hoogste graad van heerlijkheid in het celestiale koninkrijk
te behalen.

• Wat moeten we, naast in de tempel trouwen, doen om er zeker van te zijn dat we in het
celestiale koninkrijk samen zullen zijn? (Een goed leven leiden, de geboden van onze
Hemelse Vader onderhouden, en tot het einde toe volharden.)

Tekst Lees de delen van LV 132:15–17, 19 voor die de jongevrouwen volgens u kunnen begrijpen.

Lees Joh. 14:2 voor. Leg uit dat elk gezin een eenheid vormt en een plaats of woning in het
koninkrijk van onze Hemelse Vader kan beërven.

Bordbespreking Plaats het silhouet van een jonge vrouw op het bord onder de woorden ‘In het huis Mijns
Vaders zijn vele woningen’. Plaats naast het silhouet van de jonge vrouw, dat van een 
jongeman. Leg uit dat op een goede dag elke jonge vrouw een jongeman als metgezel zal
kiezen. Om een eeuwige relatie te krijgen, moet de jonge vrouw in de tempel trouwen.
Plaats de silhouetten van de kinderen bij de andere. Vertel dat de figuren symbolen zijn van
een eeuwig koninkrijk. Elke jonge vrouw die goed leeft, kan met haar eeuwige metgezel
een plaats (een woning) beërven in het koninkrijk van onze Hemelse Vader.

De voorbereiding op een celestiaal huwelijk vereist toewijding en inzet

Bespreking • Wanneer moet je je op een celestiaal huwelijk voorbereiden? (Nu.) Waarom?

• Welke uitwerking zal het op je toekomst hebben als je nu besluit dat je een celestiaal
huwelijk wilt? En op je eeuwige leven?

Verhaal President Spencer W. Kimball heeft eens het volgende ware verhaal verteld:

‘Enkele jaren geleden kwam een jong stel, dat in het noorden van Utah woonde, naar Salt
Lake City om te trouwen. Ze voelden niets voor een tempelhuwelijk, of misschien vonden
zij zichzelf niet waardig genoeg. Hoe dan ook, zij sloten een burgerlijk huwelijk. Na de
ceremonie stapten zij in hun auto en reden naar huis voor de receptie. Onderweg kregen zij
een ongeluk waarbij beiden om het leven kwamen. Ze waren pas enkele uren getrouwd.
Hun huwelijk was ten einde gekomen. Ze dachten dat ze van elkaar hielden. Ze wilden voor
altijd bij elkaar blijven, maar leefden niet naar de geboden die dat mogelijk konden maken.
En zo kwam de dood en maakte aan alles een einde. Misschien waren het goede, fijne jon-
gelui; dat weet ik niet. Maar als dat zo is, zullen ze engelen worden in de hemel. Ze zullen
geen god en godin, priester en priesteres kunnen worden, omdat ze de geboden niet hebben
vervuld, en de dingen verzaakt die ze hadden moeten doen.

‘Soms zijn er mensen die zeggen: “Och, op een goede dag ga ik weleens naar de tempel,
maar ik ben er nog niet klaar voor. En als ik doodga, kan iemand anders het tempelwerk wel
voor mij doen!” Dit is iets wat heel duidelijk gemaakt moet worden aan ons allen: 
de tempels zijn voor de levenden en slechts voor de doden wanneer het werk niet gedaan
heeft kùnnen worden. Denk je dat de Heer met zich laat spotten en dit jonge stel, dat zijn wil
heeft genegeerd, die zegeningen alsnog geeft? De Heer heeft gezegd: “Want alle 
overeenkomsten, die niet met dit doel zijn gesloten, eindigen wanneer de mensen dood zijn.”
(LV 132:7)’ (Conference Report, gebiedsconferentie Japan, 1975, blz. 61–62).

Vraag de jongevrouwen de volgende vragen in gedachten te overwegen:

• Is het tempelhuwelijk belangrijk voor je? Waarom?

• Ben je vastbesloten om in de tempel te trouwen?

• Zou een jongevrouw die vastbesloten is in de tempel te trouwen, selectiever zijn met
betrekking tot de jongemannen met wie ze uitgaat?

Verhaal en bespreking Ouderling LeGrand Richards heeft eens het volgende verhaal verteld:

‘De jongevrouw over wie ik vertel, was de dochter van een van de gezinnen die ik 
presideerde toen ik ringpresident was in Californië. (. . .)

Vragen ter 
overweging
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‘Ze begon om te gaan met een jongeman die wel lid was van de kerk, maar inactief. 
Uiteindelijk werd hij serieus en vroeg haar ten huwelijk. En weet je wat ze zei? “Ik trouw
niet met een man die zijn priesterschap en zijn lidmaatschap in de kerk niet eert. Ik ben van
plan later tegen mijn kinderen te kunnen zeggen: ‘Neem je vader als voorbeeld.’” 
Dat maakte een eind aan hun omgang met elkaar. Hij was niet bereid die prijs te betalen’
(How You Can Best Honor Your Parents, Brigham Young University Speeches of the Year
[Provo, 29 oktober 1963], blz. 4–5).

• Wanneer zou die jonge vrouw haar vast besluit om in de tempel te trouwen genomen
hebben?

• Wat voor invloed had haar vastbeslotenheid om in de tempel te trouwen op haar besluit
aangaande de jongeman?

Wijs erop dat wanneer een jonge vrouw eenmaal het vaste besluit heeft genomen in de 
tempel te trouwen, ze ook de benodigde persoonlijke inspanning om haar doel te bereiken,
kan opbrengen.

Bordbespreking • Wat kun je nu doen om je op een tempelhuwelijk voor te bereiden?

Schrijf de reacties van de jongevrouwen op het bord onder het opschrift: ‘Wat ik nu ga doen
om me op mijn tempelhuwelijk voor te bereiden.’ (De antwoorden zouden het volgende
kunnen inhouden: zedelijk rein zijn, de priesterschap respecteren en steunen, tiende betalen,
de wet van de vasten onderhouden, eerlijk zijn, het woord van wijsheid onderhouden, 
een goed voorbeeld zijn, reine taal gebruiken, regelmatig bidden, vader en moeder eren.)
Stel de jongevrouwen gerust en zeg dat de Heer elk van hen zal helpen bij hun voornemen
in de tempel te trouwen, mits zij zijn geboden onderhouden.

Citaten Lees de volgende citaten aan de jongevrouwen voor.

‘De jeugd behoort nu al te beginnen hun leven zo in te richten, dat zij, wanneer de tijd daar
rijp voor is, waardig bevonden worden het huis van de Heer te betreden en door de tempel-
ceremonie geestelijk te worden verrijkt en geheiligd’ (Harold B. Lee, ‘Enter a Holy Temple’,
Improvement Era, juni 1967, blz. 144).

‘Ik ben van mening dat geen enkele rechtschapen jongeman of jongevrouw van de kerk zich
door wat dan ook moet laten weerhouden om het huis van de Heer te betreden om samen
het levenspad te vervolgen. (. . .)

‘De zegeningen en de beloften, die voortkomen uit het samen beginnen van hun leven, voor
dit leven en alle eeuwigheid, in een tempel van de Heer, kunnen op geen enkele andere
wijze worden verkregen; en waardige echtparen, die op die wijze hun leven beginnen, 
zullen zien dat hun eeuwige verbintenis onder het eeuwig verbond, het fundament wordt
waarop vrede, geluk, deugd, liefde en alle andere eeuwige waarheden in het leven hier en
hierna, zijn gebouwd’ (Heber J. Grant, ‘Beginning Life Together’, Improvement Era, april 1936,
blz. 198–199).

Getuigenis Vertel de jongevrouwen dat u graag wilt dat ieder van hen eens zal knielen aan het altaar
van de tempel om voor dit leven en alle eeuwigheid verzegeld te worden aan een fijne 
jongeman, zodat zij hun eeuwig koninkrijk samen kunnen stichten. Getuig dat het huwelijk
van God is en dat een tempelhuwelijk de weg is die de Heer ons wijst, en de enige weg
naar eeuwige vreugde.

Aanbevolen activiteit

Nodig een vrouw die in de tempel is getrouwd uit op een wekelijkse activiteitenavond om
tot de jongevrouwen te spreken over het onderwerp ‘Het begin van een koninkrijk’. 
Enkele ideeën voor haar presentatie:

1. Familieportretten.

2. Haar gevoelens over de prachtige ervaring die je hebt wanneer je trouwt in de tempel.

3. De invloed die het feit dat ze in de tempel getrouwd is, op haar huwelijk heeft gehad.

4. De zegeningen van een tempelhuwelijk.

5. Enkele moeilijkheden van het huwelijk.

6. Enkele geestelijke ervaringen.
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Dagboeken Les

16

DOEL Elke jongevrouw leren hoe ze van haar dagboek een interessant en waardevol verslag van
haar leven kan maken.

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potloden of pennen voor de klasleden.

2. Neem enkele dagboeken mee om uit te stallen.

3. Neem ook verschillende voorbeelden mee van boeken of schriften die als dagboek kunnen
fungeren, zoals: een ringband, een spiraalschrift, een gebonden dagboek enzovoort.
Neem ook verschillende soorten potloden en pennen mee.

4. Naar keuze: Maak uitreikbladen zoals in de les wordt voorgesteld.

5. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Inleiding

Laat de uitgestalde dagboeken zien. Geef elke jongevrouw potlood en papier en laat haar 
enkele feiten opschrijven over haar doop – wanneer ze gedoopt werd, waar, door wie, 
wat ze toen voelde, enzovoort. (Neem niet meer dan 3 minuten de tijd hiervoor.) Hoewel 
veel jongevrouwen zich misschien niet veel meer kunnen herinneren van hun doopdag, 
kunt u hen die dat wel doen daar het een en ander over laten vertellen.

• Zou je je meer van die belangrijke dag willen herinneren?

Wijs erop dat wij tijdens ons hele leven gevoelens en ervaringen hebben, die ons getuigenis
sterk kunnen houden en ons moed kunnen geven in moeilijke tijden. Maar om ons die 
dingen te helpen herinneren, moeten we ze opschrijven, anders vervagen ze in onze herin-
nering en kunnen we ze helemaal kwijtraken. Een dagboek is een plaats waarin we 
ervaringen, gedachten, gevoelens en gebeurtenissen optekenen zodra ze plaats hebben
gevonden.

We hebben de raad gekregen een verslag van ons leven bij te houden

Teksten Leg uit dat vroegere en hedendaagse profeten ons de raad hebben gegeven een dagboek bij
te houden. De profeet Henoch heeft uitgelegd hoe essentieel het is om belangrijke 
gebeurtenissen op te tekenen:

‘En de dood is over onze vaderen gekomen; niettemin kennen wij hen. (. . .)

‘Want wij hebben onder ons een gedenkboek geschreven, naar het voorbeeld door de vinger
Gods gegeven; en het is in onze eigen taal geschreven’ (Moz. 6:45–46).

Alma heeft tegen zijn zoon Helaman gezegd dat verslagen het geheugen vergroten. 
(Zie Alma 37:8.)

Laat de jongevrouwen 3 Ne. 23:6–13 opzoeken en lezen. Wijs erop dat de Heiland zeer
bezorgd was omdat de Nephieten enkele profetieën die ze hadden ontvangen, niet hadden
opgetekend. Hij verwachtte dat het volk nauwgezette en volledige verslagen bijhield.

President Spencer W. Kimball heeft de volgende raad gegeven: ‘Iedereen behoort een dag-
boek bij te houden en iedereen kan een dagboek bijhouden. Het behoort klaarheid te geven 
en grote zegeningen en geluk te brengen aan de gezinnen. Als er iemand hier aanwezig is, 
die het niet doet, wilt u zich dan vandaag nog bekeren en uw leven veranderen?’ 
(Conference Report, april 1979, blz. 117.)

• Waarom zou president Kimball ons gevraagd hebben om ons ‘te bekeren’ als we geen
dagboek bijhouden?

Citaten 
en bespreking

Uitstalling 
en activiteit
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Lees en bespreek het volgende citaat nadat de jongevrouwen hun ideeën hierover hebben
gegeven: ‘Zij, die een persoonlijk dagboek bijhouden, zullen meer geneigd zijn de Heer in
hun dagelijks leven indachtig te zijn’ (‘President Kimball Speaks Out on Personal Journals’,
New Era, december 1980, blz. 27).

• Wat voor dingen zou je in je dagboek schrijven?

Bespreek alle antwoorden van de jongevrouwen. Schrijf ze op het bord of deel uitreikblad 
uit met de volgende suggesties:

1. Belangrijke gebeurtenissen, indrukken en gevoelens.

2. Persoonlijke raad, beloften en ontvangen zegeningen, en de omstandigheden waaronder
die ontvangen zijn.

3. Sterfgevallen, geboorten, huwelijken, dopen of begiftigingen.

4. Persoonlijke overwinningen, mislukkingen en strijd, en hoe je die het hoofd hebt 
geboden.

5. Actuele plaatselijke, nationale en internationale gebeurtenissen die indruk op je hebben
gemaakt of je leven hebben beïnvloed.

6. Alledaagse gebeurtenissen.

We kunnen zelf bepalen hoe we ons dagboek willen bijhouden

Leerkracht Vertel de klas dat een dagboek zo persoonlijk is dat elk van ons kan bepalen hoe zij het gaat
bijhouden. Enkele suggesties die ons door dagboekschrijvers zijn gegeven, kunnen zeer
waardevol zijn en kunnen ertoe bijdragen dat het bijhouden van ons eigen dagboek een
succesvolle en lonende ervaring wordt.

Bordbespreking Bekijk de volgende suggesties, door ze op het bord te schrijven of ze door de jongevrouwen
op hun uitreikblad te laten schrijven. Schrijf dan enkele ideeën op het bord en bespreek
waarom die nuttig kunnen zijn.

1. Schrijf een datum bij elke aantekening; de dag van de week of zelfs de tijd van een aante-
kening kan belangrijk zijn.

2. Nummer de bladzijden.

3. Stel een tijd vast, dagelijks of wekelijks, om erin te schrijven (bijvoorbeeld de zondagmid-
dag).

4. Houd het dagboek bij de hand of neem wat extra losse bladen mee op reis en naar 
bijzondere kerkelijke bijeenkomsten.

5. Gebruik voor- en achternaam, wanneer je over anderen schrijft.

Leerkracht Leg uit dat als we creatief zijn bij het bijhouden van een dagboek, het onze persoonlijkheid
en interesses weergeeft. Eén jongevrouw heeft haar methode om haar dagboek interessant
te maken uiteengezet:

‘Ik heb mijn dagboek Lucy genoemd. Het is mijn beste vriendin. Het is wat moeilijk om
tegen een bladzijde te praten, maar nu praat ik regelmatig tegen mijn beste vriendin Lucy
en vertel haar mijn gevoelens’ (Jeree Worthen, citaat uit Kathleen Lubeck ‘A Journal Called
Lucy’, New Era, november 1981, blz. 40).

Ons dagboek kan interessant en blijvend zijn

Verhaal Clarissa Young, een van de dochters van Brigham Young, hield een zeer uitvoerig dagboek
bij gedurende de jaren dat ze in het ‘Beehive House’ in Salt Lake City woonde. 
Het ‘Beehive House’ was de naam die aan het huis van Brigham Young was gegeven. 
Clarissa gaf niet alleen een uitvoerige beschrijving van elke kamer in huis, maar beschreef
ook de kleuren van de muren, de meubels en zelfs dingen die in de loop der jaren op de
schoonsteenmantels werden gezet. Ze voegde er zelfs een stukje stof bij van de gordijnen
die in de ‘lange zaal’ werden gehangen, de kamer waar de officiële gasten werden 
ontvangen. In 1954, toen de kerk aan de restauratie van het honderd jaar oude ‘Beehive
House’ begon, was het dagboek van Clarissa van onschatbare waarde. Zelfs het stukje 
gordijnstof werd naar een weverij gestuurd en er werden nieuwe gordijnen geweven die er
precies zo uitzagen als de oorspronkelijke.

Leerkracht Vertel uw klas dat het dagboek dat we bijhouden ook levendiger kan worden gemaakt door
er dingen zoals tekeningen, citaten of gedichtjes bij te doen, die ons verhaal helpen vertellen.

Uitreikblad 
of bordbespreking
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Een jong meisje, bijvoorbeeld, maakt een schetsje van de jurken die ze bij bijzondere 
gelegenheden draagt en beschrijft ze nauwkeurig. Behalve een dagboek houden veel mensen
ook nog een plakboek bij waarin ze kranteknipsels, kerkbulletins, strips, dansprogramma’s,
stukjes stof van kleren en andere dingen, die veel voor hen betekenen, bewaren.

Verhaal en bespreking Wijs erop dat een dagboek, om waardevol te zijn, ook van blijvende aard moet zijn. 
Een orgelleraar gaf een jongevrouw een wijze raad op de dag dat ze een nieuw studieboek
meebracht naar de les. Nadat hij de opmerking had gemaakt over de prijs van het boek zei
hij: ‘Muziek is niet alleen duur, maar de waarde ervan zal toenemen als je het bestudeert en
het een deel van je wordt. Als je een kaft om de muziek doet dan blijft het je hele leven
mooi. Maar als je het elke week zonder kaft meebrengt naar de les, wordt je muziek al
gauw slordig, versleten en waardeloos.’

• Wat heeft deze raad te maken met het verzorgen van je dagboek?

Laat de jongevrouwen de verschillende boeken en schriften die u hebt meegebracht, zien. 
Laat ook de pennen en potloden zien. Bespreek de voor- en nadelen van de boeken en 
schriften en de pennen en potloden. Wijs erop dat een boek of schrift voor een dagboek niet 
duur hoeft te zijn, maar wel duurzaam. Wijs erop dat pennen en permanente inkt het een 
beter verslag maken dan potlood. Vraag de jongevrouwen manieren te bedenken waarop ze 
hun dagboek duurzamer kunnen maken.

Tot slot

Leerkracht Vertel de klas dat er door zorgvuldige planning een dagboek van onschatbare waarde kan
ontstaan voor de komende generaties. Als er regelmatig aandacht aan wordt besteed, 
kan het een erg waardevol boek worden. En wanneer we een verslag bijhouden van ons
leven, kunnen we dat vredige gevoel over ons krijgen dat we voelen wanneer we de geboden
van de Heer gehoorzamen.

Toepassing van de les

Moedig elke jongevrouw aan haar eigen persoonlijke manier te kiezen en toe te passen
voor het bijhouden van een dagboek. Vraag haar ernaar te streven haar dagboek interessant
en duurzaam te maken.

Aanbevolen activiteiten

1. Houd een activiteitenavond in klasverband waarbij de verschillende aspecten van het
bijhouden van een dagboek, die in deze les zijn besproken, meer in detail kunnen worden
gedemonstreerd.

2. Stel de jongevrouwen voor om het uitreikblad aan hun huisgenoten te laten zien.

Bespreking van 
uitstalling
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Les Familiehistorische verslagen 
17 bijhouden

DOEL Elke jongevrouw leren hoe ze belangrijke familieverslagen moet bijhouden.

VOORBEREIDING 1. Neem een volledig ingevulde kwartierstaat (stamboomlijst) van uzelf mee naar de klas 
– zo mogelijk één met foto’s – en een volledig ingevulde gezinslijst. Neem ook een 
potlood, een blanco kwartierstaat en een blanco gezinslijst mee voor elke jongevrouw.

2. Maak een papieren ketting door tenminste zeven repen papier te knippen van ongeveer
15 cm lang en 3 cm breed. Maak een ketting door de repen aan elkaar te nieten of te 
plakken met lijm of plakband. Maak de schakels die vroegere generaties voorstellen één
kleur, de schakels die toekomstige generaties voorstellen een tweede kleur, en de schakel
in het midden die elke jongevrouw voorstelt een derde kleur. Bevestig zo mogelijk een
fotootje van één van die jongevrouwen op de middelste schakel.

3. Schrijf op een poster of op het bord: ‘De aarde (zal) met een vloek worden geslagen, 
tenzij (. . .) er een verbindende schakel van de een of andere aard tussen de vaderen en de
kinderen bestaat’ (LV 128:18).

4. Vraag één van de jongevrouwen een kort verhaal te vertellen over een van haar voorou-
ders.

5. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Voor de leerkracht Probeer uit te zoeken welke bronnen beschikbaar zijn voor de jongevrouwen in uw klas –
bijvoorbeeld familiehistorische gegevens en familieorganisaties. De jongevrouwen behoren
in deze les veel kansen te krijgen om dingen te doen en te laten zien. Geef de klas vooral de
tijd de activiteiten af te maken.

Bereid u voor op deze les door uit te zoeken hoe u een kwartierstaat en een gezinslijst moet
invullen. Misschien doet u er goed aan de consulent familiegeschiedenis van uw wijk in te
schakelen om te helpen met het geven van deze les, of iemand anders die ervaring heeft op
familiehistorisch gebied.

Inleiding

Laat de papieren ketting zien, en vertel de klas dat elke schakel een generatie voorstelt in 
een familielijn. De leden van vroegere generaties worden onze voorouders of ons 
voorgeslacht genoemd. De leden van toekomstige generaties worden onze nakomelingen 
of ons nageslacht genoemd.

• Wie stelt die middelste schakel voor?

Wijs erop dat de middelste schakel een persoon in dit leven voorstelt die helpt vroegere
generaties aan toekomstige generaties te verbinden door middel van familiegeschiedenis en
tempelwerk.

Jij kunt een verbindende schakel zijn in je familieketen

Haal de ketting uit elkaar.

• Wat gebeurt er als er geen tempelverordeningen worden verricht voor degenen, die door
de schakels worden vertegenwoordigd? (De familieketen breekt.) Vertel de jongevrouwen
dat ze vandaag gaan leren hoe zij generaties kunnen helpen verbinden.

Kwartierstaat Laat een ingevulde kwartierstaat zien om te tonen dat de jongevrouwen veel schakels 
hebben die hen aan vroegere generaties binden.

• Hoeveel grootouders heb je? Hoeveel overgrootouders? Wijs erop dat het aantal zich
met elke generatie verdubbelt.

Bespreking Leg uit dat, zoals wij naar onze voorouders kijken vanwege hun voorbeeld en wijsheid, onze
nakomelingen ook in ons en in de verslagen die we bijhouden geïnteresseerd zullen zijn.

Aanschouwelijk 
onderwijs

Aanschouwelijk 
onderwijs

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA

60



• Welke verslagen hebben jullie, die van vitaal belang zijn voor je nageslacht?

Beklemtoon hoe belangrijk het is om nu al nauwkeurige verslagen bij te houden en belang-
rijke documenten te bewaren.

Vertel dat we verslagen en documenten bijhouden en onderzoeken zodat we de gegevens
naar de tempel kunnen sturen om tempelverordeningen te laten verrichten voor onze 
voorouders. Wijs erop dat onze voorouders de keuze hebben het evangelie al dan niet te 
aanvaarden, maar dat wij hen in de gelegenheid moeten stellen die keuze te maken.

Citaat Lees de volgende woorden voor over het belang en het doel van dit werk:

‘De profeet Joseph Smith heeft onderwezen dat u en ik heilanden op de berg Zion moeten
worden. We moeten vergaderen, tempels bouwen, naar onze doden zoeken en alle 
onontbeerlijke verordeningen verrichten. Dit werk smeedt eeuwige schakels die ons aan
elkaar en aan onze vaderen verbinden. Wij worden als gezinseenheid verhoogd.

‘De profeet Joseph Smith heeft gezegd: “Het is noodzakelijk (. . .) dat er een (. . .) samensmel-
ting van bedelingen (. . .) sedert de dagen van Adam tot zelfs in de tegenwoordige tijd
plaatsvindt. ( . . . )” (LV 128:18.)’ (A. Theodore Tuttle, De Ster, oktober 1980, blz. 72.)

Familieverslagen beginnen met een kwartierstaat en een gezinslijst

Geef elke jongevrouw een blanco kwartierstaat, maar geef hun nog geen potlood. 
(Als er geen kwartierstaten voorhanden zijn, teken er dan een op het bord of op een groot 
vel papier.) Vertel dat de lijst onze voorouders in kaart brengt. De kwartierstaat begint bij 
de jongevrouwen zelf. Vraag de jongevrouwen de plaats aan te wijzen waar hun eigen 
naam komt te staan.

Wijs erop dat elke generatie wordt aangegeven als één stap van haar verwijderd. Elke verti-
cale verbindingsstreep stelt een huwelijk voor. Vraag de jongevrouwen de plaats aan te 
wijzen waar de namen van hun ouders komen te staan. Als u een kwartierstaat, al dan niet
met foto’s van uw eigen familie, hebt meegebracht, laat die dan aan de jongevrouwen zien.

• Wat kun je over je familie leren van de gegevens op een kwartierstaat?

Vertel in het kort iets over uw eigen grootouders met gebruik van de gegevens op uw eigen
kwartierstaat.

Wijs weer op de kwartierstaat.

• Waar horen je broers, zusters, ooms en tantes op de kwartierstaat thuis?

Wijs erop dat de kwartierstaat alleen onze voorouders in rechte lijn aangeeft – met andere
woorden, ouders, grootouders, overgrootouders enzovoort. De kinderen van de ouders
staan niet aangegeven.

• Waar schrijven we de namen van de andere kinderen – onze broers en zusters, ooms en
tantes?

Gezinslijst Laat de klas een ingevulde gezinslijst zien, hetzij één van uzelf, of een geleende. Vertel de
klas dat nadat een jongevrouw haar eigen naam op de eerste regel van de kwartierstaat
heeft geschreven, ze zichzelf als kind op haar eerste gezinslijst schrijft. Haar ouders, 
die op de tweede en derde regel staan, worden op de gezinslijst als man en vrouw aangege-
ven, de ouders van het gezin. Als we nog een generatie teruggaan, staan haar ouders als
kinderen op twee verschillende gezinslijsten aangegeven. Elk paar ouders op een 
kwartierstaat, komt als man en vrouw op een gezinslijst voor.

De gegevens van kwartierstaten en gezinslijsten kunnen worden gebruikt om verordeningen
voor overleden voorouders te verrichten. De consulent familiegeschiedenis van de wijk
heeft meer informatie over hoe dat in zijn werk gaat.

Leerkracht Verwijs terug naar de papieren ketting met de schakel die een jongevrouw voorstelde. Leg
uit dat iedere jongevrouw de verantwoordelijkheid heeft om alle blanco plekken op haar
eigen kwartierstaat en gezinslijsten in te vullen. De Heer heeft de profeet Joseph Smith dui-
delijk gemaakt hoe belangrijk het is dat iedereen familiehistorisch onderzoek doet, 
de lijsten invult, en tempelwerk doet voor haar eigen voorouders. Hij heeft gezegd dat de
doop voor de doden een noodzakelijke verordening is voor alle kinderen van onze Vader: 
‘Want wij kunnen zonder hen niet tot volmaking komen; evenmin kunnen zij zonder ons tot
volmaking komen’ (LV 128:18).

Poster en bespreking Laat nu de poster zien met LV 128:18 en bespreek de betekenis van de tekst. Laat zien hoe de
gebroken papieren schakel weer aan de andere schakels kan worden bevestigd met nietjes, 
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plakband, lijm of paperclips. Vertel vervolgens dat een tempelverzegeling ouders en kinde-
ren voor eeuwig ‘samensmeedt’. Het is de macht van het priesterschap die familieschakels
voor eeuwig aan elkaar smeedt. Die verzegelende verordening wordt alleen in tempels 
verricht. Het is een uiterst heilige verordening.

Klasactiviteit Geef de jongevrouwen ieder een potlood en een blanco kwartierstaat. Vraag elke jonge-
vrouw om zoveel mogelijk ruimten op haar kwartierstaat uit haar hoofd in te vullen. Laat
elke jongevrouw hetzelfde doen met de gezinslijst, waarbij zij haar ouders als man en
vrouw vermeldt, en zichzelf en haar broers en zusters als de kinderen.

Tot slot

Klaslid Vraag de aangewezen jongevrouw in het kort iets over een van haar voorouders te vertellen
en zo mogelijk aan te wijzen waar hij of zij op de kwartierstaat voorkomt.

Toepassing van de les

Vraag de jongevrouwen zowel de kwartierstaat als de gezinslijst mee naar huis te nemen en
na te gaan of de opgeschreven gegevens juist zijn. Vraag hun zoveel mogelijk gegevens in te
vullen uit beschikbare bronnen in de familie, en de formulieren de volgende week weer
mee te nemen. Deze les behoort elke jongevrouw te helpen verder onderzoek te doen om
haar eigen kwartierstaat en gezinslijst volledig in te vullen. Moedig ze aan ommeer te leren
over de grondbeginselen van familiehistorisch onderzoek en te weten te komen hoeveel
tempelwerk er al gedaan is voor hun voorouders.
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Kruis een van de volgende keuzen aan. Uw keuze geldt voor alle namen op dit 
formulier.

� Keuze 1– Inzenderdossier Stuur alle namen naar mijn inzender
dossier in de _______________________________________ -tempel.

� Keuze 2 – Bezoekerdossier Stuur alle namen naar een willekeu-
rige tempel en zorg voor plaatsvervangers voor alle noodzakelijke
verordeningen.

� Keuze 3 – Ancestral File™ Stel alle namen beschikbaar aan het
gecomputeriseerde voorouderarchief voor onderzoeksdoeleinden,
niet voor verordeningen. Ik sluit de vereiste stamboomlijst in.

Gezinslijst
Man
Voornamen

Geboren (dag maand jaar)

Gedoopt

Overleden

Begraven

Gehuwd

Vader van man
Voornamen

Moeder van man
Voornamen

Vrouw
Voornamen

Geboren (dag maand jaar)

Gedoopt

Overleden

Begraven

Vader van vrouw
Voornamen
Moeder van vrouw
Voornamen

Kinderen Vermeld ieder kind (dood of in leven) in volgorde van geboorte.

M/V

Geboren (dag maand jaar)

Gedoopt

Overleden

Partner
Voornamen
Gehuwd

Voornamen

Geboren (dag maand jaar)

Gedoopt

Overleden

Partner
Voornamen
Gehuwd
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Een erfgoed van Les

deugdzame tradities 18

DOEL Elke jongevrouw laten proberen een erfgoed van deugdzame tradities tot stand te brengen.

VOORBEREIDING U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Het onderscheid tussen deugdzame en wereldse tradities

Leerkracht Vraag de jongevrouwen wat zij altijd erg fijn vonden in hun ouderlijk gezin toen ze nog klein
waren (misschien iets wat ze nog steeds fijn vinden). De lijst kan dingen bevatten zoals 
uitstapjes met het gezin, boeken die voorgelezen worden, verjaardagsvieringen en vakanties,
zelfgemaakte geschenken die ze koesterden, of bijzondere aandacht van moeder of vader.
Wijs erop dat de dingen die we als gezin herhaaldelijk doen, gezinstradities heten. 
En de dingen die we herhaaldelijk doen en die ons als gezin steeds dichter bij God brengen,
heten deugdzame tradities.

Wijs erop dat er wereldse tradities zijn die ons van het rechte spoor kunnen afbrengen,
maar dat tradities die in overeenstemming zijn met het evangelie van Christus er sterk toe
bij kunnen dragen dat gezinsleden op het pad van waarheid en gerechtigheid geleid wor-
den. Wijs erop dat bijna alle mensen er zowel goede als slechte tradities op na houden. Een
belangrijk onderdeel van opgroeien is het verschil te leren en te besluiten welke tradities
we willen voortzetten en welke nieuwe tradities we willen beginnen.

Deugdzame tradities worden gevestigd door goede gewoonten te ontwikkelen en goede
doelen te bereiken

Leerkracht Wijs erop dat goede gewoonten of gezinstradities de basis kunnen worden voor deugdzame
tradities in het gezin dat wij in de toekomst gaan vormen. We moeten zinvolle doelen 
stellen, goede gewoonten ontwikkelen en altijd openstaan voor situaties die gebruikt kunnen
worden om deugdzame tradities te vestigen.

Bordbespreking • Welke gewoonten houd je er zelf op na, of zou je kunnen beginnen erop na te houden,
die deugdzame tradities zouden kunnen worden voor jezelf en je toekomstige gezin?

Schrijf de reacties van de jongevrouwen op het bord, en bespreek daarna de verschillende
manieren waarop elke genoemde gewoonte een deugdzame traditie kan worden, nu en in
hun toekomstig gezin. Bijvoorbeeld:

1. Een jongevrouw die dagelijks haar persoonlijk gebed doet zal zeker het gezinsgebed een
onderdeel van de dagelijkse routine maken in haar eigen gezin.

2. Een jongevrouw, die getrouw de vergaderingen van de kerk bijwoont, wil later zeker haar
hele gezin meenemen naar de kerk.

3. Een jongevrouw, die een dagboek bijhoudt, zal aan belangrijke ervaringen of gebeurtenissen
worden herinnerd, die tot gezinstradities kunnen uitgroeien.

4. Een jongevrouw, die elke dag de Schriften leest, zal die gewoonte willen voortzetten nadat
ze getrouwd is en haar gezinsleden aanmoedigen hetzelfde te doen.

5. Een jongevrouw, die ’s zondags en op de gezinsavond bereidwillig aan het bestuderen van
het evangelie meedoet, zal deze deugdzame tradities in haar eigen gezin willen instellen.

Leerkracht Leg er de nadruk op dat de jongevrouwen ook nu doelen kunnen stellen in hun dagelijks
leven, die ze kunnen voortzetten in hun leven als volwassenen, en die uiteindelijk 
gezinstradities worden.

Verhaal en bespreking Vertel het volgende verhaal over hoe president Spencer W. Kimball een deugdzame traditie
instelde toen hij nog jong was:

‘Toen president Spencer W. Kimball vijftien was, hoorde hij een spreker op een ringconfe-
rentie vragen hoeveel aanwezigen ooit de Bijbel helemaal gelezen hadden. Er gingen 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA

65



slechts vijf of zes handen omhoog, en dus drong de spreker er bij de mensen op aan om er
thuis mee te beginnen. ‘Toen de bijeenkomst voorbij was, liep Spencer naar huis, haalde 
de familiebijbel van de plank, ging naar zijn zolderkamer, stak de olielamp aan en begon bij
Genesis. Avond in avond uit worstelde hij zich, bij het flakkerende licht van een 
petroleumlamp op de gedeeltelijk betimmerde zolderkamer waar hij sliep (. . .) door de
bladzijden heen. Bij bepaalde passages had Spencer maar weinig idee van wat hij aan 
het lezen was, maar hij had een besluit genomen. Het deed er niet toe of er saaie stukken bij
waren; hij ging door. Hij wist dat het een zinvol project was. Hij zou tenminste enig idee
hebben van wat er in de Bijbel stond. Hij hield dit ongeveer een jaar lang vol, totdat hij met
trots het boek kon dichtslaan; hij had het uit. Die ervaring gaf hem zelfvertrouwen. 
Hij had geleerd dat hij op zijn eigen vastbeslotenheid kon rekenen.’ (Edward L. Kimball en
Andrew E. Kimball jr. , Spencer W. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft 1977], blz. 56.)

• Hoe heeft president Kimball een deugdzame traditie in zijn leven gevestigd? 
Welke uitwerking kan dat hebben gehad op zijn kinderen en kleinkinderen?

Laat de jongevrouwen meer gewoonten en doelen suggereren waaruit deugdzame tradities
kunnen voortkomen, of laat enkele klasleden de volgende verhaaltjes vertellen en 
beschrijven hoe die deugdzame tradities teweeg kunnen brengen.

Verhaaltjes 1. Marta is een jonge moeder die als tiener al had besloten dat ze haar kinderen de zegening 
wilde bijbrengen van het geven aan anderen. Elk kerstfeest zoeken zij en haar gezin een 
ander gezin uit dat behoeftig is. Samen besluiten zij dan welke geschenken ze willen 
geven en hoe ze die mensen hun liefde en vriendschap kunnen betonen.

2. De vader van Janneke vestigde een traditie door eens per jaar een fruitmand, een maaltijd,
of iets dergelijks te brengen bij elke weduwe in de wijk. Nu, als volwassene, heeft 
Janneke daar nog fijne herinneringen aan en zegt: ‘Mijn vader is nu overleden, maar de
weduwen in de wijk nemen nog steeds een bijzondere plaats in mijn hard in. Mijn eigen
gezin zet deze tradities van mijn vader nog steeds voort, niet alleen met kerst, maar zo
nu en dan het hele jaar door.’

3. De familie Maatman kiest elk jaar een tekst als gezinsmotto. Dit jaar hebben ze LV 90:24
gekozen. Wanneer een gezinslid geestelijk opgebeurd moet worden, geeft die tekst hem
of haar moed.

4. Mensen van elke leeftijd kunnen een lijst doelen opschrijven waar ze in het nieuwe jaar
aan willen werken. Een gezin doet dit elke nieuwjaarsdag. De vader noteert de doelen die
elk gezinslid heeft genoemd en leest de doelen voor die het jaar daarvoor werden
gesteld. Dan gaan ze na of die doelen bereikt zijn.

5. Zuster Camilla Kimball heeft eens het volgende verhaal verteld: ‘Op kerstavond komt
de familie altijd bij elkaar. Het is mijn genoegen het kerstverhaal uit Lucas voor te lezen,
waarna de kinderen en kleinkinderen het verhaal opvoeren. Daar genieten ze altijd van.
Vorig jaar deed president Kimball een kostuum aan, dat we hadden meegebracht uit
Israël, en speelde de rol van Jozef; terwijl ik de typische klederdracht van een joodse
vrouw aandeed, ook meegebracht uit Jeruzalem, en de rol van Maria speelde. Ik weet
zeker dat onze kleinkinderen en achterkleinkinderen zich nog lang het verhaal van die
eerste kerstavond zullen herinneren, dat ze toen hebben opgevoerd’ (Conference Report,
gebiedsconferentie van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden, 1974, blz. 58).

Leerkracht Leg uit dat tradities bewust ingesteld kunnen worden, of toevallig tot stand kunnen
komen. Maar onze gewoonten en doelen geven meestal een aanzet.

Deugdzame tradities zijn schatten die ons en ons nageslacht beïnvloeden

Leerkracht Wijs erop dat gezinstradities een gevoel van saamhorigheid teweegbrengen. Het zijn dingen
om nu al aan te werken en om op te steunen. Door zulke tradities worden prettige herinne-
ringen opgebouwd die niet alleen ons, maar ook ons nageslacht beïnvloeden. 
Misschien willen we tradities die we ons van vroeger herinneren, bewaren en doorgeven.
We kunnen onze eigen kinderen ervaringen meegeven, die ze zich met evenveel vreugde
zullen herinneren als wij ons de tradities herinneren die tot ons erfgoed behoren.

Door de hele geschiedenis van het Boek van Mormon heen moedigen profeten de mensen
aan in de deugdzame tradities te geloven die hun door hun ouders waren geleerd. 
De leringen van koning Benjamin werden een onderdeel van de deugdzame tradities van
dit volk.
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Tekstbespreking Laat de jongevrouwen Mos. 26:1–4 lezen. Bespreek wat er met de opkomende generatie
gebeurde, die de tradities van hun vaderen niet begrepen en er niet in wilden geloven. 
Lees vers 4 nogeens over en bespreek hoe het gedrag van de ongelovigen de generaties die
daarop volgden, beïnvloedde.

Citaat Vertel dat het voortzetten van deugdzame gezinstradities een verlangen en inzet vereist.
Lees de volgende waarschuwing voor van een vroegere algemeen presidente van de 
zustershulpvereniging: ‘Gezinsgewoonten en -tradities zijn heilig. Hoe diepgeworteld en
geliefd ze echter mogen zijn, ze zijn niet onverwoestbaar. Dikwijls kunnen zelfzucht, 
een onvriendelijk woord of veranderde omstandigheden ze neer doen storten om nooit
meer in ere te worden hersteld. Ons doel moet daarom niet alleen zijn tradities te vestigen,
maar ook om ze te bewaren’ (Belle S. Spafford, Women in Today’s World [Salt Lake City:
Deseret Book Co. , 1971], blz. 232).

• Noem enkele tradities van jouw ouderlijk gezin die je zou willen voortzetten.

• Waarom zijn die tradities belangrijk voor je?

Tot slot

Citaat Lees het volgende voor: ‘De opdracht die elk van ons heeft gekregen, en waarvoor we naar
de aarde zijn gekomen, is te kiezen tussen goed en kwaad. Veel tradities in onze 
maatschappij leiden tot zonde, terwijl andere tradities ons tot deugdzaam gedrag leiden.
Als we ons aan de zijde van de deugdzame tradities scharen en als we die ons leven laten
beïnvloeden, zullen ons getuigenis van, en onze ontvankelijkheid voor, de Geest versterkt
worden. Als we ons echter aan de kwade invloed van slechte tradities overgeven, 
maken we het moeilijker voor de Geest een plekje in ons hart te vinden’ (James T. Duke,
‘The Traditions of Their Fathers’, Ensign, november 1972, blz. 41).

Toepassing van de les

Stel de jongevrouwen voor een doel te stellen of een gewoonte te vormen, die in hun eigen
toekomstig gezin een traditie kan worden.
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Betrokken zijn bij het zendingswerk



Les Bereid je erop voor  
19 anderen te onderwijzen

DOEL Elke jongevrouw zich erop voor laten bereiden het evangelie aan anderen uit te dragen.

VOORBEREIDING 1. Naar keuze: Vraag verschillende paren jongevrouwen de rollenspellen aan het begin van
de les op te voeren.

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

Inleiding

Rollenspel Kies twee of drie van de volgende uitspraken (of desgewenst andere) om te illustreren wat
voor gesprekken men over het evangelie kan hebben. In elke situatie moet één jongevrouw
als niet-lid fungeren dat de vragen stelt. De andere jongevrouw is het lid dat erop reageert.
De jongevrouwen moeten niet meer dan één of twee minuten aan elk gesprek besteden.
Vraag de klas op elke situatie commentaar te geven.

1. ‘Ik vind het moeilijk het verhaal van Joseph Smith te geloven. Hoe kun jij dat nou 
geloven?’

2. ‘In welk opzicht is een tempelhuwelijk anders dan een gewoon huwelijk?’

3. ‘Wat bedoel je wanneer je zegt dat jouw kerk “de enige ware kerk” is?’

4. ‘Wat is er nou zo slecht aan een kop koffie of een sigaret?’

5. ‘Wat doet het er nou toe als je op zondag boodschappen doet?’

Wijs er aan het eind van deze activiteit op dat deze typerende situaties laten zien dat we
voorbereid moeten zijn met kennis, vaardigheden en een getuigenis.

Om het evangelie te kunnen uitdragen, moeten we ernaar streven onze kennis te 
vergroten

Citaat Wijs erop dat een vroegere president van het opleidingsinstituut voor zendelingen de
nadruk gelegd heeft op de noodzaak met kennis van het evangelie gewapend te zijn:

‘Wij dienen echte studenten te zijn en harder te studeren dan wie ook (. . .) want als wij in
deze lekenkerk niet vaardig worden in het leren van het evangelie van Jezus Christus, 
wie wordt dat dan wel? Als de ouderlingen Israëls geen ervaren theologen worden, 
wie wordt het dan wel? Als u, moeders, en moeders van de toekomst, niet voldoende leert
het evangelie aan kinderen te onderwijzen, wie leert dat dan wel? En als u, zendelingen, 
de boodschap niet leert die de Heer u wil laten onderwijzen, wie leert dat dan wel? 
Velen ervaren tot hun schande dat zij ontegenzeglijk niet kunnen onderwijzen wat zij niet
weten!’ (Joe J. Christensen, ‘Leren gaat iedereen aan’, De Ster, januari 1982, blz. 18.)

Kom nu weer terug op het rollenspel eerder in de les.

• Wie denkt dat ze genoeg kennis heeft om deze vragen te beantwoorden, als iemand die
aan haar stelt?

Wijs erop dat we het beste andere mensen kunnen helpen als we hun vragen op intelligente
wijze en juist kunnen beantwoorden.

Bordbespreking • Op welke manieren kunnen we onze kennis van het evangelie vergroten?

Schrijf de ideeën van de jongevrouwen op het bord. Suggesties zouden kunnen zijn: de
Schriften bestuderen; deelnemen aan het seminarie; De Ster lezen; en luisteren en leren 
tijdens de avondmaalsdienst, in de zondagsschool, in de jongevrouwenklas en tijdens de
gezinsavond.

Tekstbespreking Wijs erop dat de Schriften één van onze grootste bronnen van evangeliekennis zijn, en we
die elke dag behoren te lezen. Ze zijn de betrouwbaarste bron voor een gedegen kennis van
ware beginselen.

AANBEVOLEN 
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Laat de jongevrouw 2 Tim. 3:15–17 opzoeken en lezen.

• Wat kunnen de Schriften volgens deze passage voor ons doen? (Ons wijs maken, onder-
richten, weerleggen, verbeteren en opvoeden in gerechtigheid.)

Bespreking Vraag de jongevrouwen naar hun ideeën over hoe we de Schriften regelmatig kunnen
bestuderen. Die ideeën zouden het volgende kunnen inhouden: elke dag een bepaalde tijd
vaststellen om de Schriften te lezen, onze eigen standaardwerken hebben, of belangrijke
passages onderstrepen. Wijs erop dat ze bij hun studie veel kunnen hebben aan de index van
de Leer en Verbonden en van het Boek van Mormon. Spoor de jongevrouwen aan om elke
dag de Schriften te bestuderen.

Tekst Laat de jongevrouwen LV 11:21 opzoeken en onderstrepen. Vraag één van hen het voor te
lezen om er de nadruk op te leggen dat we moeten leren voor we kunnen onderrichten.

We kunnen vaardigheden ontwikkelen die ons helpen het evangelie te onderrichten

Leerkracht Vertel de jongevrouwen dat we, behalve kennis verkrijgen, ook vaardigheden moeten ont-
wikkelen om het evangelie beter te kunnen uitdragen. Er zijn veel vaardigheden die nuttig
kunnen zijn, maar in deze les worden er slechts vier behandeld: zelfvertrouwen ontwikke-
len, vreemde talen leren, talenten ontwikkelen en goede manieren aankweken.

Schrijf deze vaardigheden één voor één op het bord. Gebruik onderstaand materiaal om ze
te bespreken. Vraag de jongevrouwen om met elkaar te bespreken 1) hoe elke vaardigheid
hen kan helpen het evangelie te onderrichten en 2) hoe zij zelf die vaardigheden kunnen
ontwikkelen.

1. Zelfvertrouwen ontwikkelen. Wijs erop dat we weleens moeite hebben anderen over het
evangelie te benaderen, omdat we bang zijn. Misschien zijn we bang omdat we niet
weten hoe we het evangelie moeten uitdragen, dat we andere mensen zullen beledigen,
of dat anderen ons aanmatigend zullen vinden.

Verhaaltjes Vertel uw klas dat we gebruik kunnen maken van natuurlijke aanleidingen om een 
gesprek over het evangelie te beginnen. De leden van een bepaald gezin vinden het leuk 
om elke dag manieren te zoeken om met hun vrienden en vriendinnen over het evangelie
te praten. Ze wachten gewoon op een goede gelegenheid. Door eenvoudig hun ogen 
en oren open te houden en hun hart open te stellen, zijn zij in staat hun vrienden en 
vriendinnen over het evangelie te vertellen, zonder iets te forceren. (Zie George D. Durant,
‘Helping Your Children Be Missionaries’, Ensign, oktober 1977, blz. 67.)

Sommige leerlingen maken gebruik van schoolopdrachten om andere mensen over de
kerk of over evangeliebeginselen te vertellen. Een bepaalde leerling zocht naar een
onderwerp voor een geschiedenisproject en besloot een opstel te schrijven over de tocht
van de HLD-pioniers naar het westen. Er waren maar weinig leerlingen die iets van de
kerk afwisten. Door die mondelinge voordracht kreeg ze de gelegenheid het een en
ander over de kerk te vertellen. Een andere jongevrouw kreeg een opdracht voor biolo-
gie. Ze besloot iets te presenteren over de gevolgen van roken, door het hart van een kalf
voor de klas te ontleden. Ze had hiervoor instructies gekregen van een student medicij-
nen. Deze aanschouwelijke voordracht bezorgde haar niet alleen een hoog cijfer, maar
stelde haar tevens in de gelegenheid een les over het woord van wijsheid te geven. 
(Zie Dee V. Jacobs, ‘Op een eenvoudige wijze zendingswerk verrichten’, De Ster, juni 1981,
blz. 22.)

2. Vreemde talen leren. Het gebod het evangelie over de gehele wereld te verkondigen 
(zie LV 90:11) houdt in dat we de taal zullen moeten leren van de mensen die het evange-
lie nog niet hebben gehoord. Het doet er niet toe welke taal we leren, zoals uit de 
volgende woorden blijkt.

Citaat ‘Het leren van elke willekeurige tweede taal is nuttig. (. . .) Een derde taal is veel 
gemakkelijker te leren als we al ervaring hebben met een tweede taal, omdat we ons al 
ideeën en zekere denkpatronen eigen hebben gemaakt, waar iemand die alleen zijn 
moedertaal spreekt nog mee moet worstelen’ (Steven L. Taylor, ‘To Every Man in His Own
Tongue’, New Era, september 1978, blz. 49).

De leiders van de kerk hebben de leden altijd aangemoedigd andere talen te bestuderen.
Dergelijke studies geven ons niet alleen een vaardigheid in die taal en verbeteren het
gebruik van onze eigen taal, maar maken ons tevens meer bewust van andere volken en
culturen. Over andere culturen leren en andere talen leren spreken, helpt ons andere
mensen te begrijpen en lief te hebben.
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3. Talenten ontwikkelen. Iedereen heeft bijzondere talenten. We hebben die talenten gekregen
om ons eigen leven en dat van andere mensen te verrijken. Talenten kunnen een manier
zijn om de boodschap van het evangelie uit te dragen.

Citaten Iemand heeft eens aan Merrell Jenson, lid van de kerk en musicus, het volgende gevraagd:
‘Welke rol heeft de muziek gespeeld bij uw zendingswerk?’

Hij antwoordde: ‘Ik was vijftien toen ik mijn patriarchale zegen ontving, en daarin
stond dat de muziek mij in staat zou stellen deuren te openen die anders gesloten zouden
blijven, en dat ik door de muziek een grote invloed op de wereld zou hebben. Binnen
enkele jaren begon er het een en ander te gebeuren, dat de betekenis van die woorden
verduidelijkte. Ik werd op zending geroepen naar Noorwegen en terwijl ik daar was
speelde ik acht maanden in een muziekgroepje. Ik ben nu al elf jaar terug uit Noorwegen
en hoor nog steeds van leden daar over jongelui die op zending gaan omdat ze door
ons werden beïnvloed, en ook over leden die zendingswerk gingen doen nadat ze naar
ons geluisterd hadden. (. . .)

‘Sinds ik van mijn zending terug ben, ben ik (. . .) in staat geweest om door mijn 
muziekvaardigheid het evangelie aan producers, musici, en andere mensen in de muziek-
wereld te introduceren. Ik geef altijd een exemplaar van het Boek van Mormon met een
foto van ons gezin en mijn getuigenis voorin het boek aan de dirigent van het orkest
waarin ik dan speel, en ook aan mensen die ik in het vliegtuig ontmoet als ik op reis ben’
(‘Music Man’, New Era, augustus 1980, blz. 43).

Sommigen van ons kunnen goed zingen of een instrument bespelen. Anderen zijn 
misschien goed in sport of kunnen goed met hun handen werken. Wat onze talenten ook
zijn, we moeten ze gebruiken om ons eigen leven en dat van anderen tot zegen te zijn.
‘Misschien heb jij wel iets te geven dat zo eenvoudig is als liefde, toewijding, hard 
werken of iets anders dat in andermans leven ontbreekt. Probeer het eens. Geef het. 
Je weet nooit wat het voor een ander kan betekenen’ (H. Burke Peterson, ‘Je leven heeft
een bedoeling’, De Ster, juni 1980, blz. 31).

4. Goede manieren aankweken. Vertel dat wij iedere dag opnieuw niet alleen onszelf, maar ook
onze familie, onze kerk en de Heer vertegenwoordigen.

Citaat ‘Net als de wijze waarop iemand loopt, leveren ook zijn manier van doen, zijn houding, 
zijn kleding, ja zelfs zijn hele persoon een concreet bewijs van wat er in zijn ziel omgaat. 
Hij kan zichzelf niet verbergen. Leer hem dan dat deze dingen zijn geest weerspiegelen 
en tonen hoe hij eigenlijk is’ (S. Dilworth Young, Conference Report, april 1972, blz. 83; 
of Ensign, juli 1972, blz. 77).

Wijs erop dat goede manieren een goede indruk maken, net als slechte manieren een
slechte indruk maken. Goede manieren kunnen worden aangeleerd en we moeten eraan
werken die reeds vroeg te ontwikkelen. Als we goed voorbereid willen zijn op het
onderwijzen van het evangelie, moeten we weten hoe we ons moeten kleden, hoe we
moeten eten, de juiste taal gebruiken en ons correct gedragen tegenover mensen van alle
leeftijden. De goede indruk die we op anderen maken, kan een belangrijke stap zijn bij
het uitdragen van het evangelie.

Om het evangelie met succes te onderwijzen, moeten we een sterk getuigenis 
ontwikkelen

Tekstbespreking Wijs erop dat een sterk persoonlijk getuigenis een krachtige methode kan zijn om andere
mensen te onderrichten. Vertel dat in de dagen van Alma de mensen van de kerk zeer 
goddeloos waren geworden. Alma maakte zich zoveel zorgen over hen, dat hij aftrad als
hoofdrechter en al zijn tijd gebruikte om tot het volk te getuigen. Hij vond dat dit de enige
manier was waarop hij hen kon overtuigen zich te bekeren en de Heer weer te gaan dienen.

Laat de jongevrouwen Alma 4:19–20 opzoeken en lezen. Wijs erop dat velen tot inkeer
kwamen en een rechtschapen leven begonnen te leiden vanwege het getuigenis van Alma
(zie Alma 4–6).

• Hoe had Alma zich persoonlijk voorbereid op het geven van zo’n krachtig getuigenis
aan zijn volk?

• Wat moeten wij doen om een sterk getuigenis te ontwikkelen? (Studeren, rechtschapen
leven, ons bekeren en bidden, en naar het getuigenis van anderen luisteren.)

• Hoeveel invloed kan ons getuigenis op anderen hebben?
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Vraag de jongevrouwen naar hun ervaringen met het geven van hun getuigenis aan anderen,
of hoe zij beïnvloed zijn door het getuigenis van iemand anders.

Citaten Lees de volgende woorden voor van bekeerlingen die door het getuigenis van een lid van
de kerk zijn beïnvloed.

Een zekere man ontmoette eens een lid van de kerk op een vliegveld en begon met haar te
praten. ‘Ons gesprek leidde tot een discussie over godsdienst, en ze gaf mij haar getuigenis
van de zegeningen die haar gezin ontving doordat ze lid waren geworden van de mor-
moonse kerk. Op dat moment was ik niet geïnteresseerd, maar zij had een zaadje geplant.
Toen enige tijd daarna de zendelingen kwamen, was ik er klaar voor.’

Een andere bekeerling heeft het volgende geschreven over een gesprek met een lid van de
kerk dat naast haar oom woonde: ‘Hij vertelde mij enkele prachtige dingen over God die ik
nog nooit eerder had gehoord en wat Hij voor hem had gedaan, en over de fijne dingen, 
die de kerk voor hem deed. Hij vertelde mij dat Joseph Smith een profeet was en dat onze
Hemelse Vader leeft en een heel belangrijke rol in zijn leven speelde. Om de een of andere
reden kreeg ik een heel warm gevoel dat leek te zeggen: “Het is waar!” en ik wist gewoon
dat het waar was! Ik voelde het met mijn hele lichaam’ (Santiago Ofianga en Karen Loe,
geciteerd in Jay A. Parry, ‘Converts Tell [ . . . ] What Brought Me In’, Ensign, februari 1978,
blz. 41).

Wijs erop dat we allen ons getuigenis dikwijls aan andere mensen moeten geven, vooral
aan onze familie en onze buren, zodat we daar allen door versterkt kunnen worden.

Toepassing van de les

Laat de jongevrouwen één of meer van de volgende ideeën kiezen om individueel of in
klasverband uit te voeren:

1. Stel een programma voor schriftlezen op. Beschrijf je studieprogramma de volgende keer
voor de klas.

2. Zorg voor een les over goede manieren.

3. Geef je getuigenis op de volgende getuigenisdienst of op een ander geschikt moment.
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Les Het evangelie uitdragen
20

DOEL Elke jongevrouw besluit het gebod na te leven om het evangelie uit te dragen.

VOORBEREIDING 1. Plaat 12, Alma doopt in de wateren van Mormon (62332); en plaat 13 van een vrouw die 
in een rechtszaal als getuige de eed wordt afgenomen. Beide platen bevinden zich 
achterin dit boek.

2. Als u besluit het rollenspel te gebruiken, maak dan twee naamplaatjes met het opschrift
‘Kerklid’ en twee met ‘Vriend’. Schrijf vervolgens op vier blaadjes de instructies voor hen
die aan het rollenspel meedoen.

3. U kunt een bekeerling vragen om te spreken over zendingswerk als een uiting van
liefde. (Als niemand u kan helpen, vraag dan de zendingsleider van de wijk.) Hij zou het
volgende kunnen bespreken:

a. Hoe degene (lid of zendeling) die het evangelie aan hem/haar heeft gebracht
hem/haar liefde heeft betoond.

b. De uitwerking die het evangelie op zijn leven heeft gehad.

c. Waarom het belangrijk is dat elk lid van de kerk door zendingswerk een getuige is
voor Christus.

4. U kunt desgewenst verschillende jongevrouwen vragen om teksten, verhalen en citaten
voor te lezen of te vertellen.

Elk lid van de kerk heeft een verbond gesloten om een getuige van Christus te zijn

Laat de plaat zien waarop een getuige in een rechtszaal de eed wordt afgenomen.

• Wat gaat de persoon die de eed wordt afgenomen doen?

• Wat voor verklaring geven getuigen in een rechtszaak?

• Hoe draagt de getuigenverklaring bij tot het vaststellen van de waarheid?

Bord Schrijf op het bord ‘Als getuige staan’.

Vertel de klas dat de profeet Alma het evangelie aan de mensen van zijn tijd leerde. 
Aangezien velen zijn boodschap aanvaardden, leerde Alma hen wat het verbond van de 
doop inhield.

Laat de plaat zien van het volk van Alma bij de wateren van Mormon en vraag een jonge-
vrouw Mos. 18:8–9 voor te lezen.

• Wat betekent het: ‘Als getuigen van God te staan, in alle dingen en in alle plaatsen?’

Vraag een andere om jongevrouw Mos. 18:10 voor te lezen.

• Wat heb je volgens Alma beloofd te doen toen je gedoopt werd?

Leerkracht Vertel dat allen die zich laten dopen een verbond sluiten om hun Hemelse Vader te dienen
en zijn geboden te onderhouden. Dat houdt ook in, net als destijds voor het volk van Alma,
om in alle dingen en in alle plaatsen als getuige van God te staan.

Bespreking • Hoe kunnen we als getuige van God staan? (Door ons voorbeeld, door mensen over de
kerk te vertellen.)

Het voorbeeld en de voorbereiding van een jongevrouw zullen haar mogelijkheden om
zendingswerk te verrichten, vergroten

Tekstbespreking Wijs erop dat een van de beste manieren om als jongevrouw als getuige te staan en het
evangelie uit te dragen, is door het voorbeeld dat zij geeft. De apostel Paulus schreef een
jongeman, Timoteüs genaamd, dat hij een voorbeeld voor anderen moest zijn.

Plaat en 
tekstbespreking

Bespreking 
met plaat
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Lees 1 Tim. 4:12 voor.

• Wat zijn volgens dit vers enkele manieren waarop je een voorbeeld kunt zijn voor hen
die in Jezus Christus geloven? Noem andere manieren die niet in dit vers worden vermeld.

• Hoe kan het goede voorbeeld dat je geeft je in de gelegenheid stellen het evangelie uit te
dragen?

Vertel het volgende verhaal na een korte bespreking van deze vraag.

Verhaal Een mormoons meisje werd op school als regisseuse gekozen voor een toneelopvoering.
Hierdoor brachten zij en een ander meisje dat ook lid van de kerk was, veel tijd door met
de toneelleraar. Op een dag zei de leraar: ‘Susan, waarom zijn jij en Laura zo anders?’ 
De jongevrouw vertelde hem wat over de kerk en vroeg of het goed was als de zendelingen
hem en zijn gezin kwamen bezoeken. De leraar stemde toe. Hij en zijn gezin luisterden naar
de zendelingen, kregen een getuigenis van de waarheid van het evangelie, en lieten zich
dopen. Vier jaar later werd die man door de Heer geroepen als bisschop van zijn wijk.

Bespreking • Op welke wijze handelden Susan en Laura als getuigen van de waarheid van het 
evangelie?

• Zijn jullie weleens in de gelegenheid geweest tengevolge van je voorbeeld met anderen
over het evangelie te praten?

Laat de jongevrouwen over hun ervaringen spreken.

Citaat ‘De leden van de kerk moeten zich blijven voorhouden dat het evangelie niet alleen door
woorden moet worden gepredikt en uitgedragen, maar ook door hun voorbeeld. Het leven
van alle leden van de kerk behoort een lichtend voorbeeld te zijn van het evangelie van
Jezus Christus in actie.’ (William H. Bennett, Conference Report, april 1972, blz. 92; 
of Ensign, juli 1972, blz. 82.)

Wijs erop dat er naast een goed voorbeeld zijn ook nog andere manieren bestaan om het
evangelie uit te dragen.

Marijke woonde eens in de zomer een muziekworkshop bij met andere jongelui uit het hele 
land. Daar ze verwachtte een kans te hebben met anderen over het evangelie te praten en 
als getuige van haar Vader in de hemel te staan, had ze drie exemplaren van het Boek van 
Mormon in haar koffer gepakt om weg te geven aan mensen die ze daar zou ontmoeten. 
Zoals ze gehoopt had, was ze in staat anderen te vertellen dat ze lid was van De Kerk 
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en hun een exemplaar van het Boek 
van Mormon te geven. Toen merkte ze dat de jongelui waarmee ze in aanraking kwam, 
vragen hadden. Ze wist dat het evangelie waar was. Ze kon haar getuigenis geven, 
maar er waren veel vragen waarop ze geen antwoord wist. Ze kon niet uitleggen wáárom 
ze geloofde.

Lees 1 Petr. 3:15 voor.

• Waarop moeten we volgens Petrus voorbereid zijn?

• Hoe had Marijke zich beter kunnen voorbereiden om het evangelie uit te dragen?

Vraag de jongevrouwen goed te luisteren om erachter te komen hoe een andere jonge-
vrouw zich erop voorbereidde het evangelie uit te dragen.

‘Ik was bang! Maar dat wilde ik aan niemand toegeven. Wanneer anderen spraken over het
uitdragen van het evangelie aan hun vrienden, klonk het allemaal zo eenvoudig. Maar
wanneer ik over het evangelie probeerde te spreken, was het een heel andere zaak. (. . .)

‘Iedereen wist dat ik heilige der laatste dagen ben, omdat ik geen thee of koffie drink, en ik
heb een getuigenis van de waarheid van het evangelie. En toch kon ik de woorden niet
over mijn lippen krijgen. (. . .)

‘Toen besloot ik om hulp te vragen. Ik wist dat broeder Clarke en bisschop Baker altijd
bereid waren het evangelie met anderen te delen, dus besloot ik hen te vragen hoe ze dat
deden.

‘Broeder Clarke was de populaire leerkracht van een klas Evangelieleer. “Studeren,” zei hij
nadrukkelijk, “is de enige manier waarop je een goed zendelinge kunt worden. Toen ik het
evangelie niet aan mezelf kon uitleggen, wist ik zeker dat ik het niet aan iemand anders
kon uitleggen. Om mijn probleem op te lossen, bestudeerde ik ijverig de Schriften en
andere boeken van de kerk. Ik onderzocht het geloof van andere kerken en probeerde de
behoeften van de mensen om mij heen te begrijpen.” (. . .)

‘Tenslotte vroeg ik het aan bisschop Baker.

Verhalen 
en bespreking
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‘“Ja, ik was vroeger ook bang”, zei hij. “Ik verwaarloosde mijn zendingstaken omdat ik
bang was een verkeerd ogenblik of de verkeerde woorden te kiezen. De enige oplossing
voor mijn probleem was gebed. Ik besefte dat ik voortdurend op de Geest afgestemd moest
zijn, zodat ik zou weten of het ’t juiste ogenblik was om over het evangelie te spreken en of
mijn woorden goed gekozen waren. Sindsdien ben ik zelden geïnspireerd geweest om een
gesprek over godsdienst te vermijden.”

‘Nadat ik dus met enkele mensen had gesproken die zichzelf als zendeling hadden ontwik-
keld, moest ik zelf de rest doen. (. . .)

‘Ik begon elke dag de Schriften te bestuderen en werd me bewuster van de noden van de
mensen om me heen. Wanneer ik aan het mediteren was, zei ik steeds maar weer tegen
mezelf: “Ik kan het (. . .) ik kan het (. . .) ik kan het.” En ik bad’ (Linda Archibald, ‘Are You
Afraid to Ask?’ Ensign, oktober 1975, blz. 54).

• Hoe heeft deze jongevrouw zich erop voorbereid het evangelie uit te dragen?

• Hoe kun je je verder voorbereiden op het uitdragen van het evangelie?

Spoor uw klas aan hun ervaringen met het uitdragen van het evangelie te vertellen. Laat de
jongevrouwen vervolgens meedoen aan het rollenspel.

Vraag twee jongevrouwen mee te doen aan een rollenspel. Geef elk een naamplaatje en 
een blaadje met instructies.

Kerklid 1: Terwijl jij en een vriendin, die geen lid van de kerk is, samen aan het studeren zijn,
maakt je vriendin de opmerking dat ze vindt dat kerk en godsdienst geen enkele waarde
hebben. Vertel je vriendin dat je weet dat sommige mensen dezelfde mening zijn toegedaan
als zij, maar dat jij bijzondere gevoelens over het evangelie en de kerk hebt waarover je
haar graag wilt vertellen. Je zou haar kunnen vertellen hoe je gebeden verhoord zijn, 
over Joseph Smith en de organisatie van de kerk, of over bepaalde programma’s van de
kerk, zoals de gezinsavond, die jou en je familie geholpen hebben. Of je vriendin wat je
zegt nu accepteert of niet, blijf haar met liefde en begrip behandelen.

Vriendin 1: Je behoort tot geen enkele kerk. Terwijl je je huiswerk aan het maken bent met
een lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, merk je op dat
godsdienst volgens jou geen enkele waarde heeft. Luister vriendelijk naar je vriendin, 
stel haar enkele vragen, maar verander niet van mening.

Laat de jongevrouwen enkele minuten hun rol spelen. Stop ermee als de conversatie begint
vast te lopen. Bespreek de conversatie met de klasleden.

Vraag de jongevrouwen wat we volgens hen moeten kunnen vertellen over de kerk, en hoe
we niet-leden in de kerk zouden kunnen interesseren.

Bespreking • Wat moet je doen als iemand niet geïnteresseerd lijkt te zijn in je geloof? (Blijf hem met
liefde en respect bejegenen. Wees niet bang er weer over te beginnen.)

Vraag twee andere jongevrouwen een andere situatie te spelen. Geef elk een naamplaatje 
en instructies.

Kerklid 2: Je bent aan het praten met een vriendin die geen lid van de kerk is. Stuur het
gesprek naar het onderwerp godsdienst en vraag je vriendin of ze meer over de kerk zou
willen horen.

Vriendin 2: Je bent aan het praten met een HLD-vriendin. Beantwoord haar vragen. Je bent
nieuwsgierig naar de kerk, maar ook een beetje bang het onderwerp aan te snijden. 
Vertel haar dat je onder de indruk bent van haar levenswijze en dat je best zou willen weten
waar ze in gelooft.

Stop het rollenspel na enkele minuten en bespreek wat er gebeurd is.

Bespreking • Waarom was het voor het lid van de kerk belangrijk om meer te doen dan een voorbeeld
te zijn?

Gast (naar keuze) Stel de gast voor aan de jongevrouwen en laat hem ongeveer vijf minuten spreken over het
tonen van liefde door het evangelie uit te dragen.

Rollenspel
(naar keuze)

Rollenspel
(naar keuze)
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Toepassing van de les

Stel de jongevrouwen voor om voor de komende week een van de volgende activiteiten te
kiezen:

1. Bid voor een kans om het evangelie uit te dragen.

2. Organiseer als klas een activiteit waar je een vriendin die geen lid is mee naartoe kunt
nemen.

3. Geef je getuigenis aan een vriend, vriendin of familielid.

4. Geef een niet-lid waarmee je bevriend bent een exemplaar van het Boek van Mormon.
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Les Zendelingen steunen: 
21 brieven schrijven

DOEL Iedere jongevrouw leren hoe zij jongemannen in het zendingsveld kan sterken en steunen.

VOORBEREIDING 1. Naar keuze: Schrijf elk van de zeven vragen die in het tweede deel van de les staan op 
een afzonderlijk papiertje. Doe de zeven papiertjes elk in een envelop, en de enveloppen 
in een postzak. De postzak zou een hele grote envelop kunnen zijn of een linnen zak 
waarop ‘postzak’ staat geschreven.

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

Voor de leerkracht Deze les betreft steun aan vrienden en familieleden die elders een zending vervullen. 
De activiteiten en wenken die hier gegeven worden, zijn niet geschikt voor steun aan hen
die een voltijdzending vervullen in uw eigen omgeving. Dat onderwerp wordt in andere
lessen behandeld.

Een zending: mogelijkheden en moeilijkheden

Leerkracht Vraag de jongevrouwen om zich de volgende situatie in te denken: Stel je eens voor dat je
meer dan 3000 km van huis in een stad woont waar je nooit eerder geweest bent. Je familie en
vrienden zijn thuisgebleven. De mensen om je heen spreken een andere taal, die je aan het
leren bent om met ze te kunnen communiceren. De kleine flat waarin je woont is heel
anders dan het huis dat je verlaten hebt. Het voedsel van het land is anders. Je woont er
met iemand die je een maand geleden nog niet kende. Je gaat alleen met vreemden om. Je
moet helemaal voor jezelf zorgen. Je bent erg voorzichtig met je geld en moet een 
nauwkeurige begroting maken om met je geld te kunnen rondkomen. Je maakt je eigen
maaltijden klaar, verzorgt je kleren, doet je verstelwerk, en houdt zelf je kamer schoon.

Je hebt het iedere dag erg druk. Je doel is vreemden te interesseren in De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Sommige mensen met wie je spreekt zijn
onbeleefd. Zij willen je boodschap niet horen en gooien soms de deur voor je neus dicht.
Andere mensen zijn blij je boodschap te horen en worden goede vrienden in de tijd dat je
ze onderwijst. Je kennis van het evangelie neemt sneller toe dan ooit tevoren. Je studeert
minstens twee uur per dag en de rest van de dag ga je langs de deuren om het evangelie te
verkondigen. Je leest de Schriften en leert teksten en de zendelingenlessen uit je hoofd. Je
wordt echt een specialist wat geestelijke zaken betreft omdat je voorbereid moet zijn op de
vele vragen die de mensen voortdurend stellen. Je bidt dikwijls in de loop van de dag om
de Geest des Heren omdat je Hem nodig hebt om doeltreffend te kunnen zijn in je werk.

Bordbespreking • Noem enkele taken van een zendeling.

Schrijf de ideeën van de jongevrouwen op het bord.

Leerkracht Leg uit dat teruggekeerde zendelingen zeggen dat een zending hard werken inhoudt. 
Maar als een zendeling zijn werk toegewijd doet, kan zijn tijd in het zendingsveld de geluk-
kigste van zijn leven zijn. Een zendeling moet ijverig en vastbesloten zijn en hij moet 
bereid zijn om zijn eigen verlangens op te offeren om het werk des Heren te kunnen doen.
Hij moet zich concentreren en hard studeren.

Een jongevrouw die zich bewust is van de verantwoordelijkheid van een zendeling, kan een
positieve invloed op hem hebben.

Bespreking • Hoe kun je zendelingen helpen het hoofd te bieden aan de problemen waarmee hij
geconfronteerd zal worden?

Brieven kunnen een zendeling steunen en sterken

Citaat Leg uit dat een zendeling door brieven weet dat zijn familie en vrienden aan hem denken.

Ouderling Gordon B. Hinckley heeft eens gezegd: ‘Mijn hart gaat uit naar de zendeling die
niet regelmatig brieven krijgt van thuis. In het algemeen is eens per week een goede regel. 
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Maar aan de andere kant is teveel post slecht voor het moreel van de zendeling. Om efficiënt
te kunnen werken, moet een zendeling een eind van huis zijn. De post die hij krijgt, zal een
groot verschil uitmaken in wat hij doet en hoe hij zich voelt. Brieven die de problemen
thuis beschrijven, zijn slecht voor het moreel van een zendeling. Verstandige briefschrijvers
zullen vertellen over positieve gevoelens, schrijven hoe trots ze zijn dat ze een zendeling in
het veld hebben, en hoe de Heer hen zegent wegens zijn werk in het zendingsveld. 
Zulke brieven zijn een zegen in het leven van een zendeling’ (New Era, juni 1973, blz. 32).

Laat de postzak zien met de enveloppen.

Opinieonderzoek Leg uit dat een groep teruggekeerde zendelingen uit zendingsgebieden over de hele wereld
vragen werd gesteld over de post die zij op zending gekregen hadden. De meest 
voorkomende antwoorden staan hieronder. Vraag de jongevrouwen om de beurt een van
de enveloppen uit de postzak te trekken en de vraag die erin zit, voor te lezen aan de klas.
Laat de jongevrouwen vertellen hoe zij denken dat de zendelingen hebben geantwoord.
Nadat de jongevrouwen hun ideeën hebben geopperd, leest u de antwoorden voor die
hieronder staan die de jongevrouwen nog niet hebben gegeven en bespreek deze met hen.

1. Vraag: Van wie ontving je graag brieven tijdens je zending?

Antwoorden: Mijn ouders

Meisjes/jongens waar ik veel mee uitging

Familieleden

2. Vraag: Over welke onderwerpen las je het liefst in de brieven van thuis?

Antwoorden: Nieuws over de familie

Nieuws over bekenden die ook op zending waren

Informatie over activiteiten van de kerk en in de wijk

Ernstige vragen en commentaar op het evangelie en geestelijke aangelegenheden

Vragen over mijn werk, onderzoekers en levensomstandigheden

Informatie over de activiteiten van vrienden en familieleden op school en hun prestaties.

3. Vraag: Aan welke brieven had je het meest?

Antwoorden: De brieven die mij geestelijk opbouwden

De brieven die mij over ervaringen van anderen vertelden en hoe hun getuigenis was
gegroeid

Brieven over het evangelie en echte geestelijke ervaringen

Gelukkige brieven vol informatie over thuis

4. Vraag: Welke brieven vond je deprimerend en waren niet welkom?

Antwoorden: Negatief commentaar, vooral over het evangelie

Brieven waarin geroddeld werd

Brieven die geschreven werden toen de schrijver zelf gedeprimeerd was

Brieven waarin naar het einde van mijn zending werd uitgekeken

Nieuws over problemen in het land of ontevredenheid thuis

Brieven waarin stond hoeveel ik miste

5. Vraag: Hoe dikwijls zou een oppervlakkige vriend(in) moeten schrijven?

Antwoorden: Met kerstmis en verjaardagen

Eens in de een à drie maanden

6. Vraag: Welke brieven van dat heel bijzondere meisje of die jongen thuis waren niet 
welkom?

Antwoorden: Brieven die vertelden over afspraakjes met andere jongens/meisjes

Brieven over feestjes en soortgelijke activiteiten

Brieven waarin de relatie wordt verbroken

Romantische brieven.
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7. Vraag: Wat zou je willen dat je vriend(in) deed wanneer hij/zij ontdekte dat zijn/haar
gevoelens voor jou aan het veranderen waren?

Antwoorden: Dat hij/zij er eerlijk over schreef

Dat hij/zij over zijn/haar twijfels schreef zodra ze zich voordeden

Leerkracht Leg uit dat brieven van thuis een goede invloed kunnen hebben op het leven van zendelin-
gen, maar van zendelingen kan niet verwacht worden dat zij alle brieven die zij krijgen 
ook beantwoorden. Zij worden aangemoedigd eens per week naar huis te schrijven, en zij
moeten eens per week naar de zendingspresident schrijven. Een zendeling is altijd erg 
druk bezig, en daarom kunnen brieven van anderen slechts van tijd tot tijd beantwoord
worden.

Bespreking Als er genoeg tijd is, kunt u de jongevrouwen laten bespreken hoe zij vrienden op zending
kunnen aanmoedigen.

Tot slot

Leerkracht Leg uit dat brieven een belangrijk deel uitmaken van het leven van een zendeling. Positieve
brieven kunnen hem helpen vreugde te vinden in zijn werk. Herinner de jongevrouwen
eraan dat zij zich in de plaats van de zendeling moeten stellen als zij hem schrijven, en dat
ze moeten schrij ven over dingen die hem kunnen helpen. Zij kunnen schrijven over de
nieuwe inzichten die zij krijgen bij hun studie en het ontwikkelen van hun getuigenis. 
Zij kunnen de zendeling schrijven dat zij voor hem bidden. De Heer zal ze zegenen als zij
zendelingen aanmoedigen door middel van brieven.

Aanbevolen activiteiten

1. Stuur op de volgende feestdag gezamenlijk een brief aan iedere zendeling uit uw wijk.
De brieven kunnen op een wekelijkse activiteitenavond geschreven worden.

2. Stel voor dat de jongevrouwen zich ten doel stellen om minstens eens in de drie maanden
een brief te schrijven aan een vriend of een familielid die op zending is.
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Les De Heer raadplegen
22

DOEL Elke jongevrouw ernaar laten streven dichter bij haar Vader in de hemel te komen door
Hem in alles te raadplegen.

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor alle jongevrouwen.

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

Elke jongevrouw kan de Heer in alles raadplegen

Verhaal Vertel het volgende verhaal als voorbeeld van hoe een jonge vrouw de Heer om hulp vroeg:

‘Als jong meisje zag ik veel nare dingen om me heen gebeuren door alcoholgebruik. 
De leden van mijn ouderlijk gezin waren geen lid van de kerk. Ik had zelfs nooit van De
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen gehoord. Toen ik twaalf was,
begon ik elke avond te bidden dat onze Hemelse Vader me zou helpen een echtgenoot te
vinden die geen drankprobleem had.

‘Jaren later, toen ik mijn diploma verpleegkunde had behaald, kreeg ik in een afgelegen
plaats mijn eerste baan in een klein ziekenhuis. Enkele weken later kwam er een jonge arts
in hetzelfde ziekenhuis werken. Vanaf het begin zag ik dat hij anders was. Een van de
andere verpleegsters merkte op dat je je maar beter niet kon interesseren in die arts, omdat
hij mormoon was! Ik vroeg haar: “Wat is een mormoon?” Ze vertelde me dat het een of
andere vreemde godsdienstige groep was, die geen koffie, thee, alcohol of tabak gebruikte.
We dronken onze koffie op en gingen weer aan het werk. Dat was de laatste kop koffie die
ik ooit gedronken heb. Ik kon nauwelijks wachten om meer over de mormonen te horen.
De evangelieboodschap was iets waar ik mijn hele leven naar had gezocht. Binnen een
maand werd ik gedoopt en enige tijd later trouwde ik met de jonge arts. Mijn gebeden
waren verhoord en mijn leven werd weer zinvol.’

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen Alma 37:37 lezen. Schrijf de volgende woorden boven aan het bord:
‘Elke jongevrouw kan de Heer raadplegen in alles wat zij doet.’

• Wat denk je dat ‘de Heer raadplegen’ betekent? (Bidden, studeren, overwegen en met je
verstand en je hart luisteren.)

• In hoeverre deed de jonge vrouw in het verhaal dat?

• Waar zou je de Heer over kunnen raadplegen? (Bespreek dit in detail. Leg de nadruk op
de noodzaak evengoed over kleine, dagelijkse problemen te bidden als over ernstige 
beslissingen met verstrekkende gevolgen.)

Leerkracht Leg uit dat de Heer raadplegen betekent de zaken met Hem te bespreken. We vertellen
Hem onze verlangens en gevoelens, en wachten dan op een antwoord. Vaak hebben we het
zo druk, dat we bidden en wegrennen voordat er tijd is om antwoord te ontvangen. Soms
krijgen we niet onmiddellijk antwoord of komt het niet op de wijze die we verwachtten.
Soms komt er wel een antwoord, maar aanvaarden we het niet, omdat het niet het antwoord
is dat we wilden horen.

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen LV 101:7–8 opzoeken en lezen.

• Waarom wachtte de Heer zo lang met het verhoren van de gebeden van de heiligen toen
ze in moeilijkheden zaten?

• Waarom raadplegen sommige mensen de Heer eerder als ze moeilijkheden hebben?

• Wanneer er iets fijns gebeurt, aan wie vertel je dat dan? Zou je denken dat je Vader in de
hemel zoiets ook graag hoort?

Activiteit Wijs erop dat onze aardse vader blij is als we hem vertellen wat we aan het doen zijn, en onze
dank en onze blijdschap uiten, of zijn raad vragen inzake onze problemen. Onze Hemelse
Vader verheugt zich ook wanneer we met Hem praten en Hem raadplegen.
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Een jongevrouw moet weten hoe ze met de Heer kan communiceren

Leerkracht Geef de jongevrouwen potlood en papier. Vraag hen bovenaan hun blaadje te schrijven:
‘Hoe en waarvoor moeten we bidden’.

Vertel hun dat onze kerkleiders ons uitstekende instructies hebben gegeven over hoe en
waarvoor we moeten bidden.

Vraag de jongevrouwen enkele belangrijke ideeën op te schrijven uit de citaten die u gaat
voorlezen. Bespreek wat ze hebben opgeschreven. Misschien wilt u enkele vragen voorbe-
reiden, die de belangrijkste punten uit de citaten naar voren brengen.

Citaten en bespreking President Ezra Taft Benson heeft enkele manieren aanbevolen, waarop we onze communi-
catie met onze Hemelse Vader kunnen verbeteren.

‘1. We moeten dikwijls bidden. We behoren tenminste twee of drie maal per dag alleen te zijn
met onze Hemelse Vader: “’s morgens, ’s middags en ’s avonds,” zoals de Schriften dat
aangeven (Alma 34:21). Bovendien wordt ons gezegd steeds te bidden (2 Ne. 32:9; 
LV 88:126). Dit betekent dat ons hart vol moet zijn en voortdurend in gebed naar onze
Hemelse Vader behoort uit te gaan (Alma 34:27).

‘2. We behoren een geschikte plaats te vinden waar we kunnen mediteren en bidden. We worden
aangespoord om dat “in uw binnenkamer, en in uw verborgen plaatsen en in uw 
wildernis” te laten plaatsvinden. (Alma 34:26.) Dit betekent, dat het een plaats moet zijn
waar u niet afgeleid kunt worden, in het geheim dus. (3 Ne. 13:5–6.)

‘3. We moeten ons op het gebed voorbereiden. Als we geen zin hebben om te bidden, moeten we
net zo lang bidden tot we er wèl zin in hebben. We moeten nederig zijn. (LV 112:10.) 
We moeten om vergeving en genade bidden. (Alma 34:17–18.) We moeten hen waartegen
we kwade gevoelens koesteren vergeven. (Marc. 11:25.) En dan nog waarschuwen de
Schriften dat onze gebeden tevergeefs zullen zijn als “gij de behoeftigen en naakten
wegzendt en de zieken en kranken niet bezoekt, en niet van uw middelen hebt medege-
deeld” (Alma 34:28).

‘4. Onze gebeden behoren zinvol en ter zake te zijn. We behoren niet in elk gebed dezelfde woor-
den te gebruiken. Ieder van ons zou van streek raken als een vriendin elke dag 
dezelfde woorden tegen ons zei, elk gesprek als een last beschouwde en niet wist hoe
snel ze er een eind aan moest maken, zodat ze de televisie kon aanzetten en ons
vergeten’ (Ezra Taft Benson, ‘Improving Communication with Our Heavenly Father’, 
in Prayer [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1977], blz. 111).

President Spencer W. Kimball heeft ons geleerd waar we om moeten bidden: ‘Wij behoren
blijmoedig en oprecht te danken voor ontvangen zegeningen. De Heer heeft gezegd: 
“En gij moet Gode danken volgens de Geest voor elke zegen, waarmede gij ook wordt
gezegend” (LV 46:32). Er komt een heerlijke, geruststellende geest over ons als wij onze
oprechte dankbaarheid tegenover onze Hemelse Vader uitspreken voor onze zegeningen
voor het evangelie en de kennis ervan waarmee wij gezegend zijn, voor de inspanningen en
het werk die ouders en anderen zich voor ons getroosten, voor onze familie en vrienden,
voor kansen die wij gekregen hebben, voor ons verstand en ons lichaam en het leven, voor
goede, nuttige ervaringen ons hele leven door, voor al de hulp en vriendelijkheden van
onze Vader en voor verhoorde gebeden.

‘Wij kunnen voor onze leiders bidden (. . .)

‘Wij behoren het allesomvattend zendingswerk voortdurend in onze gebeden te gedenken.
Wij bidden dat de grenzen van de landen geopend zullen worden om het evangelie te 
ontvangen. Wij bidden om gelegenheden en leiding om het heerlijke nieuws van het 
evangelie aan anderen te kunnen mededelen. (. . .)

‘Wij bidden voor de gefrustreerden, de verontrusten, de zieken, de behoeftigen, de zondaren.
Wij bidden voor degene die naar ons gevoel onze vijand was. (. . .) Kan iemand lang een vij-
and hebben als hij bidt voor mensen in zijn omgeving tegen wie hij onvriendelijke gevoe-
lens heeft gekoesterd?

‘Wij bidden om wijsheid, inzicht en begrip. Wij bidden om bescherming op gevaarlijke
plaatsen, voor kracht in ogenblikken van verleiding. Wij gedenken onze geliefden en onze
vrienden. Wij uiten vluchtige gebeden in woord of in gedachten, hardop of in de diepste
stilte. Wij hebben altijd een gebed in ons hart dat onze bezigheden elke dag goed mogen
zijn. Kunnen wij slechte dingen doen als er oprechte gebeden in ons hart en op onze lippen
zijn?
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‘Wij bidden voor onze (huisgenoten), onze buren, ons werk, onze beslissingen, onze taken
in de kerk, ons getuigenis, onze gevoelens, onze doelen. (. . .)

‘Maar is het gebed slechts éénzijdige communicatie? Nee! (. . .) Aan het eind van onze gebe-
den behoren wij heel aandachtig te luisteren, minuten lang. Wij hebben om raad en hulp
gebeden. Dan moeten wij ook stil zijn en weten dat Hij God is. (Zie Ps. 46:10)’ (‘Bidt altijd’,
De Ster, maart 1982, blz. 4–5).

De Heer zegent ons naar onze behoeften – niet altijd naar onze wens

Leerkracht Leg uit dat gebeden, hoewel ze vaak precies naar onze wens verhoord worden, soms met
‘nee’ worden verhoord, of op een manier die we misschien niet begrijpen.

Verhaal Vertel het volgende ware verhaal, dat door Barbara Perry Haws, een dochter van ouderling
L. Tom Perry, werd verteld:

‘Op een dag ontving ik een interlokaal telefoontje van mijn broer. Ik kon horen dat er iets
aan de hand was, want zijn stem was ernstig en mijn broer is zelden ernstig. Hij vertelde
me dat moeder een beroerte had gehad en in het ziekenhuis was opgenomen. De schrik die
me beving werd nog verergerd door het feit dat ik zo ver van huis was. Het enige wat ik
kon doen was bidden. Na mijn gebed voelde ik zo’n warmte door me heen gaan dat ik wist
dat alles weer goed zou komen. Maar enkele minuten later belde mijn vader; mijn moeder
was overleden. Aanvankelijk kon ik het gewoon niet geloven omdat het gevoel dat alles in
orde was, zo sterk was geweest. Later besefte ik dat alles inderdaad in orde was; mijn 
moeder had al bijna vier jaar heel redelijk met kanker geleefd lang genoeg om mee te maken
dat mijn vader in de Raad der Twaalf werd geroepen. Maar in dat vierde jaar begon 
de kanker veel last te veroorzaken. Ze overleed kalm een half uur na de beroerte. Ze had een
rijk en mooi leven gehad. Toen ik voor haar bad wist ik niets van haar dodelijke ziekte of de
moeilijkheden, die ze doormaakte. Mijn gebed was dus wel degelijk beantwoord en alles
was in orde.’

• Welke zegeningen ontving deze jongevrouw vanwege haar gebed?

• Waarom is het een zegening dat de Heer onze gebeden niet altijd zo verhoort als wij 
verwachten?

Tekst Lees Alma 37:37 nog eens voor.

Tot slot

Lees LV 88:63, 83 en kijk eens naar de prachtige belofte die we in deze verzen ontvangen.

Vraag de jongevrouwen of zij weleens antwoorden op hun gebeden hebben gehad die ze 
aan de klas willen vertellen. Besluit met uw getuigenis van het belang de Heer regelmatig 
en oprecht te raadplegen. U zou de klas een korte ervaring kunnen vertellen, die u met 
gebed hebt gehad. Verzeker hen dat hun Hemelse Vader veel van hen houdt en hen graag 
wil helpen, maar dat ze Hem eerst om zijn hulp moeten vragen.

Toepassing van de les

Vraag de jongevrouwen eraan te werken om door gebed dichter bij hun Hemelse Vader te
komen.

Persoonlijke 
ervaringen en 
getuigenis
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Door vasten Les

krijg je zegeningen 23

DOEL Elke jongevrouw de zegeningen van vasten laten begrijpen.

VOORBEREIDING 1. Maak voor elke jongevrouw een lijstje van de teksten uit de inleiding. Zet de antwoorden,
die tussen haakjes staan, er niet bij. Neem ook potloden of pennen mee voor de klasleden.

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

3. TRANSL. MISSING!

Inleiding

Tekstoefening Schrijf het volgende op het bord:

‘Vasten is _________.’

Geef elke jongevrouw een lijstje met de volgende teksten en een potlood of pen. Geef de
antwoorden er niet bij.

Luc. 2:37 (een vorm van ware aanbidding)

Hand. 13:2–3 (om te helpen bij het selecteren van functionarissen)

Omni 1:26 (om dichter bij de Heer te komen)

Mos. 27:22–23 (om bijzondere zegeningen te ontvangen)

Alma 5:46 (om een getuigenis te verkrijgen)

Alma 6:6 (voor het welzijn van anderen)

Alma 17:3 (om openbaring te ontvangen)

Alma 17:9 (om niet-leden tot de waarheid te brengen)

Hel. 3:35 (voor geestelijke kracht en reiniging)

Hel. 9:10 (om te helpen bij rouw)

LV 88:76 (een gebod van God)

Laat de jongevrouwen twee aan twee de teksten op de lijst opzoeken en de woorden
opschrijven die nodig zijn om de lege plaats in de zin op het bord in te vullen. Als de jonge-
vrouwen klaar zijn, laat u hen de schriftuurlijke redenen om te vasten oplezen.

Op de juiste wijze vasten brengt zegeningen

Bespreking Bespreek de volgende vragen met de jongevrouwen om hen een begrip te geven van de
juiste wijzen van vasten. Laat de jongevrouwen eerst hun antwoorden geven, en vervolgens
het citaat of de zin oplezen die op de vraag volgt.

• Wat is vasten?

Het naar behoren in acht nemen van de vastendag bestaat uit het zich onthouden van eten
en drinken voor twee opeenvolgende maaltijden, het bijwonen van de vasten- en getuigenis-
dienst, en het afdragen van een royale gave aan de bisschop om hem in staat te stellen voor
de hulpbehoevenden te zorgen.

• Wat is het doel van onze maandelijkse vastendag?

‘De meesten van ons vasten als onderdeel van ons lidmaatschap in de kerk en haar wet van
vasten. Over het algemeen gesproken, zijn er drie redenen voor dat vasten. De eerste is 
om de nederigheid en de spiritualiteit van de vastende persoon te vergroten. De tweede is
om hulp te verschaffen aan de behoeftigen door vastengaven bij te dragen gelijk aan de
waarde van het voedsel dat niet geconsumeerd is. De derde reden is het lichamelijke nut
dat men persoonlijk daardoor ontvangt’ (Russel M. Nelson, ‘I Have a Question’, Ensign,
april 1976, blz. 32).
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• Wat wordt er onder een passende vastengave verstaan?

‘De ruime gave aan de bisschop behoort de tegenwaarde van tenminste twee maaltijden te
bedragen. Een gulle gave, die aldus wordt uitgespaard en opgedragen aan de armen, 
veredelt de ziel en helpt ons naastenliefde te ontwikkelen, een van de grootste eigenschappen
van een edel karakter (zie 1 Kor. 13)’ (Nelson, ‘I Have a Question’, blz. 33).

President Spencer W. Kimball heeft eens het volgende gezegd over het bedrag dat we bij
wijze van vastengave overdragen: ‘Ik vind dat we heel gul moeten zijn en in plaats van het
bedrag dat we door onze twee maaltijden te vasten hebben uitgespaard misschien veel,
veel meer moeten geven, wel tienmaal zo veel, wanneer we ons dat kunnen veroorloven’ 
(Conference Report, april 1974, blz. 184).

• Welk ander beginsel wordt altijd met vasten verbonden?

Op de juiste wijze vasten, begint en eindigt met een gebed. Vasten zonder gebed is alleen
maar niet eten.

• Wanneer moet iemand vasten, behalve op de vastgestelde vastendag?

We kunnen vasten wanneer we extra hulp en kracht nodig hebben om een taak te volbren-
gen, een probleem op te lossen, of een bijzondere zegening te verkrijgen. Door vasten en
bidden kunnen we nederiger en geloviger worden.

Voor de leerkracht U zou het volgende kunnen voorlezen als u vindt dat er behoefte aan is:

‘Het feit dat overdadig vasten afgeraden moet worden, werd in het Priesterschapsbulletin
van juni 1972 vrij uitvoerig besproken: “Ons wordt verteld dat sommigen (. . .) nogal lang
vasten. Dat is niet aan te raden. Als er een bijzondere zaak is waarom ze moeten vasten,
behoort één dag vasten, vergezeld van nederig gebed om de gewenste zegeningen, 
voldoende te zijn.” Bovendien heeft Joseph F. Smith ons de wijze raad gegeven: “Veel mensen
zijn niet sterk, anderen hebben een zwakke gezondheid, en weer anderen hebben baby’s 
te voeden; van hen behoort niet te worden verlangd dat zij vasten.

‘“Ook moeten de ouders kleine kinderen niet tot vasten dwingen” (Evangelieleer, blz. 241)’
(Russell M. Nelson, ‘I Have a Question’, blz. 32–33).

• Wat hebben wij aan vasten?

‘Vasten, met gebed, dat ermee gepaard gaat, heeft tot doel de spiritualiteit te doen 
toenemen, om een geest van toewijding en liefde voor God aan te kweken, om geloof in het
hart van de mensen te doen toenemen, en aldus genade te vinden bij God; om nederigheid
en berouw op te wekken: om te helpen rechtschapen te worden; om de mensen zijn 
nietswaardigheid en afhankelijkheid van God te doen inzien; en om hen, die zich op de
juiste wijze aan deze wet van vasten houden, voort te stuwen op het pad naar zaligheid’
(Thorpe B. Isaacson, Conference Report, april 1962, blz. 67; of Improvement Era, juni 1962,
blz. 438).

Vasten is een bron van kracht

De volgende verhalen illustreren de grote kracht van vasten. Het kan voorkomen dat u niet
voldoende tijd hebt om alle drie onderstaande verhalen te gebruiken.

Verhaal Vertel het volgende verhaal over ouderling Hugh B. Brown toen hij een jonge zendeling
was in Engeland. Ouderling Brown had in Cambridge zendingsbrochures verspreid. Door
zijn gebrek aan succes ging hij moe, ontmoedigd en vol zelfmedelijden terug naar zijn
kamer. Korte tijd daarna kwam er een man aan de deur die hem wilde spreken. De man zei:

‘Vorige week zondag zijn wij met zeventien gezinshoofden uit de Anglicaanse kerk gestapt.
Wij zijn toen naar mijn huis gegaan, waar ik een nogal grote kamer heb. We hebben alle-
maal een groot gezin en de hele kamer was gevuld met mannen, vrouwen en kinderen. 
We besloten de hele week te bidden dat de Heer ons een nieuwe predikant zou sturen.
Toen ik vanavond thuiskwam, was ik erg ontmoedigd en meende ik dat ons gebed niet 
verhoord was. Maar toen ik dit pamfletje bij mijn deur vond, wist ik dat de Heer ons gebed
wel degelijk had verhoord. Wilt u morgenavond langskomen en onze nieuwe predikant
zijn?”’

Bespreking • Wat zouden jullie in die situatie gedaan hebben?

Verhaal Ga door met het verhaal:

‘Ik was nog geen drie dagen in het zendingsveld. Ik wist niets van zendingswerk af, en nu
wilde hij dat ik hun predikant zou worden. Toch was ik dapper genoeg om te zeggen: 
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“Goed, ik kom.” En ik had er meteen spijt van, vanaf dat moment tot de tijd van de bijeen-
komst.

‘Hij ging weg en nam mijn eetlust mee! Ik vertelde mijn hospita dat ik niets wilde eten. 
Ik ging naar mijn kamer en maakte me klaar om naar bed te gaan. Ik knielde neer bij mijn
bed. Mijn jonge broeders en zusters, voor het eerst van mijn leven sprak ik met God. 
Ik vertelde Hem van de moeilijke situatie waarin ik verkeerde. Ik smeekte Hem om hulp. Ik
vroeg Hem mij te leiden. Ik smeekte Hem mij die dingen uit de hand te nemen. Ik stond op
en ging naar bed, maar kon de slaap niet vatten. Ik stond op en ging weer in gebed, en bleef
zo de hele nacht doorgaan, maar ik sprak echt met God.

‘De volgende morgen vertelde ik mijn hospita dat ik geen ontbijt wilde hebben en begaf me
naar de Cambridge University, waar ik de hele morgen wandelde. Ik kwam tussen de 
middag weer thuis en vertelde haar dat ik ook geen lunch wilde hebben. Toen wandelde ik
de hele middag. Ik had een soort kortsluiting in mijn hoofd: het enige waaraan ik kon 
denken was dat ik daar die avond heen moest en een predikant moest zijn.

‘Om zes uur kwam ik terug op mijn kamer en ging daar zitten mediteren en me zorgen
maken. (. . .) Eindelijk gaf de klok 18.45 uur aan. Ik stond op en trok mijn lange overjas aan,
mijn stijve hoed, die ik in Norwich had aangeschaft, pakte mijn wandelstok (die we altijd
bij ons hadden in die tijd) en mijn geiteleren handschoenen, nam een Bijbel onder de arm en
sleepte mezelf letterlijk naar dat gebouw. Ik liet de hele weg maar één lang sleepspoor 
achter.

‘Toen ik bij het hek kwam, kwam de man naar buiten die ik de avond tevoren had gezien.
Hij maakte een beleefde buiging en zei: “Kom binnen, meneer de dominee.” Zo was ik nog
nooit aangesproken. Ik ging naar binnen en zag een kamer vol mensen, Ze stonden allemaal
op, uit respect voor hun nieuwe predikant, wat mij de stuipen op het lijf joeg.

‘Toen kwam ik op het punt waarop ik moest bedenken wat ik moest doen en ik besefte dat
ik iets moest zeggen over zingen. Ik stelde voor “O, mijn vader” te zingen. Ik kreeg 
onbegrijpende blikken. We hebben het gezongen, maar het was meer een afschuwelijke cow-
boysolo. Toen dacht ik dat als ik deze mensen zover kon krijgen dat ze zouden omdraaien
en bij hun stoel knielen, ze niet naar me zouden kijken terwijl ik bad. Ik vroeg het hun en zij
reageerden meteen. Zij knielden allen neer en ik knielde neer, en voor de tweede keer in
mijn leven sprak ik met God. Alle angst ging weg. Ik maakte me geen zorgen meer. Ik gaf
het aan Hem over.

‘Ik zei onder andere tegen Hem: “Vader in de hemel, deze mensen hebben de Anglicaanse
kerk verlaten. Zij zijn hier vanavond bijeengekomen om de waarheid te horen. Gij weet 
dat ik hun niet kan geven wat ze van node hebben, maar Gij, o God, kunt dat wel; en als ik
het instrument kan zijn waardoor Gij spreekt, dan doe ik dat graag, maar wilt Gij het 
alstublieft van me overnemen?”

‘Toen we opstonden, waren de meesten van hen in tranen, en ik ook. Ik was wijs genoeg om
geen tweede lofzang te zingen en begon te spreken. Ik heb drie kwartier gesproken. 
Ik weet niet wat ik gezegd heb. k heb niet gesproken; God sprak door mij, zoals de daarop-
volgende gebeurtenissen lieten zien. En Hij sprak met zoveel kracht tot die groep, dat ze
aan het eind van die bijeenkomst naar me toekwamen en me omarmden en me bij de hand
hielden. Ze zeiden: “Hier hebben we op zitten wachten. God zij dank dat u gekomen bent.”

‘Ik heb jullie al verteld, dat ik me naar die bijeenkomst had toegesleept. Toen ik weer 
terugging naar mijn kamer, heb ik de grond maar één keer geraakt, zo opgetogen was ik dat
God mij een voor mensen ondoenlijke taak uit handen had genomen.

‘Binnen drie maanden was van die aanwezigen elke man, vrouw en kind lid van de kerk.
Ik heb ze niet zelf gedoopt, omdat ik overgeplaatst werd. Maar ze werden allen lid van de
kerk en de meesten van hen kwamen naar Utah en Idaho. Ik heb enkelen van hen de 
afgelopen jaren nog ontmoet. Ze zijn nu oud geworden, maar ze zeggen dat ze nooit meer
zo’n bijeenkomst hebben bijgewoond, een bijeenkomst waarop God tot hen sprak’ 
(Hugh B. Brown, ‘Father, Are You There?’ [Provo, Utah: Brigham Young University Press,
1967], blz. 13–15).

Bespreking Bespreek het resultaat van het vasten van president Brown met de jongevrouwen. Vraag
hen wat ze van het verhaal hebben geleerd.

Verhaal Ouderling Matthew Cowley, voormalig lid van de Raad der Twaalf, heeft eens het verhaal
verteld over hoe een nederige bisschop een jongen een zegen gaf.

‘Er zijn natuurlijk momenten dat je gewoon geen tijd hebt om veel te vasten; je hebt geen
tijd om veel te bidden, er doen zich onvoorziene gebeurtenissen voor, je hebt haast. 

87

Les 23



Aan de andere kant vind ik dat het, als we wat tijd hebben en we iemand een zegen gaan
geven, bepaald geen kwaad kan om wat te vasten. Ik geloof dat God dat vasten aanvaardt.

‘Wij hebben een gezamenlijke vriend in Honolulu, (. . .) een jonge bisschop, die heel rijk is,
maar toch erg nederig is. Op zekere dag werd hij vanuit het Queen’s Hospital opgebeld om
een jongen te zalven die polio had gekregen. Een inboorling, een zuster, had hem gebeld.
Hij was haar bisschop en zij zei: “Bisschop, u moet komen. Mijn zoon heeft polio gekregen,
en ik wil dat u hier komt en hem zalft en een zegen geeft.” Ze heeft de hele dag op hem
gewacht, maar de bisschop kwam niet opdagen. De hele nacht kwam hij niet opdagen, 
de volgende morgen ook niet, maar vroeg in de middag verscheen hij. De zuster had het
niet meer. Ze viel flink uit. “Ik heb u, mijn bisschop, gebeld en verteld dat mijn zoon polio
heeft. En u – u bent uw eigen baas, u hebt auto’s; u hebt een prachtig jacht; u hebt alles wat
u hebben wilt; u kunt uw tijd zelf indelen; en u komt niet. U komt nu pas, na een hele dag!” 
Toen ze ophield omdat ze niets meer kon bedenken om hem voor de voeten te werpen,
glimlachte hij en zei: “Zuster, toen ik gisteren de hoorn op de haak legde, begon ik te vasten,
en ik heb vierentwintig uur gevast en gebeden. Nu ben ik klaar om uw zoon te zegenen.”
Die dag, om vijf uur, is de jongen uit het ziekenhuis ontslagen, helemaal van zijn polio 
hersteld. (. . .)

“Dit soort dingen gaat slechts uit door vasten en gebed.”

‘Ik betwijfel of dat ook gebeurd was als hij er de vorige dag heen was gegaan. Ik geloof dat
er gebed en vasten nodig waren’ (Matthew Cowley, Matthew Cowley Speaks, Salt Lake City:
Deseret Book Co. , 1954, blz. 149–150).

Bijbelverhaal Leg uit dat een rechtschapen vrouw, door in gehoorzaamheid te leven, niet alleen zichzelf
en haar hele familie, maar ook een hele natie tot zegen kan zijn. Zo’n prachtige vrouw was
Ester. Haar verhaal wordt in het Oude Testament verteld:

Ester was een joodse vrouw, die genade vond bij de koning en zijn vrouw werd. In dat-
zelfde land woonde ook een machtige prins, Haman genaamd, die een bittere vijand was
van Mordekai, de oom van Ester, omdat Mordekai weigerde voor hem te buigen. Uit wraak
smeedde Haman een plan om alle joden te doden.

Toen Mordekai dit tragische nieuws hoorde, berichtte hij dat aan Ester met het verzoek dat
zij tot de koning zou gaan en zijn bescherming zou afsmeken. Ester legde hem de wet uit en
antwoordde: ‘Voor ieder, hetzij man of vrouw, die ongeroepen tot de koning in de binnenste
voorhof komt, bestaat deze ene wet: dat men hem doden zal. Alleen diegene blijft het leven
gespaard, aan wie de koning de gouden scepter toereikt. Ik nu ben in geen dertig dagen bij
de koning geroepen’ (Ester 4:11).

Mordekai antwoordde dat als Ester niet vlug handelde, iedereen gedood zou worden, ook
haar eigen familie. Ester besefte haar verantwoordelijkheid, want zij antwoordde: ‘Ga heen,
vergader al de Joden, die zich in Susan bevinden en vast om mijnentwil; eet noch drinkt
drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde
wijze vasten en dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod; kom ik om, dan kom ik
om’ (Ester 4:16).

Ester ging, zonder met zichzelf rekening te houden, vastend en biddend tot de koning. 
De koning reikte haar zijn scepter toe zodat ze hem mocht benaderen. Omdat zij besloten
had haar leven en dit probleem in de hand van de Heer te leggen werd ze gespaard, 
en de koning stond de joden toe zich te verdedigen en te overleven.

Bespreking Bespreek het verhaal met de jongevrouwen, en wijs op de kracht en moed die Ester ontving
door het vasten van haar volk.

Help de jongevrouwen te begrijpen dat vasten een grote bron van kracht en moed in hun
leven kan zijn.

Tot slot

Getuigenis Getuig van de kracht die van vasten en gebed uitgaat. Deze kracht is een geestelijke kracht
die slechts door gehoorzaamheid wordt verkregen. Vertel, als u dat gepast vindt, over een
persoonlijke ervaring met de zegeningen die voortkomen uit vasten. Moedig elke jonge-
vrouw aan het vasten meer betekenis te geven in haar leven.

88



Openbaring in Les

ons dagelijks leven 24

DOEL Elke jongevrouw laten inzien hoe ze in haar dagelijks leven openbaring kan ontvangen.

VOORBEREIDING 1. Neem potlood en papier mee voor alle jongevrouwen.

2. Schrijf de volgende teksten op afzonderlijke papiertjes: 1 Nephi 10:17 (de laatste helft
van het vers); Matteüs 7:7–8; Jakobus 1:5–7; LV 9:8–9; Alma 37:37; en 1 Nephi 17:45. 
Zorg dat u voor elke jongevrouw een papiertje hebt, ook al moet u dezelfde tekst meer
dan eens gebruiken.

3. Laat de klas het eerste en derde vers zingen van ‘Leer mij te wand’len in ’t licht van de
Heer’ (Lofzangen, 198).

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

Inleiding

Verhaal Vertel het volgende verhaal. Vraag de jongevrouwen welk evangeliebeginsel in het verhaal
wordt uitgebeeld.

‘De jonge mensen van verschillende wijken vergaderden samen; het was al laat; er waren
die avond vele fijne en ontroerende getuigenissen gegeven toen bisschop Rogers een teken
gaf aan de bekwame jonge priester die de vergadering leidde, om te sluiten, hoewel de
bank nog steeds vol zat met jonge mensen die dolgraag hun getuigenis wilden geven. Maar
aangezien ze zo lang gewacht had om de moed op te brengen om op te staan en ze net aan
de beurt was, kon Melanie de gelegenheid niet voorbij laten gaan. (. . .) Vlug liep ze naar de
kansel.

‘“Weet u,” zei ze, ‘ik werd geroepen als klaspresidente van zeventien jongevrouwen, en de
bisschop vertelde me dat ik voor hen verantwoordelijk was. Ik was als de dood. Ik wist niet
eens zeker wie ze waren. Toen zei hij dat ik mijn raadgeefsters moest kiezen en herinnerde
me aan de noodzaak te bidden en de Heer om raad te vragen. Ik vroeg me af hoe dat in zijn
werk ging, hoe ik kon weten wie de Heer daarvoor wilde hebben.” (. . .)

‘Ik schreef zeventien namen op een stuk papier. Toen ging ik erover in gebed. Steeds 
wanneer ik mijn gebed beëindigde, voelde ik dat ik één of twee namen van de lijst moest
schrappen. Ik bleef erover nadenken en bidden en probeerde tot op de derde dag tot een
besluit te komen. Met nog maar twee namen op de lijst, kreeg ik een sterk gevoel dat ik wist
wie onze Hemelse Vader wilde hebben. Zo werkt dat’ (Ardeth G. Kapp, ‘Yes, You Are Old
Enough Girls’, New Era, mei 1974, blz. 14).

God spreekt met ons door openbaring

Bespreking Geef elke jongevrouw potlood en papier. Vraag haar een definitie op te schrijven van het
woord openbaring en het briefje terug te geven zonder haar naam erop te zetten. Bespreek
elke definitie met de klas. Breng de volgende betekenis naar voren:

‘Het gebed is de wijze waarop de mens met God communiceert. Openbaring is de wijze
waarop God met de mens communiceert.’

Citaat Vraag de jongevrouwen terwijl u het volgende voorleest vast te stellen wie er recht heeft op
openbaring:

‘Nu zeg ik u dat we recht hebben op openbaring. Ik zeg dat elk lid van de kerk, onafhankelijk
van welke positie hij ook bekleedt, recht heeft op openbaring van de Heilige Geest; 
hij heeft er recht op engelen te ontvangen; hij heeft er recht op visioenen van de eeuwig-
heid te zien; en als we de volle maat willen hebben, heeft hij er recht op God te zien 
net als een profeet in letterlijke en ware realiteit Gods aangezicht heeft aanschouwd’ 
(Bruce R. McConkie, How to Get Personal Revelation, ‘Brigham Young University Speeches of
the Year [Provo, 11 oktober 1966], blz. 4).
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Bordbespreking Schrijf de volgende teksten op het bord. Schrijf de wijzen van openbaring nog niet op.

Laat de jongevrouwen hun eigen exemplaren van de standaardwerken gebruiken om de
verschillende teksten op te zoeken en de verschillende wijzen waarop God met ons 
communiceert, vast te stellen. U kunt de teksten aan verschillende jongevrouwen toewijzen.
Schrijf de wijzen van openbaring op het bord zodra ze worden genoemd.

Vraag de jongevrouwen welke gave ze onmiddellijk na hun doop hebben ontvangen. 
Lees dan de volgende woorden van de profeet Joseph Smith voor: ‘Niemand kan de Heilige
Geest ontvangen zonder openbaring te ontvangen. De Heilige Geest is een openbaarder’
(History of the Church, deel 6, blz. 58).

Elk van ons kan openbaring ontvangen voor leiding in ons dagelijks leven

Leerkracht Leg uit dat elk van ons recht heeft op persoonlijke openbaring. Dagelijks doen er zich 
situaties voor waarin we de wil van de Heer moeten weten. We kunnen die alleen maar
door openbaring leren kennen. Omdat de Heer ons liefheeft, kunnen we de Heilige Geest
voortdurend bij ons hebben. Die Geest zal ons zachtjes inspireren en naar de waarheid 
leiden.

Citaat Ouderling Boyd K. Packer biedt het volgende inzicht in de manier waarop we geestelijke
kennis kunnen verkrijgen.

We behoren geen ‘openbaring te verwachten ter vervanging van de geestelijke of aardse
kennis die wij reeds ontvangen hebben maar alleen om die uit te breiden. Wij moeten ons
leven voortzetten op een gewone, alledaagse manier, waarbij wij ons houden aan de 
routines, regels en voorschriften die voor dit leven gelden.

‘Regels en voorschriften en geboden vormen een waardevolle bescherming. Mochten we
geopenbaarde instructie nodig hebben om ons van koers te doen veranderen, dan komt die
er wanneer wij op dat punt van ons leven zijn aangeland’ (‘De lamp des Heren,’ De Ster,
juli 1983, blz. 31–32).

Schriftstudie Geef de jongevrouwen nu elk een papiertje met een tekst. Vraag hun de tekst op te zoeken
en vast te stellen wat die over het ontvangen van openbaring zegt. Vertel hun dat u als klas
een lijst gaat samenstellen die de vraag ‘Hoe kunnen we ons erop voorbereiden openbaring
te ontvangen?’ kan beantwoorden. Geef elke jongevrouw ruim de tijd haar tekst op te 
zoeken en te lezen. Vraag de jongevrouw vervolgens om te vertellen wat er volgens haar
tekst gedaan moet worden. Schrijf de lijst op het bord:

Tekst

1. 1 Ne. 11–13
JS-G 1:17

2. JS-G 1:33
Ex. 3:4

3. Ex. 28:29–30; LV 17:1;
Alma 37:38–45

4. 1 Ne. 2:1–2; 1 Ne. 8:2

5. LV 8:2; 20:26;
Hel. 5:44–47

Wijze van openbaring

Een rechtstreeks visioen of 
persoonlijk bezoek

Rechtstreekse communicatie van
God of van engelen

Bijzondere instrumenten, zoals de
Urim en Tummim of de Liahona

Dromen

De Heilige Geest

90



Praktijkgevallen Vraag de jongevrouwen wat men in de volgende situaties kan doen om hulp en leiding te
ontvangen. Wees er zeker van dat de jongevrouwen beseffen dat ze zich moeten inspannen
om openbaring te ontvangen.

1. Corrie, de klaspresidente van een jongevrouwenklas, moet iemand uit haar klas kiezen
om de leiding van een belangrijk zomerproject op zich te nemen. Hoe kan Corrie hulp
ontvangen bij het kiezen van de juiste persoon voor die opdracht? Wat moet ze doen,
behalve over het probleem te bidden?

2. Petra is door haar bisschop geroepen klaspresidente te worden van een jongevrouwenklas.
Ze heeft het heel druk op school en met allerlei andere activiteiten en ze vindt dat ze
eigenlijk geen tijd, noch de bekwaamheid bezit een klasleidster te worden. Hoe kan de
Heilige Geest haar helpen haar roeping te vervullen?

3. Tina is pas naar een nieuwe stad verhuisd. Toen ze daar voor het eerst naar school ging,
wist ze niets van de meisjes in haar klassen. Ze voelde zich eenzaam en maar weinig op
haar gemak, en had hulp nodig om vriendschap te sluiten. Wat moet ze doen? Hoe kan
ze om de hulp van de Heilige Geest vragen en die ontvangen?

Teksten en bespreking Lees LV 9:7–9 en 6:22–23. Laat de jongevrouwen deze twee teksten onderstrepen en naar
elkaar verwijzen. Bespreek hoe iemand kan weten of ze openbaring heeft ontvangen. 
Welke vorm neemt openbaring gewoonlijk aan?

Citaten Laat een jongevrouw het volgende citaat voorlezen om de betekenis van de Schriften nader
te verduidelijken.

‘Antwoorden van de Heer komen rustig, o zo rustig. In feite horen maar weinigen zijn ant-
woorden met hun oren. We moeten steeds o zo aandachtig luisteren, anders zullen we ze
zelfs nooit herkennen. De meeste antwoorden van de Heer ervaren we in ons hart als een
warm behaaglijk gevoel, of ze komen als gedachten bij ons op. Ze komen tot hen die erop
voorbereid zijn en die geduldig zijn’ (H. Burke Peterson, Conference Report, oktober 1973,
blz. 13; of Ensign, januari 1974, blz. 19).

Lees de jongevrouwen het volgende citaat voor van president Marion G. Romney, en vraag
hen erop te letten hoe iemand kan weten of zijn gebed verhoord is:

‘Wanneer ik voor een probleem kom te staan, overweeg ik de verschillende oplossingen
met een gebed in mijn hart en bepaal welke daarvan de beste is. Dan leg ik de Heer mijn
probleem voor en vertel Hem dat ik graag de juiste keus wil maken, wat naar mijn oordeel
de juiste oplossing is. Dan vraag ik Hem of Hij, als ik de juiste beslissing heb genomen,
mijn boezem in mij wil laten branden zoals Hij dat aan Oliver Cowdery had beloofd. 
Wanneer er verlichting en vrede over mij komt, dan weet ik dat de Heer ja zegt. Als ik een
“verdoving van gedachten” voel, weet ik dat Hij nee zegt en probeer ik het opnieuw, 
waarbij ik dezelfde procedure volg.

‘Tot besluit herhaal ik: Ik weet wanneer en hoe de Heer mijn gebeden beantwoordt door
hoe ik me voel’ (‘Q and A’, New Era, oktober 1975, blz. 35).

Hoe kunnen we ons voorbereiden op het ontvangen van 
openbaring?

1. We moeten verlangend zijn en hulp zoeken. (1 Ne. 10:17 
[tweede helft van het vers]; Matt. 7:7–8).

2. We moeten geloof hebben (Jak. 1:5–7).

3. We moeten het in onze gedachten uitvorsen en tot een voorlopig
besluit komen (LV 9:8–9).

4. We moeten de Heer raadplegen en vragen of onze besluiten 
juist zijn (Alma 37:37).

5. We moeten ons afstemmen op de Heer en zijn antwoord 
herkennen (1 Ne. 17:45).
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Tot slot

Leerkracht Leg uit dat elk lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 
als hij eenmaal gedoopt is, recht heeft op de gave van de Heilige Geest. Elke jongevrouw
heeft dat recht. Om die gave te ontvangen moet ze in harmonie met de wetten van God
leven en ernstig strevend om zijn wil te weten te komen. Onder deze voorwaarden mag ze
verwachten dat de Heilige Geest bij haar is. Elk van ons kan deze leiding van de Heilige
Geest kennen en genieten. We hebben recht op de leiding van de Heilige Geest.

Laat een jongevrouw Moroni 10:4–5 oplezen. Geef de jongevrouwen de raad deze tekst in
hun leven toe te passen. Wijs op het belang de macht en kracht van de Heilige Geest in hun
leven te gebruiken. Herinner hen eraan dat die macht het middel is waardoor zij dicht bij
de Heer kunnen blijven en uiteindelijk weer bij Hem wonen.

Lied Besluit de les door met de klasleden het eerste en derde vers van ‘Leer mij te wand’len in ’t
licht van de Heer’ te zingen.
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De wet van offerande Les

25

DOEL Iedere jongevrouw zal beseffen wat een offer is en hoe belangrijk dat in haar leven is.

VOORBEREIDING 1. Zorg voor papier en potlood voor iedere jongevrouw.

2. Maak eventueel voor iedere jongevrouw een kopie van ouderling Loren C. Dunns uit-
spraak aan het slot van de les.

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

De mensen vanouds brachten al offers

Bordbespreking Schrijf het woord offer op het bord. Vraag de jongevrouwen te bespreken wat het woord
betekent.

Leg uit dat ‘offeren’ gedefinieerd kan worden als het opgeven van iets begerenswaardigs
voor iets hogers. Je zou kunnen zeggen dat het inhoudt iets goeds op te geven voor iets
beters. Schrijf een definitie op het bord.

Leg uit dat er in de hele kerkgeschiedenis offers van het volk zijn gevraagd, om iets goeds
af te staan om er daarmee toe bij te dragen nog betere dingen tot stand te brengen.

• Waar denk je aan wanneer je hoort van oude profeten die offers brengen? 
(Antwoorden kunnen onder meer zijn: Abraham die Isaak offert, het bouwen van een
altaar, en het brandofferen van dieren.)

• Wie was de eerste persoon die offers bracht? (Adam; zie Mozes 5:5.)

• Welke andere profeten brachten offers? (Noach, Mozes, Isaak, Jakob.)

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen Moz. 5:6 lezen. Laat hen het laatste deel van dit vers eventueel
onderstrepen.

• Wist Adam waarom hem geboden was te offeren? (Aanvankelijk niet.)

Laat de jongevrouwen nu Moz. 5:7 lezen en bespreken.

• Wat wil een gelijkenis zeggen? (Een zekere gelijkheid, of te vergelijken met; Adams offers
waren een voorafschaduwing van het offer van de Heiland.)

Leg uit dat alle oude offeranden een symbool waren van Christus’ grote offer om verzoe-
ning voor onze zonden te brengen. Omdat de Heiland zijn leven voor ons heeft gegeven,
behoren wij bereid te zijn alles wat wij hebben voor Hem en zijn evangelie te offeren.

Laat de jongevrouwen Moz. 5:5 en Lev. 1:3 lezen.

• Wat voor soort dieren moesten door de oude profeten geofferd worden? (Manlijke eerst-
geborenen, gave dieren.)

Leg uit dat gaaf wil zeggen dat deze dieren geen enkele onvolmaaktheid mochten hebben.
Voor de offeranden werden uitsluitend de allerbeste dieren gebruikt.

• In welk opzicht waren die dieren een symbool van onze Zaligmaker? (Jezus was ook de
eerstgeborene; Hij was volmaakt, volkomen gaaf.)

Leerkracht Leg uit dat in vroeger tijden het leven van het volk in veel opzichten van zijn kudden
afhing; hun dieren droegen de lasten, en daarvan kreeg de mens zijn vlees, melk en huiden
voor zijn kleding. Stel je eens voor dat jij in die oude tijden leefde. Jouw leven en dat van je
gezin zou van je kudde schapen afhangen.

Bespreking • Hoe zou je het vinden om de beste dieren uit je kudde op te moeten offeren?

• Wat zouden de mensen ervan leren geregeld het beste van hun kudde op te offeren?
(Geloof, gehoorzaamheid, geduld.)
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Leg uit dat het gebruik van het offeren honderden jaren in zwang was. Het eindigde met
het grote, laatste offer. Laat de jongevrouwen Alma 34:14 lezen om te ontdekken wat het
grote en laatste offer was. Leg uit dat de kerkleden geen dieren meer aan de Heer offerden
nadat Christus zichzelf als offerande voor de zonde gegeven had. Maar er worden wel op
andere manieren offers van ons vereist.

Wij brengen in deze tijd ook offers 

Leerkracht Leg uit dat de heiligen in alle tijden gevraagd is offers te brengen voor de opbouw van
Gods koninkrijk. Echte offers brengen is niet makkelijk. Het is vaak moeilijk en kan pijnlijk
voor ons zijn, vooral wanneer wat we opofferen ons erg dierbaar is.

Koning David heeft dat als volgt uitgedrukt: ‘De Here, mijn God, wil ik geen brandoffers
brengen, die mij niets kosten’ (2 Sam. 24:24).

Verhaal Het volgende verhaal gaat over de offers die enkele vrouwen in de begintijd van de kerk
brachten, ten tijde van de bouw van de Kirtland-tempel.

‘Hilda Larson was juist bezig de tafel voor hun avondeten te dekken toen haar vader bin-
nenkwam en zei: “Berg die oude borden maar weer op Hilda. We krijgen gasten.”

‘“Wie komen er dan, John?” vroeg Hilda’s moeder.

‘“Twee mannen met wie ik vandaag mee aan de tempel gewerkt heb,” antwoordde hij.
“Heber Kimball en Brigham Young.” (. . .)

‘Hilda en haar moeder gingen naar een klein kamertje waar in een grote kast, achter zware
glazen deuren, het porseleinen servies werd bewaard. Hilda kende daar elk onderdeel 
precies van, alhoewel het alleen maar bij speciale gelegenheden en wanneer er gasten 
kwamen, werd gebruikt. (. . .)

‘“Dit servies,” vertelde haar moeder, “is nog van je overgrootmoeder geweest. Toen zij in
1770 van Engeland hierheen verhuisde, pakte ze elk onderdeel apart in gewatteerde
dekens. Elke keer dat het op zee stormde, zat zij in doodsangst dat er iets van haar servies
zou breken.” (. . .)

‘Hilda vond het leuk om tijdens de maaltijd naar het gesprek tussen haar vader en de twee
mannen te luisteren. Zij hadden het over de tempel in Kirtland die zij aan het bouwen
waren en die nu bijna klaar was.

‘“Al de heiligen in Kirtland hebben eraan meegeholpen,” zei broeder Kimball.

‘“Al zijn we dan wel met niet zo veel,” stemde broeder Young in, “en zijn we arm, toch zijn
we rijk, in geloof. Terwijl de mannen aan het gebouw werken, spinnen en weven de 
vrouwen onze kleren.”

‘Broeder Kimball nam het porseleinen kopje dat naast zijn bord stond en zei, terwijl hij haar
moeder aankeek: “En nu geven de vrouwen ook nog hun kostbare servies op.” (. . .)

‘De volgende dag (. . .) nam moeder Hilda ’s middags mee naar het kamertje waar de kast
met het servies stond. Naast de kast stond een grote doos.

“Het servies moet in deze doos verpakt worden, Hilda,” zei haar moeder haar. “Het is
nodig voor de bouw van de tempel.” Hilda kon zich niet voorstellen dat een servies (. . .) tot
de bouw van een tempel kon bijdragen. Zij keek toe terwijl haar vader de doos met het ser-
vies achterin een ponykarretje zette. Toen reden zij naar de heuvel waarop de tempel
gebouwd werd.

‘Hilda klom van de kar af en volgde haar vader naar een grote ton waar een werkman in
stond te roeren.

‘Gebukt zei Hilda’s vader boven het lawaai uit: “We maken een soort pleisterwerk voor de
buitenkant van de tempelmuren. Wij hebben ontdekt dat door de brokjes porselein dit
pleisterwerk goed gebonden wordt. Bovendien,” voegde hij daar nog aan toe, “gaan de
muren door die stukjes porselein en glas heel mooi glinsteren.”

‘Een man die vlakbij hen stond zei: “Vrijwel alle zusters hebben hun beste servies voor de
tempel geofferd.”

‘Hilda kon haar ogen nauwelijks geloven toen zij haar moeder dat prachtige Dresdener 
servies stuk voor stuk uit de doos zag nemen en aan een man geven die bij een ton stond.
Hij legde elk stuk op een vlakke plaat, brak het in stukken en veegde daarna brokken en
gruizels in de ton. (. . .) Hilda zat de hele weg terug te huilen, toen zij met de lege doos,
rammelend achterin, de heuvel weer afreden.



‘Op een avond, toen de tempel helemaal klaar was, wandelde Hilda met haar vader en
moeder een eind de weg op in de richting van het prachtige gebouw. De zon ging net
onder. Hilda keek naar de muren van de tempel. Ze glinsterden en schitterden in het licht
van de ondergaande zon.

‘“O, moeder,” riep ze uit, plotseling helemaal blij en gelukkig, “ziet u dat blauwachtige
schijnsel naast de voordeur? Alleen òns servies kan zo mooi schitteren”’ (Iris Syndegaard,
‘Sparkling Walls’, Friend, maart 1975, blz. 11–12).

• Wat zouden jullie ervan vinden als je gevraagd werd zo’n offer te brengen?

Verhaal Korter geleden getroostten enkele heiligen uit Mexico zich grote opofferingen om naar de
tempel te gaan:

‘[Jaren geleden] verwelkomden de tempelwerkers van de tempel in Mesa een bus vol kerk-
leden uit het binnenland van Mexico. Zij waren vijf dagen onderweg geweest. De bus 
had onderweg pech gehad. Die eenvoudige gezinnen hadden maandenlang alles opgeofferd
en hun peso’s gespaard om de busreis te kunnen betalen. Zij hadden op de vloer van de
overvolle bus geslapen. President Wright van de tempel vertelde dat hun leiders nogal in
verlegenheid waren en zich zelfs veront schuldigden omdat zij zo’n geweldige honger 
hadden, vooral de kinderen. Toen ze namelijk hun kaartjes betaald hadden, was er geen
geld meer over voor hun voedsel. Maar dat hinderde allemaal niet: ze gingen naar de tempel,
en hadden het gehaald’ (David B. Haight, ‘By Their Fruits Ye Shall Know Them’, Speeches of
the Year 1980; Provo: Brigham Young University Press 1981, blz. 169).

Bespreking • Waarom waren deze mensen bereid om zo’n groot offer te brengen?

Laat de jongevrouwen goed naar het volgende citaat luisteren en vervolgens aangeven wat
enkele offers zijn die de leden van de kerk in deze tijd brengen. Zet hun ideeën op het bord.

Citaat en bord ‘De hedendaagse problemen in de kerk hebben in het algemeen te maken met de snelle
groei van de kerk en de veranderingen die dit met zich meebrengt. Verreikende uitdagingen
vergen nu, waarschijnlijk meer dan ooit, offers in tijd, talenten en middelen van de leden.

‘Ook in deze tijd, net als in de eerste dagen van de kerk, offeren velen hun vrienden, familie
en bezittingen op door lid van de kerk te worden.

‘Velen brengen in deze tijd hun offers voor het zendingswerk, ofwel door zendelingen te
steunen, of door zelf op zending te gaan. We hebben nu de grootste groep zendelingen in
het veld uit de gehele geschiedenis van de kerk.

‘Wij hebben nu een volledig kerkprogramma, en of we nu geroepen worden om een zon-
dagsschoolleerkracht, een bisschop, een deurwacht te zijn of het avondmaal rond te dienen,
op zending te gaan, aan een welzijnsproject te werken, namen en gegevens te verwerken of
welke andere kerktaak ook te vervullen, we zullen moeten beseffen dat “wat (wij) ook doen
volgens de wil des Heren, is de zaak des Heren” (LV 64:29).

‘Offers zijn, net zoals zij dat altijd geweest zijn, in feite mogelijkheden. Denk nog maar eens
aan de belofte van de Heiland: “( . . . ) er is niemand, die huis of vrouw of broeders of
ouders of kinderen heeft prijs gegeven om het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer
ontvangen in deze tijd, en in de toekomende wereld het eeuwige leven’ (Luc. 18:29–30)’
(Franklin D. Richards, ‘Sacrifice Brings Forth the Blessings of Heaven’, New Era, november
1974, blz. 5).

Bespreking • Wat voor offers worden door de leden van onze wijk of gemeente voor het koninkrijk
Gods gebracht?

• Wat voor offers zou een jongevrouw eventueel moeten brengen om zicherop voor te
bereiden het waardig te zijn naar de tempel te gaan? En om zich voor te bereiden op het
eeuwige leven?

U kunt eventueel iets over een eigen ervaring vertellen waarin het brengen van een offer 
u tot zegen is geweest. Nodig de jongevrouwen uit zo mogelijk ook iets dergelijks te 
vertellen.

Tot slot

Citaat Lees de volgende uitspraak voor. Als u hier kopieën van gemaakt hebt, kunt u die eventueel
nu uitdelen en de jongevrouwen mee laten lezen.
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‘Wat wij bereid moeten zijn te doen, is de offers te brengen die van ons gevraagd worden,
of het nu tijd, talenten, veel geld, de lofprijzingen van de mens of wat ook moge zijn, en 
dat wel in die mate als de Heer van ons nodig heeft’ (Loren C. Dunn, ‘News of the Church’,
Ensign, februari 1980, blz. 78–79).

Activiteit Geef de jongevrouwen ieder een potlood of pen en een vel papier en laat hen een aantal
doelen opschrijven die zij hopen te bereiken. Laat hen naast elk doel opschrijven wat zij
moeten opofferen om dat doel te bereiken.

Getuigenis leerkracht Geef uw getuigenis dat wij elke dag doelen moeten nastreven die de moeite waard zijn, 
en daarbij offers brengen die ons, als Gods dochters, vooruitgang doen maken. Door ons
voortdurend in te spannen en offers te brengen worden wij waardig om eenmaal voor
eeuwig bij onze Hemelse Vader te wonen.
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Het avondmaal Les

26

DOEL Elke jongevrouw met meer begrip aan de verordening van het avondmaal laten deelnemen.

VOORBEREIDING 1. Plaat 14, Het laatste avondmaal (62174), achterin dit boek.

2. Bereid u erop voor de klas aan het eind van de les ‘’k Sta spraak’loos’ te laten zingen
(Lofzangen, 129).

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

Inleiding

Activiteit Hieronder worden enkele gebeurtenissen in het leven van Jezus genoemd. Vraag de jonge-
vrouwen vast te stellen, welke daarvan van het grootste belang is in hun leven.

1. Hij werd onder wonderbaarlijke omstandigheden geboren.

2. Bij zijn doop daalde de Heilige Geest op Hem neer.

3. Hij heeft vele wonderen verricht die van zijn goddelijkheid getuigen.

4. Hij heeft de zee tot bedaren gebracht.

5. Hij heeft het avondmaal ingesteld.

6. Hij heeft voor de zonden van de hele mensheid geleden, is gestorven en weer opgestaan.

7. Hij heeft de juiste wijze van bidden onderwezen.

8. Hij heeft vijfduizend mensen met enkele broden en vissen gevoed.

9. Hij heeft van zijn wederkomst geprofeteerd.

Geef zo nodig de volgende aanwijzing en lees dan de lijst nog eens voor. Aanwijzing: 
Als de Heiland dit ene niet had gedaan, dan zouden de andere er niet veel toe doen.

Laat de jongevrouwen inzien dat het zesde punt (‘Hij heeft voor de zonden van de hele
mensheid geleden, is gestorven en weer opgestaan’) het belangrijkste is, want zonder dat
zouden geen van de andere enige blijvende waarde hebben.

Het avondmaal herinnert ons aan het lijden van Christus

Plaat Laat de plaat van het laatste avondmaal zien.

• Waartoe worden wij elke week in de gelegenheid gesteld vanwege een gebeurtenis die
bij het laatste avondmaal plaatsgevonden heeft?

Bespreking Laat iemand Matt. 26:26–28 voorlezen.

• Hoe kan het avondmaal ons aan het lijden van Christus voor de zonden van de mensheid,
aan zijn dood en opstanding herinneren?

Citaat Leg uit dat onze Hemelse Vader veel van ons houdt. Laat de jongevrouwen onder het luis-
teren naar het volgende citaat letten op bewijzen van deze grote liefde:

‘Onze Vader in de hemel (. . .) had zijn Zoon, Jezus Christus, meer lief dan Abraham ooit
Isaak heeft liefgehad, want onze Vader had zijn Zoon, onze Verlosser, bij zich in de 
eeuwige werelden, en die was Hem getrouw door alle eeuwen heen. Hij nam een plaats in
van eer en vertrouwen, en de Vader had Hem innig lief. En toch liet Hij deze geliefde Zoon
van zijn verheven plaats van eer en heerlijkheid, waar miljoenen Hem eer bewezen, 
naar de aarde afdalen. Dit is een welwillendheid die geheel buiten het bevattingsvermogen
van de mens ligt. Hij kwam hier om beledigingen, beschimpingen en de doornenkroon 
te ontvangen. God hoorde de uitroep van zijn Zoon op dat ogenblik van onmetelijke smart 
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en zielsangst, in de hof, toen, naar men zei, de poriën van zijn lichaam zich openden en 
er druppels bloed te voorschijn kwamen, en Hij riep: “Vader, indien gij wilt, neem deze
beker van Mij weg” (. . .)

‘Zijn Vader keek met onnoemelijk verdriet en leed op zijn geliefde Zoon neer, totdat er een
ogenblik kwam dat zelfs onze Heiland in wanhoop uitriep: “Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij Mij verlaten?”’

Bespreking • Hoe moeten ouders zich voelen wanneer zij een van hun kinderen zien lijden, zoals onze
Hemelse Vader zijn Zoon zag lijden?

Citaat Lees nu het citaat uit:

‘Op dat moment meen ik te zien hoe onze geliefde Vader van achter de sluier deze dood-
strijd gadesloeg totdat zelfs Hij het niet langer kon verdragen; en, zoals een moeder 
die afscheid neemt van haar stervende kind uit de kamer moet worden gehaald om niet de
laatste doodstrijd te hoeven zien, zo boog Hij zijn hoofd en verborg zich ergens in zijn
heelal, terwijl zijn grote hart haast brak uit liefde voor zijn Zoon. O, op dat moment,
waarop Hij zijn Zoon had kunnen redden, dank ik Hem en prijs ik Hem, dat Hij ons niet
vergat, want Hij was niet alleen zijn liefde voor zijn Zoon indachtig, maar ook zijn liefde
voor ons. Het vervult mij met grote vreugde dat Hij niet tussenbeide is gekomen en dat zijn
liefde voor ons het mogelijk heeft gemaakt het lijden van zijn Zoon aan te zien en Hem 
tenslotte aan ons te geven, onze Heiland en Verlosser. Zonder Hem, zonder zijn offer, zouden
we hier zijn achtergebleven, en zouden we nooit verheerlijkt in zijn tegenwoordigheid 
hebben kunnen komen. Dit is dus wat het onze Vader in de hemel gekost heeft, ten dele
althans, om de gave van zijn Zoon aan de mensheid te schenken’ (Melvin J. Ballard, 
Sermons and Missionary Services of Melvin Joseph Ballard Bryant S. Hinckley [Salt Lake City:
Deseret Book Co. , 1949], blz. 153–155).

Leg uit dat we door het nemen van het avondmaal onze Hemelse Vader meer waarderen
wegens de gave van zijn geliefde Zoon. Bovendien zijn we de Heiland indachtig en leren
we zijn offer en lijden waarderen.

Elke jongevrouw behoort haar verbonden te gedenken

Leerkracht Vertel dat het avondmaal ons er elke week aan herinnert wat de Heer voor ons gedaan
heeft en wat wij plechtig beloven te doen om weer in zijn tegenwoordigheid terug te keren.

Vraag de jongevrouwen de verbonden die zij vernieuwen, telkens wanneer ze van het
avondmaal nemen, nog eens op te noemen. (De naam van Christus op ons te nemen, Hem
altijd indachtig te zijn, en zijn geboden te onderhouden [zie LV 20:77, 79].)

Wijs de jongevrouwen erop dat waardige heiligen door van het avondmaal te nemen het
verbond hernieuwen dat ze eerder bij de doop gesloten hebben.

Tekstbespreking Laat de klas Mos. 18 opzoeken en vraag een jongevrouw de verzen 8–10 voor te lezen.
Bespreek de verbonden die we bij de doop sluiten, dezelfde verbonden die de heiligen bij de
wateren van Mormon sloten. U kunt de opgenoemde punten op het bord zetten.

Citaat Melvin J. Ballard, een vroegere apostel, heeft zijn gevoelens kenbaar gemaakt aangaande
het nemen van het avondmaal en het staan als getuige van God:

‘Ik heb het avondmaal nodig. Ik heb ’t nodig elke week mijn verbond te hernieuwen. Ik heb
behoefte aan de zegeningen die daarbij en daardoor tot ons komen. Ik weet dat wat ik zeg,
waar is. Ik getuig tot u dat ik weet dat de Heer leeft. Ik weet dat Hij dit offer en deze 
verzoening tot stand heeft gebracht. Hij heeft mij hier een voorproefje van gegeven. (. . .)

‘Ik weet dat Hij leeft en ik weet dat de mensen door Hem hun zaligmaking moeten vinden,
en dat we dit heilige offer dat Hij voor ons heeft gebracht als middel voor onze geestelijke
groei, om ons voor te bereiden tot Hem te komen en gerechtvaardigd te worden, niet 
kunnen negeren.

‘Ga naar de avondmaalstafel. Dat is een gezegend voorrecht waarin ik me thans verheug,
en ik zou me schamen, dat weet ik, (. . .) om me in zijn tegenwoordigheid te bevinden en een
excuus te moeten bedenken waarom ik zijn geboden niet heb onderhouden en Hem niet
geëerd heb door voor de Vader en voor de mensen te getuigen dat ik in Hem geloof en dat
ik zijn heilige naam op me neem en dat ik geestelijk door en in Hem leef’ (Melvin J. Ballard,
Crusader for Righteousness [Salt Lake City: Bookcraft 1966], blz. 138–139).
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De avondmaalsdienst vereist actieve deelneming

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen de volgende teksten lezen, en bespreken wat elke tekst ons zegt over
deelneming aan de avondmaalsdienst:

LV 59:9 (Het avondmaal helpt ons onszelf meer onbesmet van de wereld te bewaren.)

3 Ne. 9:19–20 (We behoren niet meer te offeren door bloed te vergieten. Onze offerande
moet een gebroken hart en een verslagen geest zijn. Dan ontvangen wij de Heilige Geest.)

Joh. 6:51, 54, 56 (Door het avondmaal kunnen wij één zijn met Jezus Christus en het eeu-
wige leven verkrijgen.)

1 Kor. 11:29 (We mogen niet van het avondmaal nemen wanneer we dat niet waardig zijn.)

Wijs erop dat het nemen van het avondmaal niets uitricht als het een passieve, gedachten-
loze handeling is. We moeten actief een verbond sluiten met de Heer.

Citaten Lees de volgende citaten voor:

‘Wanneer we elke week het avondmaal benaderen met een houding van het actief brengen
van een persoonlijk, specifiek offer een nederige belofte om een zwakheid te overwinnen
die ons van de Heiland gescheiden houdt dan krijgt het avondmaal een oneindig rijkere
betekenis in ons leven. Onze verhouding tot Christus wordt rijker en dieper naargelang we
zulke beloften doen en ons eraan houden, en daardoor vooruitgang maken in het naleven
van de verbonden die we tijdens het avondmaal sluiten’ (W. Cole Durham jr. , ‘The Sacrament
and Covenant-Making’, Ensign, januari 1978, blz. 46).

‘Het sluiten van een verbond met de Heer om steeds zijn geboden te onderhouden is een
belangrijke verplichting, en dat verbond hernieuwen door van het avondmaal te nemen 
is even belangrijk. De plechtige ogenblikken van nadenken, terwijl het avondmaal wordt
rondgediend, hebben een grote betekenis. Dat zijn ogenblikken van zelfonderzoek, 
van zelfbespiegeling, van zelfinzicht, een tijd om na te denken, een tijd voor het nemen van
een besluit’ (Howard W. Hunter, Conference Report, april 1977, blz. 34; of Ensign, mei 1977,
blz. 25).

• Wat vinden deze broeders dat we tijdens het avondmaal moeten doen?

Verhaal Vertel het volgende verhaal:

In haar vijftien jaar in de kerk had Paula bijna elke zondag van het avondmaal genomen.
Wanneer de schaal langskwam, nam ze het brood en het water net als de mensen rechts en
links van haar dat deden. Ze was bijna altijd rustig en eerbiedig, maar toch voelde ze dat er
iets mankeerde aan de verordening van het avondmaal.

Bespreking • Wat vergat Paula te doen tijdens de avondmaalsvergadering?

Verhaal Vervolg het verhaal:

Paula realiseerde zich niet wat er ontbrak totdat er eens in de zondagsschool een les werd
gegeven door een plichtsgetrouwe leerkracht. Hij legde zorgvuldig het doel van het 
avondmaal uit en hoe je je daar elke week op moet voorbereiden. Terwijl Paula naar de les
zat te luisteren, besefte ze plotseling dat ze nog nooit met een berouwvol hart van het
avondmaal had genomen, om vergeving biddend, of met de gedachte de verbonden die ze
door haar doop had gesloten, te hernieuwen.

Paula nam toen het besluit om de komende week toe te passen wat ze tijdens die zondags-
schoolles had geleerd. Ze wist dat er enkele problemen in haar leven waren waar 
ze aan moest werken, en ook al was het geen vastenzondag, ging ze toch de volgende 
zondagmorgen vasten. Terwijl ze van het avondmaal nam, bad ze stilletjes dat het 
hernieuwen van haar inzet aanvaardbaar mocht zijn voor de Heer. Tijdens de hele avond-
maalsdienst, bleef ze helemaal afgestemd op haar Vader in de hemel. Ze dacht aan het 
lijden van Christus en aan zijn liefde voor haar. Aan het eind van de avondmaalsdienst
kwam er een heerlijk gevoel van vrede en vreugde over Paula en voor het eerst in haar hele
leven ondervond ze de ware betekenis van de avondmaalsdienst.

Vraag de jongevrouwen hoe zij de ervaring van Paula op hun eigen leven kunnen toepassen.

Tot slot

Getuigenis Getuig tot de jongevrouwen dat het avondmaal een belangrijker en nuttiger deel uit kan
gaan van maken van hun leven. Ze behoren zich er van tevoren op voor te bereiden, 
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eerbiedig te zijn, te luisteren naar de avondmaalsgebeden, denken aan het leven van de
Heiland, en hoe zij meer kunnen worden als Hij, en actief hun eigen leven onderzoeken en
besluiten om zich te beteren. Getuig ook van het belang om wekelijks aan het avondmaal
deel te nemen.

Lofzang Besluit de les met het zingen van het lied ‘’k Sta spraak’loos’.
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Je getuigenis versterken Les

door gehoorzaamheid 27

DOEL Elke jongevrouw laten begrijpen hoe gehoorzaamheid aan de beginselen en verordeningen
van het evangelie haar getuigenis kan doen toenemen.

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potloden voor alle klasleden.

2. Naar keuze: Maak een poster die de in de inleiding beschreven kringlopen illustreren.

3. Maak voor elke jongevrouw een uitreikblad met vier kopjes bovenaan: 
‘Wat is een getuigenis?’ ‘Hoe kunnen we het verkrijgen?’ ‘Hoe kunnen we het verliezen?’
‘Wat moeten we doen?’ Laat onder elk kopje voldoende ruimte over voor notities.

4. Schrijf deze zelfde kopjes op het bord.

5. Naar keuze: vraag een klaslid om de begrippen uit de inleiding naar voren te brengen.

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

Inleiding

Leerkracht Vertel de jongevrouwen dat toen de Heer de aarde schiep, Hij voor het lichamelijk welzijn
van zijn kinderen zorgde. Hij schiep een element dat onontbeerlijk is om het leven in stand
te houden – water.

Wijs erop dat water een voortdurende kringloop doormaakt. Terwijl de zon op de zeeën,
meren en rivieren schijnt, verdampt er water. Dan valt het weer terug op de aarde als regen
of sneeuw. Deze regen of sneeuw verdampt weer, en de kringloop begint opnieuw.

Poster Als u een poster gemaakt hebt van deze kringloop, laat die dan nu (naar keuze) zien, 
of teken het op het bord.

Leerkracht Leg uit dat de Heer ook voor het geestelijk welzijn van zijn kinderen heeft gezorgd. 
Hij heeft hun wetten gegeven om hen te helpen het eeuwig leven te bereiken. 
Naargelang ze gehoorzaam zijn aan die wetten, kunnen ze kennis en een getuigenis van 
de waarheid verkrijgen.

Neerslag

Verdamping Verdamping

Neerslag
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Wijs erop dat een kringloop zich ontwikkelt naarmate we deze wetten gehoorzamen. 
Wanneer we gehoorzamen, krijgen we kennis en een getuigenis. Dit getuigenis doet onze
gehoorzaamheid weer toenemen, hetgeen een grotere kennis en getuigenis met zich 
meebrengt. Deze kringloop gaat steeds door, hetgeen onze geest versterkt.

Poster Laat de poster zien die u gemaakt hebt om de kringloop van getuigenis en gehoorzaamheid
te illustreren, of teken deze op het bord.

Wijs erop dat evenals de waterkringloop in een stoffelijke behoefte voorziet, de kringloop
van gehoorzaamheid en getuigenis in een geestelijke behoefte voorziet.

Je krijgt een getuigenis door gehoorzaamheid

Deel nu de potloden en de uitreikbladen die u gemaakt hebt uit. Vraag de jongevrouwen: 
‘Wat is een getuigenis?’ Schrijf de antwoorden op het bord in de eerste kolom (zie het 
voorbeeld op de laatste bladzijde van de les). Zeg de jongevrouwen dat ze hun antwoord 
onder het eerste kopje op hun blaadje schrijven.

Besluit de bespreking door een van de jongevrouwen de volgende definitie te laten voorle-
zen: ‘Een getuigenis (. . .) is een duurzame, levende, roerende overtuiging van de 
waarheden, die in het evangelie van Jezus Christus worden geopenbaard’ (Marion G. 
Romney, ‘How to Gain a Testimony’, New Era, mei 1976, blz. 8; cursivering toegevoegd.)

Schrijf onder de lijst antwoorden de samenvattende zin: ‘Overtuiging van de waarheden
van het evangelie.’ Laat de jongevrouwen dezelfde zin op hun blaadje schrijven.

Wanneer u hebt vastgesteld wat een getuigenis eigenlijk is, vraagt u de jongevrouwen:
‘Hoe kunnen we een getuigenis verkrijgen?’ Schrijf hun antwoorden in de tweede kolom
op het bord en laat hen dezelfde antwoorden op hun blaadje zetten onder het tweede
kopje. Leg uit dat een van de noodzakelijkste elementen voor het verkrijgen van een getui-
genis gehoorzaamheid is. Wijs erop dat een getuigenis beschikbaar is voor iedereen, 
die daar sterk naar verlangt en bereid is de geboden te gehoorzamen.

Tekst Laat de klasleden Joh. 7:17 opzoeken en markeren.

Vraag de jongevrouwen de betekenis van de tekst uit te leggen. Leg de nadruk op het feit
dat gehoorzaamheid betekent de wil van de Heer te doen. Die gehoorzaamheid is 
belangrijk als we de waarheid van het evangelie willen weten. Gehoorzaamheid is de basis
van een getuigenis.

Citaten De volgende citaten van kerkleiders versterken de belangrijke schakel tussen gehoorzaam-
heid en getuigenis. Vraag verschillende jongevrouwen ze voor te lezen en bespreek ze.

1. ‘Door het verrichten van de gewone, eenvoudige, alledaagse plichten die ons te beurt
vallen, zullen we in de geest van God groeien’ (Heber J. Grant, Conference Report, 
april 1900, blz. 22).

2. ‘Als er onder ons zijn, die het aan geloof in dit werk ontbreekt, dan komt dat omdat ze de
geboden van God niet hebben onderhouden. Als er zijn, die niet weten dat dit het werk 
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van onze Vader is, dan komt dat omdat ze hun plicht verzaakt hebben. Ik weet zo zeker
als ik leef, dat dit het werk van de Heer is en dat we die kennis kunnen verkrijgen door
het onderhouden van zijn geboden’ (George Albert Smith, Conference Report, oktober
1915, blz. 27–28).

3. ‘Een vast getuigenis is het waardevolste dat men kan bezitten. Het brengt ons de kennis,
de hoop en de zekerheid dat wij, door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen
van het evangelie, al de beloofde zegeningen kunnen ontvangen’ (Marion G. Romney,
‘How to Gain a Testimony’, blz. 9).

Wijs op de lijst ideeën op het bord over hoe we een getuigenis kunnen verkrijgen. Schrijf
onderaan de lijst de tweede samenvatting: ‘Gehoorzaamheid aan de wetten van God.’ 
Laat de jongevrouwen deze woorden opschrijven.

Ongehoorzaamheid verzwakt een getuigenis

Bordbespreking Leg uit dat het nu hebben van een getuigenis geen garantie inhoudt dat we die altijd zullen
hebben. Omdat een getuigenis kan groeien of afnemen, moeten we steeds op onze hoede
zijn dat niet te verliezen.

Vraag: ‘Hoe kan men zijn getuigenis verliezen?’ Schrijf hun antwoorden op het bord onder
het derde kopje. Vraag hun net zo’n lijst op hun blaadje te maken onder het derde hoofdje.
Wijs erop dat we ons getuigenis kunnen verliezen, wanneer we de geboden van God niet
meer onderhouden. Evenals ons getuigenis groeit wanneer we de geboden onderhouden,
wordt die zwak wanneer we ongehoorzaam zijn.

Citaten Vraag klasleden om de volgende citaten voor te lezen:

1. ‘Het getuigenis dat u vandaag hebt is niet dezelfde van morgen. Uw getuigenis gaat 
of steeds meer groeien totdat het straalt als de zon, of het gaat verminderen totdat er niets
meer van overblijft. Het hangt er vanaf wat u ermee gaat doen’ (Harold B. Lee, 
‘When Your Heart Tells You Things Your Mind Does Not Know’, New Era, februari 1971,
blz. 3).

2. ‘Een getuigenis is niet iets wat u vandaag hebt, en altijd blijft houden. Een getuigenis is
teer. Het is even moeilijk vast te houden als een manestraal. Het is iets wat u elke dag van
uw leven opnieuw moet vangen’ (Harold B. Lee in J. M. Heslop: ‘Directs Church; 
Led by the Spirit’, Church News van 15 juli 1972, blz. 4).

Schrijf aan het eind van de derde lijst de samenvatting: ‘Ongehoorzaamheid aan de wetten
van God.’ Vraag de jongevrouwen de woorden aan hun lijst toe te voegen.

We moeten de geboden gehoorzamen om ons getuigenis te versterken

Vraag de jongevrouwen: ‘Wat moeten we doen om ons getuigenis te versterken?’ 
Schrijf hun antwoorden op het bord in de laatste kolom en vraag de jongevrouwen die op 
hun blaadje te schrijven. De lijst kan lang en gevarieerd worden. Spoor de jongevrouwen 
aan om veel concrete manieren voor te stellen waarop we dagelijks gehoorzaam kunnen 
zijn, zowel individueel als met vrienden en familie.

Tekstbespreking Vraag de jongevrouwen Matt. 22:37–40 op te slaan. Lees deze tekst met elkaar en bespreek
hoe de geboden in de laatste kolom ertoe kunnen bijdragen dat deze twee grote geboden
worden vervuld. Bespreek dan nog meer manieren waarop de jongevrouwen hun getuigenis
kunnen versterken door gehoorzaam te zijn aan deze twee grote geboden.

Als de tijd het toelaat, kunt u de volgende voorbeelden geven van de manier waarop jonge-
ren hun getuigenis hebben versterkt en de vreugde hebben gevoeld van het doen van de
wil van Heer:

Citaten 1. ‘Een groep leerlingen uit de hogere klassen van een school (. . .) werkte in een fabriek 
van Deseret Industries zij aan zij met enkele gehandicapte werknemers. Een jongeman 
zei: “Ik ben voorgoed veranderd.”’

2. Een quorum diakenen in Australië besloot in de zomervakantie alles op alles te zetten
als vrijwilligers bij de bouw van hun nieuwe kerkgebouw. Ze hebben het nog steeds over
ons gebouw.

3. Een klas lauwermeisjes (. . .) koos een nabijgelegen ziekenhuis om tijdens de zomer als
vrijwilligsters te helpen. Ze gaven meer dan 600 uur van hun tijd voor andere mensen. 
In een getuigenisvergadering aan het eind van de zomer, zei één van de jongevrouwen:
‘Het is net een hemel op aarde.’
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4. Verder was er nog het jongerencomité van de bisschap (. . .) dat besloot het huis van een
weduwe op te knappen. Een jongeman zei: ‘Toen ik haar zag huilen, besloot ik meteen
dat ik eindelijk de sleutel tot waar geluk gevonden had.’ Een jongevrouw zei: ‘Tot nu toe
heb ik nooit geweten wat mijn leerkrachten bedoelden met “zuivere en onbevlekte 
godsdienst voor God ( . . . )” (Jak. 1:27).’

Ouderling Robert L. Simpson, die over deze ervaringen heeft verteld, besloot met de 
woorden: ‘Er zijn honderden zulke voorbeelden door de gehele kerk heen van jongelui in
alle delen van de wereld die een heerlijke bevestiging van hun getuigenis ontvangen door
de gave van de Geest door zijn wil te doen. Het is niet genoeg er alleen maar over te leren. 
Je moet er zelf bij betrokken zijn’ (‘How to Gain and Hold onto Your Testimony’, New Era,
maart 1972, blz. 6).

Schrijf aan het eind van de lijst in de vierde kolom de vierde samenvatting: ‘Gehoorzaam-
heid versterkt ons getuigenis.’ Laat de jongevrouwen die zin ook opschrijven.

Voorbeeld op bord

Tot slot

Citaat Lees de volgende uitspraak voor: ‘Elke heilige der laatste dagen moet een sterk getuigenis
voor zichzelf verkrijgen een persoonlijke kennis dat Jezus de Christus is en de Zoon 
van de levende God, dat Joseph Smith de profeet is door wie het evangelie hersteld is, 
en dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen “de enige ware en
levende kerk (is) op de ganse aardbodem” (LV 1:30).

‘Iedereen kan dat getuigenis verkrijgen door de vaste procedure te volgen, waardoor de
Heer een getuigenis geeft. Er is geen andere manier. Een verlangen ernaar is absoluut
noodzakelijk. De leringen kennen is onontbeerlijk. Door het doen van zijn wil wordt die
leer in ons hart geheiligd’ (Robert L. Simpson, ‘How to Gain and Hold onto Your
Testimony’, blz. 6).

Toepassing van de les

1. Vraag de jongevrouwen de notities die ze vandaag in de klas hebben gemaakt, te bewa-
ren. Vraag hun die af en toe over te lezen om de sterkte van hun eigen getuigenis nog
eens te evalueren.

2. Vraag de jongevrouwen op een apart blaadje, met net zulke kopjes als in de les, punten
op te schrijven die ze zouden willen verbeteren teneinde hun getuigenis te versterken.
Ze zullen hun lijstje misschien geheim willen houden en er individueel naar streven zich
te verbeteren. Of ze zouden het met hun ouders, vriendinnen, leerkrachten in de kerk, 
of hun bisschop kunnen bespreken, omdat ze gehoorzamer willen zijn en de zegeningen
van een sterker getuigenis willen genieten.

Wat is een 
getuigenis?

1.

2.

3.

4.

Overtuiging van
de waarheden
van het 
evangelie

Hoe kunnen we
het verkrijgen?

1.

2.

3.

4.

Gehoorzaam-
heid aan de 
wetten van God

Hoe kunnen we
het verliezen?

1.

2.

3.

4.

Ongehoorzaam-
heid aan de 
wetten van God

Wat moeten we
doen?

1.

2.

3.

4.

Gehoorzaam-
heid versterkt
ons getuigenis
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Keuzevrijheid Les

28

DOEL Elke jongevrouw laten beseffen dat haar dagelijkse keuzen belangrijke consequenties met
zich meebrengen.

VOORBEREIDING 1. Neem wat zaad mee. Zie de afdeling: ‘Elke keuze heeft zijn gevolgen.’

2. Maak een woordstrook met de tekst: ‘Het is u vergund om voor uzelf te handelen’ 
(Hel. 14:30).

3. Schrijf de vragen uit het gedeelte ‘Elke keuze heeft zijn gevolgen’ op kleine blaadjes.

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

Keuzevrijheid is het door God gegeven recht om te kiezen

Leerkracht Leg uit dat keuzevrijheid het recht is om te kiezen en baas te zijn over ons leven. De mens
had dat recht al in ons voorsterfelijk bestaan. Voordat we naar de aarde gingen, legde onze
Hemelse Vader een plan voor aan zijn kinderen.

Voor de leerkracht Let er in de volgende bespreking goed op dat de jongevrouwen begrijpen dat onze
Hemelse Vader ons het enige plan heeft voorgelegd. Jezus accepteerde het en bood aan de
Heiland te worden; Lucifer verwierp het en kwam in opstand.

Bespreking • Wat was het plan van onze Hemelse Vader? Lees Abr. 3:24–28.

• Waarom was keuzevrijheid zo belangrijk bij dat plan?

• Wie hebben het plan van onze Hemelse Vader aanvaard in de raadsvergadering in de
hemel?

• Wie niet?

• Waarom kwam Satan in opstand?

Leg uit dat er in de Schriften een antwoord op deze vraag staat. Laat een jongevrouw
Mozes 4:3 voorlezen.

Leg uit dat de oorlog in de hemel gestreden werd omdat Satan trachtte de keuzevrijheid
van de mens te vernietigen. Satan kwam in opstand tegen onze Hemelse Vader, en hij en de
geestkinderen die hem volgden werden uitgeworpen. Tweederde van de geesten steunde
het plan dat Jezus Christus voorstond, en hun werd de zegening van het aardse leven 
gegeven.

• Hoe weten we dat de geestelijke kinderen van onze Hemelse Vader keuzevrijheid hadden
in de voorsterfelijke wereld? (Ze waren in staat te kiezen of zij Jezus of Satan wilden 
volgen.)

• Wie hebben jullie gekozen te volgen?

• Hoe weet je dat? (Leg er de nadruk op dat elke jongevrouw in het voorsterfelijk bestaan
een wijze keus heeft gemaakt. Ze bevindt zich hier in dit sterfelijk leven vanwege die wijze
keus.)

Tekst Leg uit dat toen de Heer Adam en Eva in de hof van Eden plaatste, Hij hun keuzevrijheid
gaf. Dat werd jaren later aan de profeet Henoch uitgelegd.

Vraag één van de jongevrouwen om Moz. 7:32 voor te lezen.

• Waarom is keuzevrijheid voor elk van jullie zo belangrijk?

Woordstrook Laat de woordstrook zien waarop staat: ‘Het is u vergund om voor uzelf te handelen’ 
(Hel. 14:30).

Citaten en bespreking President Joseph Fielding Smith heeft uitgelegd waarom keuzevrijheid zo belangrijk is:
‘Waar zou de mens zijn zonder keuzevrijheid? Hij zou niets meer zijn geweest dan een
technische uitvinding. Hij zou niet uit zichzelf hebben kunnen handelen, maar zou in alle 
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dingen gemanipuleerd zijn, en dus zou hij geen beloning hebben kunnen ontvangen voor
verdienstelijk gedrag. Hij zou een automaat zijn geweest; zou geen geluk of ellende hebben
kunnen ondervinden, zou ‘gevoel noch gevoelloosheid’ hebben gekend. Dit zou men 
nauwelijks bestaan kunnen noemen’ (De leer tot zaligmaking, deel 1, blz. 66–67).

• Hoe zou het met ons gesteld zijn zonder keuzevrijheid? (Zonder keuzevrijheid, zouden
de mensen niet voor zichzelf kunnen handelen. Ze zouden volkomen onder de invloed
staan van een kracht van buiten, evenals een machine die door iemand wordt bediend.)

President David O. McKay heeft het als volgt beschreven:

‘Naast het schenken van het leven zelf is het recht dat leven zelf richting te geven de 
grootste gave van God aan de mens (. . .) De vrijheid van keuze moet hoger geschat worden
dan enig ander bezit dat de aarde kan geven’ (‘Free Agency (. . .) the Gift Divine’, 
Improvement Era, februari 1962, blz. 86).

Elke keus heeft gevolgen

Bordbespreking Schrijf het volgende op het bord en laat ruimte open voor het laatste woord:

Bij elke keus hoort een _________.

Laat de jongevrouwen woorden bedenken, die daarin zouden kunnen passen. Vul de open
plaats in met het juiste woord: gevolg.

Aanschouwelijk onderwijs en tekstbespreking

Laat enkele zaden zien.

• Als ik deze zaden plant, wat groeit er dan uit?

• Waarom komen er geen uien, perziken of appelen uit bloemenzaad? (Er zijn natuurwetten
waaraan de zaadjes onderworpen zijn.)

Leg uit dat de wetten van God ook gevolgen hebben. Vraag een jongevrouw LV 6:33 voor te
lezen. Let er vooral op dat de jongevrouwen de betekenis van de woorden zaaien en oogsten
goed begrijpen. (Als een boer zaden in de grond stopt, zaait hij. Wanneer hij zijn gewas 
binnenhaalt, oogst hij. De profeten hebben deze woorden, zaaien en oogsten toegepast op het
doen van keuzen.)

• Wat wordt er bedoeld met ‘wat gij ook zaait, dat zult gij eveneens oogsten’?

• Hoe is deze tekst van toepassing op jullie dagelijkse beslissingen en handelingen?

Wijs erop dat elk besluit en elke keuze gevolgen heeft.

Bespreking Deel nu de blaadjes uit die u van tevoren hebt gemaakt. Op elk blaadje moet een stel 
vragen staan, zoals hieronder aangegeven. Als u genoeg jongevrouwen in uw klas hebt,
kunt u ze in groepjes van twee laten werken.

1. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van het stelen van een kledingstuk uit een winkel?
Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als je het niet stal?

2. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van je huiswerk niet doen? Wat zouden de gevolgen
kunnen zijn van je huiswerk wèl doen?

3. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als je niet elke morgen en avond zou bidden? 
Wat zouden de gevolgen kunnen zijn van regelmatig gebed?

4. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als je een heel klein beetje alcoholhoudende drank
zou drinken op een feestje? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als je dat niet deed?

5. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als je zou omgaan met jongemensen van twijfel-
achtig allooi? Wat zouden de gevolgen kunnen zijn als je niet met zulke jongelui
omging?

Vraag de jongevrouwen bij elke situatie de volgende punten te overdenken:

1. De onmiddellijke gevolgen van elk besluit.

2. Hoe elk besluit haar verdere leven kan beïnvloeden.

3. De eeuwige gevolgen van elk besluit.

Geef de jongevrouwen enkele minuten om over de situatie die u hun hebt gegeven, na te
denken. Vraag de jongevrouwen vervolgens om de beurt om daarop te reageren.

• Wie is er in elk van deze situaties verantwoordelijk voor de gevolgen?
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Wijs erop, nadat u de situaties met elkaar hebt besproken, dat sommige beslissingen
belangrijker zijn dan andere. Beslissingen zoals winkeldiefstal of het overtreden van andere
geboden kunnen ernstige, negatieve gevolgen hebben. Het besluit om oprecht te bidden
kan ons zowel nu tot zegen zijn als ons op weg helpen naar het eeuwige leven.

Citaat Lees de volgende uitspraak van president N. Eldon Tanner voor: ‘U bent vrij om precies te
kiezen wat u wilt doen, zolang het de rechten of vrijheden van anderen niet beperkt of 
aantast, maar u moet wel verantwoordelijk zijn voor uw daden en bereid zijn de gevolgen
te aanvaarden’ (Conference Report, april 1970, blz. 61; of Improvement Era, juli 1970, blz. 30).

Leg uit dat wanneer een geestelijke wet wordt onderhouden of gehoorzaamd, het gevolg
een zegen is die voert tot vreugde en geluk.

Verhaal Vraag de jongevrouwen om bij het luisteren naar het volgende verhaal vooral te letten op
hoe de jongevrouw zich voelde en waarom.

‘Lieve Suzanne,

‘Het spijt me dat je boos op me werd gisteren. Je vriendschap is erg belangrijk voor me.
Maar wat ik gedaan heb moest ik wel doen. Ik hoop dat je dat kunt begrijpen. Toen jij me
uitdaagde die armband van de toonbank weg te nemen, zei je dat het heel gemakkelijk 
zou zijn. Niemand keek onze kant uit er was zelfs niemand in de buurt. Je argument, dat jij
nog nooit gepakt bent, leek het allemaal minder eng te maken. Maar ik wist dat als ik die
armband meenam, of ik nou gepakt werd of niet, ik nooit zou kunnen vergeten dat ik
oneerlijk was geweest. Ik zou die armband nooit kunnen dragen. Hij zou me steeds aan een
slechte beslissing herinneren.

‘Toen je van me wegliep en zei dat je geen tijd wilde verknoeien aan iemand waar je geen lol
mee kon beleven, was ik erg gekwetst. En dat ben ik nog steeds. Maar daar zal ik dan mee
moeten leven. Het is gemakkelijker met die pijn te moeten leven, dan om nooit meer zonder
schuldgevoel in dat warenhuis te kunnen lopen, of mijn ouders en bisschop niet eerlijk 
in de ogen te kunnen zien, of alleen al met niet tevreden over mezelf te zijn vanwege wat ik
gedaan had.’

Bespreking • Hoe voelde de jongevrouw zich die deze brief geschreven heeft? Waarom?

• Welke gevolgen had haar beslissing voor haar vrijheid en geluk toen ze die beslissing
nam? En voor haar vrijheid en geluk in de toekomst?

• Wat voor invloed had haar besluit op haar verhouding met haar vriendin? Met haar
ouders? Met zichzelf? Met haar Hemelse Vader?

Leerkracht Wijs erop dat, evenals bij deze verstandige jongevrouw, het kiezen van het goede, 
of het nu het onderhouden van het woord van wijsheid is, het heiligen van de sabbatdag, 
of gehoorzaam zijn aan Gods geboden, vreugde, geluk en een gevoel van voldoening tot
gevolg heeft.

Citaat ‘Alle wetten van God, evenals de natuurwetten en de wetten van het land, zijn gemaakt
voor de mens, voor zijn gerief, genot, veiligheid en welzijn; en het is aan ieder mens apart om
deze wetten te leren en te bepalen of hij deze voordelen wil genieten door de wetten te
gehoorzamen en de geboden te onderhouden’ (N. Eldon Tanner, Conference Report, april
1970, blz. 62; of Improvement Era, juni 1970, blz. 31).

Tot slot

Leerkracht Leg uit dat onze Hemelse Vader zijn kinderen het recht heeft gegeven zelf beslissingen te
nemen en hun keuzevrijheid te gebruiken. Dit betekent echter dat elk van ons 
verantwoordelijk is voor haar eigen keuzen. Zij die verstandige keuzen doen, voelen zich
gelukkig en zijn vrij van het verdriet en de teleurstelling die de zonde met zich meebrengt.

Citaat Lees het volgende citaat voor: ‘Naast het leven zelf is keuzevrijheid Gods grootste gave 
aan de mensheid. Daarmee verschaft God zijn kinderen de beste gelegenheid vooruitgang
te maken in hun tweede staat, de sterfelijkheid’ (Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Places
[Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1975], blz. 235).

Leerkracht Prijs de jongevrouwen nogmaals voor hun verstandig gebruik van hun keuzevrijheid in het
voorsterfelijk leven. Vertel hun dat u erop vertrouwt dat wanneer zij voortgaan de juiste
keuzen te maken, zij hun leven lang vrede en geluk zullen ondervinden.
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Les Verhoging
29

DOEL Elke jongevrouw ernaar laten verlangen verhoging te ontvangen.

VOORBEREIDING 1. Maak twee posters. Schrijf op de ene poster: ‘Onsterfelijkheid is de opstanding van het 
lichaam van vlees en beenderen tot oneindig leven. Onsterfelijkheid, een vrije gave voor 
iedereen op aarde, is het gevolg van de opstanding van Jezus Christus.’ Schrijf op de 
andere poster: ‘Verhoging is eeuwig leven, het soort leven dat God leidt. Het bestaat uit 
de voortzetting van de gezinseenheid tot in eeuwigheid. Om het te verwerven, moet 
men Gods geboden gehoorzamen. Wie het verwerft, ontvangt een erfenis in de hoogste 
van de drie hemels binnen het celestiale koninkrijk.’

2. Schrijf voor het begin van de les het volgende op het bord:

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

Allen die op de aarde geboren worden ontvangen onsterfelijkheid, maar alleen zij die 
gehoorzaam zijn ontvangen verhoging

Leerkracht Vertel uw klas dat mannen en vrouwen zich eeuwenlang hebben afgevraagd of er leven is
na de dood. Sommige mensen geloven niet in een leven na de dood, terwijl anderen hopen
dat er inderdaad een soort hiernamaals is.

Poster en bespreking Laat de poster zien met de definitie van onsterfelijkheid. De antwoorden op de volgende
vragen staan op de poster.

• Wat moet de mens doen om onsterfelijkheid te ontvangen? (Niets, het is een vrije gave.)

• Wie krijgt onsterfelijkheid? (Alle mensen.)

• Wie heeft deze gave mogelijk gemaakt? (Jezus Christus.)

• Hoe is die gave mogelijk gemaakt? (Door de opstanding van de Heiland.)

Hang de poster met de definitie van de verhoging op. Vertel de jongevrouwen dat zowel
onsterfelijkheid als verhoging gaven van onze Vader in de hemel zijn.

• In welk opzicht verschilt de verhoging van de onsterfelijkheid?

• Wat moet je doen om verhoogd te worden?

Vergelijk de eisen voor de onsterfelijkheid met de eisen voor de verhoging.

AANBEVOLEN 
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Tekstbespreking Leg uit dat we in LV 14:7 lezen over de waarde van de verhoging, of het eeuwig leven,
zoals het soms genoemd wordt. Laat een jongevrouw de tekst voorlezen.

• Wat moeten we volgens die tekst doen om verhoogd te worden? (De geboden onderhou-
den en tot het einde toe volharden.)

We moeten verordeningen ontvangen en verbonden sluiten

Bespreking Leg uit dat we verordeningen moeten ontvangen en verbonden moeten sluiten om 
verhoogd te worden.

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

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

Citaten en bespreking President Spencer W. Kimball heeft het een en ander gezegd over een verbond, dat we allen
jaren geleden hebben gemaakt. Luister goed of je kunt ontdekken wat we onze Hemelse
Vader hebben beloofd en wanneer we deze belofte hebben gedaan.

‘We hebben geloften afgelegd in de hemelen, plechtige geloften, voor we naar dit aardse
leven kwamen. (. . .) We hebben verbonden gesloten. We hebben die gesloten voor we onze
positie hier op aarde aanvaardden. (. . .) We hebben onze Hemelse Vader beloofd, 
dat als Hij ons naar de aarde stuurde en ons een lichaam gaf en ons de onschatbare moge-
lijkheden, die het aardse leven kon verschaffen bood, wij ons leven rein zouden houden, in
de heilige tempel zouden trouwen, een gezin zouden grootbrengen en hun rechtvaardigheid
zouden leren. Dit was een plechtige eed, een plechtige belofte’ (Uit een toespraak gehouden
aan het Instituut voor godsdienstonderwijs van de University of Utah, 10 januari 1975).

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

• Wat hebben jullie je Vader in de hemel beloofd?

Bord Schrijf de antwoorden op het bord onder het opschrift ‘voorsterfelijk leven’. (Zie het voor-
beeld verderop in de les.)

Leg uit dat nu we ons op aarde bevinden, er zaken zijn waar we ons van bewust moeten
zijn en die we moeten doen om de gave van de verhoging te kunnen ontvangen. Ouderling
Howard W. Hunter heeft ons enkele van deze dingen uitgelegd:

Citaat ‘De weg naar de verhoging staat duidelijk aangegeven. Ons is gezegd geloof te hebben,
geloof in de Heer Jezus Christus en ons te bekeren van die dingen, die niet in overeenstem-
ming zijn met zijn leer. Na deze verandering van houding en met vastbeslotenheid, 
moeten we stelling nemen door ons te laten dopen en daarbij een verbond met de Heer te
sluiten dat wij zijn geboden zullen onderhouden’ (Conference Report, oktober 1960, 
blz. 109, of Improvement Era, november 1960, blz. 949).

Bordbespreking • Wat zijn volgens dit citaat enkele dingen die je moet doen om verhoogd te worden?
(Schrijf de antwoorden op het bord onder het opschrift ‘Aardse leven’. Zie het voorbeeld.)

Leg uit dat we de verordening van de doop moeten ontvangen om verhoogd te worden.
Bovendien moeten we de gave van de Heilige Geest ontvangen.

• Hoe zal de Heilige Geest je helpen om verhoogd te worden? (Door je aan te moedigen
het goede te doen, je alle waarheid te onderwijzen en door je te helpen God en Jezus
Christus te leren kennen.)

Leg uit dat een andere verordening die nodig is voor de verhoging de begiftiging is die 
we in de tempel ontvangen. De begiftiging geeft ons bijzondere, geestelijke zegeningen die
ons helpen ons erop voor te bereiden het koninkrijk van God binnen te gaan. Iedereen 
sluit verbonden bij het ontvangen van de begiftiging.

Vraag de jongevrouwen om goed te luisteren naar wat ze beloven te doen als ze naar de
tempel gaan.

Citaat We beloven de Heer ‘de wet van volstrekte deugdzaamheid en kuisheid te onderhouden,
barmhartig te zijn, welwillend, verdraagzaam en rein; zowel talenten als materiële middelen
te besteden aan de verspreiding van de waarheid en het verheffen van het ras; 
toegewijd te zijn aan de zaak der waarheid; en allerwegen ernaar te streven een bijdrage te
leveren tot de grote voorbereiding ter verwelkoming van de Koning de Heer Jezus Christus
op deze aarde’ (Het huis des Heren, blz. 90).
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• Noem enkele dingen die je belooft te doen wanneer je je begiftiging ontvangt.

• Welke andere verordening die nodig is voor onze verhoging, wordt er na de begiftiging
in de tempel uitgevoerd? (Het tempelhuwelijk. Zie LV 131:1–4.)

Tekst Wijs erop dat zelfs als een jongevrouw alle verordeningen ontvangt en alle verbonden sluit,
dat haar nog geen verhoging waarborgt. Om te zien wat een jongevrouw nog meer moet
doen, laat u één van de jongevrouwen LV 14:7 nog eens voorlezen.

• Wat moet je doen, na het ontvangen van de noodzakelijke verordeningen en het sluiten
van de noodzakelijke verbonden, doen hebt gesloten, en beginnen de geboden te onder-
houden? (Volharden tot het einde toe.)

• Wat houdt het in tot het einde toe te volharden?

Het bord moet er nu ongeveer als volgt uitzien:

De verhoging is al onze inzet waard

Tekstbespreking Leg uit dat sommige van de zegeningen van de verhoging in LV 132:20–24 worden ver-
klaard. Laat een jongevrouw de tekst voorlezen.

• Welke zegeningen wachten degenen die verhoging verdienen? (Godschap, 
alle dingen zullen aan hen onderworpen zijn, engelen aan hen onderworpen hebben, alle
macht hebben, bij Jezus wonen.) Wijs erop dat evenals Jezus Christus alles wat de Vader
heeft, ontvangen heeft, wij ook alle macht en heerschappij kunnen ontvangen, en scheppers
van andere geesten en andere werelden kunnen worden.

Om de jongevrouwen te helpen inzien hoe groot de heerlijkheid en het geluk zullen zijn
voor hen die verhoogd worden, leest u nu de volgende ervaring voor van ouderling 
Melvin J. Ballard, die als apostel een wonderbare droom of visioen had:

Citaat ‘Toen ik met enkele andere broeders zendingswerk deed onder de Indianen in het Fort
Peck- reservaat, zochten we de Heer om licht bij enkele beslissingen, die met ons werk daar
te maken hadden. Wij ontvingen een getuigenis van Hem dat we naar zijn wil handelden
en op een avond bevond ik mij in een droom in dat heilige gebouw, de tempel. Na een 
tijdlang bidden en mij verheugen werd me verteld dat ik het voorrecht zou hebben in een
van die kamers te gaan om een heerlijk Iemand te ontmoeten. Toen ik het vertrek 
binnenliep, zag ik op een verhoging het heerlijkste Wezen zitten, dat mijn ogen ooit 
aanschouwd hadden of dat ik me ooit had voorgesteld te bestaan in alle eeuwige werelden.
Toen ik naderbij kwam om voorgesteld te worden, stond Hij op en liep met uitgestrekte
armen op me toe en Hij glimlachte terwijl Hij zachtjes mijn naam uitsprak. Al word ik 
een miljoen jaar oud, ik zal nooit die glimlach vergeten. Hij nam me in zijn armen en kuste
me, hield me stevig tegen zich aangedrukt en zegende mij tot het merg in mijn beenderen
leek te smelten! Daarna viel ik aan zijn voeten en terwijl ik die baadde in mijn tranen en
kussen, zag ik de tekenen van de nagels in de voeten van de Verlosser van de wereld. 
Het gevoel dat ik kreeg in de tegenwoordigheid van Hem die alle dingen in zijn handen
heeft, zijn liefde, zijn genegenheid en zijn zegen te voelen, was zodanig dat als ik ooit dat 
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zou mogen ontvangen waarvan ik slechts een voorproefje heb ontvangen, ik alles wat ik heb,
alles wat ik ooit hoop te worden, zou willen geven om nog eens te voelen wat ik toen
gevoeld heb!’ (Melvin J. Ballard, Crusader for Righteousness [Salt Lake City: Bookcraft, 1966],
blz. 138–139.)

Laat de jongevrouwen hun ogen sluiten en zich indenken dat ze zich in de prachtigste
omgeving bevinden met hun familie, vrienden en geliefden; met de grote profeten uit het
verleden zoals Abraham, Joseph Smith en Adam, en hun Hemelse Vader en Jezus Christus
in een toestand van eeuwige liefde, schoonheid en rechtvaardigheid. Misschien wilt 
u de jongevrouwen de rest van de klas laten vertellen hoe ze zich voelen. Leg uit dat ze
zich niet kunnen voorstellen hoe schitterend en heerlijk de verhoging zal zijn.

Tot slot

Tekstbespreking Laat een jongevrouw 1 Kor. 2:9 voorlezen.

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

Beklemtoon dat de verhoging een geweldige gave en zegening is voor hen die bereid zijn
die te ontvangen – groter dan iemand zich kan voorstellen.

Verzeker de jongevrouwen dat als ze de geboden naleven, hun verbonden trouw blijven, 
en hun naasten liefhebben, zij verhoogd kunnen worden, wat de grootste gave is van een
liefhebbende Hemelse Vader. U kunt eventueel zelf uw getuigenis geven.

111

Les 29



Les Je getuigenis versterken
30 door dienstbetoon

DOEL Elke jongevrouw laten inzien dat ze haar getuigenis van het evangelie van Jezus Christus
kan versterken door dienstbetoon.

VOORBEREIDING 1. Neem papier en potlood mee voor alle jongevrouwen.

2. Lees en bestudeer Mos. 2.

3. Vraag enkele jongevrouwen de verhalen voor te lezen of te vertellen over jongevrouwen
die vreugde vinden door andere mensen te dienen. Het kan goed zijn om verhalen te
vertellen over dienstbetoon dat verricht is door jongevrouwen uit uw eigen omgeving.

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

We dienen de Heiland door de mensheid te dienen

Laat de jongevrouwen Mos. 2 opzoeken om samen enkele verzen daaruit te lezen. Leg uit 
dat koning Benjamin zijn volk vertelde hoe hij hun had gediend terwijl hij als hun koning 
werkzaam was. U kunt een paar jongevrouwen vragen om de verzen voor te lezen.

Lees vers 11 voor en bespreek hoe koning Benjamin zijn volk diende.

Lees de verzen 12 en 14. Bespreek waarom koning Benjamin geen goud en zilver van zijn
volk eiste. Laat de klas bespreken of zij door iemand als koning Benjamin geregeerd 
zouden willen worden.

Lees de verzen 16 en 17 voor en bespreek wat het inhoudt God te dienen.

Lees vers 18 voor en bespreek in hoeverre koning Benjamin een voorbeeld was.

Lees de verzen 19 t/m 21 voor en bespreek hoe de jongevrouwen in uw klas de ideeën
daaruit zouden kunnen toepassen.

Citaat Lees de volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball voor en bespreek ze met de
jongevrouwen. Help hen de betekenis van zijn woorden in hun eigen leven in te zien.

‘Juist door anderen te dienen leren we hoe we moeten dienen. Wanneer we onze 
medemensen dienen, steunen we hen niet alleen met woord en daad, maar plaatsen we ook
onze eigen problemen in een nieuw perspectief. Wanneer we ons meer met anderen 
bezighouden, is er minder tijd om met onszelf bezig te zijn! Te midden van het wonder van
het dienen, is er de belofte van Jezus, dat door onszelf te verliezen, we onszelf vinden!

‘Niet alleen “vinden” we onszelf inzoverre dat we leiding in ons leven zien, maar hoe meer
we onze medemens op gepaste wijze dienen, des te meer diepte is er in onze ziel. 
We krijgen meer betekenis wanneer we anderen dienen. We krijgen meer inhoud wanneer
we anderen dienen. Ja, het is gemakkelijker onszelf te vinden omdat er meer te vinden is.

‘George McDonald heeft eens opgemerkt: “Het is door te beminnen en niet door te worden
bemind, dat men het dichtst bij de ziel van de ander komt.” Natuurlijk willen we allemaal
bemind worden, maar we moeten geven en niet altijd ontvangen als we een gevoel van
heel-zijn en een sterker gevoel van doelbewustheid in ons leven willen hebben.

‘Soms ligt de oplossing niet in het veranderen van onze omstandigheden, maar in het 
veranderen van onze houding ten opzichte van die omstandigheden; moeilijkheden zijn vaak
mogelijkheden om te dienen. (. . .)

‘God merkt ons wel degelijk op en Hij waakt over ons. Maar Hij voorziet gewoonlijk in
onze behoeften door middel van anderen. Daarom is het van vitaal belang dat wij elkander
in het koninkrijk dienen. De leden van de kerk hebben elkaars kracht, steun en leiding
nodig in een gemeenschap van gelovigen, die als een enclave van discipelen is. 
In de Leer en Verbonden lezen we hoe belangrijk het is de zwakken te ondersteunen, de
handen, die slap hangen, op te heffen en de zwakke knieën te sterken. (Zie LV 81:5.) Zo 
dikwijls bestaan onze handelingen van dienstbetoon uit een eenvoudige aanmoediging of 
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uit het geven van alledaagse hulp bij alledaagse taken maar welke heerlijke gevolgen kunnen
uit alledaagse handelingen en uit kleine, weloverwogen daden voortvloeien.

‘Naarmate het contrast tussen de wegen van de wereld en die van God door de omstandig-
heden groter wordt, zal het geloof van de leden van de kerk nog zwaarder op de proef
worden gesteld. Een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen, is ons getuigenis door
dienstbetoon uitdragen, hetgeen op zijn beurt geestelijke groei, een grotere inzet en een
grotere capaciteit voor het onderhouden van de geboden ten gevolge zal hebben’ 
(‘There Is Purpose in Life’, New Era, september 1974, blz. 4–5).

Citaat Lees het volgende citaat van ouderling L. Tom Perry voor en bespreek hoe dat betrekking
heeft op de jongevrouwen in uw klas.

‘Ik weet zeker dat de Heer tevreden is over de jeugd van de kerk vandaag. Jullie zijn
bewaard om in deze belangrijke tijd voort te komen. Hij rekent op jullie om zijn koninkrijk
hier op te bouwen. Hij heeft jullie beter voorbereid met opleiding en training en jullie
beter toegerust dan enige andere generatie hiervoor. Nu mag Hij toch zeker verwachten dat
jullie je uiterste best doen. (. . .)

‘Moge de Heer jullie blijven sterken en zegenen met het geloof en het verlangen Hem te
dienen zoals Hij jullie zou gebieden. Doe het met alle enthousiasme dat jullie ziel kan
opbrengen, en ik beloof jullie grote vreugde, die slechts voortkomt uit dienstbetoon in het
koninkrijk van onze Vader in de hemel’ (Conference Report, gebiedsconferentie te Buenos
Aires, 1975, blz. 39).

We kunnen anderen op vele wijzen dienen

Citaat Lees het volgende citaat voor van president Spencer W. Kimball:

‘Als u twee of drie personen zou moeten kiezen, die de grootste invloed op uw leven hebben
gehad, wat hebben die dan precies gedaan dat u op een kritiek of een belangrijk ogenblik in
uw leven het meest geholpen heeft? Wanneer u hier even over nadenkt, zult u waarschijn-
lijk tot de conclusie komen, dat zo iemand werkelijk om u gaf, dat hij of zij tijd aan u
besteedde of u iets leerde dat u moest weten. Denk nu eens na over uw eigen leven, 
evenals ik dat over mijn leven doe, om te zien of wij diezelfde fundamentele eigenschappen
tegenover anderen belichamen. Wanneer we onze herinneringen nagaan is het minder
waarschijnlijk dat we ons iemand herinneren die vanwege een bepaalde techniek een grote
invloed op ons heeft gehad. Meestal heeft iemand ons gediend en geholpen door ons
liefde en begrip te tonen, door de tijd te nemen ons bij te staan, en door ons de weg te wijzen
door het licht van zijn eigen voorbeeld. Ik kan daarom niet genoeg de nadruk leggen op
hoe belangrijk het is deze zelfde dingen te doen voor hen, die nu op ons steunen, evenals wij
in het verleden op anderen gesteund hebben’ (‘There Is Purpose in Life’, blz. 5).

Schrijfactiviteit Geef elke jongevrouw potlood en papier. Laat elk terugblikken op haar leven en de twee of
drie personen opschrijven die de grootste invloed op haar hebben gehad. Laat verschillende
jongevrouwen iets vertellen over iemand op hun lijst. Wijs erop hoe dienstbetoon elk van
die mensen belangrijk heeft gemaakt in het leven van de jongevrouwen.

Laat de jongevrouwen de drie woorden gezin, kerk en vrienden opschrijven. Wijs erop dat het
gezin de kleinste en belangrijkste eenheid in de kerk is. Laat de jongevrouwen onder elk
woord verschillende manieren opschrijven waarop zij de mensen in die categorie kunnen
dienen. Geef hun drie tot vier minuten om dat te doen, en vraag de klasleden of ze hun
ideeën voor dienstbetoon aan de klas willen vertellen.

Waar dienstbetoon geeft vreugde

Verhaal Lees het volgende verhaal over dienstbetoon door een jongevrouwenklas voor, of laat één
van de jongevrouwen het voorlezen. U kunt ook besluiten verhalen te vertellen over
dienstbetoon door jongevrouwen uit uw eigen omgeving. Vraag de jongevrouwen hoe het
getuigenis van deze jongevrouwen door dienstbetoon werd versterkt.

‘Enkele jaren geleden vond er tegen het einde van een activiteitendag een opmerkelijke
gebeurtenis plaats in het leven van een fijne groep (. . .) meisjes. Voor die middag hadden ze
uren besteed aan koekjes bakken, nieuwe recepten proberen, programma’s in elkaar 
zetten, nieuwe liedjes schrijven, het ontwikkelen van nieuwe vriendschappen en kletsen en
nog eens kletsen naar ik me kan herinneren werd er veel meer gekletst dan geluisterd. 
Wie hen bezig had gezien, had toe moeten geven dat er genoeg gedaan werd, maar, men
zou zich kunnen afvragen, welk beginsel er nu werd onderwezen?
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‘Op de aangewezen dag werden alle plannen voor de bestelling van de koekjes en het 
presenteren van het programma volgens plan uitgevoerd temidden van gelach, 
vrolijkheid en het enthousiasme van de jeugd. Iedereen wilde meedoen. De enige tekortko-
ming in het plan was dat er na afloop verscheidene flinke grote zakken koekjes over waren.
Nu was de vraag wat ze met de extra koekjes moesten doen. Er werden verschillende
ideeën naar voren gebracht: “We kunnen ze opeten, we kunnen ze naar de scouts brengen,
of we kunnen ze verkopen.”

‘Toen zei de klaspresidente, peinzend, boven alles uit: “Weet je wat? Laten we eens zien of
er een bejaardentehuis is waar we de bewoners er een plezier mee kunnen doen.” 
Even een telefoontje, en een groepje jongevrouwen stond bij de voordeur van een groot
verzorgingstehuis, iets minder enthousiast over wat hun eerst een geweldig idee had 
geleken. De deur werd geopend en elke jongevrouw probeerde wat onhandig achter de
jongevrouw voor haar te schuiven om toch maar niet de eerste te zijn. Er was even 
een pijnlijk ogenblik waarop menigeen dacht: “Wat doen we hier in vredesnaam?” Eenmaal
op zaal legden drie jongevrouwen de zakken koekjes vlug op de oude tafel die het enige
stuk meubilair in de kamer scheen te zijn, afgezien van de bedden en de rolstoelen met de
patiënten.

‘Toen de jongevrouwen een van de liedjes, die ze hadden ingestudeerd bijna fluisterend en
met de lieftalligheid van hun jeugd begonnen te zingen, werden er één of twee schouders
uit een ineengezakte houding, die blijvend had geleken, opgeheven. Een paar patiënten in
een rolstoel werden dichterbij de andere patiënten geduwd. De jongevrouwen bleven 
zingen, moed puttend uit de blijken van belangstelling.

‘Op dat moment vond er een wonder plaats. De uitdrukkingen op de gezichten van de
oudjes begonnen langzaam maar zeker te veranderen en ogen begonnen zich met tranen te
vullen toen de jongevrouwen een nieuw lied begonnen te zingen. Ditmaal neurieden ze een
bekend wijsje, terwijl een van hen de woorden in het Duits zong. Toen pas hief een 
vermoeid en gebogen lichaam zich op van het bed dat in de aangrenzende kamer door een
deuropening te zien was, en met zachte doch hoorbare stem zong hij de woorden in zijn
moedertaal mee.

‘Hoofden draaiden zich om, ogen vulden zich met tranen, harten werden geraakt en er
kwam verandering in het leven van velen. Enkele zachte woorden van waardering werden
uitgesproken en een heel andere groep jongevrouwen liep bijna eerbiedig langs de trappen
van dat oude gebouw naar beneden. O, de gedachten die ze met elkaar deelden op weg
naar huis! Iemand vroeg: ’Wat is er toch gebeurd? Ik heb me nog nooit zo gevoeld!’
Iemand anders zei bijna fluisterend: “Wanneer kunnen we dat nog eens doen?” Mijn jonge-
vrouwen en ik ervoeren die dag de boodschap die door Johannes was uitgesproken:
“Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of
Ik uit Mijzelf spreek” (Joh. 7:17). Op dat moment leefden we een beginsel na op de manier
van Christus, en we dorstten naar meer.

‘Wanneer je in dienst bent van je medemens, ben je in dienst van God. Wij waren in zijn
dienst, en wij voelden zijn nabijheid’ (Ardeth G. Kapp, ‘My Girls Taught Me a Principle of
the Gospel’, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, samengesteld 
door Leon Hartshorn, 2 delen [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1973–1975], deel 2, 
blz. 125–127).

Verhaal De jongevrouwen van de Ring Draper (Utah) waren zes maanden lang door liefderijk 
en vreugdevol dienstbetoon betrokken bij de bouw van de Jordan River-tempel. 
Verschillende maanden voor de opening van de tempel waren de jongevrouwen druk bezig
met het maken van speelgoed en andere dingen voor de kinderkamer van de tempel. 
Ze maakten een poppenhuis vol meubilair en poppen; een tafeltje met vier stoeltjes; 
een geschilderd wiegje; vele boeken met verhalen, stilteboeken, en puzzels; verschillende 
zakken met blokken; vele speelgoeddieren en poppen; en veel prachtige lapjesdekens, 
kussens en babydekentjes.

De vele uren die ze daar samen aan gewerkt hebben, hebben veel tot het versterken en 
ontwikkelen van vriendschapsbanden onder de jongevrouwen bijgedragen. Bovendien
heeft het hen geholpen talenten te ontdekken en ontwikkelen waarvan ze zich soms 
niet eens bewust waren.

‘Het was reuze leuk,’ zeiden alle jongevrouwen. ‘We hebben ook zoveel geestelijke 
ervaringen gehad,’ vertelde een deelneemster. ‘Ik zal nooit die avond vergeten, dat we onze
“liefdesgaven” aan de tempelmater aanboden. (. . .) Het hele tempelpresidium was aanwezig
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en vertelde van hun prachtige ervaringen en getuigenis van de tempelverordeningen. 
Het was erg inspirerend.’

• Hoe is jullie getuigenis door dienstbetoon versterkt?

Tot slot

Gedicht en bespreking Lees het volgende gedicht voor aan de jongevrouwen en nodig hen uit over de woorden na
te denken:

Als vandaag je laatste dag was hier op aard,
De laatste stap op het punt van ’t aards gedruis,
Na al je strubbelingen, hoeveel ben je waard,
Hoeveel kun je dragen naar je geestelijk huis?
Tel geen zilver als bezit en ook geen goud
Want morgen moet je het achterlaten in dit leven
En alles wat van jou is, al wat je behoudt
Is de dienst, die je de mensheid hebt gegeven.
(Dichter onbekend, geciteerd door David O. McKay, Treasure of Life [Salt Lake City: 
Deseret Book Co. , 1962], blz. 395–396.)

• Welke bezittingen kun je meenemen naar je Hemelse Vader?

• Als dit je laatste dag op aarde was, wat zou je dan meenemen naar God?

Getuigenis Geef uw getuigenis van het nut van dienstbetoon. U kunt eventueel een positieve ervaring
vertellen die u hebt gehad met het bewijzen of ontvangen van een dienst.

Aanbevolen activiteit

U kunt deze les eventueel gebruiken voor het ontwikkelen van een dienstbetoonproject
voor de jongevrouwen.
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Les De wetten van het land
31

DOEL Elke jongevrouw laten inzien hoe belangrijk het is de wetten van haar land te ondersteunen.

VOORBEREIDING 1. Plaat 15, Internationale verkeersborden, achterin dit boek.

2. Naar keuze: De poster van het twaalfde geloofsartikel (65012) uit de mediatheek.

3. Maak voor elke jongevrouw een kopie van het uitreikblad ‘Aanbevolen activiteiten’, 
dat u aan het eind van de les vindt.

4. Neem de standaardwerken mee om uit te stallen. Neem ook potloden mee voor de 
klasleden.

5. Neem de vlag van uw land mee, of een afbeelding ervan, om tijdens de les te laten zien.

6. Leer voor u de les gaat geven, de betekenis van de verschillende kleuren in de vlag van
uw land.

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

De burgerlijke wetten kunnen orde en vrede binnen een natie verschaffen

Plaat en bespreking Laat de plaat zien met de verschillende verkeersborden. Bespreek waarvoor ze gebruikt
worden, wat ze betekenen en waarom ze nodig zijn.

• Wat zou er in een grote stad tijdens het spitsuur kunnen gebeuren als de verkeerslichten,
andere systemen om het verkeer te regelen, of de verkeersagenten niet functioneerden?

• Welke andere wetten zijn er nodig om vrede en orde in een gemeenschap en land te
bewaren?

• Wat zou er kunnen gebeuren als zulke wetten niet bestonden?

Tekstbespreking Laat exemplaren van de standaardwerken zien.

• Wat hebben deze boeken gemeen met een wetboek? (De standaardwerken bevatten
godsdienstige wetten, het wetboek bevat burgerlijke wetten.) Leg uit dat de Heer de 
kerkleden raad geeft aangaande deze beide soorten wetten. Laat een jongevrouw LV 58:21
voorlezen.

• Hoe helpt het onderhouden van de wetten van God ons de wetten van ons land te
gehoorzamen?

• Waarom hebben we een georganiseerde regering nodig? Waarom kunnen we het niet
alleen redden?

Citaat en bespreking Lees, nadat de jongevrouwen hierop hebben gereageerd, het volgende citaat voor om die
vraag te helpen beantwoorden.

‘De vroege pioniers ontdekten dat zij een groot deel van hun tijd en energie moesten 
besteden aan het verdedigen van zichzelf, hun bezittingen en hun vrijheid. Als iemand
vooruit wil komen, kan hij het zich niet veroorloven zijn tijd te besteden aan het voortdurend
beschermen van zijn gezin, zijn land en zijn bezit tegen aanvallen en diefstal. Wanneer hij
zich organiseert met zijn buren en een sheriff betaalt, ontstaat er een “regering”. 
De burgers delegeren hun individuele onaanvechtbare recht om zichzelf te verdedigen aan
de sheriff. De sheriff doet nu slechts datgene voor hen waar zij zelf ook recht toe hadden
meer niet. (. . .)

‘In het algemeen houdt daarom de rechtmatige taak van de regering zulke defensieve 
activiteiten in als het in stand houden van nationale, militaire, en plaatselijke politiemachten
ter bescherming tegen verlies van leven, eigendommen en vrijheid door buitenlandse 
despoten of binnenlandse misdadigers’ (Ezra Taft Benson, Conference Report, oktober 1968,
blz. 18–19; of Improvement Era, december 1968, blz. 51–52).

AANBEVOLEN 
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• Zijn er nog andere redenen waarom regeringen en wetten noodzakelijk zijn?

Citaat en bespreking In LV 134:1 staat: ‘Wij geloven dat regeringen van Godswege voor het nut der mensen 
werden ingesteld.’

President N. Eldon Tanner heeft dat beklemtoond in de volgende uitspraak:

‘Alle wetten van God en de natuurwetten en de landswetten zijn voor het nut der mensen
ingesteld, voor zijn gerief, genoegen, veiligheid en welzijn; en het is ieders plicht deze 
wetten te leren kennen en te bepalen of hij de voordelen ervan al of niet wil genieten door
de wetten te gehoorzamen en de geboden te onderhouden. Het is mijn bedoeling (. . .) 
te laten zien dat de wetten in het leven zijn geroepen voor ons nut en dat we, willen we
gelukkig en succesvol zijn, de wetten en regels met betrekking tot onze activiteiten moeten
gehoorzamen; en deze wetten functioneren of tot onze vreugde en welzijn of tot onze
schade en verdriet, al naar gelang wij ons gedragen’ (Conference Report, april 1970, blz. 62;
of Improvement Era, juni 1970, blz. 31).

• Noem enkele specifieke wetten, die voor ons nut, gerief en veiligheid zijn gemaakt.

God houdt zijn kinderen verantwoordelijk voor het onderhouden van hun landswetten

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen LV 134:1 lezen.

• Wat betekent verantwoordelijk worden gehouden?

Poster (naar keuze) Wijs op het twaalfde Geloofsartikel. (Laat de poster zien.)

• Hoe kunnen wij de wet gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden?

Laat de jongevrouwen de volgende situaties analyseren en vaststellen wat zij behoren te 
doen om in deze gevallen de wet te gehoorzamen, te eerbiedigen en hoog te houden.

1. Je zit met enkele anderen in een auto. De chauffeur gaat boven de maximumsnelheid uit
of vraagt jou of je wilt rijden, hoewel je geen rijbewijs hebt.

2. Een regeringsambtenaar geeft een voordracht voor de leerlingen van je school. Enkele
leerlingen die bezwaar hebben tegen zijn woorden, verstoren de vergadering door te
schreeuwen en met de voeten op de vloer te stampen.

3. Je bevindt je in een groot warenhuis. Je ziet een van je vriendinnen stiekem een blouse
onder haar jas stoppen.

4. Een jongeman op straat geeft je een pamfletje dat de regering van je land bekritiseert. 
Je weet niet of die kritiek gerechtvaardigd is.

Vraag ter overweging • Ben je in je dagelijks leven een voorbeeld van iemand die de landswetten gehoorzaamt,
eerbiedigt en hooghoudt?

De liefde voor het vaderland blijkt uit hoe een jongevrouw handelt

Citaten ‘De profeet Joseph Smith (. . .) heeft eens gezegd: “Vaderlandsliefde behoort in een juiste
levenswandel te worden gezocht en gevonden.” Is dat niet interessant? Je kunt niet echt
vaderlandslievend zijn als je niet rechtschapen bent. Niemand kan een goede heilige 
der laatste dagen zijn zonder tevens trouw te zijn aan de belangen en het welzijn van zijn
vaderland’ (Hartman Rector jr. , ‘The Land Choice Above All’, Speeches of the Year, 1974
[Provo: Brigham Young University Press, 1975], blz. 423).

• Wat betekent vaderlandslievend zijn?

Het volgende kan helpen die vraag te beantwoorden:

‘Ware vaderlandsliefde is meer dan het hijsen van de vlag en vuurwerk. Het gaat om onze
reactie op kwesties van algemeen belang. Als we ons alleen afvragen of wij beter worden
van het voorstel – Vaar ìk er wel bij? – zijn we niet vaderlandslievend en geen goede 
burgers. Maar als we ons afvragen: “Is dit juist? Komt dit het volk ten goede? Waarborgt
het onze vrijheid?” dan kunnen wij gerekend worden tot de groep [uitnemende patriotten].
Vaderlandsliefde is altijd meer te geven aan de natie dan we ontvangen. Het is 
onzelfzuchtig dienstbetoon’ (Ezra Taft Benson, The Red Carpet [Salt Lake City, Bookcraft,
1962] blz. 96).

Bespreking met bord • Noem enkele vaderlandslievende handelingen die aantonen dat je van je land houdt.

Praktijkgevallen 
en bespreking
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Schrijf de antwoorden op het bord. Deze kunnen onder andere zijn:

1. Je volkslied met respect zingen.

2. Eerbied tonen voor de vlag van je land.

3. Meer leren over het erfgoed en de geschiedenis van je land.

4. Campagne voeren voor politieke kandidaten wier mening je deelt.

5. Deelnemen aan hulpverlening en andere openbare activiteiten.

6. De wetten van je land gehoorzamen.

7. Openbare ambtenaren en bezittingen respecteren.

8. Politieke meningen die afwijken van je eigen inzichten toch respecteren.

Vlag en bespreking Wijs naar de vlag die u hebt opgehangen.

• Wat betekenen de kleuren?

• Waarom is dat belangrijk voor je land?

• Wat kun je doen om de waarden te bevorderen die door de vlag worden gesymboliseerd?

Toepassing van de les

Uitreikblad Deel nu de uitreikbladen uit. Neem de lijst met de jongevrouwen door en laat hen hun eigen
ideeën daaraan toevoegen. Laat hen deze lijst als gids gebruiken voor als ze in de toekomst
aan openbare activiteiten gaan meedoen. Laat de jongevrouwen een van de activiteiten 
uitkiezen om als klas aan deel te nemen. Wees bereid hen te helpen met het organiseren
van de activiteit, zodat het een succesvolle ervaring voor hen zal zijn.
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Aanbevolen activiteiten
1. Bestudeer de geschiedenis, de geografie, de flora en fauna en andere kenmerken van je omgeving.

2. Leer de historische plaatsen in je omgeving kennen.

3. Maak of koop een vlag van je land. Geef die aan iemand of gebruik haar zelf.

4. Bezoek een plaats van nationaal belang.

5. Probeer meer over je burgemeester, wethouders en je regeringsleiders te weten te komen.

6. Schrijf een brief aan een minister of kamerlid en spreek daarin je bezorgdheid over een bepaalde situatie uit.

7. Schrijf een brief aan een minister of kamerlid en betuig je dank voor iets dat hij of zij gedaan heeft.

8. Help mee bij een schoonmaakproject in je omgeving.

9. Bied iemand bij de provinciale elektriciteitsmaatschappij of gasunie je hulp aan voor een project om energie 
te besparen.

10. Leer de verkeersregels en moedig familie en vrienden aan die te gehoorzamen.

11. Geef instructies in fietsveiligheid aan de kinderen uit je buurt.

12. Woon een gemeenteraadsvergadering bij.

13. Woon een openbare schoolbestuurvergadering bij.

14. Help iemand die zich voor een openbaar ambt verkiesbaar stelt.
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Een deugdzaam leven leiden
Voor de leerkracht In iedere bedeling heeft de Heer zijn zedelijkheidsnormen door middel van de Schriften en

zijn profeten onderwezen. Het verval van de zedelijke normen van de wereld om ons 
heen heeft gevoerd tot een grote kloof tussen wat de wereld aanvaardbaar acht en wat de
Heer goedkeurt. Wij moeten de zedelijke normen van de Heer kennen om die na te kunnen
leven.

Bij het geven van de lessen in deze afdeling dient u de normen van de Heer op gepaste,
fijngevoelige manier te onderrichten, in overeenstemming met het ontwikkelingsniveau en
de rijpheid van de jongevrouwen voor deze stof. Een nauwe band tussen de adviseuses 
en de jongevrouwen resulteert vaak in informele gesprekken over concrete zedelijke verlei-
dingen of vragen. Uw taak als adviseur is de vragen op gepaste wijze te beantwoorden,
waarbij u de jongevrouw altijd naar haar ouders verwijst.

Om u te helpen u erop voor te bereiden gepaste antwoorden te geven, wordt aangeraden
zorgvuldig de brochure Voor de kracht van de jeugd (34285 120) door te lezen. Het boekje Een
leidraad voor ouders (31125 120) is ook een nuttige bron van informatie. Die uitgave is
bedoeld om ouders te helpen hun kinderen te onderrichten aangaande lichamelijke intimiteit,
en hun kinderen erop voor te bereiden het plan van de Heer te volgen met betrekking tot
het gebruik van lichamelijke intimiteit.

Bedenk dat alleen de bisschop vragen stelt over kuisheid en soortgelijke zedelijke aangele-
genheden (zie het Handboek Jongevrouwenleidsters, blz. 16, en het Handboek Melchizedekse-
priesterschapsleiders, blz. 20–21). Moedig de jongevrouwen aan om een afspraak te maken
met de bisschop als ze willen praten over de gepastheid van hun zedelijk gedrag.

Vertrouw bij het geven van deze lessen op de leiding van de Geest wat betreft de vraag wat
u moet onderwijzen, hoe u het moet onderwijzen, en wanneer. De besprekingen moeten
worden beperkt tot hetgeen door de profeten is onderwezen en het materiaal in de les.

De film Een reine jeugd, op de videocassette met De herstelling van het priesterschap (56107 120),
zou een geschikte inleiding of passend slot vormen voor deze serie lessen. De lesperiodes
zijn echter niet lang genoeg om de film te tonen en die te bespreken; er dient dus een aparte
lesperiode te worden gebruikt voor de film en de bespreking ervan.
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Les Het belang van het leven
32

DOEL Elke jongevrouw het belang van het leven laten begrijpen en waarderen, in het bijzonder
het leven van de mens.

VOORBEREIDING 1. Plaat 16, Een jongevrouw en de Heiland, achterin dit boek.

2. Zorg voor platen van de natuur, zoals een zonsondergang, dieren of bergen. Zet of hang
de platen voor in het lokaal.

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

Elke jongevrouw behoort waardering te krijgen voor Gods scheppingen

Verhaal Vertel het volgende verhaal:

Jaren geleden werd er in het zuiden van de Verenigde Staten, in het gezin van Arthur en Kate
Keller een sterk en gezond meisje geboren. De ouders waren blij met hun prachtige 
dochtertje en noemden haar Helen. Die vreugde veranderde echter in grote droefheid toen
het meisje, toen ze anderhalf was, ernstig ziek werd en als gevolg daarvan doof en blind
werd. Op een wonderbaarlijke manier leerde Helen echter, door de liefde en het geduld
van haar ouders, en van een lerares die Anne Sullivan heette, te spreken en te lezen. 
Zij slaagde cum laude af aan de universiteit en heeft haar hele verdere leven andere mensen
geholpen.

President David O. McKay heeft eens het volgende verteld over een ervaring van 
Helen Keller:

‘Hebt u weleens gelezen wat voor commentaar Helen Keller eens gaf op een meisje dat net
een wandeling in het bos had gemaakt, en die in antwoord op Helens vraag: “Wat heb je
allemaal gezien?” had gezegd: “Niet veel bijzonders.”

‘“Hoe is het in vredesnaam mogelijk?” had Helen zichzelf afgevraagd, “om een uur lang
door het bos te lopen en helemaal niets bijzonders te zien? Ikzelf, die niets kan zien, 
vind honderden dingen die me interesseren door ze alleen maar aan te raken. Ik voel de tere
symmetrie van een blad. Ik kan mijn hand met liefde over de gladde schors van een 
zilverberk of de ruwe en knoestige stam van een pijnboom laten gaan. In de lente betast ik
vol hoop de boomtakken of er al een knop, het eerste teken van het ontwaken van de
natuur na haar winterslaap, aan zit. Soms, als ik heel veel geluk heb, leg ik mijn hand weleens
heel voorzichtig op de stam van een klein boompje en voel dan de blijde trillingen van een
vogel die uit volle borst zit te zingen.

‘“Soms huilt mijn hart van verlangen om die dingen werkelijk te kunnen zien, maar 
wanneer ik alleen al door het aanraken zoveel vreugde ervaar, hoeveel meer schoonheid
moet er dan wel geopenbaard worden als je dat allemaal kunt zien. Ik heb me weleens 
proberen voor te stellen wat ik nu het liefste zou willen zien wanneer ik mijn ogen, al was
het maar voor drie dagen, zou mogen gebruiken!”’ (Treasures of Life [Salt Lake City: 
Deseret Book Co. , 1962], blz. 394–395).

Bespreking • Wat zou je graag willen zien als je je ogen maar drie dagen kon gebruiken? 
(Laat de jongevrouwen enkele minuten nadenken over wat ze graag zien.)

• Wat voor gevoel krijg je als je iets aantrekkelijks ziet?

• Waarom is het belangrijk te bedenken dat onze Hemelse Vader deze aarde geschapen
heeft?

Tekst en bespreking Laat de jongevrouwen LV 59:16–20 opzoeken en vraag één van hen die verzen voor te lezen.
Wijs op de redenen waarom de Heer ons de prachtige dingen op de aarde gegeven heeft.
Illustreer die redenen met de platen die u voor in de klas hebt uitgestald. Help de 
jongevrouwen inzien dat de Heer ons deze dingen niet alleen maar heeft gegeven als voedsel
en voor kleding.

AANBEVOLEN 
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Laat een jongevrouw nogmaals vers 20 voorlezen. Bespreek het vers vervolgens met
gebruikmaking van de volgende vragen, of uw eigen vragen:

• Hoe vindt onze Hemelse Vader het om ons alle dingen van de aarde te schenken?

• Hoe behoren we de dingen die onze Hemelse Vader ons gegeven heeft, te gebruiken?

Laat de jongevrouwen Moz. 2 opslaan. Wijs erop dat dit hoofdstuk ons vertelt dat onze
Vader in de hemel de aarde, de planten en de dieren heeft geschapen. Het vertelt ons ook
dat Hij Adam en Eva op aarde heeft geplaatst. Vraag één van de jongevrouw de verzen
28–31 voor te lezen.

Vertel na het voorlezen van de tekst dat Adam en Eva en al hun nakomelingen, en dat bete-
kent ook elke jongevrouw in de klas, de verantwoordelijkheid hebben gekregen de aarde 
te onderwerpen en er heerschappij over uit te oefenen. Dit betekent dat onze Hemelse
Vader van hen verwacht dat wij alles wat Hij geschapen heeft, besturen en er voor zorgen.

De vrouw speelt een goddelijke rol in het scheppingsproces

Plaat en bord Laat de plaat van een jonge vrouw zien en schrijf op het bord: ‘Jullie zijn een van Gods
mooiste scheppingen.’

Citaten Een profeet van God heeft gezegd: ‘Zoals ik al zei, is de mens een nakomeling van God; 
hij is de grootste schepping van al zijn scheppingen. Hij is groter dan de maan, de zon en de
sterren die door God (. . .) gemaakt zijn’ (De leer tot zaligmaking, Joseph Fielding Smith, 
deel 1, blz. 65).

Leg uit dat vrouwen deel kunnen hebben aan het scheppende, leven schenkende werk van
onze Vader in de hemel.

Lees de volgende citaten voor:

‘Het is een van onze heilige voorrechten en plichten de gelegenheid te verschaffen voor de
geestelijke kinderen van onze Vader in de hemel om op aarde te komen en hun eigen 
zaligheid te bewerken’ (Heber J. Grant, A Promise of Possibilities’, Improvement Era, juni 1941,
blz. 329).

‘De grootste zending van een vrouw is het leven te schenken, het aardse leven, door middel
van een eerbaar huwelijk, aan de wachtende geesten, de geestelijke kinderen van onze
Vader, die verlangend zijn om hier in deze sterfelijke staat te komen wonen. Alle eer en
heerlijkheid die een man en vrouw kunnen ontvangen (. . .) is slechts een vaag iets, waarvan
de glans verflauwt in vergelijking met de hoge eer, de eeuwige heerlijkheid, het eeuwige
geluk, die de vrouw ontvangt, die die grote, haar toebedeelde plicht en zending vervult
door moeder te worden van de zonen en dochters van God’ (Melvin J. Ballard, Sermons and
Missionary Services of Melvin J. Ballard, samengesteld door Bryant S. Hinckley 
[Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1949], blz. 203–204).

• Wat vinden jullie van de rol, die jullie gaan spelen bij het voortbrengen van de geestelijke
kinderen van je Hemelse Vader hier op aarde?

Alle leven is heilig

Bord Schrijf onder de zin ‘Jullie zijn een van Gods mooiste scheppingen’ op het bord: ‘Het leven
is heilig’.

Leg uit dat het een grote zonde is een mensenleven te vernietigen.

Citaten en bespreking Lees de volgende citaten over abortus voor:

‘Abortus moet als een van de meest weerzinwekkende en zondige praktijken van onze tijd
worden beschouwd (. . .) Een ingreep in een van de processen van het voortbrengen van
nakomelingen is het schenden van een van de heiligste geboden van God: “wordt talrijk en
vervult de aarde” (zie Gen. 1:28)’ (Spencer W. Kimball, Conference Report, april 1975, 
blz. 8; of Ensign, mei 1975, blz. 7).

‘Nogmaals, abortus is een groeiend kwaad, waar we ons tegen verzetten. De vreselijke
zonde van abortus met voorbedachten rade zou stellig moeilijk te rechtvaardigen zijn. 
Het is bijna ondenkbaar, dat een abortus ooit zou worden gepleegd om iemands figuur 
te redden of om iemand schande te besparen, om moeilijkheden, ongemakken en 
verantwoordelijkheid te vermijden’ (Spencer W. Kimball, Conference Report, april 1974,
blz. 8; of Ensign, mei 1974, blz. 7).

Bespreek in het kort met de jongevrouwen waarom abortus zo’n afschuwelijke zonde is.
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Verhaal Vraag de jongevrouwen om tijdens het luisteren naar het volgende verhaal te bedenken
waarom leven van de mens zo belangrijk is:

‘Mijn naam is Cindy. Ik lach veel. Ik houd veel van bloemen en van honden en katten, 
hoewel papa zegt dat ik te lief voor ze ben. En ik vind het leuk de kaarsjes uit te blazen op
mijn verjaardagstaart. Ik ben nu twintig. Ik kijk graag naar Mickey Mouse op de televisie en
ook naar andere tekenfilms. Ik kan mijn veters al helemaal zelf vastmaken. Het maakt me
blij als ik andere jongevrouwen hoor lachen. Dan lach ik ook.

‘Weet je waar ik het meest om moet glimlachen? Wanneer mama vertelt dat ze mij vroeger
toen ik nog een baby was, haar porseleinen poppetje noemde. Ik kan me daar niet veel van
herinneren, maar ik weet nog wel dat er kinderen waren, die zeiden: “Cindy, Cindy, Cindy,
jee, jee, jee” en gekke gezichten trokken en mama, die ze wegjoeg, mij dan dicht tegen zich
aanhield en huilde. Ik begrijp dat nog steeds niet.

‘Ik kan heel hoog op de schommel en ik vind het leuk onder de douche te staan en het
water over mijn hoofd te laten lopen.

‘Ik weet nog goed dat papa ’s avonds aan de nieuwe kerk werkte en mij meenam. Hij was
toen bisschop. Hij gaf me altijd een emmer en dan ging ik opruimen. Papa zette me op zijn
schouders als we naar huis gingen. Dan moest ik ook altijd lachen.

‘“Cindy helpt mee de kerk te bouwen,” zei hij dan tegen mama en zette me met een grote
zwaai op de grond. “De kerk is ook van Cindy.”

‘Dan kreeg ik zo’n gek gevoel van binnen, en soms voelde ik me alsof ik uit elkaar zou 
barsten; maar hoe hard ik het ook probeerde, de woorden wilden maar niet komen, 
en mama keek dan heel verdrietig de andere kant op. Ik was dan ook verdrietig omdat zij
niet konden begrijpen wat ik zei.

‘Ik heb op een paard gezeten en een circus gezien. Ik was bang van de grote olifant. 
Maar ik was niet bang van de clowns. Ze vielen op de grond en ik moest erom lachen.

‘Ik weet nog goed toen een vreemde man bij ons thuis kwam toen de kerk klaar was. 
Hij kwam uit Salt Lake City.

‘“Hij is een apostel van God,” vertelde papa mij. Ik stond naar hem te staren en kneep in
zijn arm, tot mama me wegtrok.

‘“Je mag broeder Kirkham niet lastig vallen, Cindy,” zei ze.

‘“O, dat geeft niets, hoor, zuster Abbott”, zei hij. Er kwamen lichtjes in zijn ogen en hij tilde
me op zijn knie. Hij legde zijn hand op die van mij.

‘“Cindy valt me helemaal niet lastig.” Hij glimlachte en ik kreeg een warm gevoel van 
binnen. “Broeder en zuster Abbott, deze geest is zo bijzonder in Gods ogen” vervolgde hij,
“dat zij naar de aarde werd gestuurd om haar lichaam te krijgen op zo’n manier dat ze niet
door deze wereld kan worden verleid. Zij gaat even rein terug naar God als ze gekomen is.
U bent gekozen om voor deze bijzondere geest te zorgen. Probeer haar te begrijpen, 
want zij loopt aan Gods hand.”

‘Mama heeft niet meer zoveel gehuild nadat de apostel weg was gegaan en papa begon te
fluiten. De kinderen zeiden niet meer: “Cindy, Cindy, Cindy, jee, jee, jee”. Ze namen me bij
de hand en zeiden: “Kom je met ons spelen, Cindy?”

‘Eens volgde ik de kinderen naar school, maar ik mocht niet op school blijven, en toen heeft
mama een boek voor me gekocht met plaatjes. Er waren plaatjes van Joseph Smith en 
Oliver Cowdery en Brigham Young en ik bleef als maar naar hen kijken terwijl mama me
verhalen vertelde, en soms moest ik ’s nachts aan het boek denken en dan probeerde ik me
te herinneren wat mama gezegd had.

‘In de kerk hoorde ik weleens een naam en dan zocht ik de plaat op in mijn boek en dan
trok ik aan mama’s mouw.

‘“Goed zo, Cindy,” zei ze dan met een glimlach.

‘Ik wou opstaan in de getuigenisdienst en iedereen vertellen dat ik wist dat de kerk waar
was, maar toen ik probeerde op te staan, hielden mama en papa me vast.

‘“De kinderen zullen je uitlachen, Cindy,” zeiden ze. Toen huilde ik tot mama me mee naar
buiten nam.

‘Nu kan ik fietsen en ga ook naar school. Ik heb geleerd enveloppen dicht te plakken en ik
heb wat geld op de spaarbank.

‘Elke getuigenisdienst heb ik geprobeerd op te staan en mama heeft me steeds meegenomen
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naar de gang. Op een zondag na de vasten- en getuigenisdienst, nadat ik de hele middag
had gehuild, wist mama niet meer wat ze met me moest doen; misschien was het beter als
ze me maar niet meer zouden meenemen naar een vasten- en getuigenisdienst. 
Niemand scheen me te begrijpen. De drang en onrust binnen in me waren groter dan ik
kon verdragen en ik wist niet wat ik eraan kon doen, maar ik wist dat ik moest opstaan om
mijn getuigenis te geven. Toen kwam er plotseling een licht in mijn kamer, maar ik wist dat
mama het licht had uitgedaan. Ik stond op om te zien of het de maan was. Ik had zo’n
vreemd gevoel; het licht om me heen was warm en ik knielde neer in gebed. Toen voelde ik
een zachte hand de mijne aanraken, zacht en warm zoals het licht in mijn kamer.

‘“Cindy, Cindy, wat is er?” hoorde ik de stem van mama zeggen. Ze hielp me overeind en
papa deed zijn armen om me heen, want ik huilde. Papa en mama bleven heel lang bij me
op bed zitten praten over hoe ze mij konden helpen; ik wilde hen vertellen van het licht en
van de hand, die de mijne had aangeraakt.

‘“Als Cindy er zo naar verlangt haar getuigenis te geven,” zei papa, “dan moet ze volgende
maand maar opstaan. We kunnen haar het recht of voorrecht haar getuigenis aan anderen
te geven niet ontzeggen.”

‘Ik voelde me rustig van binnen en ging slapen.

‘Ik ga soms picknicken met de school en dan gaan we allemaal met een grote gele bus. 
Ik heb vriendinnen en we lachen tegen elkaar.

‘Het leek wel een eeuwigheid voor de getuigenisdienst weer kwam en ik zat rustig te 
luisteren. Toen gaf mama mij de microfoon en glimlachte. Ik stond op.

‘“Ik houd van mijn papa en ik houd van mijn mama en ik houd van mijn broers en zuster.
In de naam van Jezus Christus. Amen.”

‘Het was net zoals ik het andere kinderen had horen zeggen. Niemand zat te lachen. 
Het was een hele tijd stil. Mama zat te huilen en papa ook. Toen stond een man vooraan op.

‘“Deze geesten zijn heel bijzonder in Gods ogen,” zei hij. “Ze worden naar de aarde gezon-
den voor hun sterfelijk lichaam op zo’n wijze dat ze niet door deze wereld in verzoeking
kunnen worden gebracht. Cindy zal even rein naar God terugkeren als ze gekomen is. 
We weten niet hoe diep hun emoties zijn, maar we weten wel dat deze bijzondere kinderen
door God bij de hand worden gehouden.”

‘Ik voelde een warme zachte hand op de mijne. Dit keer was het papa’s hand’ (Cindy Abbott,
verteld door Vera W. Holt, ‘Hold Hands with God’, New Era, februari 1973, blz. 48–49).

Bespreking Laat de jongevrouwen, nu ze dit verhaal hebben gehoord, hun gevoelens over de waarde
van elk menselijk leven uitspreken. Laat hen eens overwegen waarom we op aarde zijn
gekomen en waarom het zo belangrijk is andere geesten de gelegenheid te geven naar de
aarde te komen.

Tot slot

Citaat Lees nogmaals de uitspraak van Melvin J. Ballard.

Vraag de jongevrouwen om er onder gebed over na te denken hoe belangrijk het leven is,
en over de scheppende rol die ze van hun Vader in de hemel hebben gekregen. 
Stel voor dat elke jongevrouw haar dankbaarheid aan haar Hemelse Vader en aan haar
aardse ouders betuigt voor het leven dat ze gekregen heeft.
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Les Het heilige vermogen
33 tot voortplanting

DOEL Elke jongevrouw waardering laten ontwikkelen voor haar lichaam en voor het goddelijke
vermogen tot voortplanting.

VOORBEREIDING 1. Platen: 17, Boyd K. Packer (64332); 18, een jonge vrouw; 19, een jong gezin; 20, een groep 
tieners; 21, een echtpaar voor een tempel. Al deze platen bevinden zich achterin dit boek.

2. Nodig zo mogelijk de raadgever van de bisschop die toezicht houdt op de jongevrouwen
uit om de toespraak van ouderling Boyd K. Packer uit deze les voor te lezen. Gebruik de
hierboven aangegeven platen om de toespraak van illustraties te voorzien.

3. Maak voor elke jongevrouw een kaartje met de uitspraak van ouderling Mark E. Petersen.

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

Het voortplantingsvermogen moet in overeenstemming met Gods plan gebruikt worden

Bespreking en citaat Stel de volgende vragen:

• Wie heeft het huwelijk ingesteld? (God.)

• Wat is het doel van het huwelijk? (Om hier, en voor later, gezinnen te stichten.)

• Waarom is kuisheid belangrijk bij je voorbereiding op het huwelijk en het stichten van
een gezin?

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

‘De aarde kan levensvormen zonder huwelijk en gezin niet rechtvaardigen. Seksuele
gemeenschap zonder het huwelijk is de Heer, ongeacht of het nu jongere danwel oudere
mensen betreft, een gruwel in de ogen en het is betreurenswaardig dat zoveel mensen blind zijn voor
deze grote waarheden’ (Conference Report, oktober 1974, blz. 9; of Ensign, november 1974,
blz. 8).

• Wat betekent kuisheid voor jullie?

‘De krachtige geslachtsdrift is instinctief, dat wil zeggen, door God gegeven, en daardoor
op zichzelf niet kwaad. Om deze instincten onder controle te houden en in de juiste banen
te leiden, mogen we er slechts aan toegeven binnen het door God ingestelde sacrament van
het huwelijk’ (Hugh B. Brown, The Abundant Life [Salt Lake City: Bookcraft, 1965], blz. 70).

Toespraak Vraag uw gast om de volgende toespraak van ouderling Boyd K. Packer voor te lezen. 
Toon tijdens het voorlezen de platen, zoals aangegeven. (De platen staan achterin het 
lesboek.)

(Toon de plaat van ouderling Packer.) ‘Mijn boodschap is van het grootste belang. 
Het gaat om jullie toekomstig geluk. Het onderwerp waarom zedelijk rein blijven, behoort
jullie volledige belangstelling te hebben. Ik benader dit onderwerp met het grootst 
mogelijke respect.

‘In den beginne, voor je geboorte, woonde je bij je Hemelse Vader. Hij is een realiteit. Hij leeft
werkelijk en ik getuig dit tot jullie.

‘Hij kende je daar. Omdat Hij van je hield, dacht Hij aan je geluk en je eeuwige groei. 
Hij wilde dat je in staat zou zijn vrijelijk te kiezen en te groeien door de kracht van juiste 
keuzen, opdat je zou worden zoals Hij is. Om dit te bereiken was het nodig dat wij zijn 
tegenwoordigheid verlieten, zoiets als in een andere stad gaan studeren. Er werd een plan 
voorgelegd en wij allen stemden ermee in de tegenwoordigheid van onze Hemelse Vader te
verlaten en het leven in de sterfelijkheid te ondergaan.

‘Twee grote dingen stonden ons te wachten toen wij in deze wereld kwamen. Ten eerste:
We zouden een sterfelijk lichaam ontvangen, geschapen naar het beeld van God. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA
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(Laat de plaat van een jonge vrouw zien.) Daardoor kunnen wij, mits wij het respecteren,
eeuwig leven en geluk bereiken. Ten tweede: We zouden beproefd worden waardoor wij
konden toenemen in kracht en geestelijke macht.

‘Volgens het aanvaarde plan werden Adam en Eva als onze eerste ouders naar de aarde
gezonden. Zij waren in staat de lichamen te vormen voor de eerste geesten die dit leven
zouden ingaan.

‘Ons lichaam was toegerust, en dit is heilig, met de macht om te scheppen. Een licht, 
bij wijze van spreken, dat de macht heeft andere lichten te ontsteken. Het is een heilige en
zeer belangrijke macht. Deze macht is goed.

‘Tieners, zoals jullie, hebben die macht, net als iedere andere zoon of dochter van Adam en
Eva, in zich.

‘De macht om te scheppen, of mogen wij zeggen om kinderen te verwekken, is niet slechts
een bijkomstigheid in het plan. Het is er een onontbeerlijk deel van. Zonder dit zou het plan
niet kunnen voortgaan. Bij verkeerd gebruik kan het plan worden afgebroken.

‘Veel van het geluk dat je in deze wereld kunt ontvangen, hangt af van het feit hoe je deze
heilige scheppingsmacht gebruikt. Het feit dat jullie, jongemannen, vader kunnen worden,
en jullie, jongevrouwen, moeder, is van het grootste belang voor jullie. (Laat de plaat zien
van een jong gezin.) Wanneer deze macht zich in je ontwikkelt, fluistert zij je een metgezel
in en stelt zij je in staat om lief te hebben.

‘Ik herhaal: deze macht om leven te scheppen is heilig. Eens zul je zelf een gezin hebben.
Door deze macht nodig je kinderen uit bij je te komen wonen. Jongetjes en meisjes die 
helemaal van jullie zullen zijn, die naar jullie beeld geschapen zijn. Je kunt een gezin stichten,
een gebied van macht en invloed en mogelijkheden. Dit brengt grote verantwoordelijkheid
met zich mee. Deze scheppende macht brengt sterke verlangens en prikkels met zich mee.
Die voelde je al toen je houding en belangstelling veranderden.

(Laat de plaat van een groep tieners zien.) ‘Als je tiener wordt is een jongen of een 
jongevrouw plotseling iets nieuws en geweldig interessant voor je geworden. Je bemerkt de
veranderingen van de vorm en kenmerken van je eigen lichaam en van dat van anderen. 
Je ondervindt de eerste influistering van lichamelijk verlangen.

‘Het was nodig dat deze macht om te scheppen minstens twee dimensies had, ten eerste
moest hij sterk zijn en ten tweede moest hij min of meer constant zijn.

‘Deze macht moet sterk zijn. Indien de dwingende kracht van dit gevoel er niet was, 
zou de man er weinig voor voelen de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een
gezin op zich te nemen. Deze macht moet ook constant zijn, omdat ze de bindende band is
in het gezinsleven.

‘Jullie zijn geloof ik oud genoeg om een kijkje te hebben genomen in het dierenrijk. 
Je zult dan al gauw hebben bemerkt dat waar deze macht om te scheppen van voorbijgaande
aard is, waar ze alleen in het seizoen tot uiting komt, er geen gezinsleven bestaat.

‘Door deze macht gaat het leven voort. Een wereld vol beproevingen, angst en 
teleurstellingen kan in een koninkrijk van hoop, vreugde en blijdschap veranderen. Elke
keer als er een kind wordt geboren, wordt in deze wereld de onschuld op de een of andere
manier vernieuwd.

‘Nogmaals wil ik jullie vertellen dat deze macht in jullie goed is. Het is een gave van God,
onze Vader. Bij een rechtvaardig gebruik ervan, en bij niets anders, kunnen wij Hem dicht
benaderen.

‘Op kleine schaal kunnen we veel hebben dat onze Vader in de hemel heeft wanneer Hij
ons zijn kinderen stuurt. Men kan zich geen prachtiger school of proefplaats indenken.‘

(Laat de plaat zien van een echtpaar voor een tempel.) ‘Is het dan een wonder dat in de kerk
het huwelijk zo heilig en belangrijk is? Kun je begrijpen waarom jouw huwelijk, dat in jou
deze macht tot scheppen losmaakt, de zorgvuldigst voorbereide en meest weloverwogen
stap in je leven behoort te zijn? Moeten we het 
ongebruikelijk vinden dat de Heer voorschreef dat er tempels gebouwd moesten worden
met het doel daarin huwelijksplechtigheden te voltrekken.

‘Er zijn nog een paar dingen die ik je als waarschuwing wil meegeven. In den beginne was
er één onder ons die rebelleerde tegen het plan van onze Hemelse Vader. Hij zwoer dat hij
het plan zou teniet doen.
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‘Hem werd verhinderd een sterfelijk lichaam op zich te nemen en hij werd uitgeworpen,
voor altijd belet zelf een koninkrijk op te richten. Hij werd Satanisch jaloers. Hij weet dat
deze scheppingsmacht niet zomaar een onderdeel van het plan is, maar de sleutel.

‘Hij weet dat hij je kan verleiden deze macht voortijdig te gebruiken. Ze te vroeg te gebrui-
ken, ze op allerlei manieren verkeerd te gebruiken, zodat je je kans op eeuwige vooruitgang
kunt verliezen.

‘Hij is een bestaand wezen van de ongeziene wereld. Hij heeft grote macht. Hij zal deze
gebruiken om je te overreden die wetten te overtreden die opgesteld werden om de heilige
scheppingsmacht te beschermen.

‘In vroeger tijden was hij te listig om iemand te confronteren met de openlijke uitnodiging
immoreel te zijn. Liever verleidde hij heimelijk en onopvallend, jong en oud, 
om lichtvaardig over deze heilige scheppingsmacht te denken. Om tot een vulgair en ordinair
peil te verlagen wat heilig en mooi is.

‘Hij heeft zijn tactiek veranderd. Hij omschrijft het nu alsof het slechts een normaal verlangen
is dat bevredigd moet worden. Hij leert dat het gebruik van deze macht niet gepaard gaat
met verantwoordelijkheid. Het genoegen, zo zal hij je vertellen, is het enige doel.

‘Zijn duivelse uitnodigingen worden in grappen verpakt en opgenomen in liedjes. 
Zij worden uitgebeeld op de televisie en in de bioscoop. Vanuit de meeste tijdschriften staren
ze je aan.

‘Jullie groeien op in een maatschappij waarin voortdurend de uitnodiging voor je ligt met
deze heilige macht te knoeien.

‘Ik wil je raadgeven en ik wil dat je deze woorden onthoudt. Sta niemand toe je lichaam
aan te raken of te betasten. Niemand. Zij die je iets anders wijs willen maken, proberen hun
schuld met je te delen. Wij leren je je onschuld te bewaren.

‘Keer je af van hen die je willen overreden met deze levensverwekkende macht te experi-
menteren.

‘Het gebruik van deze heilige macht is alleen gerechtvaardigd binnen het huwelijksverbond.

‘Misbruik deze heilige macht nooit.

‘En nu moet ik jullie in alle eenvoud en ernst vertellen dat God in niet te miskennen 
woorden heeft verklaard dat de overtreding van de wetten van reinheid gevolgd worden
door ellende en verdriet. “Goddeloosheid bracht nimmer geluk” (Alma 41:10). Deze wetten
werden opgesteld om al zijn kinderen te leiden bij de toepassing van deze gave.

‘Hij hoeft niet wraakzuchtig te zijn om straf te laten volgen op het verbreken van de zeden-
wet. Deze wetten bevestigen zichzelf.

‘Een kroon van heerlijkheid wacht op je als je goed leeft. Die kroon verliezen is op zichzelf
reeds voldoende straf. Dikwijls, heel dikwijls, worden wij evenzeer door als voor onze 
zonden gestraft.

‘Misschien is er onder mijn gehoor iemand die deze wet al heeft overtreden. Enkelen van
jullie, daar ben ik zeker van, hebben zonder opzettelijke bedoeling, maar overreed door
verleidingen en verzoekingen, deze macht misschien reeds misbruikt. Weet dan dat er een
grote reinigende kracht is en weet dat je rein kunt zijn.

‘Als je geen lid van de kerk bent, de doop vertegenwoordigt onder andere een afwassing 
en reiniging.

‘Voor hen die lid zijn van de kerk is er een weg, niet pijnloos, maar zeker mogelijk. Je kunt
rein en onbesmet voor Hem staan. De schuld zal zijn verdwenen en je kunt in vrede leven.
Ga naar je bisschop, hij heeft de sleutels van de macht om te reinigen.

‘Eens zul je dan de volle en rechtvaardige uiting van deze macht kennen en de daarmee
gepaard gaande blijdschap en vreugde in een gerechtvaardigd gezinsleven. Te zijner tijd
kun je binnen het huwelijksverbond jezelf overgeven aan die heilige uiting van liefde 
waarvan de vervulling de voortplanting van het leven zelf is.’

(Laat de plaat zien van het jonge gezin.) ‘Eens zul je een jongetje of een meisje in je armen
houden en weten dat jullie tweetjes hebben deelgenomen, samen met je Hemelse Vader,
aan het scheppen van leven. Omdat het kleintje jou toebehoort zul je zover kunnen komen
dat je meer van iemand anders houdt dan van jezelf.

‘Deze ervaring kan voor zover ik weet alleen komen door kinderen voor jezelf te hebben 
of misschien kinderen te verzorgen die uit een ander werden geboren maar in het gezin 
werden opgenomen.
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‘Enkelen van jullie zullen de zegeningen van het huwelijk misschien niet ondervinden.
Bescherm niettemin deze heilige scheppingsmacht, want er is grote compenserende kracht
die op jullie van toepassing kan zijn.

‘Door van iemand meer te houden dan van jezelf wordt je waarlijk een christen. 
Dan zul je weten, zoals maar weinig anderen weten wat het woord “Vader” betekent, 
wanneer daar in de Schriften over wordt gesproken. Misschien voel je dan iets van de liefde
en zorg die Hij voor ons heeft.

‘Het moet van grote betekenis zijn dat van alle titels welke respect, eer en aanbidding 
aanduiden en die aan Hem gegeven kunnen worden, aan God zelf, die de hoogste is van
allen, Hij verkoos eenvoudig als “Vader” te worden aangesproken.

‘Bescherm en behoed je gave. Je geluk staat op het spel. Eeuwig gezinsleven, nu nog slechts
in je verwachtingen en dromen kan worden bereikt omdat je Hemelse Vader je die 
uitverkoren gaven verleende, deze macht om te scheppen. Het is de sleutel tot het geluk.
Houdt deze gave heilig. Gebruik hem alleen zoals de Heer dat heeft bevolen.

‘Ik bid dat God jullie moge zegenen. Moge onze Hemelse Vader over je waken en je sterken
opdat, wanneer je je in deze heilige gave uit, je dichter tot Hem mag komen. Hij leeft. 
Hij is onze Vader. Hiervan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.’

Bespreking Bespreek de volgende vragen:

• Welke twee belangrijke dingen wachtten op ons toen wij in deze wereld kwamen? 
(Het ontvangen van een sterfelijk lichaam, en beproefd worden zodat we vooruitgang kon-
den maken.)

• Wat is het doel van het heilige scheppings- of voortplantingsvermogen in het plan van
onze Hemelse Vader?

• Waarom moet dat scheppingsvermogen sterk en constant zijn?

• Welke verantwoordelijkheid draag je nu al om je voor te bereiden op het huwelijksverbond
dat je met je toekomstige man gaat sluiten?

• Waarom behoor je zedelijk rein te blijven?

• Hoe kan iemand gereinigd worden die het scheppingsvermogen misbruikt heeft?

Leerkracht Leg uit dat het huwelijksverbond vereist dat je trouw blijft aan je toekomstige echtgenoot
door jezelf je hele leven lang zedelijk rein te houden.

Leg uit dat iedereen die een tempelaanbeveling wil hebben, vragen van de bisschop of
gemeentepresident moet beantwoorden. Eén van die vragen gaat over zedelijkheid.

Kuisheid maakt je gelukkig

Bespreking Laat de jongevrouwen reageren op de volgende vragen:

• Welke zegeningen krijgt een jongevrouw die zichzelf eert door zedelijk rein te blijven?

• Hoe ben je je familie tot zegen wanneer je Gods wet van kuisheid naleeft?

Citaten Leg uit dat de wet van kuisheid net als Gods andere wetten gegeven is om ons gelukkig te
maken. Seks is heilig en mooi wanneer het op de juiste wijze binnen het huwelijk gebruikt
wordt. U kunt eventueel de volgende uitspraken voorlezen:

‘Seks is zo heilig, zo goddelijk, dat wanneer het op de juiste wijze wordt gebruikt, degenen
die eraan deelnemen medescheppers van God worden. Ze worden deelgenoot met de
Almachtige in de grote onderneming van het voortbrengen van nieuw leven’ 
(Mark E. Petersen, Our Moral Challenge [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1965], blz. 13).

‘Kuisheid in de jaren voor het huwelijk is de bron van harmonie en geluk in het gezin en de
voornaamste factor bij de gezonde voortzetting van het menselijk ras. Alle deugden die
een prachtig karakter uitmaken loyaliteit, betrouwbaarheid, vertrouwen, liefde voor God en
trouw aan de mensen hebben met dit diadeem in de kroon van de deugdzame vrouw en de
ware man te maken’ (David O. McKay, Treasures of Life [Salt Lake City: Deseret Book Co. ,
1962], blz. 94).

‘Deze intiemste verhouding tussen man en vrouw, die is goedgekeurd door God binnen het
verbond van het huwelijk, is niet alleen maar lichamelijk of biologisch. Het heeft met de
hele persoonlijkheid te maken, en is van invloed op de complexe aard van mannen en
vrouwen. Deze verhouding binnen de heiligheid van het huwelijksverbond en met de daar-
bijhorende verplichtingen, maakt man en vrouw één in interesses, doelen, aspiraties en
taken. Als ze trouw zijn aan hun verbonden aan elkaar, aan hun kinderen en aan God, 
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dan versmelten hun wezens, worden ze mentaal en geestelijk één, en is het gezin dat zij
stichten een eeuwige eenheid. Een eerste vereiste voor een ideaal huwelijk is een diepe, 
blijvende liefde. Deze blijvende verhouding eist zuiverheid van gedachten, woord en daad;
toewijding, loyaliteit, opoffering, integriteit, trouw, eerlijkheid, en nogmaals onbevlekte
deugd. Er is geen waar fatsoen zonder deugd, en er is geen waar geluk zonder fatsoen’
(Hugh B. Brown, You and Your Marriage [Salt Lake City: Bookcraft, 1960], blz. 81).

Voor de leerkracht Wees attent en voorzichtig voor het geval een van de jongevrouwen problemen op het
gebied van kuisheid heeft gehad. Moedig de jongevrouwen aan om te geloven dat ze weer
rein kunnen worden. Herinner hen aan de woorden van ouderling Packer: ‘Ga naar je 
bisschop. Hij heeft de sleutel tot die reinigende macht.’

Getuigenis Besluit de les met uw getuigenis van de zegeningen van het zedelijk rein blijven.

Soms begrijpen jongemensen de definitie niet van woorden die onzedelijkheid beschrijven. 
Als er tijdens de bespreking vragen naar voren komen, kunt u eventueel de volgende 
definities gebruiken die president Spencer W. Kimball heeft gegeven.

Masturbatie of zelfbevrediging: Zichzelf seksueel stimuleren. ‘Masturbatie (. . .) wordt noch
door de Heer, noch door zijn kerk goedgekeurd, ongeacht wat er gezegd wordt door
andere mensen met lagere normen’ (‘President Kimball spreekt vrijuit over zedelijkheid’,
De Ster, april 1981, blz. 199).

Homoseksualiteit: ‘“Seksuele begeerte die men koestert voor mensen van hetzelfde
geslacht”, hetzij mannen of vrouwen’ (Het wonder der vergeving, blz. 88).

Overspel: Seksuele gemeenschap met iemand anders dan de eigen wettige man of vrouw.

Ontucht: Seksuele gemeenschap van ongehuwden (zie ‘President Kimball spreekt vrijuit
over zedelijkheid’, De Ster, april 1981, blz. 193).

Seksueel prikkelen: uitgebreid kussen en intiem contact (zie ‘President Kimball spreekt vrijuit
over zedelijkheid’, De Ster, april 1981, blz. 197).

Onzedelijk betasten: intiem kussen en betasten van geslachtsdelen met de bedoeling 
seksueel te prikkelen (zie ‘President Kimball spreekt vrijuit over zedelijkheid’, De Ster, 
april 1981, blz. 197).

ACHTERGROND-
GEGEVENS
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Blijf trouw aan de normen van de Heer Les

34

DOEL Elke jongevrouw laten inzien hoe belangrijk het is trouw te blijven aan de normen van de Heer.

VOORBEREIDING 1. Maak voor elke jongevrouw een kopie van de vragenlijst in het derde onderdeel van 
deze les. Rol de uitreikbladen op en bind er een koordje of sterk touwtje omheen.

2. Naar keuze. Maak woordstroken met de volgende teksten: ‘Leidt met een vlassen koord’
en ‘Maakt van waarheid leugens’.

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

Inleiding

Spencer W. Kimball heeft eens verteld over een gigantische vloedgolf, met muren van
water die meer dan vijftien meter hoog waren, die in 1946 Hilo (Hawaii) trof. Hij heeft 
de vernieling als volgt beschreven: ‘Huizen stonden ondersteboven en in flarden
gescheurd, als tandenstokers versplinterd; hekken en tuinen waren totaal verdwenen; 
bruggen en wegen waren weggespoeld. Badkuipen, koelkasten en verkreukelde auto’s
lagen verspreid door de straten. Waar een van onze kerkgebouwen had gestaan, was niets
meer over dan het fundament. Meer dan honderd mensen verloren het leven; meer dan
honderd raakten gewond; duizenden werden dakloos. (. . .)

‘Een vrouw vertelde dat zij een telefoontje kreeg van vrienden die zeiden dat ze moest
maken dat ze weg kwam omdat er een vloedgolf aankwam. Ze keek naar de zee en zag de
reusachtige golf als een berg naderbijkomen. Zij en haar man pakten de baby en renden de
heuvel op of hun leven ervan afhing. Maar twee van hun dochtertjes waren een eindje van
huis bij een groepje lauhalabomen aan het spelen. Ze zagen de golf aankomen, renden 
tussen de bomen en hielden de boomstammen met beide armen vast. De eerste gigantische
golf spoelde helemaal over hen heen, maar ze hielden hun adem in en klemden zich met
alle macht vast tot het water weer terugliep en hun hoofd weer boven water kwam. 
Toen de golf weer teruggelopen was, renden ze vlug de heuvel op voordat de daaropvol-
gende golven eraan kwamen. Samen zag het gezin vanaf hun veilige plek op de heuvel hun
huis onder het beuken van de golven verdwijnen.’

President Kimball ging voort: ‘Wij worden ook geconfronteerd met sterke, vernietigende
machten, die door de tegenstander worden ontketend. Golven van zonde, goddeloosheid,
onzedelijkheid, ontering, tirannie, bedrog, samenzwering en oneerlijkheid bedreigen ons
allen. Ze komen met grote kracht en snelheid en vernietigen ons als we niet op onze hoede
zijn’ (Conference Report, oktober 1978, blz. 5–6).

Bespreking Schrijf de kwade invloeden die president Kimball heeft genoemd op het bord. Als er vragen
zijn over de betekenis van sommige termen, leg die dan uit.

• Welke aanwijzingen zien we van die dingen om ons heen te vinden zijn? 

De tegenstander probeert ons ervan te weerhouden ons aan de normen van de Heer te
houden

Tekst en bespreking Lees samen Helaman 5:12.

• In welke opzichten is de beschrijving die Helaman van de stormen van het kwaad heeft
gegeven soortgelijk aan die van de beschrijving die president Kimball heeft gegeven?

Lees 2 Nephi 26:22 en bespreek een van de manieren waarop de duivel macht over ons krijgt.

Toon de woordstrook met de tekst ‘Leidt met een vlassen koord’.

Leg uit dat we als we een dun draadje om onze hand wikkelen, aanvankelijk nauwelijks 
voelen dat het ons aanraakt. Maar naarmate we het vaker om onze hand wikkelen, 
wordt het draadje een sterk koord dat uiteindelijk niet meer te breken is.

Woordstrook 
en bespreking
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• In welk opzicht is zonde als een vlassen koord?

Laat de jongevrouwen enkele dingen noemen die klein lijken, maar tot grotere zonden 
kunnen leiden. Mogelijke antwoorden zijn: halve waarheden vertellen; tv-programma’s,
video’s of films met verwerpelijke inhoud bekijken; naar ongepaste muziek luisteren; 
ongeschikte boeken en tijdschriften lezen; of alcoholhoudende dranken drinken.

• Hoe kunnen die dingen tot grotere zonden leiden?

Woordstrook en citaat Toon de woordstrook ‘Maakt van waarheid leugens’.

Leg uit dat Spencer W. Kimball verteld heeft over een andere manier waarop Satan macht
over ons krijgt. ‘Allen onder u die de Schriften bestuderen, kennen Satan – de vader van de
leugen. U weet hoe hij van de waarheid een leugen maakt. En hij versiert het kwaad dusdanig
dat het mooi, prettig, makkelijk, en zelfs goed lijkt’ (‘The Blessings and Responsibilities of
Womanhood’, Ensign, maart 1976, blz. 70; cursivering toegevoegd).

Vraag de jongevrouwen welke kwade praktijken in de hedendaagse samenleving 
voorgedaan worden als mooi, prettig, makkelijk en zelfs goed. Lees de volgende uitspraken
voor om te illustreren hoe Satan de waarheid verdraait voor zijn eigen kwade doeleinden:
‘Iedereen doet het.’ ‘Laat me zien hoeveel je van me houdt.’ ‘Het is abnormaal en ongezond
om die sterke drang te onderdrukken.’ ‘Je moet je niet schamen of schuldig voelen omdat
we allemaal geboren zijn met begeerte en passie.’ ‘Waarom hou je er niet mee op om te 
proberen anders te zijn?’ ‘We moeten met onze tijd meegaan.’ ‘Ik schaad niemand met wat
ik doe.’ ‘Ik heb meer vrijheid nodig.’ ‘Het is hartstikke leuk. Ik daag je uit om het ook te
proberen.’

Leerkracht Leg uit dat we, wanneer we ons gedrag goedpraten en er smoesjes voor verzinnen, ons
laten binden met Satans vlassen koord, en uiteindelijk gebonden worden met zijn sterkere
koorden.

Bespreking • Noem enkele gevolgen die we ondervinden wanneer we blijven zondigen. Denk bij de
bespreking aan het volgende: We kunnen er emotionele littekens aan overhouden, spijt,
verbittering, blijvende schade aan onze gezondheid, moeite om weer aansluiting te vinden
bij vrienden die wèl rechtschapen geleefd hebben, en het terugtrekken van de Heilige
Geest. We kunnen onder censuur gesteld of geëxcommuniceerd worden.

Citaat Ouderling Gordon B. Hinckley heeft als volgt beklemtoond hoe belangrijk het is je aan de
normen van de Heer te houden: ‘Terwijl de normen elders over het algemeen op en neer
gaan, hebben wij kerkleden geen excuus wanneer we ons op diezelfde manier laten gaan.
Wij hebben normen die zeker, beproefd en doeltreffend zijn. Naarmate we ons eraan 
houden, zullen we vooruitgang maken. Naarmate we ze verwaarlozen, zullen we onze
eigen vooruitgang in de weg staan en het woord van de Heer beschamen. Die normen
komen van Hem. Sommige kunnen in de hedendaagse samenleving enigszins uit de 
tijd lijken, maar dat doet niets af aan de geldigheid ervan, noch vermindert het de 
deugdzaamheid van de toepassing ervan. De subtiele redeneringen van de mens, hoe slim
die ook zijn, hoe logisch die ook klinken mogen, doen niets af aan de wijsheid van God’
(Conference Report, april 1970, blz. 21; of Improvement Era, juni 1970, blz. 40).

We kunnen ons vermogen om ons te houden aan de normen van de Heer vergroten

Leerkracht Vraag de jongevrouwen om terug te denken aan het verhaal van de vloedgolf. Laat hen in
gedachten zich de meisjes voorstellen die naar de bomen renden toen ze de golf zagen 
aankomen.

• Hoe overleefden ze de kracht van het water? Waar kunnen wij heenvluchten om
bescherming tegen het kwaad te vinden?

Citaat President Spencer W. Kimball heeft die vragen beantwoord: ‘Wij krijgen ook een waar-
schuwing. Wij behoren op te letten, te luisteren en dan voor het kwaad te vluchten om ons
eeuwig leven veilig te stellen. Zonder hulp kunnen we het niet weerstaan. We moeten naar
hogere grond vluchten of ons vasthouden aan dat wat voorkomt dat wij weggespoeld 
worden. Dat waaraan we ons moeten vasthouden is het evangelie van Jezus Christus. Het is
onze bescherming tegen alle krachten die het kwaad kan verzamelen’ (Conference Report,
oktober 1978, blz. 6; of Ensign, oktober 1978, blz. 6; cursivering toegevoegd).

Bespreking Leg uit aan welke ‘bomen’ wij ons voor onze veiligheid kunnen vasthouden. 
Ook al worden we volkomen overspoeld door de golven van het kwaad, zoals de golven
over de kleine meisjes heen spoelden, we kunnen veilig zijn.
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Deel kopieën van de vragenlijst uit aan de jongevrouwen. Lees de vragen om de beurt voor 
en bespreek ze. Laat de jongevrouwen de vragen bovendien voor zichzelf beantwoorden.

Weet ik wat er in de Schriften staat over de kuisheidsnormen van de Heer?

Weet ik wat de profeten hebben gezegd over het weerstaan van kwade invloeden?

Lees en overdenk ik mijn patriarchale zegen?

Bid ik om kracht en bescherming?

Heb ik mijn ouders om raad gevraagd, en die opgevolgd? Of mijn bisschop of gemeente-
president?

Luister en handel ik naar de ingevingen van de Heilige Geest?

Heb ik mij vast voorgenomen om vast te houden aan de normen van de Heer voordat ik
geconfronteerd word met verleiding?

Lees de volgende praktijkgevallen, of laat de jongevrouwen ze presenteren. Verwijs naar de 
vragenlijst op het bord.

• Welke bomen van bescherming kunnen de jongevrouwen in de volgende praktijkgevallen
gebruiken om de pogingen van Satan om hun te verzwakken en vernietigen, te weerstaan?

1. Maria is actief in de kerk en heeft een sterk getuigenis. Door een schoolactiviteit is ze in
contact gekomen met Karel, die niet actief is, en die ook niet zulke hoge gedragsnormen
heeft als Maria. Karel vindt het fijn om met haar om te gaan en overlaadt haar met 
aandacht. Wat kan Maria doen om vast te houden aan wat haar geleerd is? Aan welke
bomen kan ze zich vasthouden om zichzelf ervan te weerhouden net als Karel inactief te
worden?

2. Linda beseft dat ze eigenlijk niet alleen met een jongen moet uitgaan zolang ze nog geen
zestien is, maar een populaire jongen van school heeft haar uitgenodigd om mee te gaan
naar een feestje. Hij zei tegen haar: ‘Iedereen gaat erheen. Ga jij met mij mee?’ 
Wat moet ze tegen hem zeggen? Aan welke bomen moet ze zich vasthouden?

3. Geeske’s leraar op school heeft al vaak gezegd dat ze een wetenschappelijk denkster is,
en dat trouwen en kinderen krijgen een verspilling van haar talenten zou zijn. 
In welk opzicht is dat advies in tegenstrijd met de norm van de Heer? Hoe kan Geeske
haar talenten gebruiken bij het vervullen van haar goddelijke rol? Aan welke bomen
moet ze zich vasthouden bij haar beslissing over haar toekomst?

4. Een schoolvriendin van Romy heeft haar aangemoedigd om naar een bepaald feestje te
komen. Ze zei dat Jan iets mee zou nemen waardoor ze zich echt heel fijn zou gaan 
voelen. Het zou opwindend zijn om gewoon eens één keertje te proberen. Wat kan Romy
bij het denken over een reactie op de uitnodiging hebben aan het feit dat ze zich al vast
had voorgenomen om geen drugs te nemen en om andere verleidingen met betrekking
tot het woord van wijsheid ook te weerstaan?

5. Barbara’s vriendje zegt: ‘Natuurlijk hou ik van je. Maar we zouden er eigenlijk voor ons
trouwen al achter moeten komen of we op seksueel gebied wel bij elkaar passen.’ 
Wat is de norm van de Heer op het gebied van seks voor het huwelijk? Wat zou jij doen
als je Barbara was? Aan welke bomen kan Barbara zich vasthouden?

6. Suzanne was op stap met enkele vriendinnen die graag een ongeschikte film wilden zien.
Suzanne vond het verkeerd om erheen te gaan. Wat kan ze zeggen? Wat zou jij doen in
zo’n situatie?

7. Rowena is aan het winkelen met een vriendin die er op aan blijft dringen om kleren te
kopen die te strak of te kort zijn. De modelletjes zijn erg leuk, en ze heeft bovendien iets
nodig voor een bijzondere gelegenheid. Wat moet Rowena doen? Wat is de norm van de
Heer met betrekking tot kuisheid en kleding?

8. Patricia heeft naar de zendelingen geluisterd en heeft zich laten dopen. Ze was de enige
van haar huisgenoten die lid is geworden van de kerk. Hoewel het soms moeilijk is om
de geboden te onderhouden, is ze tot nu toe getrouw gebleven en heeft ze zich steeds
vaster voorgenomen om zich aan de gedragsnormen van de Heer te houden. Aan welke
bomen kan Patricia zich vasthouden om het evangelie te blijven naleven wanneer andere
huisgenoten haar dat moeilijk maken?

Praktijkgevallen 
en bespreking

Vragenlijst 
en bespreking
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Tot slot

Citaat President Kimball heeft ons verzekerd dat we ons in gevaarlijke tijden aan het evangelie
kunnen vasthouden:

‘De Heer heeft een heerlijke belofte gegeven aan hen die Hem liefhebben en die liefde tonen
door getrouw dienstbetoon vol toewijding, en door zijn eeuwige beginselen na te leven.
Wanneer de wind van verandering hard waait, en de golven over ons heen spoelen, hebben
we een boom, roede of beginsel nodig om ons veilig aan vast te houden. En dat is het 
evangelie van Jezus Christus, dat geheel op aarde hersteld is’ (Conference Report, oktober
1978, blz. 7; of Ensign, november 1978, blz. 6).

Stel aan de jongevrouwen voor dat ze in hun dagboek hun vaste voornemen opschrijven
om vast te houden aan de normen die de Heer gegeven heeft voor een moreel goed leven.
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Verstandige keuzen Les

35

DOEL Elke jongevrouw laten inzien hoe noodzakelijk het is verstandige keuzen te doen.

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

Inleiding

Citaat ‘Als iemand hetzij willens en wetens, in onwetendheid, met opzet, of per ongeluk een hete
kachel of een hoogspanningsdraad aanraakt, dan brandt hij zich voor zover hij daaraan
blootgesteld is. Als hij om een of andere reden zich voor een snelbewegend voertuig
begeeft, zelfs om het leven van een ander te redden, raakt hij gewond of komt hij misschien
wel om. Er zijn talloze voorbeelden, die aantonen dat wij aan deze wetten onderhevig zijn,
ongeacht wie we zijn of wat onze bedoeling is. We kunnen de natuurwetten niet veranderen.

‘Wanneer we de natuurwetten begrijpen en respecteren, kunnen we ze in ons voordeel
gebruiken. Als we een wet overtreden, moeten we daaronder lijden; en als we die 
gehoorzamen, worden we gezegend’ (N. Eldon Tanner, Seek Ye First the Kingdom of God
[Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1973], blz. 117).

Bespreking • Hoe zou je reageren als iemand je vroeg een hete kachel of een hoogspanningskabel aan
te raken? Bespreek in het kort wat daar de gevolgen van zijn.

• Hoe zou je reageren als iemand je vroeg iets verkeerds te doen? Ken je daar de gevolgen
van?

• Kun je de natuurwetten vergelijken met de wetten van God? (Als we een van beide 
soorten wetten overtreden, moeten we de gevolgen daarvan ondergaan; we worden geze-
gend als we ze gehoorzamen.)

We hebben het recht om zelf keuzen te doen en moeten de verantwoordelijkheid voor de
gevolgen aanvaarden

Citaat Lees de volgende woorden van president N. Eldon Tanner voor:

‘Eén van de grootste gaven van God aan de mens is de vrijheid van keuze.

‘Al vroeg op zijn levensreis bevindt de mens zich op een tweesprong, waar hij één van de
twee hoofdwegen moet kiezen de juiste weg, die naar vooruitgang en geluk leidt; en de
verkeerde weg, die naar achteruitgang en verdriet leidt. Er bestaat een eeuwige wet, dat elke
menselijke ziel door de keuzen die hij maakt, zijn eigen lot bestuurt. Ons succes of falen,
tevredenheid of ontevredenheid, geluk of ellende, hangt af van de keuzen, die we elke dag
doen. (. . .)

‘Kort geleden sprak ik met een jongeman, die zei: “Ik heb er genoeg van te horen dat ik dit
of dat moet doen. Ik wil vrij zijn om voor mezelf te besluiten wat ik wil.”

‘Mijn antwoord was: “Maar je bent vrij om precies te kiezen wat je wilt doen, zolang het de
rechten of vrijheden van anderen niet beperkt, maar je moet de verantwoording van je
daden op je nemen en bereid zijn de consequenties te aanvaarden.”’ (Seek Ye First the Kingdom
of God, blz. 83, 116.)

Bordbespreking • Wanneer zien we of ontvangen we de consequenties van onze daden?

Help de jongevrouwen begrijpen dat de gevolgen van hun daden niet altijd onmiddellijk
komen.

• Noem enkele keuzen tussen goed en kwaad die je dagelijks moet doen.

Schrijf de antwoorden van de jongevrouwen op het bord (zie het voorbeeld). U kunt onder
andere de volgende antwoorden krijgen: beslissingen omtrent roken, drugs gebruiken,
spieken, ongepaste taal gebruiken, ongepaste programma’s zien, een vast vriendje hebben,
ouders gehoorzamen, de juiste vrienden en vriendinnen kiezen, de schoolregels gehoor-
zamen, uitgebreide vrijages, enzovoort.
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• Wat zouden de gevolgen zijn als we een verkeerde keuze deden op elk gebied dat op het
bord staat? Schrijf de antwoorden daarop ook op het bord.

• Welke zegeningen zou je ontvangen als je de juiste keuzen deed? Schrijf ook die ant-
woorden op het bord.

Bordillustratie

Leerkracht Vertel dat Satan de wereld wil laten geloven dat men, om waarlijk vrij te zijn en van het
leven te kunnen genieten, alles moet kunnen doen wat men maar wil. De tegenstander zegt
dat we mogen denken zoals we maar willen, handelen zoals we maar willen, vrij kunnen
zijn op elk gebied en dat kunnen doen zonder daar kwade gevolgen van te behoeven
ondervinden.

Wijs erop dat zonden uiteindelijk altijd slavernij met zich meebrengen en geen vrijheid.
Vraag de jongevrouwen, bij voorbeeld, de situatie van een jonge vrouw te bezien, die meent
seks te moeten kunnen hebben voor het huwelijk om geheel vrij te zijn.

• Op welke wijze raakt ze in slavernij vanwege haar keuze om onzedelijk te zijn? 
(Ze is niet meer vrij de Heilige Geest voor altijd bij zich te hebben; ze is niet meer vrij met
een schoon geweten zonder oprechte bekering voor God te kunnen staan; ze kan zwanger
worden en de verantwoordelijkheid dragen een nieuw leven op de wereld te brengen 
zonder een behoorlijk gezin om het in groot te brengen.)

Vertel de jongevrouwen dat we, of we het nu leuk vinden of niet, nu eenmaal de verant-
woording voor onze keuze en de gevolgen daarvan moeten aanvaarden.

U zou de volgende praktijkgevallen in groepsverband kunnen bespreken. Laat de jonge-
vrouwen de volgende vragen voor elk praktijkgeval beantwoorden:

• Wat had de jongevrouw moeten doen voor ze haar eerste keuze deed?

• Hoe probeert ze haar gedrag goed te praten? Wie geeft ze de schuld?

• Wat zouden de gevolgen van haar keuze kunnen zijn?

Praktijkgeval 1

Petra was van huis weggegaan om in een andere stad te werken. Ze werd uitgenodigd voor
een feestje op kantoor met vreemde mensen, die niets van haar geloof afwisten en dat
waarschijnlijk toch niet zouden begrijpen als ze er wel iets van afwisten. Er wordt haar een
glaasje alcohol aangeboden. Om haar gastheer en anderen niet in verlegenheid te brengen,
neemt ze het aan.

Praktijkgeval 2

Ans weet dat veel klasgenoten vaak spieken bij een proefwerk en elkaars huiswerk 
overschrijven. Ze heeft niet kunnen studeren voor een geschiedenisproefwerk, omdat ze op
de kinderen van de buren moest passen. Daarom besluit ze alleen voor deze ene keer af te
kijken. Tot haar grote schrik wordt ze betrapt. Ze gaat naar de docent en klaagt dat anderen
ook spieken, dat ze nooit eerder gespiekt heeft en dat ze het nooit weer zal doen. Ze vindt
het oneerlijk van de docent dat hij haar straf geeft.

Groepsbespreking 
van praktijkgevallen

Soorten dagelijkse 
keuzen

Roken

Spieken

Gevolgen van verkeerde
keuzen

Gezondheidsrisico’s,
een korter leven,
mogelijke schade aan
een ongeboren kind.

Leidt tot andere 
vormen van oneerlijk-
heid, verzwakt het
karakter.

Zegeningen wegens
goede keuzen

Een goede gezondheid,
een langer leven.

Versterkt het karakter.
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Praktijkgeval 3

Jolanda gaat met enkele schoolvriendinnen, met even hoge zedelijke normen als zij, 
naar de film. Haar vriendinnen zeggen naar een film te gaan waarvan Jolanda weet dat 
die goed en acceptabel was. Als ze zij bij de bioscoop komen, is de film uitverkocht, 
dus besloten ze een andere en ongepaste film te gaan zien. Jolanda besluit mee te gaan,
maar geeft de schuld aan de anderen omdat ze haar meevroegen.

Praktijkgeval 4

Nellie is uitgenodigd op een feestje waar al haar populaire schoolvriendinnen zijn. 
Eén van de meisjes vertelt een mop, die aanleiding geeft tot vulgaire taal, schuine moppen
en ongepaste insinuaties. Die dingen lijken de voornaamste activiteit van de avond te 
worden. Dat strookt niet met Nellies normen, maar ze vindt het flauw om er iets van te
zeggen. Na een tijdje begint ze zelf mee te doen. Tenslotte, vindt ze, is zij er niet mee 
begonnen. Bovendien vindt ze het onbeleefd om het feestje te verlaten.

Leerkracht Vat een en ander samen door de jongevrouwen eraan te herinneren dat we weliswaar de
vrijheid hebben om zelf te kiezen, maar dat we niet vrij zijn om de gevolgen te kiezen.

Rechtschapen normen en kennis stellen ons in staat om verstandig te kiezen

Leerkracht Laat de jongevrouwen 2 Ne. 10:23 lezen en markeren.

Vertel dat we niet in het duister tasten bij het maken van de keuzen waar Nephi over
spreekt. We hebben wetten en geboden ontvangen en het voorbeeld van de Heiland om ons
te helpen geluk en succes te vinden. We maken wijze keuzen wanneer we de geboden van
God leren kennen en ze gehoorzamen en de leringen van onze hedendaagse profeten
navolgen.

Verhaal Vertel het volgende verhaal van een gezin dat het belang ontdekte van een gids hebben om
hen te helpen de weg vinden.

Op een ochtend ging de familie Olsen eens een reusachtige grot bezoeken. Terwijl zij door
de vaag verlichte grotten liepen, luisterden ze naar de gids, die de geschiedenis ervan 
vertelde. In één van de ruimten gingen de lichten uit. De gids zei: ‘Wees niet bang; 
we willen alleen even totale duisternis voor u demonstreren. Zo zou het zijn als er absoluut
geen licht was. Voor ik het licht weer aandoe, wil ik graag een experiment doen. U bevindt
zich nu in het diepste van de grot. Wie van u meent zonder licht de weg naar buiten 
te kunnen vinden? Wijs, alstublieft, in de richting die u zou nemen en blijf zo staan tot ik 
de lichten weer aandoe.’ Toen de lichten weer aangingen wezen de mensen allemaal 
verschillende richtingen aan. Zonder licht om hen te leiden waren ze de weg kwijtgeraakt.’

Jezus heeft ons gezegd: ‘Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duister-
nis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben’ (Joh. 8:12).

• In welke opzichten is Jezus het licht der wereld? (Hij leert ons wat we moeten doen om
de duisternis der zonde te vermijden; zijn geboden zijn ons als een licht in de duisternis,
wanneer we hier op aarde proberen tot Hem terug te keren.)

Wijs erop dat wij, door de geboden van de Heer te volgen die ons door middel van de
Schriften, profeten en persoonlijke openbaring zijn gegeven, altijd verstandig kunnen kiezen.

• Hoe zou iemand zijn die altijd gekozen heeft om de Heer te volgen? Moedig de jonge-
vrouwen aan om de eigenschappen van zo’n persoon te beschrijven.

• Hoe zou iemand zijn die altijd het kwade heeft gekozen?

Citaat Lees de volgende woorden van Spencer W. Kimball voor:

‘Het leven stelt ons allen voor een keus. Als u dat wilt, kunt u zich vergenoegen met 
middelmatigheid. U kunt een gewoon, alledaags, saai en kleurloos mens zijn, of u kunt uw
leven in zodanige banen leiden dat het rein is, bruisend van energie, vooruitstrevend, 
nuttig, interessant en rijk. Desgewenst kunt u ook uw strafregister bezoedelen, uw ziel ver-
ontreinigen, de deugd met voeten treden, eerbaarheid en goedheid moedwillig vertrappen
en daardoor uw verhoging in Gods koninkrijk verbeuren. U kunt een rechtschapen leven
leiden, waarmee u bij uw medemensen van allerlei rang en stand eerbied en bewondering
afdwingt en u kunt u verheugen in de liefde van de Here. Uw lot ligt in uw eigen handen
en u kunt zelf uw allerbelangrijkste beslissingen nemen’ (Het wonder der vergeving, blz. 247).
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Tot slot

Lofzang Vertel dat de dag zal komen waarop elke jongevrouw voor God zal staan om geoordeeld 
te worden naar haar keuzen en daden in dit leven. Ware vrijheid komt door het gebruik
van keuzevrijheid om gehoorzaamheid te kiezen, en het verlies van vrijheid komt door het
gebruik van onze keuzevrijheid om ongehoorzaamheid te kiezen. Besluit de les met de
woorden van de lofzang ‘O weet, dat elke ziel is vrij’, (Heilige Lofzangen, nr. 189).

O weet, dat elke ziel is vrij
Haar pad te kiezen, waar ’t ook zij.
Ten hemel dwingt de Heer ons niet,
Daar Hij een vrije wil ons liet.

Het vrije denken maakt de man,
ontneemt hem dat, wat is hij dan?
Hij wordt als dier, en denkt dus niet
aan ’t geen de hel of hemel biedt.

Toepassing van de les

Vraag de jongevrouwen de verschillende soorten keuzen te evalueren waar ze van dag tot
dag mee geconfronteerd worden. Laat hen beslissen of ze het licht volgen of niet. Spoor hen
aan om rechtvaardige normen te hanteren bij het doen van die keuzen.
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Eerlijkheid Les

36

DOEL Elke jongevrouw laten inzien hoe belangrijk het is eerlijk te zijn in alles wat ze doet.

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

Eerlijkheid maakt gelukkig

Verhaal Ardeth G. Kapp, voormalig algemeen presidente jongevrouwen, heeft eens verteld over een
van haar ervaringen met het beginsel van eerlijkheid. Toen ze nog aan de Brigham 
Young University studeerde, had ze eens per ongeluk haar portefeuille in een telefooncel
laten liggen. Er zat een biljet van tien dollar in, wat al het geld was wat ze toen had. 
Ze had de portefeuille nooit meer gevonden, maar negen jaar later ontving ze een briefje van
een vrouw die zei dat ze ‘iets van de BYU recht wilde zetten’. Zuster Kapp belde de vrouw
en kwam er toen achter wat er met de portefeuille gebeurd was.

‘Ik vernam dat de jonge vrouw, nu een echtgenote en moeder, in de verpleegstersopleiding
was geweest aan de BYU. Ze had moeten werken om haar studie te bekostigen, maar ze
had nog tien dollar nodig gehad om haar collegegeld te kunnen betalen. Ze had het geld
van haar vriendje geleend en beloofd het geld de volgende vrijdag terug te betalen. Toen de
vrijdag echter aanbrak, had ze nog steeds die tien dollar niet bij elkaar, ondanks haar
vurige gebeden.

‘Schijnbaar om geen enkele reden was ze de telefooncel ingelopen en had daar een oude,
versleten portefeuille gevonden. Ze vertelde hoe haar hart was gaan kloppen, want ze was
nooit eerder zo in verleiding gekomen. Ze hield haar adem in toen ze hem openmaakte en er
een bankbiljet van tien dollar in vond. Toen kwam de vraag: Was dit werkelijk een 
antwoord op haar gebed?

‘Ze onderbrak haar woordenstroom en vertelde dat ze sindsdien had geleerd dat Satan
weet wanneer we beproefd worden en wanneer we, als we onder druk staan, zwak kunnen
worden.

‘Toen ging ze weer door met het verhaal en vertelde dat ze haar vriend, met wie ze later
getrouwd was, terugbetaald had, haar verpleegstersdiploma had behaald, en nu een fijn
gezin had en zich verheugde in de zegeningen van het evangelie.

‘Haar stem brak van emotie toen ze met pijn en moeite verder vertelde over die oude porte-
feuille. Ze onderstreepte dat haar geleerd was goed van kwaad te onderscheiden en hoe
goed ze bekend was met het beginsel eerlijkheid. Haar geweten had geknaagd, maar ze had
naar de verkeerde stem geluisterd en tegen beter weten in gehandeld. Ze vertelde dat ze
zich toen gerechtvaardigd had gevoeld om het geld te nemen. Het had haar nauwelijks een
zonde toegeschenen. Maar negen jaar lang had ze nooit vrede gehad met haar trouwe
geweten. (. . .)

‘Negen jaar lang had die oude last, door vele verhuizingen heen, diep weggestopt in de
bovenste la van haar toilettafel gelegen. Het had haar onmogelijk geschenen de portefeuille
weg te gooien, hoewel ze het vaak overwogen had. Je kunt nu eenmaal geen kwaad 
weggooien, en toch was er, voor zover ze wist, geen mogelijkheid om de portefeuille terug
te geven.

‘Op een dag toen ze haar la opruimde, kwam die oude portefeuille weer boven water. 
Ditmaal voelde ze dat ze hem kwijt moest, maar dan op de juiste wijze. In die negen jaar
had ze vele waardevolle lessen geleerd en ze kreeg het stellige gevoel dat zelfs dit aan een
bepaald doel had beantwoord.

‘Peinzend maakte ze de portefeuille weer eens open, en terwijl ze die onderzocht vonden
haar vingers ditmaal een oranje kaartje, dat ergens in een vakje gestoken zat en dat ze nooit
eerder had ontdekt. Dat oranje kaartje zou de sleutel blijken te zijn tot de mogelijkheid om
zich van haar last te ontdoen. Het bevatte namelijk het adres van het ziekenhuis in Calgary 
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(Alberta, Canada) waar het medisch onderzoek plaatsgevonden had voor het 
studentenvisum. Ze raakte helemaal opgewonden door de gedachte dat ze nu haar bovenste
la helemaal kon opruimen.

‘Met een gebed in haar hart waagde ze de kans en stuurde een brief met L. S. erboven naar
het ziekenhuis in Calgary met het verzoek die zo mogelijk door te sturen. Hij werd eerst
naar mijn ouders in Canada doorgezonden en toen terug naar Utah, waar hij uiteindelijk zijn
bestemming bereikte. Tijdens het telefoongesprek gaf ze te kennen dat ze de portefeuille
nog diezelfde dag zou versturen.

‘Maar zuster Kapp vroeg de jonge vrouw om naar haar kantoor te komen om de portefeuille
persoonlijk af te leveren, en dat deed ze.

‘Alsof ze het al honderdmaal in gedachten had gerepeteerd, stak ze haar hand uit, keek me
recht in mijn gezicht en gaf me de portefeuille. Haar vaste blik weerspiegelde de glans van
een goed en eerlijk leven.

‘Toen sloeg ze haar ogen neer en fluisterde: “Wilt u me alstublieft vergeven? Ik wil eerlijk
zijn.” De woorden wilden niet komen. Ik kon slechts haar hand in de mijne nemen en
bevestigend knikken. Vanaf mijn bureau keek ik haar na terwijl ze mijn kantoor en de voor-
deur uitliep.

‘“Ziet, hij, die zich van zijn zonden heeft bekeerd, ontvangt vergeving, en Ik, de Here,
gedenk ze niet meer.” (LV 58:42.)

‘Ik liep naar het raam om haar na te kijken terwijl ze met rechte schouders, opgeheven
hoofd en regelmatige pas de hoek omging en uit mijn gezichtsveld verdween. Toen ik weer
achter mijn bureau plaatsnam, hoorde ik in gedachten weer haar woorden: “Wilt u me als-
tublieft vergeven? Ik wil eerlijk zijn.”’ (Ardeth G. Kapp, ‘Will You Please Forgive Me? 
I Want to be Honest’, New Era, juli 1976, blz. 7–9).

Bespreking • Wie leed het meest onder de gestolen portefeuille? Waarom?

• Welke uitwerking heeft eerlijk zijn op ons leven? (Anderen kunnen ons vertrouwen; 
we hebben een zuiver geweten en gemoedsrust.)

• Waarom is het belangrijk dat we hen met wie we thuis, op school en op ons werk omgaan,
kunnen vertrouwen?

• Waarom wil je dat andere mensen, inclusief je ouders, je kunnen vertrouwen?

Vraag de jongevrouwen om te vertellen over ervaringen die ze hebben gehad met eerlijk
zijn. Vraag: Hoe heeft de keuze om eerlijk te zijn je gelukkig gemaakt?

We behoren het voorbeeld van de Heiland op het gebied van eerlijkheid te volgen

Bespreking • Wat is eerlijkheid eigenlijk?

President Marion G. Romney heeft de volgende definitie gegeven: ‘Eerlijkheid betekent vrij
te zijn van liegen, stelen, bedriegen en vals getuigenis spreken’ (Conference Report, oktober
1976, blz. 50; of Ensign, november 1976, blz. 36).

• Heb je weleens iemand gezegd dat je iets zou doen, en het vervolgens om de een of
andere reden niet gedaan? Hoe worden wij verleid om oneerlijk te zijn?

Tekst Leg uit dat iemand die werkelijk eerlijk is, de waarheid liefheeft en probeert altijd het
goede te doen, zoals in het dertiende geloofsartikel wordt beschreven. Laat iemand het 
dertiende geloofsartikel voorlezen (zie de Parel van grote waarde).

Tekstbespreking Leg uit dat we er allemaal naar behoren te streven om meer te worden zoals onze Heer en
Heiland, Jezus Christus. Vraag de jongevrouwen om de volgende teksten op te zoeken en te
bespreken wat we eruit leren over de Heiland.

Alma 7:20

Ether 3:11–12

Moz. 4:30

Laat de jongevrouwen inzien dat de Heer volkomen eerlijk is. Wat Hij zegt, doet Hij.

Leerkracht Beklemtoon dat we trouw moeten zijn aan onze principes en normen om eerlijk te kunnen
zijn. Er kunnen in het leven van elke jongevrouw momenten zijn dat eerlijk zijn niet aan
haar populariteit zal bijdragen, of dat ze gemeden wordt omdat ze zich aan haar normen
houdt. Iedereen heeft er behoefte aan geaccepteerd te worden en liefde te ontvangen. 
Een jongevrouw wint echter geen blijvend respect door toe te geven aan anderen en tegen 
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haar eigen normen in te gaan. Ze mag dan tijdelijk populair zijn, maar ze verdient er nooit
blijvend respect mee.

Vraag de jongevrouwen om gevallen te beschrijven waarbij ze zich, tegen de druk van leef-
tijdgenoten in, hebben gehouden aan hun normen. Vraag wat ze van die ervaring vonden.

Bespreking • Waarom worden wij door veel mensen die niet van ons geloof zijn, gerespecteerd 
wanneer we ons aan onze normen houden?

• Hoe kun je jezelf en andere mensen schaden door je niet aan je normen te houden?

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen LV 3:7–8 lezen. Bespreek de inhoud.

• Waarom is het toegeven aan druk van andere mensen gelijk aan ‘de mens meer vrezen
dan God’?

Getuigenis Leg uit dat een jongevrouw haar principes niet ontrouw hoeft te zijn om populair en
geliefd te zijn. Integriteit en de vastbeslotenheid om zelfstandig te denken en te handelen
zal het respect van andere mensen afdwingen. Integriteit is vaak beter dan sociale 
aanvaarding. Als een jongevrouw haar best doet om eerlijk te zijn, kan ze zich altijd tot de
Heer wenden, en Hij zal haar helpen, zegenen en steunen.

Tot slot

Citaat Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor:

‘De Heer vereist dat zijn volk eerlijk is. Mogen wij met geheel ons hart verlangen in al onze
betrekkingen en in al onze handelingen eerlijk te zijn. God zal ons helpen als we Hem om
kracht vragen. Ons leven en onze gemoedsrust zullen dan aangenaam zijn. Gezegend 
zullen zij zijn die ons omringen. En God zal ons zegenen en leiden met zijn liefdevolle
zorgen’ (‘Wij geloven eerlijk te moeten zijn’, De Ster, juni 1993, blz. 7).
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Les Rein blijven  
37 door rechtschapen te leven

DOEL Elke jongevrouw neemt zich voor om kuis te blijven.

VOORBEREIDING 1. Neem potlood en papier mee voor elk klaslid.

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

Inleiding

Verhaal Vertel de volgende fabel:

‘(Een) kameel en zijn eigenaar (trokken) dwars door de zandwoestijn (. . .) toen er een storm
opstak. Vlug sloeg de reiziger zijn tent op en kroop erin, terwijl hij de opening in het tent-
zeil goed dicht maakte om zich te beschermen tegen de snijdende, 
schurende vlagen van de woedende zandstorm. De kameel werd natuurlijk buiten gelaten,
maar toen de heftige wind het zand tegen zijn lichaam aanslingerde en in zijn ogen en
neusgaten wierp, begon hij het ondraaglijk te vinden en smeekte ten slotte om in de tent te
mogen komen.

‘“Er is alleen maar plaats voor mezelf,” zei de reiziger.

‘“Maar ik mag er toch enkel mijn neus wel in steken, zodat ik lucht kan opsnuiven die niet
vol zand zit?” vroeg de kameel.

‘“Tja, dat zou je misschien wel kunnen doen,” antwoordde de reiziger, en hij deed de spleet
een heel klein stukje open, waarna de kameel er zijn lange snuit doorstak. Wat had de
kameel het nu comfortabel! Al gauw kreeg de kameel echter genoeg van het pijnlijke zand
op zijn ogen en oren en kwam hij in de verleiding om weer te vragen:

‘“Die zandvlagen komen als een rasp op mijn kop neer. Zou ik mijn kop even naar binnen
mogen steken?”

‘De reiziger redeneerde weer dat toestemmen geen kwaad zou kunnen voor hem, want de
kop van de kameel kon de ruimte bovenin de tent in beslag nemen, die hij zelf toch niet
gebruikte. De kameel stak dus zijn kop naar binnen, en weer was het beest voldaan, maar
slechts voor een kort poosje.

‘“Alleen mijn voorpoten maar,” bedelde hij, en opnieuw liet de reiziger zich vermurwen,
en al spoedig was het voorste deel van de kameel in de tent. Tenslotte bevond zich, 
na hetzelfde proces van pleiten en toegeven, ook de romp van de kameel in de tent, met
achterwerk en al, maar nu was het er te vol voor hen beiden, en de kameel trapte de 
reiziger naar buiten, de storm in’ (Het wonder der vergeving, blz. 225–226).

Gehoorzaamheid aan de beginselen van het evangelie is de sleutel tot kuisheid

Leerkracht Vertel dat de evangeliebeginselen vergeleken kunnen worden met de tent van de reiziger.
Als we ons met evangeliebeginselen omringen en ons vasthouden aan de beschermende
invloed ervan, zijn we vrij van de vernietigende macht van Satan. Als we verkiezen een deel
van ons leven aan kwade invloeden bloot te stellen, verliezen we uiteindelijk onze 
persoonlijke reinheid. Dit proces van langzamerhand aan de verleidingen van Satan toege-
ven, is één van de meest voorkomende manieren waarop jonge mensen hun kuisheid 
verliezen.

Bespreking • Welke les uit de fabel van de kameel kan worden toegepast op het bewaren van onze
kuisheid?

Verhaal Het volgende verhaal illustreert hoe een jongevrouw haar kuisheid verloor, omdat ze niet
gehoorzaam was aan de evangeliebeginselen.
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Alie vond het fantastisch een uitnodiging te krijgen voor een feestje met al haar nieuwe
vrienden en vriendinnen. Ze wist wel dat er ook alcohol zou worden geschonken, maar ze
besloot gewoon te bedanken als iemand haar een drankje aanbood.

Op het feestje boden verschillende jongelui haar een glaasje alcohol aan. De eerste paar keer
weigerde ze, maar uiteindelijk nam ze er één. Dit ene glaasje leidde tot meerdere en later
op de avond was Alie de beheersing over haar verstand en lichaam verloren. Dat verlies was
echt hartverscheurend, want later moest ze met de realiteit leren leven dat ze ook haar
kuisheid had verloren,.

Bordbespreking Vraag de jongevrouwen enkele evangeliebeginselen op te noemen die jongemensen helpen
hun kuisheid te beschermen. Bespreek wat ze aan die beginselen hebben. (Schrijf de ideeën
op het bord.)

Enkele voorbeelden van goede antwoorden:

Het woord van wijsheid
Gehoorzaamheid aan de Heer en aan je ouders
Fatsoenlijke kleding, taal en gedrag
Dienstbaarheid
Gebed
Vasten
Liefde voor God, jezelf en andere mensen
Schriftenstudie

Leerkracht Vertel dat we altijd gehoorzaam moeten zijn aan de evangeliebeginselen. Beetje bij beetje
daarvan afdwalen voert uiteindelijk tot verdriet.

Een jong stel heeft eens aan president Spencer W. Kimball verteld hoe zij de evangeliebe-
ginselen in de wind hadden geslagen en onkuis waren geworden.

Verhaal ‘“Die bewuste avond dat we samen uitgingen werd het keerpunt. Het begon zo goed, 
maar zoals ik het nu zie is het een zeer tragische avond geworden en het was het begin van
onze moeilijkheden. Toen ik haar de trap af zag komen, dacht ik dat er geen meisje zo
mooi en lief was als zij. We dansten de hele avond en daarna zaten we lang naast elkaar in
de auto zonder iets te zeggen. Ik beheerste mijn gedachten niet meer en wij werden 
steeds intiemer.

Geen van beiden hadden wij ooit kunnen denken dat dit ons zou overkomen,” ging hij 
verder, “maar alles scheen samen te werken om onze weerstand te breken. Wij letten niet op
de tijd – de uren gingen voorbij. De kussen die wij elkaar zo dikwijls hadden gegeven, 
gingen geleidelijk over in vrijen. Daar hielden wij toen op, maar er kwamen nog meer 
avonden – de remmen vielen weg. Wij hielden zoveel van elkaar dat wij onszelf wijsmaakten
dat het niet verkeerd was, omdat wij elkaar toch enigszins toebehoorden. Waar wij de ene
avond ophielden, gingen wij de volgende avond verder, en wij zijn zo doorgegaan totdat
het tenslotte gebeurde – het was alsof wij onszelf niet meer in de hand hadden – wij hadden
gemeenschap. We hadden er zelfs over gesproken en waren het eens dat we niet zo ver
zouden komen, wat er ook zou gebeuren. En toen was het te laat, zo laat – voor altijd te laat.
We begrepen toen pas wat we hadden gedaan.”’

Citaat President Kimball gaf het jonge stel de volgende raad: ‘Onzedelijkheid begint niet met
overspel of pervers gedrag. Zij begint met ondoordachte momenten zoals gedachten over
seks, gesprekken over seks, innig kussen, vrijerij en dergelijke en zij groeit na elk voorval.
Een ondoordacht momentje lijkt zo onbetekenend vergeleken bij het sterke lichaam, 
het gezonde verstand en de fijne geest van de jongere die aan de eerste verleiding toegeeft.
Zijn kracht wordt echter snel zwakheid, de meester wordt slaaf, de geestelijke groei wordt
aan banden gelegd. Wanneer de eerste onrechtmatige handeling echter nooit de gelegenheid
krijgt een gewoonte te worden, groeit de boom uit tot prachtige volwassenheid en groeit
het jeugdige leven naar God, onze Vader, toe.’ (‘President Kimball spreekt vrijuit over 
zedelijkheid,’ De Ster, april 1981, blz. 195.)

Bespreking Wijs op het bord en vraag de jongevrouwen verschillende evangeliebeginselen te noemen
die door het jonge stel in de wind geslagen waren.

Tekstactiviteit Schrijf de volgende teksten op het bord. Schrijf de woorden tussen haakjes er niet bij.:

LV 121:45–46 (deugdzame gedachten)
LV 58:2 (gehoorzaamheid)
LV 93:49 (gebed)
LV 59:9 (avondmaal en sabbatdag)
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Laat de klasleden samen de teksten lezen, en bespreken hoe de beginselen die in de teksten
worden weergegeven hun zullen helpen kuis te blijven.

Kuisheid wordt gehandhaafd door rechtschapen dagelijkse activiteiten en gewoonten

Leg uit dat we er een dagelijkse gewoonte van moeten maken de evangeliebeginselen te
gehoorzamen. Als we onszelf rein en zuiver willen houden, moeten we dat consequent doen.

Verhaal Vertel het volgende verhaal om het belang van dagelijkse gehoorzaamheid aan de geboden
te illustreren.

Christine leunde tegen de muur naast het kantoor van de schooldecaan en liet haar tranen
de vrije loop. Stilletjes sprak ze een dankgebed uit tot haar Vader in de hemel.

De decaan had haar net verteld dat zij gekozen was een van de waardevolste studiebeurzen
te ontvangen. Daar academische en leidsterskwaliteiten gelijk waren aan die van 
verschillende andere kandidaten, had het comité voor zijn keuze naar nog andere kwaliteiten
gekeken. De decaan vertelde haar over hun beoordeling van haar gewoonten en activiteiten.

Eén docent zei dat hij Christine nooit gore taal had horen uitslaan in haar natuurkunde-
practicum of een schuine mop had horen vertellen, of zelfs erom had horen lachen. 
De docenten die verschillende dansavonden van de school hadden bijgewoond, zeiden te
hebben opgemerkt dat Christine altijd gepaste kleding droeg en jongemannen attent en met
respect behandelde. Nooit hadden ze haar bij haar blijken van genegenheid voor een 
jongeman ongepast gedrag zien vertonen. Een andere docent prees haar omdat ze altijd
goed voorbereid was en goed oplette in de klas, in tegenstelling tot andere leerlingen 
die drugs, tabak en alcohol gebruikten en soms niet eens in staat waren mee te doen aan de
les of zelfs maar te begrijpen wat er gezegd werd.

Toen Christine die avond neerknielde om te bidden, dacht ze na over wat de decaan haar
gezegd had. Ze wist dat het haar dagelijks streven om naar de normen van het evangelie te
leven geweest was, dat haar deze studiebeurs had bezorgd. Ze dankte haar Hemelse Vader
voor de normen van het evangelie en voor zijn hulp bij het naleven ervan.

Na haar gebed kwam de tekst in 3 Ne. 13:33 bij haar op.

Tekst Vraag de jongevrouwen 3 Ne. 13:33 op te zoeken en te lezen.

Bespreking Laat hen enkele beginselen van het bord kiezen die Christine’s gewoonten en activiteiten
hadden beïnvloed.

Citaat Lees het volgende citaat voor: ‘Goede gewoonten worden niet zomaar verkregen door
goede voornemens, hoewel de gedachte de handeling vooraf moet gaan. Goede gewoonten
worden in de werkplaats van ons dagelijks leven ontwikkeld. Karakter wordt niet gevormd
in de grote momenten van beproevingen. Dan wordt het slechts getoond. De gewoonten
die richting geven aan ons leven en ons karakter vormen, worden in de dikwijls kalme,
gewone routine van het leven gesmeed. Ze worden in de praktijk verkregen’ (Delbert L.
Stapley, Conference Report, oktober 1974, blz. 25; of Ensign, november 1974, blz. 20).

Ouderling Boyd K. Packer heeft ons enkele suggesties gegeven om slechte gewoonten uit
de weg te ruimen en goede gewoonten in ons leven te vestigen.

‘Probeer niet een slechte gewoonte of gedachte alleen maar af te danken. Je moet die vervangen.
Wanneer je probeert een slechte gewoonte te elimineren, zal zij zich als de plaats waar zij
was opengelaten wordt, stiekem weer in de lege plek nestelen. Zij is daar gegroeid en zal
zich eraan vastklampen. Vervang die gewoonte door iets goeds. Vervang haar met 
onzelfzuchtige gedachten en handelingen. Als een kwade gewoonte of verslaving dan pro-
beert terug te komen, moet zij om aandacht vechten. Soms wint ze. Kwade gedachten 
moeten dikwijls honderd of wel duizend keer op straat worden gezet. Maar al moeten ze er
tienduizend keer worden uitgegooid, geef er nooit aan toe. Jij bent de baas over jezelf. 
Ik herhaal, het is heel, heel erg moeilijk een slechte gewoonte te elimineren door haar gewoon
af te danken. Je moet haar vervangen’ (‘To the One’, Speeches of the Year, 1978 [Provo: Brigham
Young University Press, 1979], blz. 39).

• Hebben jullie er weleens moeite mee gehad een slechte gewoonte te overwinnen?

• Hoe kan ouderling Packers advies jou helpen?

Verhaal Een zekere jongevrouw beoordeelde haar dagelijkse activiteiten en gewoonten en stelde
bepaalde doelen om haar normen hoog te houden. Ze wist dat haar geluk nu en in de toe-
komst afhing van het bewaren van haar kuisheid. Vertel het volgende verhaal:
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Tineke besloot de uitdaging van de profeet een dagboek bij te houden, aan te nemen. 
Voor ze met vriendjes begon uit te gaan, besloot ze in haar dagboek de normen die ze had
vastgesteld met betrekking tot haar omgang met jongens op te schrijven. Ze besloot alleen
met jongens uit te gaan die er gelijkwaardige normen op na hielden. Niet met z’n tweetjes
in de auto blijven zitten, geen gezoen, geen gevrij. Bovendien besloot ze voor ze uitging
altijd om kracht te bidden om haar beloften te houden.

In de daaropvolgende jaren schreef ze haar ervaringen op en hield ze haar normen hoog,
zelfs wanneer er druk op haar werd uitgeoefend om dat niet te doen. Ze bleef trouw aan de
beloften die ze in haar dagboek had opgeschreven.

Toen ze ging studeren, ontmoette Tineke een geweldige jongeman die lid was van de kerk.
Ze spraken veel met elkaar en ontwikkelden een hechte vriendschap.

Op zekere dag kwam in een terloops gesprek het onderwerp van Tineke’s dagboek naar
voren en de beloften, die ze jaren daarvoor had gedaan. Op dat moment besloot deze jonge-
man dat hun vriendschap zich tot een eeuwige band moest ontwikkelen. Hij had gezocht
naar een meisje dat hoge normen had vastgesteld en zich er ook aan hield.

Tot slot

Leerkracht Herinner de jongevrouwen eraan dat ze hun kuisheid en hun persoonlijke reinheid kunnen
behouden door de evangeliebeginselen te gehoorzamen en door deugdzame dagelijkse
gewoonten en activiteiten te ontwikkelen. Wanneer ze dit doen, zullen ze de vreugde vinden
die de Heer aan de getrouwen belooft.

Citaat Lees de volgende woorden voor:

‘Sommigen van ons zullen zo nu en dan wel denken dat enkele (. . .) geboden (van de Heer)
beletsels zijn om gelukig te worden in dit leven, maar dit is niet zo, en diep in ons hart
weten wij allen dat zolang wij deze geboden naleven, wij, zo zeker als de nacht op de dag
volgt, de zegeningen zullen oogsten die beloofd zijn aan de getrouwen.

‘Vergeet niet dat de Heer gezegd heeft:

‘Ik, de Here, ben gebonden, wanneer gij doet, wat Ik zeg: maar wanneer gij niet doet, wat Ik
zeg, hebt gij geen belofte” (LV 82:10)’ (De Ster, mei 1980, blz. 122).

Toepassing van de les

Activiteit Geef elke jongevrouw papier en potlood.

Moedig hen aan hun uitgaansnormen op te schrijven, net als Tineke. Stel voor deze punten
ook in hun dagboek te schrijven en op een plaats te bewaren waar ze hen dikwijls eraan
zullen herinneren hun persoonlijke reinheid door middel van een rechtschapen leven te
bewaren.
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Lichamelijk gezond blijven



Les Lichamelijke gezondheid
38 

DOEL Elke jongevrouw haar verantwoordelijkheid laten inzien om haar lichamelijke gezondheid
op peil te houden, zodat ze haar aardse zending kan vervullen.

VOORBEREIDING 1. Neem potlood en papier mee voor elke jongevrouw.

2. Zet een dienblad klaar waarop u een klok, een paar sportschoenen, een vrucht, graan 
(of een graanprodukt zoals havermout of brood), een klein stukje vlees en zeep legt.

3. Tref ruim van tevoren, met toestemming van de bisschop of priesterschapsleider, de
nodige voorbereidingen om een jonge moeder met een gezonde pasgeboren baby naar
uw klas te laten komen. (Zie het tweede gedeelte van de les.)

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

De Schriften geven instructies in lichaamsverzorging

Bord en tekstenspel Wijs op het dienblad en leg uit dat deze artikelen gebruikt worden in een tekstenspel.
Schrijf ‘Artikel’, ‘Tekst’, en ‘Instructie’ bovenaan het bord. Schrijf de eerste tekst op het bord
onder het opschrift ‘Tekst’ en vraag de jongevrouwen de tekst voor zichzelf te lezen en te
bepalen welk artikel op het blad op die tekst betrekking heeft. Wanneer ze het juiste 
antwoord gevonden hebben, vraagt u iemand in de klas de naam van dat artikel onder het
opschrift ‘Artikel’ te zetten en de boodschap van de tekst onder het opschrift ‘Instructie’.
Gebruik de zes teksten in de aangegeven volgorde.

Wanneer u met dit spel klaar bent, kan het bord er als volgt uitzien:

• Waarom zou onze Hemelse Vader ons die instructies hebben gegeven?

Laat uw klas 1 Kor. 3:16–17 lezen.

• Wat vinden jullie ervan dat je weet dat je een tempel van God bent en de Geest van God 
in je kan wonen?

• Hoe goed zorgen jullie voor die tempel?

Leerkracht Leg uit dat een goede lichamelijke conditie zijn uitwerking heeft op alle aspecten van ons
leven. Als we ons leven doeltreffend willen gebruiken, moet ons lichaam in staat zijn om te
voldoen aan alle eisen die eraan gesteld worden. Altijd moe zijn en moeite hebben om aan 

Tekst en vragen 
ter overweging

Artikel Tekst Instructie

Zeep LV 38:42 Wees schoon (van binnen en van buiten)
Klok LV 88:124 Ga vroeg naar bed en sta vroeg op
Vrucht LV 89:11 Op bepaalde tijden
Vlees LV 89:12 Spaarzaam
Graan LV 89:14 Hoofdvoedsel
Schoenen LV 89:20 Loop en word niet moe

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA

148



alle eisen van ons dagelijks leven te voldoen, is een hindernis op de weg naar succes. 
Door een goede lichamelijke conditie verbeteren onze concentratie en oplettendheid;
bovendien verminderen onze spanning en de druk van onze zorgen. Er zijn onderwijsfunc-
tionarissen die ervan overtuigd zijn dat hun leerlingen alerter zijn en beter opletten 
wanneer ze een goede lichamelijke conditie hebben, en dat ze dan bovendien beter leren.
Ook werkgevers zien in dat de doeltreffendheid waarmee een werknemer zijn werk doet,
direct verband houdt met zijn lichamelijke gezondheid. Onze lichamelijke conditie heeft
ook zijn uitwerking op ons vermogen om positief op andere mensen te reageren. 
Hoewel we allen lichamelijke zwakheden kunnen hebben die niet geheel overwonnen kun-
nen worden, zouden de meesten van ons een betere conditie kunnen hebben.

Leg uit dat er ten minste drie gebieden zijn waarop we gezondheidsgewoonten behoren te
ontwikkelen. We moeten voldoende beweging krijgen, voldoende rust, en een evenwichtig
voedingspatroon hebben. Neem de volgende informatie door met de jongevrouwen.

1. Geregelde lichamelijke oefening is goed voor ons lichaam. Hier volgt een samenvatting
van de uitwerking die lichamelijke oefening heeft op de lichaamsfuncties:

De spieren worden sterker door lichamelijke oefening. Sterkere spieren steunen ons botten-
stelsel beter. Sterke, stevige spieren houden de botten beter op de juiste plaats, 
verminderen de druk en schade die het gevolg kunnen zijn van een slechte houding.
Rugpijn en een gevoel van stijfheid kunnen vaak grotendeels worden toegeschreven aan
te weinig beweging. Bovendien kunnen het hoofd, de armen en de benen beter bewegen
wanneer de ruggegraat in de juiste stand staat. Met lichamelijke beweging houdt men
het hele lichaam soepel. De spieren en gewrichten die zelden gebruikt worden, 
zijn vaak stijf. Voldoende activiteit houdt ook de botten op sterkte. Vanaf ongeveer het
twintigste levensjaar beginnen de botten zwakker te worden. Door regelmatige 
lichamelijke oefening kan die teruggang worden tegengegaan en wordt bovendien voor-
komen dat de botten al te broos en zwak worden, een kwaal die vaak gepaard gaat met
het ouder worden.

Lichamelijke oefening heeft ook zijn uitwerking op de stofwisseling. Door lichamelijke oefening
wordt ons lichaam sterker en functioneert het beter. Lichamelijke oefening verbruikt
calorieën, over het algemeen zonder de eetlust te vergroten. Veel mensen die aan 
lichamelijke oefening doen, merken dat ze minder gaan eten dan mensen die het niet doen.
Een combinatie van lichamelijke oefening en matigheid in eten kan een gezond
lichaamsgewicht tot stand brengen en in stand houden.

De zenuwen worden gezonder door lichamelijke oefening. Goede lichamelijke oefening verbe-
tert de algehele coördinatie van het lichaam. Bovendien verdwijnt spanning en wordt
het verstand gestimuleerd en werkt het verhelderend. Veel mensen gebruiken een 
periode van dagelijkse lichamelijke oefening om de rest van hun dag in te delen, om een
nieuw inzicht in het leven te krijgen, of gewoon om te ontspannen. Door lichamelijke
oefening worden de spieren moe, verdwijnt spanning, en veel mensen kunnen er beter
door slapen.

• Doen jullie aan lichamelijke oefening? Hoe zou je er een vast onderdeel van je leven
van kunnen maken?

2. Na werk, spanning en lichamelijke oefening moet het lichaam uitrusten. Dat kan in de
vorm van slapen, rusten, of deelnemen aan een ontspannende activiteit.

Iedereen moet zo mogelijk een dagelijkse periode van rust of ontspanning hebben. 
Een dutje, wat lezen, naar muziek luisteren, schriftenstudie, of wat aan een hobby of
handwerken doen, kunnen zowel lichaam als geest verfrissen.

De behoefte aan slaap kan per gezinslid verschillen, afhankelijk van leeftijd, gezondheid
en persoonlijkheid. iedereen behoort elke nacht te proberen voldoende slaap te krijgen.
Het lichaam reageert het beste wanneer iemand dagelijks rond dezelfde tijd gaat slapen
en wakker wordt.

Wat doen jullie aan rust en ontspanning? Hoe goed houden jullie je aan de raad in Leer
en Verbonden 88:124?

3. Het is voor iedereen belangrijk om een evenwichtig voedingspatroon te volgen. 
Het lichaam werkt niet goed als er noodzakelijke voedingsstoffen ontbreken. Een goede
gezondheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van wat voor voedsel we eten.

In de meeste landen is een systeem van voedingsgroepen ontwikkeld dat gebaseerd is
op de voedingspatronen in dat land. Men behoort dagelijks voedsel te nemen uit elk
van de voedingsgroepen. Als het land waar je woont een dergelijk systeem heeft, gebruik
dat dan in plaats van het onderstaande.
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Voedsel met bouwstoffen: vlees, peulvruchten, vis, gevogelte, eieren, melkprodukten.

Voedsel met afweerstoffen tegen ziekten: fruit en groente.

Voedsel met energiestoffen: granen en graanprodukten, zoals brood, rijst of pastaprodukten.

Als we regelmatig voedsel uit elke voedingsgroep nemen, verbeteren we de kans op een
goede gezondheid.

Vraag de jongevrouwen om na te denken wat ze gisteren gegeten hebben.

• Heb je uit elk van de voedingsgroepen wat gegeten? Hoe kun je je voedingspatroon
evenwichtiger maken?

Citaat ‘Wanneer onze lusten ons de baas zijn, wanneer we ons lichaam en onze geest niet in zo goed
mogelijke conditie houden, overtreden we misschien niet het woord van wijsheid in 
letterlijke zin, maar schenden we wel het heilig vertrouwen dat de Heer ons schonk toen
Hij ons ons wonderlijk mooie lichaam gaf’ (Lindsay R. Curtis, ‘I Have a Question’, Ensign,
juni 1975, blz. 21).

Als we zorgen voor onze lichamelijke gezondheid, dan is dat ons en onze nakomelingen
tot zegen

Gast Vraag nu de moeder met het kind naar voren te komen. Stel hen aan de klas voor en lees
het volgende citaat voor:

‘Vrouwen moeten intelligent en rein zijn, want zij zijn de levensbron waar de stroom der
mensheid uit voortvloeit. Zij die die stroom verontreinigen door tabak, drugs of bacteriën,
die de ongeborenen kluisteren, is ontrouw aan haar geslacht en een vijandin van de kracht
en de eeuwige voortzetting van het menselijk ras’ (David O. McKay, ‘These Two Together’,
Improvement Era, mei 1969, blz. 2).

Vraag de jonge moeder in het kort te bespreken hoe belangrijk het is goed voor haar eigen
gezondheid en die van het kind te zorgen. Ze kan onder andere de volgende punten naar
voren brengen:

1. De voordelen van gezonde gewoonten voordat men kinderen krijgt (met mogelijke
nadruk op het woord van wijsheid, de juiste voeding, rust en lichaamsbeweging).

2. De voordelen van gezonde gewoonten tijdens de zwangerschap (onder andere het volgen
van doktersadvies en geen schadelijke stoffen tot je nemen).

3. Hoe kennis van gezonde gewoonten haar tot zegen is geweest, en dat ook zal zijn voor
haar kind.

Als u wilt, kunt u aan het eind hiervan enkele ogenblikken beschikbaar stellen voor het
beantwoorden van vragen.

Tot slot

Getuigenis Getuig dat onze Hemelse Vader verwacht dat wij allen goed zorgen voor ons lichaam zodat
we onze zending op aarde kunnen vervullen.

Toepassing van de les

Moedig de jongevrouwen aan om het juiste voedsel te eten, voor de juiste hoeveelheid rust
en lichaamsbeweging te zorgen en alles te vermijden wat schadelijk is voor lichaam en geest.

Aanbevolen activiteiten

1. Nodig, met toestemming van uw priesterschapsleider, bijzondere gasten uit om een
doordeweekse workshop te houden over één of meer van de volgende onderwerpen.

a. Een goede voeding.
b. Lichaamsbeweging.
c. De schadelijke gevolgen van alcohol, tabak, drugs en andere stoffen.
d. Een ander onderwerp dat met gezonde gewoonten te maken heeft en nuttig is voor 

uw klas.

2. Plan een activiteit voor uw klas om gezamenlijk aan de lichamelijke conditie te werken.

3. Geef een demonstratie van gezonde gewoonten voor kinderen. (Dat kan vooral nuttig
zijn voor jongevrouwen met jongere broertjes en zusjes, of voor degenen die op 
kinderen passen.)
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Ziekten voorkomen Les

39

DOEL De jongevrouwen begrip bijbrengen van manieren om ziekte te voorkomen.

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

Pas deze les aan de behoeften van de jongevrouwen in uw gebied aan. Als u klasleden hebt
met bijzondere gezondheidsproblemen, zorg er dan voor dat de les ook voor hen nuttig is,
en hen niet ontmoedigt.

Inleiding

Leerkracht Leg uit dat een van de redenen om naar de aarde te komen, was om een stoffelijk lichaam
te ontvangen. President Brigham Young heeft daarover gezegd: ‘Ons stoffelijk lichaam is
uiterst belangrijk voor ons; zonder dat lichaam kunnen we nooit verheerlijkt worden in het
eeuwige leven hierna’ (Discourses of Brigham Young, John A. Widtsoe [Salt Lake City: 
Deseret Book Co. , 1954], blz. 56).

Leg uit dat ons lichaam volmaakt zal zijn wanneer het eenmaal opgestaan is 
(zie Alma 11:42–44). Maar in dit leven zijn we onderhevig aan ziekten, pijn en verwondingen.
Sommige mensen kunnen tijdelijk niet al hun lichaamsfuncties gebruiken. Andere mensen
zijn hun leven lang gehandicapt. Maar wat de lichaamstoestand ook is, ons lichaam is
belangrijk voor ons, want het zal ons helpen naar volmaking toe te groeien.

Wij hebben een stoffelijk en een geestlichaam, en we kunnen ons volledige potentieel niet
bereiken als we niet beide hebben. Een geest kan alleen maar verhoogd worden als het 
verenigd is met een lichaam (zie LV 93:33–34).

Gezonde gewoonten dragen bij tot het voorkomen van ziekte

Vraag de jongevrouwen om tijdens het luisteren naar het volgende verhaal na te denken
over het belang van weten hoe je ziekte moet voorkomen.

Verhaal Marta Molina was nog maar acht maanden oud toen ze erg ziek werd. Het lieve kleine
meisje werd in korte tijd zo ziek dat ze erg veel gewicht verloor. Haar mond was droog, 
haar ogen dof, en de zachte plek boven op haar hoofd verzonk. Omdat het gezin niet wist
wat het moest doen, volgde het primitieve plaatselijke tradities om haar te helpen beter te
worden. Helaas waren die methodes medisch niet verantwoord.

Net als zoveel andere mensen in de wereld, was Marta Molina ziek geworden door oorzaken
die haar ouders niet begrepen. Als gevolg daarvan begrepen ze ook niet hoe ze de ziekte
moesten voorkomen of genezen.

Bespreking • Waarom is het belangrijk om te weten wat ziekte veroorzaakt, en hoe gezondheidspro-
blemen voorkomen moeten worden?

Bespreek de volgende informatie:

Vele jaren geleden wisten de mensen niet waardoor ziekten veroorzaakt werden. Sommigen
meenden dat ze ziek werden omdat ze niet genoeg geofferd hadden. 
Anderen dachten dat ziekten werden veroorzaakt doordat vijanden hen betoverd hadden.
Maar in deze tijd hebben geleerden en geneesheren van de meeste gezondheidsproblemen
ontdekt waardoor ze veroorzaakt worden. Zeker sinds in 1830 het evangelie is hersteld,
heeft men er veel kennis bijgekregen. Naarmate de Geest van de Heer over de aarde is 
uitgestort, zijn er veel nieuwe ontdekkingen gedaan die ons helpen een goede gezondheid
in stand te houden.

Tegenwoordig weten we dat de meeste ziekten veroorzaakt worden door micro-organismen
die overal om ons heen leven. Ze zijn zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn.
Sommige worden door de lucht overgebracht; andere worden lichamelijk van de ene persoon
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op de andere overgedragen; weer andere worden door dieren en insekten overgedragen op
de mens.

Wanneer ons lichaam ze opneemt, kunnen ze veel verschillende soorten ziekten 
veroorzaken. Als we ziekte willen voorkomen, moeten we dus voorkomen dat we in contact
komen met de micro-organismen die de ziekte veroorzaken.

Bordbespreking Bespreek manieren om de verspreiding van ziekteveroorzakende micro-organismen te voor-
komen, en waarom die manieren belangrijk zijn. Schrijf de ideeën op het bord. 
(U kunt er verstandig aan doen om ziekten te bespreken die gebruikelijk zijn in het land
waar u woont.)

1. Houd het huis schoon, vooral de plekken waar ziekteveroorzakende micro-organismen 
kunnen voorkomen, zoals warme, vochtige, donkere en kleverige plekken.

2. Bescherm voedsel door het goed te bedekken. Koel bederfelijk voedsel zo mogelijk.

3. Was voedsel goed.

4. Was je handen voor het eten, voordat je eten aanraakt, en na gebruik van de wc.

5. Poets je tanden na elke maaltijd, om tandbederf en andere gebitsproblemen te 
voorkomen.

6. Bedek altijd je mond wanneer je niest of hoest.

7. Draag schoenen, sandalen of ander schoeisel om geen bacteriën van de grond over te 
nemen.

8. Eet gezond en zorg voor voldoende rust. Bacteriën zijn minder goed in staat om een 
gezond lichaam te infecteren.

9. Controleer of water, melk en ander voedsel veilig zijn om te eten.

10. Bescherm jezelf tegen bepaalde ziekten door je te laten vaccineren. In de meeste landen 
kunnen de mensen vaccinaties krijgen bij gezondheidscentra of via de huisarts.

11. Gehoorzaam de wet van kuisheid.

Gezonde gewoonten zijn goed voor ons 

Citaat President David O. McKay heeft eens gezegd:

‘Iemand die gezond is en voor zijn lichamelijk welzijn zorgt, is sterk en vitaal; zijn tempel is
een geschikte woonplaats voor zijn geest. (. . .)

‘Lichamelijke kwalen verhinderen een volledig gebruik van onze lichamelijke vermogens
en voorrechten, en ontnemen ons soms het leven zelf. Daarom is het noodzakelijk om voor
ons stoffelijk lichaam te zorgen en de wetten van gezondheid en geluk te gehoorzamen’
(‘The “Whole” Man’, Improvement Era, april 1952, blz. 221).

Bespreking • Welk nut heeft het voor je om gezond te zijn en vrij van ziekten? Goede antwoorden zijn
onder meer dat we meer van het leven genieten wanneer we ons goed voelen, dat we meer
energie hebben om ons huiswerk te doen of aan recreatieve activiteiten deel te nemen, en
dat we beter leren wanneer we alert en gezond zijn.

Bord Leg uit dat er naast deze voor de hand liggende voordelen nog andere voordelen zijn aan
het voorkomen van ziekten en het erop nahouden van gezonden gewoonten. Schrijf de 
volgende voordelen op het bord en bespreek ze een voor een.

1. We zijn beter in staat om onze huisgenoten, onze vrienden en onze Vader in de hemel te
dienen.

• Waarom kunnen we bereidwilliger zijn om anderen te dienen als we een goede 
lichamelijke conditie hebben?

2. We zijn betere leidsters.

• Waarom is het belangrijk voor een leidster om een goede gezondheid te hebben?

3. We hebben een beter zelfbeeld.

• Wat heeft je goed voelen met eigenliefde en liefde voor andere mensen te maken?

4. We kunnen beter voor onszelf zorgen.

• Wat gebeurt er met je dagelijkse taken als je ziek bent?

Leg uit dat we hier zijn om onze verlossing, en die van andere mensen, tot stand te brengen.
Daarvoor hebben we een gezond lichaam en een gezonde geest nodig. We hebben veel 
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hulpmiddelen om ons te helpen ziekten te genezen en te voorkomen. De Heer verwacht
van ons dat wij de ons ter beschikking staande hulpmiddelen gebruiken.

Citaat ‘Joseph Smith heeft onderwezen dat het “de wil van God is dat de mens zich zou bekeren
en Hem dienen in gezondheid en in de kracht en macht van zijn verstand, om zodoende zijn
zegeningen te verkrijgen” (Teachings, blz. 197). Normaal gesproken is een gezond, 
vitaal persoon in een veel betere positie om aan zijn eigen verlossing te werken en een doel-
treffend werktuig te zijn bij het voortstuwen van de grootse doeleinden van de Godheid’
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], blz. 346).

Tot slot

Citaat Zuster Barbara B. Smith, een van de algemeen presidentes van de zustershulpvereniging,
heeft eens gezegd: ‘Onze gezondheidstoestand heeft zijn invloed op bijna elk facet van het
leven: ons gevoel van welzijn, onze houding ten opzichte van ons werk, onze sociale
omgang – zelfs onze dienst aan de Heer’ (Ensign, november 1978, blz. 77).

Herinner de jongevrouwen eraan dat hun lichaam een grote zegening van de Heer is, 
en een noodzakelijk deel uitmaakt van hun voortgang op de weg naar de verhoging. 
Ze behoren zo goed mogelijk voor hun lichaam te zorgen.

Toepassing van de les

1. Stel voor dat elke jongevrouw de lijst op het bord met manieren om ziekte te voorkomen
nog eens doorleest en vaststelt op welk gebied van gezond leven ze iets moet verbeteren.
Stel voor dat ze er vervolgens aan werkt om die gezonde gewoonte over te nemen.

2. Met de toestemming van uw priesterschapsadviseur kunt u eventueel een 
gezondheidsdeskundige (verpleegster, arts, of medisch assistent) vragen om op een
doordeweekse dag met de jongevrouwen bijeen te komen en te bespreken hoe 
ziekteveroorzakende micro-organismen zich verspreiden, hoe ze reageren als ze in ons
lichaam zijn, en hoe we kunnen voorkomen dat ze zich verder verspreiden.
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Les Zichzelf meester zijn
40

DOEL Elke jongevrouw leren dat je echt gelukkig wordt als je jezelf meester bent.

VOORBEREIDING 1. Neem potlood en papier mee voor elke jongevrouw.

2. Neem vijf of zes balletjes of andere kleine voorwerpen mee.

3. Neem een pop of een papieren pop mee om bij de inleiding te gebruiken, en enkele 
kettingen (bijvoorbeeld halskettingen) of tekeningen van ketens voor de papieren pop.

4. Maak een poster voor het spel waar de open plaatsen moeten worden ingevuld. 
Vervang de woorden tussen haakjes door open ruimten. Maak woordstrookjes van de
weggelaten woorden.

5. Maak vier papiertjes om aan enkele jongevrouwen in de klas te geven. Op elk papiertje
staat één van de vier stappen waarmee je jezelf meester wordt, zoals aangegeven in het
gedeelte: ‘De Schriften en de kerkleiders leren ons hoe we onszelf meester kunnen 
worden.’ Laat de woorden die tussen haakjes staan weg.

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

Inleiding

Demonstratie Laat de (papieren) pop zien. Vertel de jongevrouwen dat die een meisje voorstelt dat een
aantal slechte gewoonten is begonnen te ontwikkelen. Bij het opnoemen van gewoonten
zoals liegen, uitstellen, teveel eten, luiheid en vloeken, legt u de kettingen of papieren
ketens strak over haar schouder, om haar nek en om haar lichaam, zodat ze stevig vastge-
bonden is.

Bespreking Bespreek de volgende punten:

• Wat is er met deze jonge vrouw gebeurd?

• Welke invloed hebben slechte gewoonten op ons leven?

• Hoe kunnen deze ketenen worden verbroken?

• Kan iemand anders deze ketenen voor je verbreken?

Tekst Lees 2 Ne. 1:13 voor. Leg uit dat deze les ons gaat leren hoe deze ketenen van slechte
gewoonten verbroken kunnen worden.

We kunnen slechte gewoonten overwinnen door onszelf meester te worden

Invulspelletje Laat nu de poster en de woordstrookjes zien.

We zaaien onze (gedachten), we oogsten onze (daden).

We zaaien onze (daden), we oogsten onze (gewoonten).

We zaaien onze (gewoonten), we oogsten ons (karakter).

We zaaien ons (karakter), we oogsten onze (bestemming).
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Laat de jongevrouwen bepalen welk woord op welke open plek hoort en laat hen de zinnen
afmaken door de woorden op de juiste plaats op de poster te bevestigen.

Bespreking • Waar komen gewoonten, zowel goede als slechte, vandaan? (Uit onze gedachten.)

• Hoe leiden slechte gedachten tot de ketenen van slechte gewoonten?

• Hoe kunnen we een slechte gewoonte veranderen?

• Wat voor gewoonten hebben jullie die je zou willen veranderen?

Tekstbespreking Leg uit dat in Spr. 16:32 wordt uitgelegd hoe we slechte gewoonten kunnen overwinnen.
Lees de tekst voor.

• Wie overtreft een held?

• Wie overtreft hem, die een stad inneemt?

• Noem andere termen voor het beheersen van onze geest. (Zelfbeheersing, zelfdiscipline,
zelftucht.)

Laat de jongevrouwen inzien dat we slechte gewoonten kunnen overwinnen door zelfbe-
heersing te ontwikkelen.

Citaten De volgende twee citaten helpen ons het belang van zelfbeheersing te begrijpen:

‘Zelfdiscipline, de sleutel tot het eeuwige leven, is iets doen wat gedaan moet worden of je
het nu prettig vindt of niet. Zelfdiscipline wordt gewoonlijk door onze overtuigingen, 
onze hoop en onze verlangens gemotiveerd’ (Robert L. Simpson, ‘Your 1975 Game Plan’,
Speeches of the Year 1975 [Provo: Brigham Young University Press, 1976], blz. 321).

President Spencer W. Kimball heeft een onbekende auteur als volgt aangehaald:

‘De mate van iemands welslagen of falen wordt bepaald door zijn zelfbeheersing of gebrek
daaraan. (. . .) Wie zichzelf niet heeft leren beheersen, kan ook geen heerschappij over anderen 
uitoefenen. Wie zichzelf beheerst, is koning’ (Het wonder der vergeving, blz. 186).

Bordbespreking • Noem enkele slechte gewoonten die door zelfbeheersing kunnen worden overwonnen.
Schrijf de antwoorden op het bord.

Activiteit Geef elke jongevrouw een potlood en een blaadje. Vraag hen op te schrijven op welke drie
gebieden ze graag zelfbeheersing zouden willen ontwikkelen.

Neem vijf of zes balletjes of andere kleine voorwerpen in uw hand en vertel de 
jongevrouwen dat die een handvol zwakheden voorstellen. Kies een jongevrouw en vraag 
haar te proberen deze zwakheden te overwinnen door ze te vangen. Gooi dan de balletjes 
allemaal tegelijk naar haar toe. Ze zal ze waarschijnlijk niet kunnen vangen.

• Hoe zou deze demonstratie van toepassing kunnen zijn op het overwinnen van slechte
gewoonten?

Gooi nu de balletjes één voor één naar haar toe, zodat ze ze allemaal kan vangen. Wijs erop
dat we zelfbeheersing ontwikkelen door aan één gewoonte tegelijk te werken, en niet door
ineens volmaaktheid van onszelf te verwachten.

Tekst Wijs erop dat koning Benjamin uitstekend advies gaf waar we weleens over mogen 
nadenken als we onze slechte gewoonten willen overwinnen. Laat de jongevrouwen 
Mos. 4:27 lezen. Laat hen vervolgens naar de drie gewoonten kijken die ze op het stukje
papier hebben geschreven en een streep zetten onder die ene gewoonte waar ze meteen 
aan gaan werken.

De Schriften en de kerkleiders leren ons hoe we onszelf meester kunnen worden

Citaat De volgende reactie is van een jongevrouw, die een positieve ervaring had met het zichzelf
meester worden:

‘Ik heb uw brief met de vier sleutels herhaaldelijk gelezen. Ze beuren me echt op als ik in de
put zit. Ik heb ze nu ruim twee weken opgevolgd. Mijn moeder zei zelfs dat ze kon 
merken dat mijn houding en mijn zelfvertrouwen veranderd zijn. Op de dag dat ik uw brief
ontving ben ik meteen naar mijn kamer gegaan en heb ik enkele doelen gesteld. 
Dit zijn mijn voorlopige doelen: 1. Elke ochtend en avond bidden. 2. Mijn tiende betalen. 
3. Niet vloeken”.’

De vier ‘sleutels’ waar de jongevrouw het over had, worden in de volgende passage 
verklaard:

‘De eerste sleutel is in Spr. 3:5–6 te vinden. (Laat de verzen voorlezen.)

Aanschouwelijk
onderwijs
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‘De tweede sleutel, die even belangrijk is, is in jezelf geloven en begrijpen dat je een kind
van God bent, met goddelijke eigenschappen, die ontdekt en ontwikkeld moeten worden.

‘De derde sleutel is een hoogstaand doel te hebben, dat je gehele inzet waard is, 
het bereiken waarvan zelfs een obsessie wordt en waarvan je de noodzakelijke stappen om
succes te hebben kent.

‘De vierde sleutel zou beschreven kunnen worden door de ervaring van een kind dat met
haar nieuwe rolschaatsen valt en haar knie schaaft. Door haar tranen en gehuil rent haar
moeder haar te hulp. Maar net wanneer ze er aankomt houdt het gehuil op. Wanneer de
verbaasde moeder vraagt waarom ze plotseling ophield zegt ze: “Ik zei gewoon tegen
mezelf dat ik moest ophouden en toen dwong ik me naar mezelf te luisteren.’ De vierde
sleutel is besluiten wat je wilt, bepalen welke stappen daarvoor nodig zijn – en jezelf 
dwingen daaraan te gehoorzamen”’ (Ardeth Greene Kapp, Miracles in Pinafores and Bluejeans
[Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1977], blz. 78).

Bespreking Geef de klaargelegde papiertjes aan verschillende jongevrouwen in de klas. 
Laat hen om de beurt oplezen wat er op hun strookje staat; bespreek vervolgens samen de
suggesties voor het ontwikkelen van zelfbeheersing. Schrijf tijdens de bespreking de 
kerngedachte (tussen haakjes) op het bord.

1. Stel een doel en maak een plan om dat doel te bereiken. Wees vastbesloten; werk hard
om je plan uit te voeren. (Stel een doel en werk eraan.)

2. Kies iemand die een goed voorbeeld is van de eigenschappen die je wilt ontwikkelen.
Probeer je net zo te gedragen als die persoon. (Kies een ideaal en volg dat na.)

3. Vraag je af: ‘Hoe zou Christus reageren als Hij hier vandaag was?’ en pas je eigen gedrag
aan dat antwoord aan. (Probeer het voorbeeld van Christus na te volgen.)

4. Bid je Hemelse Vader om je te helpen je gevoelens en gedrag in bedwang te houden.
(Bid.)

De jongevrouwen kunnen deze stappen op hun blaadje schrijven onder de drie reeds
genoemde zwakke punten.

Tekstbespreking De Heiland heeft gezegd dat als wij het onze doen om onze zwakheden te overwinnen, 
Hij ons zal sterken. Laat iemand Ether 12:27 voorlezen.

• Wat vind je ervan te weten dat de Heiland bereid is je te helpen je zwakheden te over-
winnen en sterke punten te ontwikkelen?

Zelfbeheersing leidt tot geluk en een gevoel van eigenwaarde

Bespreking • Wat zijn de gevolgen van zelfbeheersing ontwikkelen?

• Hoe voel je je wanneer je zelfbeheersing hebt getoond?

Vraag de jongevrouwen naar hun ervaringen met het ontwikkelen van zelfbeheersing.

Nadat de jongevrouwen hierop hebben gereageerd, leest u het volgende citaat voor:

‘Zelfbeheersing is een grote deugd, die tot persoonlijke trots kan leiden. Persoonlijke trots
is een grote drijfveer. Het is een deugd te begrijpen wie we zijn en ons daarnaar te 
gedragen. Het is een geweldige zegening naar Gods beeld te zijn geschapen met de daarbij-
behorende uitgelezen verantwoordelijkheid. (. . .) We moeten ons voortdurend bewust zijn
van het feit dat we kinderen van God zijn. Hij kent ons. Hij hoort ons. Hij heeft ons lief’
(Marvin J. Ashton, Conference Report, oktober 1976, blz. 124–125; of Ensign, november 1976,
blz. 84).

U kunt nu eventueel vertellen hoe u vindt dat zelfbeheersing u tot zegen is geweest.

Toepassing van de les

Vraag de jongevrouwen de in de les aangegeven methoden toe te passen op het door hen
gekozen zwakke punt.
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Optimisme Les

41

DOEL Elke jongevrouw ernaar laten streven een opgewekte, optimistische houding te ontwikkelen.

VOORBEREIDING 1. Maak voor elk klaslid een kopie van de ‘Houdingen-test’.

2. Naar keuze: maak voor elk klaslid een kopie van het gedichtje van Emily Dickinson dat
aan het eind van de les staat.

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

Inleiding

Test Geef elke jongevrouw een kopie van de ‘Houdingen-test’. Vertel hun dat de test hen zal 
helpen vast te stellen wat hun houding is en die zo nodig te veranderen. Geef hun tijd de
vragen te beantwoorden.

Houdingen-test

1. Kijk je vaak somber?

2. Vergeet je het vele goede in je leven en kijk je alleen maar naar wat je nog niet hebt?

3. Heb je medelijden met jezelf?

4. Denk je meer aan jezelf dan aan anderen?

5. Vind je dat je teveel te doen hebt?

6. Verwacht je dat er dingen mis zullen gaan voor je?

7. Verwijt je anderen je stemmingen en gedrag?

8. Vind je dat het leven je oneerlijk behandelt?

Leerkracht Vraag de jongevrouwen na te gaan of negatieve of positieve gevoelens bij hen de overhand
hebben. De meesten onder ons zijn soms weleens negatief, maar als we vaker negatief dan
positief zijn, dan is het mogelijk onze houding te veranderen.

Een optimistische houding voert tot zegeningen

Leerkracht Leg uit dat elk van ons goede en slechte ervaringen in haar leven krijgt. Maar onze hou-
ding hoeft nog niet slecht te worden als onze omstandigheden moeilijk worden. 
We kunnen elke situatie optimistisch bezien en er een gunstige gelegenheid van maken om
persoonlijk te groeien en anderen te zegenen.

Verhaal Vertel het volgende verhaal:

Marie en haar familie hadden altijd in de buurt van haar grootouders en tantes en ooms
gewoond in een streek met veel leden van de kerk. Ze bracht veel tijd bij haar familie 
door en ze vond het fijn op school met het hechte seminarieprogramma en haar vele 
vrienden en vriendinnen. Toen ze de op één na hoogste klas bijna had doorlopen, kondigde
haar vader aan dat hij besloten had een nieuwe baan aan te nemen in een stad, die ruim
2000 km ver weg was. De nieuwe baan zou hem mogelijkheden bieden die hij altijd al had
gewild, en hoewel hij het erg vond zijn gezin uit de hun zo vertrouwde omgeving weg te
rukken, vond hij toch dat de verhuizing het beste was voor hen allemaal.

Marie was heel verdrietig. Ze kon gewoon niet geloven dat ze alles wat haar lief was moest
achterlaten en ergens heengaan waar ze nog nooit van gehoord had en haar laatste 
schooljaar moest doen op een school waar ze niemand kende. Ze moest voortdurend denken
aan alles wat ze zou achterlaten en ondanks alle pogingen van haar ouders haar te troosten,
huilde ze zich elke avond in slaap.

Op een avond kwam haar moeder bij haar op bed zitten en zei dat ze wat met haar wilde
praten. Ze vertelde dat ze haar hele leven in deze streek had gewoond, dat ze veel van de 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA

159



mensen en de zo vertrouwde plaats hield en dat ze erg verdrietig was geweest toen zij en
Marie’s vader ten slotte besloten te verhuizen. Maar ze had ingezien dat ze het hele 
gezin ongelukkig kon maken als ze haar negatieve gevoelens en spijt de overhand liet krijgen.
Dus was ze begonnen de verhuizing als een avontuur te zien en als een gelegenheid de
Heer en haar medemensen te dienen op een wijze waarop ze dat nooit eerder had kunnen
doen.

Marie was verbaasd toen ze naar haar moeder luisterde. Ze had niet geweten, dat haar
moeder niet honderd procent enthousiast was over deze verandering. Toen ze over haar
eigen gevoelens begon na te denken, besefte ze dat ze niet eens geprobeerd had in te zien
dat deze verandering weleens nieuwe mogelijkheden en zegeningen met zich mee kon
brengen. Ze zou in de buurt van vele mensen wonen die ze over het evangelie kon 
vertellen; ze zou in het begin wel niet zo veel vrienden en vriendinnen hebben, maar ze
zou er wellicht een aantal vinden en ze zou meer tijd hebben om haar broers en zusjes beter
te leren kennen. Op dat moment besloot ze haar houding tegenover deze verhuizing te 
veranderen en er een fijne ervaring van te maken.

Vraag de jongevrouwen of ze hun omstandigheden weleens zo erg gevonden hebben, 
dat ze zich terneergeslagen en verdrietig voelden. Laat hen eventueel vertellen wat ze onder
die omstandigheden gedaan hebben.

• Hebben jullie ondervonden dat de omstandigheden waaronder jullie je verdrietig voelden
jullie de mogelijkheid voor groei en voor zegeningen verschaften?

Praktijkgevallen Vraag de jongevrouwen naar de volgende praktijkgevallen te luisteren en vast te stellen hoe
de hoofdpersoon gelegenheden kan vinden om haar eigen leven en dat van anderen te
zegenen door van houding te veranderen.

Praktijkgeval 1

Laura had al vanaf haar zestiende verkering met dezelfde jongen. Ze was smoorverliefd op
hem en had altijd verwacht dat ze zouden trouwen als hij op zending was geweest. 
Net nadat ze haar einddiploma had gehaald kreeg ze te horen dat hij meer belangstelling
voor iemand anders had en het wilde uitmaken. Laura had het gevoel of haar wereld
ineenstortte.

Praktijkgeval 2

Denise was opgegroeid in een gezin waar ze zich altijd gelukkig had gevoeld. Ze vond het
altijd fijn thuis te komen en bij de overige leden van het gezin te zijn. Tijdens haar tienerja-
ren begon haar vader steeds minder naar de kerk te gaan met zijn gezin, en al gauw 
begonnen haar ouders ook steeds meer onenigheid te krijgen. Ze vond het niet fijn meer om
thuis te komen en ze was verdrietig wanneer ze zonder haar vader naar de kerk ging. 
Ze voelde zich net alsof haar leven zozeer was veranderd dat ze nooit meer gelukkig kon zijn.

Citaat Lees het volgende citaat voor: ‘We moeten ons niet zozeer bekommeren om hetgeen ons
overkomt als om hetgeen we doen met wat ons overkomt’ (Marvin J. Ashton, Conference
Report, oktober 1974, blz. 57; of Ensign, november 1974, blz. 41).

Negatief denken schaadt onze geest en ons lichaam

Leerkracht Vertel dat wanneer we ons somber en pessimistisch voelen, we maar weinig enthousiasme
voor het leven voelen. Zelfs een houding die maar een beetje negatief is kan ons van onze
energie beroven en een slechte invloed hebben op onze schoolprestaties en onze 
betrekkingen met anderen. Negatief zijn kan zelfs lichamelijke problemen veroorzaken zoals
hoofdpijn, maagzweren, verhoogde bloeddruk, spijsverteringsstoornissen en hartaanvallen.

Bespreking Bespreek hoe een pessimistische houding iemands activiteit in de kerk, haar vermogen om
vrienden te vinden, een baan te behouden of een getuigenis op te bouwen, kan beïnvloeden.

Bespreek onder andere de volgende punten:

1. Mensen verkeren vaak niet graag in het gezelschap van iemand die negatief is.

2. Kerkelijke en andere activiteiten kunnen minder succes hebben wanneer ze door mensen
worden geleid die denken dat ze niet zullen slagen.

3. Werkgevers willen over het algemeen geen mensen met een pessimistische houding en
weinig energie.

4. Iemand met een negatieve houding kan het moeilijk vinden geloof te hebben en een
getuigenis op te bouwen.
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We kunnen leren opgewekt en optimistisch te zijn

Verhaal Vertel het volgende verhaal:

‘Een vrolijk, opgewekt meisje, dat nog op school zat, kreeg op zekere dag te horen dat haar
been geamputeerd moest worden vanwege een kankergezwel. Dit werd gedaan. 
Ze ging even opgewekt terug naar school op krukken en genoot van iedere dag. Toen werd
haar verteld dat de operatie niet het gewenste succes had gehad en dat ze nog maar een
korte tijd te leven had.

‘Deze jongevrouw had zo gemakkelijk verbitterd kunnen worden tegen alles in haar leven,
doch in plaats daarvan werd ze een inspiratie voor haar familie, en haar vele vrienden en
vriendinnen vanwege haar geweldige houding. Om haar eigen woorden te gebruiken: 
“Ik ben dankbaar voor de vele zegeningen die ik mijn leven lang heb ontvangen en voor
mijn fijne ouders, broers en zusjes. Ik ben in ’t bijzonder dankbaar voor dit heerlijke 
evangelie en voor hen, die hun tijd hebben gegeven het ons te leren. (. . .)

‘“Voor mijn operatie bad ik dat mijn been gespaard mocht worden, maar de Heer zei: 
‘Nee.’ Later bedacht ik hoe zelfzuchtig en aards mijn gebed was geweest. Ik kon alleen maar
het heden zien en kon me niet voorstellen dat er iets goeds kon zijn aan het verlies van mijn
been. De Heer kan echter veel meer zien en heeft ons welzijn in de eeuwigheid voor ogen”’
(Victor L. Brown, ‘Take An Attitude Test’, Instructor van maart 1965, blz. 90–91).

• Wat was hèt punt dat deze jongevrouw het meeste geholpen heeft optimistisch te blijven?
(Ze was ervan overtuigd dat de Heer haar leven ten goede leidde.)

Tekst Laat de jongevrouwen LV 90:24 lezen. Wijs erop dat de Heer ons heeft beloofd dat wat er
ook met ons gebeurt, Hij alles ten goede zal keren, als we maar op Hem vertrouwen.

• Hoe kan deze tekst je helpen optimisch te blijven wat de omstandigheden ook zijn?

• Wat kun je leren van omstandigheden die je slecht toeschijnen?

• Noem enkele andere manieren waarop je kunt leren optimistisch te zijn.

Bordbespreking Schrijf de ideeën van de jongevrouwen op het bord. U kunt het volgende daaraan toevoegen:

1. Tel je zegeningen.

2. Leer de kracht die er van lachen uitgaat.

3. Geniet van prachtige muziek en literatuur. Die kunnen je opbeuren.

4. Zoek naar mooie dingen waar je ook gaat. In de natuur, in de kunst, en in het gezicht
van hen die je lief zijn.

5. Probeer jezelf elke dag te verbeteren.

6. Kijk altijd naar de positieve kant van alles.

7. Leer het evangelie begrijpen en leef ernaar, ‘want in een rechtschapen leven kent het
geweten geen wroeging’ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, blz. 124).

Tot slot

Leerkracht Leg uit dat we de omstandigheden van ons leven niet altijd beheersen, maar wel onze hou-
ding ten opzichte daarvan. Het is mogelijk ons standpunt te veranderen en een opgewek-
tere, optimistischer houding te ontwikkelen die naar een betere gezondheid, meer inner-
lijke en uiterlijke schoonheid, hechtere vriendschappen leidt en grotere mogelijkheden
biedt de Heer en onze medemens te dienen.

Toepassing van de les

Vraag de jongevrouwen deze week meer te glimlachen. Misschien willen ze het volgende
gedichtje op hun spiegel plakken.

Wellicht ben ik niet nodig

Wellicht ben ik niet nodig; of wel misschien.
Ik laat toch m’n gezicht maar even zien;
Mijn glimlach, al is die maar piepklein,
Kan mogelijk juist noodzaak zijn.

(Naar een gedichtje van Emily Dickinson.)
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Les Dank en waardering
42

DOEL Elke jongevrouw leren dat er veel manieren zijn om dankbaarheid te tonen en dat ze de
vreugde zal smaken die voortkomt uit het uitspreken van haar waardering voor andere
mensen.

VOORBEREIDING 1. Neem potlood en papier mee voor elk klaslid.

2. Naar keuze: Maak een boekelegger naar het volgende voorbeeld voor elk klaslid.
Gebruik stevig papier, vilt of ander geschikt materiaal.

3. Schrijf enkele persoonlijke woorden van waardering voor elk van uw jongevrouwen.
Spreek uw oprechte dank uit voor hun bijdrage aan uw leven. Wees concreet. De briefjes
worden aan het eind van de les uitgereikt.

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

We behoren dankbaar te zijn voor onze zegeningen

Citaat Leid de les in door het volgende verhaal van president Ezra Taft Benson voor te lezen:

‘Iemand heeft eens gezegd dat een ondankbaar mens is als een varken dat onder een boom
appels eet zonder op te kijken om te zien waar ze vandaan komen. Maar hoe vaak kijken
wij op om te zien waar onze zegeningen vandaan komen?

‘Naar verluidt zou de profeet Joseph Smith hebben gezegd dat een van de grootste zonden
waaraan de heiligen der laatste dagen zich schuldig maken, ondankbaarheid is. Ik neem
aan dat de meesten van ons dat nooit als een ernstige zonde hebben beschouwd. Er bestaat
een grote neiging onder ons om in onze gebeden om meer zegeningen te vragen. Ik vind
soms dat we meer van onze gebeden moeten wijden aan het uitspreken van onze dank
voor zegeningen die we al ontvangen hebben. (. . .)

‘Ik heb voor mijn werk aan de universiteit acht jaar lang door de prachtige staat Idaho
gereisd. Ik bezocht elk dorp, elk gehucht. En het was niet ongebruikelijk voor mij om twee
weken lang weg te zijn. Dan ging ik naar huis, en, vanwege mijn werk voor de ring, 
verkleedde ik me en ging weer weg. Op een keer, toen dat weer gebeurde, liep een van mijn
meisjes naar de deur, wuifde, en zei: “Kom gerust nog eens terug, papa.”

‘Ik miste mijn gezinnetje. Op een zondag was ik in Pocatello (Idaho). Ik zat aan mijn gezin
te denken, dat zo ver weg was, en ik dacht: “Ik kan wel even overwippen naar Whitney
[waar enkele familieleden woonden] en zien of ik daar de avondmaalsdienst bij kan
wonen.” Ik arriveerde vlak voor het begin van de dienst. De bisschop nodigde me uit om
naast hem op het podium te zitten.

‘De dienst begon. De raadgever die de dienst leidde, vroeg mij om enkele woorden te 
spreken. Ik had daar zitten denken: “Zou het niet geweldig zijn als ik elke zondag naar
huis kon en samen met mijn gezin naar de kerk gaan? Wat zou dat fijn zijn.” Maar toen hij
me aankondigde, zei hij: “Broeders en zusters, zou het niet geweldig zijn om een baan te
hebben als die van broeder Benson? Hij is altijd op reis.” Ik dacht: “Dat is nou het leven.
Het gras aan de overkant lijkt altijd groener.”

‘Ik hoop dat we gelukkig kunnen zijn waar we wonen, dankbaar kunnen zijn voor onze
zegeningen – nu en hier – de moeilijkheden die bij ons leven horen aanvaarden, er het beste
van maken, en niet afgunstig zijn op andere mensen. (. . .)

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA

Geluk is een dankbaar hart ❤
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‘God helpe ons om dankbaar te zijn voor onze zegeningen en ons nooit schuldig te maken
aan de zonde van ondankbaarheid.

‘“En hij, die alle dingen met dankbaarheid ontvangt, zal worden verheerlijkt, en de dingen
der aarde zullen hem worden toegevoegd, zelfs honderdvoudig, ja, en meer dan dit” 
(LV 78:19)’ (‘All This and the Gospel Too’, New Era, november 1991, blz. 4–7).

Bordbespreking Leg uit dat we vaak geen tijd nemen om te beseffen hoeveel zegeningen we eigenlijk 
hebben, en daar onze waardering en dank voor uit te spreken. Vraag de jongevrouwen eens
na te gaan voor welke zegeningen ze dankbaar moeten zijn.

Schrijf de genoemde zegeningen op het bord en laat de lijst voor de rest van de les op het
bord staan.

Mogelijke ideeën zijn:

Moedig de jongevrouwen aan om aan de vele kleine dingen te denken die elke dag voor
hen worden gedaan door goede mensen – broers of zusjes, ouders of anderen die hen thuis
helpen, de hulpvaardige leerkracht en goede vrienden. Leg er de nadruk op dat ze heel
dankbaar behoren te zijn om lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der 
Laatste Dagen te zijn, waar ze leren over het doel van het leven en hen veel geweldige
zegeningen verschaft.

Tekst Lees samen LV 59:21.

• Waarom zou dankbaarheid zo belangrijk zijn? Wat heb je eraan om dankbaar te zijn?
Wat voor uitwerking heeft het op andere mensen wanneer je ze zegt dankbaar te zijn voor
iets wat ze gedaan hebben?

We kunnen de gevoelens van een dankbaar hart uiten

Bordbespreking Schrijf ‘DANK JE’ op het bord en stel dan de volgende vragen:

• Welke uitwerking hebben die woorden op je wanneer iemand ze tegen je zegt?

• Hoe vaak zeg jij die woorden tegen andere mensen?

Vraag de jongevrouwen om concrete manieren te noemen waarop we onze waardering
voor andere mensen kunnen uitspreken.

Schrijf aan de andere kant van het bord de ideeën die de jongevrouwen nu naar voren
brengen. Hieronder volgen voorbeelden van goede antwoorden. Als ze niet genoemd 
worden, voeg ze dan toe aan de lijst en bespreek ze desgewenst met de jongevrouwen. 
(U hoeft alleen het gecursiveerde gedeelte van elk idee maar op te schrijven.)

‘1. Schrijf een briefje – Houd het kort, en maak er als je wilt een tekeningetje of iets dergelijks
bij. Het hoeft niet op duur briefpapier geschreven te worden; neem, bij voorbeeld, 
gewoon een vouwblaadje dat met een kartelschaar op maat is geknipt. Schrijf zonder
sentimenteel of onoprecht te zijn een zin waarin je je dank betuigt. (. . .) Laat het per post 
bezorgen, dan ben je er niet bij wanneer het gelezen wordt.

2. Doe iemand een plezier – Dat is een subtiele manier – zeer geschikt om voor je beste 
vriendinnen of je ouders te gebruiken. Er is begrip voor nodig om dit als een bedankje te
herkennen. Sta een half uur eerder op en poets je vaders schoenen (. . .) of maak iets 
lekkers voor de jongen die de coulissen voor een schoolopvoering heeft helpen opzetten.

3. Een telefoontje – Doe dit bij de eerste impuls, dat heeft het meeste effect. Voel je niet 
verlegen. Laat gewoon de jongen of het meisje aan de andere kant van de lijn weten dat je
dankbaar bent.

Onze zegeningen

1. Een goede gezondheid
2. Een profeet
3. Goede vrienden
4. De kerk
5. Een getuigenis
6. Goede leerkrachten

7. Een fijn gezin
8. De bisschop
9. De zending van Jezus 

Christus
10. Het evangelie
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4. Een blij gezicht – Het is leuk om waardering met je gezicht te tonen – een vlugge glimlach,
glinsterende ogen, een warme blik. Voor vele mensen is dit de beste dank, die je kunt
geven en het kan een geheime uitwisseling van gevoelens zijn tussen jou en degene die je
bedankt. Er komt geen gestamel en geen verlegenheid bij te pas.

5. Een geschenkje of een kleine traktatie – En het hoeft niet duur te zijn! Stop een reep chocolade
of iets dergelijks tussen de sokken van je broertje, omdat hij je zijn pen heeft geleend.
Hang wat snoep aan het tennisracket van je zusje voor je het in haar kast terugzet. Stop
een stukje kauwgom in het schoolboek van je klasgenootje wanneer je het aan haar
teruggeeft’ (Winnifred C. Jardine, ‘Thanks a Million’, Improvement Era, september 1960,
rubriek ‘Era of Youth’).

6. Stenen beschilderen – Zoek mooie, platte, gladde stenen die geschikt zijn om te beschilderen
en aan iemand te geven als dank voor haar of zijn hulp.

Verhaal Vertel dat er veel manieren zijn om ‘dank je’ te zeggen, waardering te tonen en onze dank te
betuigen voor ontvangen hulp. Het belangrijkste is dat je in elk geval iets doet: degene 
die je dank ontvangt, zal er altijd blij mee zijn.

Het volgende verhaal gaat over een bejaarde vrouw die dank ontving voor de vele jaren die
ze als onderwijzeres gediend had. Jaren nadat ze met pensioen was gegaan, schreef een 
van haar leerlingen haar een brief van waardering. Hier volgt haar antwoord:

‘“Lieve Willie, ik kan je niet vertellen hoeveel je brief voor me heeft betekend. Ik ben nu al in
de tachtig en woon helemaal alleen in een klein kamertje met een keukentje. Ik ben 
eenzaam en net als het laatste blad dat van de boom valt, ben ik overgebleven. Weet je, 
ik ben vijftig jaar lang onderwijzeres geweest en jouw brief was het eerste bewijs van waar-
dering, dat ik ooit heb ontvangen. Hij kwam op een vervelende, kille morgen en ik ben in
geen jaren ergens zo door opgemonterd.”

‘Moet je eens indenken, vijftig jaar lang een goede onderwijzeres en niemand had ooit de
moeite genomen haar aan te moedigen (. . .)

‘(Waardering) kost zo weinig en betekent zoveel. Dus schrijf of uit eens een woord van
waardering’ (Bryant S. Hinckley, Not By Bread Alone [Salt Lake City: Bookcraft, 1955], blz. 93).

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen hun Bijbel opslaan bij Luc. 17:11–19. Vraag één van de jongevrouwen
het verhaal van de tien melaatsen voor te lezen. Bespreek de verzen met elkaar met gebruik
van de volgende vragen, of andere vragen die u zelf wilt stellen.

• Hoeveel van die melaatsen kwamen terug om de Heiland te bedanken?

• Wat vroeg Jezus de melaatse die terugkeerde om te bedanken?

• Hoe zou je de houding van de negen melaatsen beschrijven, die Jezus niet kwamen
bedanken?

Wijs erop dat, hoewel er negen waren die niet terugkwamen, Jezus dankbaar was voor die
ene die Hem wèl kwam bedanken. Het antwoord van Jezus aan de melaatse die Hem
kwam bedanken, was hem de grote les te leren dat zijn geloof hem genezen had.

Vraag ter overweging • Voor hoeveel van de dingen die in de afgelopen week voor je gedaan zijn heb je
bedankt?

• Hoe kun je je dankbaarheid tonen tegenover de Heer, die je al je zegeningen gegeven
heeft?

Bespreking Vestig de aandacht van de jongevrouwen op de lijst zegeningen die aan het begin van de
les op het bord geschreven is. Stel verschillende jongevrouwen de volgende vraag:

• Welke van alle zegeningen die jullie hebben opgenoemd en waar je dankbaar voor bent,
lijkt je op dit moment de belangrijkste? Waarom?

Schrijfopdracht Geef de jongevrouwen elk een potlood en een blaadje papier. Vraag hun gedurende de rest
van de lestijd een kort briefje van waardering te schrijven aan iemand die hun pas geleden
behulpzaam is geweest of iets aardigs voor hen gedaan heeft. Dit kunnen hun ouders zijn,
een leerkracht, een bisschop of iemand anders naar hun eigen keuze. Stel voor om concreet
te zijn in hun uitingen van dank. Vraag de jongevrouwen om de briefjes persoonlijk te
bezorgen of te posten.

Tot slot

Uitreikblad Geef de jongevrouwen de persoonlijke bedankbriefjes die u hebt geschreven.
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Geef de boekeleggers aan de jongevrouwen. Getuig, terwijl u dit doet, dat u weet dat, 
als zij hun waardering leren uitdrukken nu ze nog een tiener zijn, zij hun leven lang een
dankbaar hart zullen hebben.

Toepassing van de les

Moedig de jongevrouwen aan om hun gevoelens van dankbaarheid openlijker te uiten
tegenover hen die hun vriendelijkheid betonen of hen helpen.
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Les Vrije tijd verstandig gebruiken
43 

DOEL Elke jongevrouw ernaar laten streven haar vrije tijd verstandig te gebruiken.

VOORBEREIDING 1. Neem potloden en papier mee voor de jongevrouwen.

2. Naar keuze: Verzamel plaatjes van jonge vrouwen die aan het lezen, zwemmen, 
breien, of handwerken zijn, die muziekinstrumenten bespelen, de Schriften bestuderen,
in hun dagboek schrijven, of iets met vrienden doen. Doe de plaatjes in een leuk 
versierde kist of schoenendoos.

3. Maak een woordstrook met de tekst: ‘Tijd is de rijkdom van de wijzen.’

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

Inleiding

Verhaal ‘Kort geleden las ik een zeer interessant artikel over een zekere hooggeplaatste Chinees die
Amerika bezocht. Hij bezichtigde onder andere het nieuwe huis van een welgestelde 
Amerikaanse vriend. Hij was bijzonder geïnteresseerd in wat hij zag en luisterde aandachtig
toen de vele arbeidbesparende hulpmiddelen aan hem werden uitgelegd en hem werd 
verteld hoeveel tijd daarmee werd uitgespaard. Toen de rondleiding voorbij was, vroeg de
gast: “En wat doet u nu met al die tijd die u uitspaart?”’ (Sterling W. Sill, The Law of the 
Harvest [Salt Lake City: Bookcraft 1963], blz. 337).

• Hoe noemen wij de tijd waarin we geen werk te doen hebben? (Vrije tijd.)

• Waar denk je aan als je de woorden vrije tijd hoort?

Vrije tijd is een belangrijk onderdeel van ons leven

Bordbespreking • Waarom denk je dat het belangrijk is vrije tijd te hebben?

Schrijf de antwoorden van de jongevrouwen op het bord. De volgende ideeën kunnen naar
voren gebracht worden:

Citaat President Brigham Young heeft het volgende over vrije tijd gezegd: ‘Ontspanning en 
afleiding zijn even noodzakelijk voor ons welzijn als de ernstige bezigheden van ons leven.
Er is geen mens ter wereld die, wanneer hij zich bij één bepaalde studierichting of één
bepaald bedrijf houdt, niet als een machine wordt. Onze bezigheden moeten zo gevarieerd
zijn, dat elke karaktertrek en elk talent ontwikkeld wordt’ (Discourses of Brigham Young,
geselecteerd door John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1941], blz. 238).

1. We hebben tijd nodig om iets anders te doen dan 
ons dagelijks werk.

2. We kunnen in onze vrije tijd vele talenten 
ontwikkelen.

3. We hebben tijd nodig om in een ontspannen omge-
ving met onze familie en vrienden te zijn.

4. Vrije tijd geeft ons de gelegenheid tot mediteren en 
over ons leven na te denken.

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA
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Schrijfactiviteit Geef de jongevrouwen een potlood en een blaadje. Vraag hen eens een gemiddelde week te
nemen en te schatten hoeveel vrije tijd ze gewoonlijk hebben. Ze behoren daarbij ook de tijd
te rekenen waarin ze zelf kunnen kiezen wat ze doen.

• Vinden jullie dat je die vrije tijd goed gebruikt?

We behoren onze vrije tijd verstandig te gebruiken

Woordstrookactiviteit Laat nu de woordstrook: ‘Tijd is de rijkdom van de wijzen’ zien. Zet nu de doos op tafel.
Haal de plaatjes er één voor één uit en vertel dat ze vrijetijdsactiviteiten voorstellen. 
Als er geen plaatjes beschikbaar zijn, vraagt u de jongevrouwen enkele vrijetijdsactiviteiten
op te noemen. Wijs erop dat deze plaatjes maar enkele manieren voorstellen van de vele 
die we kunnen kiezen om onze vrije tijd door te brengen.

Leerkracht Vertel hun dat wanneer we aan vrijetijdsactiviteiten denken, we dikwijls aan recreatie 
denken zoals sport, of passieve activiteiten zoals televisie kijken of naar een film gaan.
Soms verwaarlozen we activiteiten, waarbij we ons lichaam, onze geest en onze verbeelding
moeten gebruiken. Veel ontspanningsactiviteiten hebben het voordeel dat ze ons iets leren
terwijl ze ons ontspannen. Ze geven ons nieuwe energie en werken verfrissend.

Citaat De volgende woorden verklaren wat het betekent onze vrije tijd verstandig te gebruiken:

‘Hoe staat het met onze vrije tijd? Hoe wij die gebruiken is even belangrijk voor ons 
levensgeluk als onze beroepsmatige werkzaamheden. Een goed gebruik van onze vrije tijd
vergt onderscheidingsver mogen. Onze vrije tijd biedt ons de mogelijkheid ons naar 
lichaam en geest te vernieuwen. Dit is een tijd voor onze Godsdienst, voor het gezin, voor
dienstbetoon, voor studie en voor gezonde ontspanning, waardoor er harmonie in ons leven
wordt gebracht.

‘Vrije tijd hebben en besteden is geen tijdsverbeuzeling, een gang van zaken die door de
Heer als volgt wordt veroordeeld: “Gij zult uw tijd niet verbeuzelen, evenmin zult gij uw
talent begraven.” (LV 60:13.) Tijdsverbeuzelingen in welke vorm dan ook, voert tot verveling,
strijd en ellende. De leemte die erdoor geschapen wordt, heeft een negatief effect op het
gevoel van eigenwaarde en is een broeinest van onheil en kwaad. Tijdsverbeuzeling is de
vijand van vooruitgang en zaligmaking’ (J. Richard Clarke, De Ster, oktober 1982, 
blz. 161–162; cursivering toegevoegd).

Bespreking • Waarom is het belangrijk onze vrije tijd verstandig te besteden?

• Welke mogelijkheden kan vrije tijd ons bieden?

Bespreek het verschil tussen vrije tijd en tijdsverbeuzeling.

• Wat brengt tijdsverbeuzeling voort?

Activiteit Vraag de jongevrouwen de manieren waarop zij hun vrije tijd de afgelopen week hebben
besteed op hun blaadje te schrijven. Geef hun drie à vier minuten de tijd.

Bordbespreking Vraag de jongevrouwen iets over enkele van deze activiteiten te vertellen. Maak op het
bord een lijst van vrijetijdsactiviteiten. Vraag de jongevrouwen deze activiteiten met elkaar
te bespreken en vast te stellen wat verstandige manieren zijn om vrije tijd te besteden.
Vraag de jongevrouwen waarom ze vinden dat een bepaalde activiteit een verstandige
manier is om hun tijd te gebruiken.

U kunt het volgende materiaal bij dit gesprek gebruiken:

1. Lezen. Goede boeken lezen is één van de beste manieren om nieuwe ideeën op te doen 
en over plaatsen en mensen te leren. Het is ontspannend, het maakt de lezer een 
interessanter en kundiger iemand en het kan overal gedaan worden. Als iemand niet
weet welke boeken zij moet lezen kan ze hier met haar ouders, docenten, decanen en een
bibliothecaris over spreken. De openbare bibliotheken hebben vaak een lijst met goede
boeken beschikbaar. Hoe meer iemand leest des te meer leert ze goede boeken waarderen
en begrijpen.

2. Een muziekinstrument bespelen. Muziek kan de ziel verheffen, inspireren en ontspannen
zoals bijna niets anders dat kan. Op een muziekinstrument oefenen brengt ons discipline
en waardering voor muziek bij, en stelt ons in staat het leven van anderen door 
musiceren te zegenen.

3. Sport beoefenen. Het beoefenen van sport is een plezierige manier om met andere mensen
om te gaan, ons lichaam in goede conditie te houden en de dagelijkse spanningen kwijt
te raken. Het ontwikkelt coördinatie en het vermogen in teamverband op te treden.
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4. Van de natuur genieten. De Heer heeft gezegd dat Hij de mooie dingen der aarde ‘voor het
welzijn en gebruik van de mens geschapen (heeft), om zowel het oog te behagen als het
hart te verblijden (. . .) om het lichaam te versterken en de ziel te verkwikken’ 
(LV 59:18–19). Wandelingen maken, kamperen, picknicken, je de tijd gunnen gedurende
de dag naar de lucht en de bomen te kijken, kan je je dichter bij God doen voelen en je
geest opfrissen.

5. Tijd met familie en vrienden doorbrengen. De meeste mensen vinden dat hun banden met
familie en vrienden het waardevolste in hun leven zijn. Door vrije tijd door te brengen met
hen die je lief zijn, bouw je hechtere en prettigere banden op.

6. Aan familiegeschiedenis werken. Door onze vrije tijd te gebruiken om het leven van onze
voorouderste onderzoeken, zijn we niet alleen onze voorouders tot zegen door hen in de
gelegenheid te stellen de verordeningen van het evangelie te aanvaarden, maar vinden
we ook zelf grote vreugde door hen te dienen.

7. Onze naasten helpen. Er zijn vele mensen overal om ons heen die lichamelijke of 
geestelijke hulp nodig hebben. Velen hebben alleen maar een bezoekje nodig om hen op
te beuren. We kunnen persoonlijke voldoening vinden door attent te zijn op de noden
van onze naasten en vrienden en daarin op liefhebbende wijze voorzien.

Leerkracht Vertel dat we onze vrije tijd op een goed afgewogen wijze behoren te besteden. Als we in
onze vrije tijd alleen maar aan sport doen of alleen maar lezen, ontwikkelen we onszelf niet
en zijn we anderen niet zo tot zegen als wanneer we allerlei dingen zouden doen. Als we
onze geest met verheffende dingen vullen en voor een gezond lichaam zorgen, kunnen we
al onze talenten en vaardigheden ontwikkelen.

Woordstrook Wijs nogmaals op de woordstrook: ‘Tijd is de rijkdom van de wijzen.’

• Vinden jullie het nodig je manier van vrijetijdsbesteding te veranderen? Hebben jullie
ook nieuwe ideeën opgedaan voor het besteden van die waardevolle tijd?

Tot slot

Leerkracht Vertel dat veel van de kwaliteit van ons leven bepaald wordt door wat we in onze vrije tijd
doen. Het doel van het leven is niet alleen maar lang leven, maar goed leven. Tijd is een
gave die we verstandig moeten gebruiken en als een schat behoren te beschouwen.

Toepassing van de les

Laat elke jongevrouw een activiteit kiezen die haar kan helpen haar vrije tijd beter te
gebruiken.
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Talenten ontwikkelen Les

44

DOEL Elke jongevrouw laten inzien dat ze talenten heeft en haar die laten ontwikkelen.

VOORBEREIDING 1. Neem potlood en papier mee voor alle klasleden.

2. Maak een lijst van de talenten van elke jongevrouw in de klas. U zou met elke moeder
contact kunnen opnemen om de talenten van haar dochter te bespreken. Deze lijst wordt
gedurende de schijnwerperactiviteit aan het begin van de les gebruikt.

3. Kies uit de lijst talenten een minder opvallend talent van elke jongevrouw. Schrijf het op
een papiertje, dat u vervolgens als cadeautje inpakt met de naam van de jongevrouw
erop.

4. Maak een papiertje voor elke tekst die in het Schriftonderzoek gebruikt wordt. 
Nummer ze in de volgorde die in de les staat aangegeven. Doe alle papiertjes ook in een
geschenkverpakking.

5. Laat een jongevrouw uit de klas de gelijkenis van de talenten vertellen of voorlezen. 
Zie Matt. 25:14–30.

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

Inleiding: Voor het voetlicht

Voetlicht Zet een kruk of stoel midden in de klas. Deel potlood en papier uit. Vertel dat u de schijn-
werper gaat richten op speciale gaven, die elk van hen ontvangen heeft. Laat de 
jongevrouwen een voor een naar voren komen en op de stoel of kruk gaan zitten. Geef haar
het pakje dat u voor haar hebt gemaakt. Vraag haar het open te maken en het talent dat 
op het papiertje staat voor te lezen.

Vraag haar vervolgens om nog een gave van zichzelf te noemen. Sommigen zijn hier 
misschien verlegen onder, maar spoor hen toch aan om eerlijk voor hun gaven uit te komen.
Het kan misschien helpen als u één of meer van de volgende vragen stelt:

1. Noem iets wat je een gevoel van voldoening geeft?

2. Noem iets dat je nu kunt, maar drie jaar geleden nog niet kon.

3. Wat doe je dat andere mensen niet doen?

Als de jongevrouw zelf nog steeds geen andere gave kan opnoemen, noemt u er zelf één
van de lijst die u hebt gemaakt.

Vraag de klas vervolgens een derde gave van de jongevrouw te noemen. Er moeten voor
elke jongevrouw drie gaven worden genoemd en op haar blaadje worden opgeschreven.

Ga hiermee door tot allen een beurt hebben gehad en allen ten minste drie talenten op hun
naam hebben.

We moeten ons bewust zijn van onze talenten en interesses

Tekst Laat de klas samen LV 46:8–9 lezen. Bespreek de tekst in het kort en schrijf op het bord: 
‘Gij moet ernstig naar de beste gaven streven.’

Bespreking Laat de jongevrouwen talenten of gaven noemen die ze hebben of graag zouden willen
hebben, die ze nog niet opgeschreven hebben.

Laat hen die talenten of gaven aan de lijst op hun blaadje toevoegen. Spoor hen aan om, naast
duidelijke talenten, ook aantrekkelijke karaktereigenschappen aan hun lijst toe te voegen.

Schriftonderzoek Leg uit dat onze Hemelse Vader ons onze talenten en vermogens heeft gegeven. Vraag de
jongevrouwen of ze zich teksten voor de geest kunnen halen waarin onze Hemelse Vader
ons over die gaven en talenten heeft verteld.

AANBEVOLEN 
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Maak het overgebleven pakje open. Laat de klasleden er ieder een papiertje uithalen met
een tekst erop. Laat hen de tekst opzoeken en voorlezen, in de aangegeven volgorde. 
Laat hen het hoofdthema van hun tekst aangeven en schrijf dat op het bord.

We behoren onze talenten te ontwikkelen

Laat de aangewezen jongevrouwen de gelijkenis van de talenten vertellen of voorlezen 
(zie Matt. 25:14–30). Bespreek de gelijkenis met gebruik van de volgende, of uw eigen, vragen.

• Wat gebeurde er met hen die hun talenten gebruikten?

• Wat gebeurde er met degene die zijn talent verborgen hield en er niets mee deed?

• Wat zou de goede slaven ertoe gebracht hebben hun talenten te vergroten?

• Wat was hun beloning?

Bordbespreking Leg uit dat we, wanneer we onze gaven en talenten ontwikkelen en vergroten, niet alleen
nog meer talenten ontvangen, maar bovendien persoonlijke voldoening krijgen.

• Wat kunnen we doen om onze talenten te ontwikkelen?

Schrijf de ideeën van de jongevrouwen op het bord. Goede antwoorden zijn onder meer:

1. Verlang ernaar.

2. Stel haalbare doelen.

3. Maak plannen om aan één talent tegelijk te werken.

4. Praat met iemand die talent heeft op het desbetreffende gebied. Zoek uit hoe hij of zij het
ontwikkeld of verkregen heeft.

5. Bid om hulp.

6. Heb geloof.

7. Oefen.

8. Breng aan iemand verslag uit over je vorderingen.

9. Houd vol.

Vraag de jongevrouwen wat ze ervan zouden vinden als zij iemand een cadeautje gaven en
die persoon zich gedroeg alsof ze het niet mooi vond of het niet zou gebruiken.

Schrijf op het bord: Leer en Verbonden 88:33. Vraag een klaslid om de tekst voor te lezen.

• Hoe moeten we staan tegenover de gaven die de Heer ons geeft?

Tot slot

Tekstbespreking Laat de klas LV 46:8–9 opzoeken en de tekst nogmaals lezen. Wijs erop dat wij worden 
aangespoord om ‘ernstig naar de beste gaven (te) streven,’ en vervolgens te bedenken
waarom alle gaven geschonken worden: ‘Ten bate van hen, die Mij liefhebben’.

Gelijkenis 
en bespreking

SCHRIFTONDERZOEK

Tekst

1. LV 46:11–12

2. LV 60:2

3. LV 67:3

4. LV 60:13

5. 1 Tim. 4:14

6. LV 82:3

Hoofdthema

1. Iedereen heeft een gave.

2. Sommigen zijn bang en 
verbergen hun talenten.

3. Sommigen hebben angst in 
hun hart.

4. Verberg je talenten niet.

5. Verwaarloos je gave niet.

6. Gaven brengen verantwoorde-
lijkheid met zich mee.
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Wijs erop dat er, naast de besproken gaven, veel andere geestelijke gaven ontwikkeld kunnen
worden (zie LV 46:13–26). Alle gaven worden voor ons welzijn geschonken. Ze brengen
ons veel vreugde en voldoening naarmate wij ze ontvangen, ontwikkelen en gebruiken ten
bate van anderen. Net zoals degenen in de gelijkenis van de talenten grote vreugde 
ontvingen toen zij hun talenten voor hun meester ontwikkeld hadden, zo kan ook elke jonge-
vrouw vreugde ondervinden wanneer ze haar talenten voor onze Meester 
ontwikkelt.

Toepassing van de les

Stel voor dat elke jongevrouw het verbergen van haar talenten vermijdt door een gave te
kiezen die ze graag zou willen hebben, en haar keuze op haar blaadje te schrijven. Laat
haar van het bord de stappen overschrijven die haar kunnen helpen die gave te verkrijgen
of te ontwikkelen en haar eigen werkplan daaraan toevoegen. (Dit zou een geschikt
moment kunnen zijn om met elke jongevrouw individueel te werken aan een doel en een
stappenplan.)

Aanbevolen klasactiviteiten

Overweeg het uitvoeren van de volgende activiteiten om uw klas de voldoening van het
aanleren en ontwikkelen van talenten te helpen ervaren en andere mensen van het resultaat
te laten meegenieten.

1. Organiseer enkele workshops. Nodig, met toestemming van uw priesterschapsleiders,
deskundigen uit om workshops te leiden op de gebieden waarop de jongevrouwen hun
kennis willen vergroten of nieuwe vaardigheden of karaktereigenschappen willen 
ontwikkelen. U kunt dat in klasverband doen, in kleine groepjes of individueel.

2. Organiseer een excursie om naar een deskundige te luisteren, of bezoek een bibliotheek
om inlichtingen aangaande een bepaald onderwerp te verkrijgen.

3. Organiseer een klasactiviteit om een bijzondere vaardigheid te leren – naaien, quilten,
koken of handenarbeid. Na de activiteit kan het produkt aan iemand in de wijk gegeven
worden (bijvoorbeeld een weduwe of ouders met een pasgeboren baby). Op die manier
wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om andere mensen met onze gaven tot
zegen te zijn.

4. Organiseer een talentenavond van muzikale, artistieke of toneelactiviteiten voor mensen,
die aan huis en/of bed gebonden zijn, in een bejaardenhuis of op de kinderafdeling van
een ziekenhuis.
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Les Kunst waarderen
45

DOEL Elke jongevrouw ernaar laten streven meer aan de schone kunsten te doen.

VOORBEREIDING 1. Naar keuze: leen de plaat met de tekst van het dertiende geloofsartikel (65013 120) uit de
mediatheek.

2. Verzamel voorwerpen zoals schilderijen, boeken, beeldjes en muziekinstrumenten om in
de klas uit te stallen. U kunt ook gebruik maken van kunstwerken of geschriften van de
jongevrouwen zelf.

3. Geef twee jongevrouwen de opdracht om de presentaties in het tweede deel van deze les
te verzorgen. Geef de andere klasleden de opdracht om iets te laten zien of horen van
een kunstwerk of te vertellen over een ervaring die ze met kunst hebben gehad.

4. Desgewenst kunt u zelf vertellen over ervaringen die u met de schone kunsten hebt
gehad, of een ander lid van de wijk vragen dat te doen.

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

De schone kunsten kunnen ons leven verrijken

Bordbespreking Schrijf de woorden Schone kunsten op het bord. Leg uit dat de schone kunsten zaken omvat-
ten als literatuur, toneel, klassieke muziek, dans, beeldhouwkunst en schilderkunst. 
Schrijf dat op het bord. Vraag de jongevrouwen op welke manieren zij onlangs met de schone
kunsten in contact zijn geweest.

Plaat en bespreking Vraag de jongevrouwen om het dertiende geloofsartikel op te zeggen. Laat de plaat met de
tekst van het artikel zien.

Wijs op de tweede zin: ‘Als er iets deugdelijk, liefelijk, eervol of prijzenswaardig is, 
dan streven wij dat na.’

• Vind je dat de schone kunsten als ‘deugdelijk, liefelijk, eervol of prijzenswaardig’
beschouwd kunnen worden? Waarom?

• Hoe kunnen de schone kunsten ons verheffen?

Leerkracht Leg uit dat de schone kunsten een sterke invloed op ons verstand en onze geest kunnen
hebben. Ze kunnen onze geest raken op manieren waarop woorden dat soms niet kunnen,
en de uitwerking duurt vaak lang voort. Vraag de jongevrouwen om woorden te bedenken
die hun positieve ervaringen met de schone kunsten beschrijven.

• Hoe voel je je na het lezen van een mooi gedicht of verhaal, of het horen of uitvoeren van
een mooi stuk muziek?

Schrijf de reacties van de jongevrouwen op het bord. Goede antwoorden kunnen bijvoor-
beeld zijn: gelukkig, geïnspireerd, bevredigd, verheven, of opgebouwd.

Leg uit dat de schone kunsten die van hoge kwaliteit zijn, een zuiverende uitwerking 
op ons hebben. Ze vervullen een fundamentele behoefte van de mens aan het genieten van,
en deelhebben aan, de schoonheid om ons heen en de schone onderdelen van ons culturele
erfgoed.

President Spencer W. Kimball heeft eens gezegd: ‘Elk lid [van de kerk] behoort talenten te
ontwikkelen, goede literatuur te lezen, en deel te nemen aan hoogstaande culturele
activiteiten’ (Ensign, mei 1978, blz. 101).

Wij kunnen zegeningen krijgen door de schone kunsten te beoefenen

Presentaties Geef het woord aan de twee jongevrouwen die u een opdracht tot het verzorgen van de
volgende presentatie had gegeven. De een begint door Leer en Verbonden 88:118 voor te
lezen, en vervolgens te vertellen over haar positieve ervaringen met goede literatuur. 
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Ze kan iets lezen uit een literair werk dat haar aanspreekt, of kan iets voorlezen dat ze zelf
heeft geschreven.

De andere jongevrouw begint met Leer en Verbonden 136:28 voor te lezen. Ze kan verder
vertellen over haar ervaringen met klassieke muziek of met dans, of ze kan iets ten gehore
brengen of laten zien, en vertellen hoe het haar leven verrijkt heeft.

Na de presentaties vraagt u de andere jongevrouwen om de beurt te vertellen over een
ervaring die ze hebben gehad waardoor ze de schone kunsten zijn gaan waarderen, of om
iets te laten zien of horen van de schone kunsten die hun leven verrijkt heeft.

Desgewenst kunt u zelf vertellen over ervaringen die u met de schone kunsten hebt gehad,
of een ander lid van de wijk vragen dat te doen.

Na die presentaties legt u uit dat het beoefenen van de schone kunsten ons leven zal 
verrijken, maar ons er bovendien op voor zal bereiden om ook het leven van andere mensen
te verrijken.

Verhaal Vertel het volgende verhaal van een jongevrouw:

‘[Moeder] had de ingeving om ons allemaal een liefde voor de werken van William Shakes-
peare bij te brengen. Dus begon ik op mijn twaalfde samen met mijn jongere broers en 
zussen (de jongste was drie) de werken van die grote schrijver te verkennen.

‘Na haar eigen studie, en met een groot geloof, stelde moeder voor om als gezin Othello als
leestoneel ten gehore te brengen. We stemden daarmee in, en de volgende twee maanden
zetten we ons ervoor in om het stuk te gaan begrijpen en de rollen uit ons hoofd te leren. 
Ik herinner me dat ik vaak ’s avonds laat nog op was om de tekst van Desdemona op te
lezen, proberend om de uitspraak en de klemtoon goed te krijgen.

‘Het leren strekte zich niet alleen maar uit tot regels en zinnen. Door de figuur Othello
zagen we de destructieve macht van de jaloezie in; door de boef Jago de schade die 
misleidende woorden tot gevolg hebben; en door de goede Cassio het belang van respect
en reputatie. Bovendien vulde het stuk de leringen uit het woord van wijsheid aan doordat
het ons leerde dat wijn de mens “hem zijn hersens ontsteelt”.

‘Hoewel we het stuk maar twee keer opgevoerd hebben, een keer tijdens de gezinsavond
en een keer op een particuliere school, werden we er niet alleen geestelijk door gezegend,
maar hadden er bij onze opleiding ook baat bij. (. . .) Onze moeder en vader bleven ons 
helpen om ons te blijven houden aan het beginsel “woorden van wijsheid” “uit de beste
boeken” (LV 88:118) te zoeken’ (Eric G. Stephan en Judith Stephan Smith, What Happy 
Families Are Doing [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1981], blz. 70).

Bespreking Bespreek de verrijkende ervaring die de jongevrouw had met haar studie van Shakespeare.

• Hoe zouden haar kennis van goede literatuur en haar liefde ervoor haar toekomstige
gezin, en andere mensen, tot zegen kunnen zijn?

Verwijs nog eens naar het dertiende geloofsartikel. Vraag de jongevrouwen om te bedenken
op welke manieren zij ernaar kunnen streven om hun leven door de schone kunsten 
te verrijken, en zich voorbereiden om het leven van hun kinderen en van andere mensen te
verrijken. Denk daarbij aan de volgende voorbeelden:

• Ga naar de bibliotheek en zoek een klassiek literatuurwerk uit om te lezen – alleen of met
een vriendin.

• Lees hardop literatuur met je huisgenoten.

• Lees of speel een lievelingsgedicht of -muziekstuk voor aan je huisgenoten en vertel ze
waarom je er zo van houdt.

• Schrijf zelf een gedicht of de tekst voor een lied.

• Bewerk een schriftverhaal voor uitvoering door je klas- of huisgenoten.

• Neem je boeken en muziek door en verwijder alles wat niet verheffend is.

• Begin een verzameling kwaliteitsboeken en -cd’s, of breid je bestaande verzameling uit.

• Lijst een kunstwerk in om op te hangen in je kamer.

• Probeer eens wat te schetsen, te schrijven, te tekenen, of een andere kunstvorm.

• Bestudeer een toneelstuk, muziekstuk of opera alvorens naar een uitvoering ervan te gaan.

• Wees selectief bij het kijken naar tv-programma’s, en kijk vooral naar educatieve en 
culturele programma’s.

175



Tot slot

President Spencer W. Kimball heeft ons een inspirerend inzicht gegeven in ons potentieel
om onze kunsttalenten te ontwikkelen:

Citaat ‘We zijn trots op de artistieke erfenis die de kerk ons gebracht heeft vanaf haar allereerste
begin, maar het volledige verhaal van het mormonisme is nooit opgeschreven, noch
geschilderd, noch gebeeldhouwd, noch uitgesproken. Dit schiet over voor geïnspireerde
harten en getalenteerde vingers, die zich nog moeten openbaren. Het moeten trouwe, 
geïnspireerde en actieve kerkleden zijn, die leven, gevoel en een waar perspectief geven aan
een [dermate goed] onderwerp. Zulke meesterwerken zouden maanden in iedere bioscoop
moeten draaien, iedere hoek van de aarde [bereiken] in de taal van de [volken], geschreven
door grote [kunstenaars], gezuiverd door de beste critici’ (‘De evangelische kijk op kunst’,
De Ster, maart 1978, blz. 4–5).

Moedig de jongevrouwen aan om de schone kunsten te beoefenen. Zeg hen dat ze daarmee
niet alleen zichzelf, maar ook anderen tot zegen zullen zijn.

Toepassing van de les

Stel voor dat de jongevrouwen gezamenlijk of individueel een manier kiezen om in de
komende weken de schone kunsten te beoefenen en te leren waarderen. Ze kunnen 
eventueel president Kimballs uitdaging aannemen om te helpen aspecten van het verhaal
van de kerk te belichten door er wat van op te schrijven, te schilderen of te beeldhouwen.
Of ze kunnen in hun unit meedoen aan een roadshow, toneelstuk of ander cultureel 
evenement; aan een culturele wedstrijd van de kerk meedoen; of op andere manieren hun
familieleden en vrienden van hun talenten laten genieten.
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Financiële verantwoordelijkheid Les

46

DOEL Elke jongevrouw laten begrijpen dat het noodzakelijk is om financieel verantwoordelijk te
worden.

VOORBEREIDING 1. Maak voor elke jongevrouw een kopie van het uitreikblad ‘Financiële verantwoordelijk-
heid’. Neem ook potloden mee.

2. Maak een woordstrook met de woorden: Leven met een vooruitziende blik betekent
‘wijs, zuinig en schrander zijn, voor de toekomst zorgen, terwijl we ook in onze 
onmiddellijke behoeften voorzien.’

3. Vraag een jongevrouw om te vertellen welke soorten werk ze heeft gedaan, om zelf geld
te verdienen of om haar familie te helpen. Vraag haar te bespreken hoe dat werk haar
heeft geholpen om zich voor te bereiden op de toekomst, en hoe ze het verdiende geld
heeft gebruikt.

4. Neem een grootboek of een schrift mee om te laten zien hoe we onze financiën kunnen
bijhouden.

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

Inleiding

Uitreikblad Deel de potloden en de uitreikbladen uit. Laat de jongevrouwen de vragen beantwoorden.
Verzeker hen dat alleen zij hun antwoorden zullen zien. Wanneer zij de vragen hebben
beantwoord, vraagt u hun de vragen tijdens de les in gedachten te houden.

Wij moeten leren om verantwoordelijkheid te dragen voor onze financiën

Leerkracht Leg uit dat we allemaal moeten leren de verantwoordelijkheid voor onze persoonlijke
financiën te dragen. Ongeacht hoe klein of hoe groot ons inkomen is, we kunnen het ver-
standig beheren en daar de vele voordelen van krijgen.

Citaat Lees het volgende citaat voor:

‘Als er iets vrede en tevredenheid in ons hart en in ons gezin brengt, dan is dat wel de
“tering naar de nering” zetten. En als er iets nijpend, ontmoedigend en afmattend is, dan is
dat wel schulden en verplichtingen hebben, die we niet kunnen nakomen’ (Heber J. Grant,
Gospel Standards [Salt Lake City: Deseret Book Co. , 1941], blz. 111).

Bespreking Vraag elke jongevrouw bij zichzelf te overwegen wat er in de volgende situaties zou kunnen
gebeuren: (1) als er plotseling financiële moeilijkheden in de familie zouden komen; (2) als
je familie plotseling voor hoge medische kosten zou komen te staan; (3) als een van de
ouders onverwachts zou komen te overlijden; (4) als het gezinsinkomen op de een of andere
manier vandaag zou worden stopgezet. Als één van deze situaties zich in jullie ouderlijk
gezin voordeed, hoe zou je dan hulp kunnen bieden? Zouden je huidige behoeften een last
zijn voor de bestaande financiële middelen in het gezin? Heb je voorbereidingen getroffen
om in dergelijke omstandigheden hulp te kunnen bieden?

• Heeft iemand van jullie dergelijke ervaringen meegemaakt? Zou je daarover willen 
vertellen?

Vertel de jongevrouwen dat als we voor onszelf kunnen zorgen en de verantwoordelijkheid
voor onze persoonlijke financiën op ons nemen, we een eind op weg zijn naar leven met
een vooruitziende blik.

Woordstrook en citaat • Wat is ‘leven met een vooruitziende blik’?

Laat de woordstrook zien. Leg uit dat zuster Barbara B. Smith dit gedefinieerd heeft als
‘wijs, zuinig en schrander zijn, voor de toekomst zorgen, terwijl we ook in onze onmiddel-
lijke behoeften voorzien’ (Ensign, mei 1976, blz. 118).
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Bespreking Help de jongevrouwen een definitie van zuinig en schrander te geven. Vertel hun dat hoewel
ze op dit moment nog niet zoveel kunnen verdienen, zij toch ‘voor de toekomst kunnen
zorgen, terwijl ze ook in hun onmiddellijke behoeften voorzien’. Vraag hen naar hun 
antwoorden op de vragenlijst te kijken. Op welke punten kunnen zij zich verbeteren om
met een meer vooruitziende blik te leven – van meer verantwoordelijkheidsgevoel getuigen
en betere beheerders zijn van hun huidige financiën?

Jongevrouw Vraag de jongevrouw die u daarvoor gevraagd hebt om te vertellen over de verschillende
soorten werk die ze gedaan heeft. Vraag haar om uit te leggen hoe ze het verdiende geld
gebruikt.

• Hoe helpt het werk dat deze jongevrouw doet haar om zich voor te bereiden op de 
toekomst?

Vraag de jongevrouwen om verstandige, nuttige manieren voor te stellen waarop ze het
geld dat ze verdienen, kunnen gebruiken.

• Noem enkele goede manieren om geld te sparen.

• Welke aankopen zijn verstandig en zuinig?

Laat een grootboek of een schrift zien. Vraag de jongevrouwen om te kijken naar de voor-
beeldbegroting op hun uitreikblad.

Leerkracht Wijs erop dat het nauwkeurig bijhouden van onze inkomsten en uitgaven een essentieel
onderdeel is van goed geldbeheer. Als we de verantwoordelijkheid voor onze financiën op
ons nemen, moeten we een of ander boek of schrift hebben waarin we onze inkomsten en
uitgaven optekenen. Die boekhouding is nuttig bij het beheren van ons geld. Er zijn 
verschillende manieren van boekhouden, maar ze hebben gemeen dat ze ons belangrijke
gegevens verschaffen.

Wijs op het begrotingsvoorbeeld. Leg uit dat je daarmee bij kunt houden wat je verdient en
je uitgaven kunt beheersen.

• Hoe kan het bijhouden van zo’n eenvoudige boekhouding je helpen de verantwoorde-
lijkheid voor je financiën te dragen? (Je weet altijd waar je geld aan uitgegeven is; hoeveel
je hebt; wanneer je het hebt ontvangen, uitgegeven of gespaard; en of je binnen je begroting
leeft.)

• Wat kan er nog meer voortkomen uit de gewoonte er een goede boekhouding op na te
houden?

Financiële verantwoordelijkheid dragen helpt ons om zelfredzaam te worden

Leerkracht Vertel dat de kerkleiders ons de raad geven onafhankelijk en zelfredzaam te worden door
ons financieel verantwoordelijk te gedragen, ondanks economische problemen om ons
heen. Lees en bespreek de volgende citaten.

Citaten ‘De Heer wil dat zijn heiligen vrij en onafhankelijk zijn in de kritieke dagen, die voor ons
liggen. Maar niemand is waarlijk vrij als hij zich in financiële slavernij bevindt’ (Ezra Taft
Benson, Conference Report, oktober 1973, blz. 90; of Ensign, januari 1974, blz. 69).

‘We moeten inzien dat financiële problemen de reden zijn voor veel verdriet en beslist een
belangrijke factor zijn bij gezinsproblemen en echtscheiding.

‘De Heer heeft ons gezegd dat als wij voorbereid zijn we niet zullen vrezen (zie LV 38:30).
Wat een zegen is het vrij te zijn van financiële angst’ (Franklin D. Richards, Conference
Report, april 1979, blz. 55; of Ensign, mei 1979, blz. 38).

Bespreking • Welke eigenschappen moeten we ontwikkelen, naast het aanleren en in praktijk brengen
van de beginselen van goed geldbeheer, om financieel verantwoordelijk te worden? Nadat
de jongevrouwen op deze vraag hebben gereageerd, schrijft u de volgende drie eigenschap-
pen op het bord en bespreekt ze met gebruik van het verschafte materiaal.

1. Pas zelfdiscipline toe. We worden herhaaldelijk aangespoord om schulden te vermijden en
onze verlangens niet toe te staan dat onze uitgaven de grenzen van onze inkomsten
overschrijden. Er is discipline voor nodig om tiende en andere gaven te betalen, regelma-
tig te sparen en binnen een begroting te leven.

Citaat ‘De sleutel van het minder uitgeven dan we verdienen is heel eenvoudig – hij wordt 
zelfdiscipline genoemd. Vroeg of laat moeten we allen leren onszelf, onze begeerten en 
onze economische verlangens te beheersen’ (N. Eldon Tanner, Conference Report, 
oktober 1979, blz. 119; of Ensign, november 1979, blz. 81).
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• Hoe kan het begroten van onze inkomsten ons helpen zelfdiscipline te ontwikkelen?

Teksten 2. Wees onzelfzuchtig. De Schriften geven ons waardevolle raad over dit onderwerp. Lees de 
twee volgende teksten en markeer ze: LV 68:31; Jakob 2:18–19.

Bespreking • In welk opzicht kan tiende en andere gaven betalen ons helpen deze schriftuurlijke 
raad op te volgen? Welke goede mensen of organisaties zijn er in onze gemeenschap 
die onze financiële steun verdienen?

Verhaal 3. Ga oordeelkundig te werk

Een vrouw, die plotseling weduwe werd, vertelt hoe belangrijk het is dat jongevrouwen
al vroeg leren hoe ze hun persoonlijke financiën moeten beheren.

‘Ik vind niet dat een werkende moeder een ideale situatie is, maar onder bepaalde
omstandigheden moet je je nu eenmaal op de toekomst van je gezin concentreren. Ik heb
er voor gezorgd dat mijn dochters zich hebben voorbereid om zonodig de financiële 
verantwoordelijkheid voor hun gezin op zich te nemen. Ik heb mijn zoons altijd 
aangemoedigd, toen ze met jongevrouwen uitgingen, naar een jongevrouw te zoeken,
die in staat is haar kinderen alleen groot te brengen’ (Maren E. Hardy, Church News van
10 juli 1982, blz. 7).

Bespreking • Hoe kunnen deze suggesties ons helpen ons geld goed te beheren en onze toekomst te
plannen?

• Waarom is het belangrijk dat we leren financieel op eigen benen te staan?

Praktijkgevallen Vraag de klas vast te stellen welke van deze drie eigenschappen de jongevrouwen in de
volgende gevallen moeten ontwikkelen en uitoefenen. Wat had elke jongevrouw kunnen
doen om de problemen te vermijden en haar financiële onafhankelijkheid te verbeteren?

1. Christine had altijd willen doorstuderen, maar ze moest haar plannen veranderen toen
ze inzag dat ze daar niet genoeg geld voor had.

2. De ouders van Carina hebben haar gevraagd haar deel aan de maandelijkse vastengave
bij te dragen, maar ze was vastbesloten een pas uitgekomen cd te kopen.

3. Marieke had haar moeder verteld dat ze de helft van haar muzieklessen zou betalen, 
als haar ouders de andere helft wilden bijleggen. Ze kon haar belofte slechts twee maan-
den volhouden en was daarna niet meer in staat haar betalingen te doen.

4. Sara besloot dat nu de school deze maand weer begon, zij haar tiende pas volgende
maand zou betalen, aangezien ze dan niet zoveel onkosten zou hebben.

5. Rita wilde een nieuwe jurk kopen voor het huwelijksfeest van een vriendin, maar ze ont-
dekte dat ze niet genoeg geld had voor zowel een jurk als een cadeau voor het 
bruidspaar, dus ze vroeg haar ouders of ze het cadeau met hun credit card kon kopen.

6. Jeanne besteedde het geld dat ze over had aan snacks en snoep. Ze klaagde dikwijls dat
ze te weinig geld had voor kleren, make-up en andere schoonheidsartikelen.

Tot slot

Leerkracht Herinner de jongevrouwen eraan hoe belangrijk het is dat ze leren zelf voor hun geld 
verantwoordelijk te zijn. We kunnen leren onze financiële middelen verstandig te beheren
en daarmee zowel nu als in de toekomst persoonlijke rampen te voorkomen. We kunnen
zelfredzaam worden zonder financiële vrees, de vreugde smaken van onze eigen 
bezittingen te hebben, en het geluk en de veiligheid voelen die voortvloeien uit leven met
een vooruitziende blik.

Toepassing van de les

Moedig de jongevrouwen aan om een schrift of grootboek aan te schaffen om hun financiën
bij te houden. Stel voor om het uitreikblad mee naar huis te nemen, dat met hun ouders 
te bespreken, en hun hulp in te roepen om te leren de verantwoordelijkheid voor hun per-
soonlijke financiën te gaan dragen.
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Verwachte inkomsten
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Loon

Eigen verdienste

Diversen

Totaal

Verwachte uitgaven

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Tiende

Vastengaven

Spaargeld

Kleding

Hulp aan familie

Cadeaus

Diversen

Totaal
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Financiële verantwoordelijkheid dragen
1. Wat doe ik om geld te verdienen?

2. Hoeveel verdien ik of hoeveel zakgeld krijg ik?

3. Waaraan besteed ik het geld dat ik verdien?

4. Hoeveel spaar ik en waar bewaar ik mijn spaargeld?

5. Ben ik iemand geld schuldig? Hoeveel?

6. Hoeveel besteed ik alleen aan mezelf en hoeveel besteed ik aan anderen?

7. Welke vaardigheden ontwikkel ik om me te helpen het geld dat ik nodig heb voor de toekomst, te verdienen?

8. Houd ik mijn financiën bij?

Mijn begroting



Een verheffend milieu Les

47

DOEL Elke jongevrouw ernaar laten streven een verheffend woonmilieu te ontwikkelen, zowel nu
als in de toekomst.

VOORBEREIDING 1. Platen 22 t/m 24: een kerkgebouw; een huis; en een geografische lokatie. Al die platen 
bevinden zich achterin dit boek.

2. Naar keuze: Maak een poster van de definitie van milieu (zie de inleiding van deze les).

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

Inleiding

Platen en bespreking Laat de platen van de verschillende soorten milieus zien. Vraag de klas het woord milieu te
definiëren. Laat vervolgens de poster zien.

Poster Milieu: De omstandigheden en omgeving die het leven van een persoon of een gemeen-
schap beïnvloeden.

Leg uit dat we op veel aspecten van ons milieu geen enkele invloed kunnen uitoefenen.
Laat de jongevrouwen enkele van die aspecten noemen. Schrijf ze op het bord onder het
kopje ‘Buiten onze invloed’.

Bordbespreking De lijst kan de volgende aspecten bevatten:

Leerkracht Leg uit dat de factoren van ons milieu waar wij geen invloed op uit kunnen oefenen ons
dagelijks leven sterk beïnvloeden. Er zijn echter ook vele elementen in ons milieu, waar we
wel degelijk invloed op uit kunnen oefenen en waar we heel goed op behoren te letten.
Waar mogelijk moeten we ons milieu verbeteren.

Een goed milieu scheppen

Bordbespreking Vraag de jongevrouwen om aan te geven op welke aspecten van hun milieu ze wel invloed
kunnen uitoefenen. Schrijf hun ideeën op het bord onder het kopje: ‘Binnen onze invloed’.
Neem bijvoorbeeld de volgende punten op in de lijst:

Buiten onze invloed

Geografische ligging
Klimaat
Grootte en maatschappelijke positie 

van het gezin
Soort huis
Beroep van de ouders
Plaats in het ouderlijk gezin
Houding van de ouders
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Citaat Lees de volgende uitspraak voor:

‘Heiligen der laatste dagen hebben twee belangrijke verplichtingen ten opzichte van hun
milieu: 1. Voor zichzelf en hun gezin een zo heilzaam en opbouwend mogelijk milieu te
scheppen, zodat er minder kans bestaat dat een lid van het gezin door overtreding verloren
raakt; en 2. Boven elk nadelige milieu uit te stijgen, waarmee zij in de loop van deze 
sterfelijke proeftijd geconfronteerd kunnen worden. (. . .)

‘De heiligen behoren vrede en liefde in hun gezin te stichten; alleen maar deel te nemen
aan gezonde ontspanning; hun dagtaak in een zo schoon en heilzaam mogelijke omgeving
te verrichten; altijd met goed gezelschap om te gaan; en te trachten onder die omstandig-
heden en die invloed te leven die de geest van rechtschapenheid en geloof ademen. 
Voortdurende omgang met dingen die laag-bij-de-gronds en vulgair zijn leidt onvermijdelijk
naar ontering van de menselijke ziel’ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, blz. 229).

Vraag • Wat is volgens ouderling McConkie de belangrijkste verantwoordelijkheid die we ten
aanzien van ons milieu hebben?

Verhaal Vertel het volgende verhaal over hoe jongevrouwen een heilzaam milieu kunnen helpen
scheppen.

Carla en Jenny Lynn, twee zusjes, sliepen samen op een kamer. De kamer bevatte echter
twee heel verschillende milieus. Carla had posters van rock ’n roll-sterren en aantrekkelijke
mannen aan de muur aan haar kant van de kamer. Een radio speelde harde rockmuziek als
ze thuis was. De blauwe lamp wierp een vreemde gloed op de muur. Er lagen stapels 
kleren op de stoelen, op de ladenkast en over de kastdeur. Ze kon nauwelijks haar schoenen
vinden omdat het altijd zo’n rommel was onder in haar kast en onder haar bed. Haar vuile
was lag soms door haar schone kleren heen, tot ze ze nauwelijks van elkaar kon onder-
scheiden. Haar bed was maar zelden opgemaakt.

Jenny Lynn daarentegen had haar wanden behangen met schoolvlaggen en wimpels en
met foto’s van haar vrienden, vriendinnen en familie. Ze had een grote plaat van de tempel
aan de muur met kleine plaatjes van de Heiland en van de profeet, die ze in de kerk had
gekregen. Hoewel Jenny Lynn geen perfectioniste was, was haar kast gewoonlijk 
opgeruimd en maakte ze meestal haar bed op. Ze hield de gordijnen open om het zonlicht
zoveel mogelijk in de kamer te laten schijnen.

Bespreking Bespreek het verschil in milieu, dat elke jongevrouw om zich heen had geschapen.

• Welke invloed zou het milieu op de persoonlijkheid van de jongevrouwen hebben?

• Op hun studie?

• Op hun activiteit in de kerk?

• Op hoe ze met elkaar konden opschieten?

Geloofsartikel Laat uw klas het dertiende geloofsartikel voorlezen of opzeggen.

• Wat leren we uit dit geloofsartikel over wat voor milieu we zouden moeten proberen te
scheppen?

Tekst Laat de jongevrouwen Fil. 4:8 opzoeken en lezen.

Leg uit dat deze tekst en het dertiende geloofsartikel enkele deugden vermelden die
getrouwe heiligen der laatste dagen nastreven.

Buiten onze invloed

Geografische ligging
Klimaat
Grootte en maatschap-

pelijke positie van het
gezin

Soort huis
Beroep van de ouders
Plaats in het ouderlijk

gezin
Houding van de ouders

Binnen onze invloed

Vrienden
Hobby’s
Tijdsbesteding
Eigen houding
Soorten bekeken media-

presentaties
Hygiëne
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• Noem enkele zaken in het leven die liefelijk, eervol of prijzenswaardig zijn.

• Hoe kunnen we door die dingen een beter mens worden?

• Hoe kunnen we ze in onze persoonlijke omgeving opnemen?

• Hoe kunnen onze vrienden en vriendinnen ons helpen ze te vinden?

Verhaal Het volgende verhaal geeft aan hoe een jonge vrouw haar omgeving verbeterde:

Louise kwam uit een groot gezin. De tijden waren erg moeilijk en haar vader bracht maar
een laag inkomen thuis. Hun eenvoudige woning bestond uit slechts twee kamers met een
veranda aan de achterkant. Daar er maar twee bedden waren voor het hele gezin, 
sliepen Louise met haar elf broertjes en zusjes meestal op de vloer. Als het erg warm was
sliepen de jongens buiten of in een schuurtje achter het huis. Hoewel het leefmilieu van dit
gezin armoedig was, gebruikten de kinderen hun creativiteit en fantasie om hun huiselijk
leven mooi te maken.

Louise vertelt hoe ze in haar jonge jaren enthousiast naar elke donderdagavond uitkeek.
Dat was de avond waarop het haar beurt was met haar zusjes in het bed te slapen. 
Het was ook de avond waarop zij hun ‘orkestrepetitie’ hielden. Zonder echte muziekinstru-
menten koos elk zijn lievelingsinstrument in zijn verbeelding en brachten zij de avond door
met elk liedje dat ze maar kenden te neuriën of te zingen, terwijl ze het ritme op een 
denkbeeldige drum, viool, banjo, saxofoon, klarinet of contrabas speelden. Maar hun lieve-
lingsinstrument was de vleugel. De jongevrouwen gingen dan om beurten op een oude
stoel aan het voeteneinde van het bed zitten (het enige metalen ledikant in huis) en
gebruikten het dan als het klavier van hun denkbeeldige vleugel. Louise hield van die
piano. Geen enkele uitvoering van Bach of Beethoven werd ooit mooier gespeeld dan die
van haar, terwijl ze de denkbeeldige loopjes en toonladders op die denkbeeldige ivoren
toetsen speelde.

Pas vele jaren later, na de moeilijke jaren op school en toen ze eenmaal getrouwd was, 
kon Louise zich een echte piano veroorloven. Haar droom een echt muziekinstrument te 
bespelen, werd verwezenlijkt. En de vreugde grote pianisten en artiesten te horen, in het
bijzonder haar eigen dochters, die zelf uitstekende musici waren, was een grote voldoening
in haar leven. Het was de vervulling van een droom van een klein meisje dat in eenvoudige
omstandigheden leefde, maar dat een hart had, dat steeds naar schoonheid verlangde.

• Hoe schiep Louise schoonheid in haar milieu?

Slechte milieus mijden

• Wat is de tweede verantwoordelijkheid die ouderling McConkie noemde?

Leerkracht Vertel dat we ons als heiligen der laatste dagen soms in een milieu bevinden dat niet in
overeenstemming is met onze zedelijke normen. Het volgende verhaal is een manier om
dergelijke situaties te hanteren.

Praktijkgeval ‘Ik was eerstejaarsstudente toen ik op een koele zomeravond werd uitgevraagd door een
jongen die ik reuzeaardig vond. Ik kende hem niet erg goed, maar ik had grote bewonde-
ring voor hem.

Toen hij me kwam ophalen om naar de film te gaan, liepen we samen naar de bioscoop
omdat we geen eigen transport hadden. Daardoor hadden we fijn de gelegenheid elkaar wat
beter te leren kennen.

Toen begon de film. De eerste tien minuten ging alles goed, maar hoewel de film niet 
uitsluitend voor boven de veertien was, begon ik me steeds minder op mijn gemak te voelen.
De dialoog werd steeds gewaagder en ik kroop steeds dieper weg in mijn stoel.

En weet je wat hij deed? Hoewel we er nog maar pas waren, zei hij ‘Ik vind het geen goede
film. Vind je het erg als we weggaan?’ Hij maakte er geen drukte over. Hij stelde gewoon
voor om weg te gaan. Ik zal me dat uitje altijd blijven herinneren vanwege zijn integriteit.
Dat is de soort man met wie ik wil trouwen.’

Voeg hier nog talloze dergelijke verhalen aan toe en je hebt een alternatief, dat vele heiligen
der laatste dagen verkiezen: zich verwijderen, hun oren sluiten of de knop omdraaien als
een film, toneelstuk, de radio of televisie aanstoot geven’ (Kathleen Lubeck, ‘The Turn-off
Walk-out Factor’, New Era, juni 1981, blz. 26).

Bespreking • Wat waren de alternatieven in die situatie?

• In welk opzicht toonde hun beslissing weg te gaan dat zij respect voor elkaar hadden?
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• Wat zouden jullie in een dergelijke situatie doen?

• In welke andere soorten slechte milieus bevinden jongelui zich soms?

• Hoe kunnen we die situaties mijden of oplossen?

Tot slot

Leerkracht Vertel dat we een bijdrage kunnen leveren aan het scheppen van een positief milieu voor
onszelf, onze vrienden en familie. Het maakt niet uit of we wonen in een tent, een hut, 
een schuur, een groot stenen gebouw, of in paleis. Wat onze omstandigheden ook zijn, 
we behoren alles te doen wat we kunnen om slechte invloeden te overwinnen en een ver-
heffend milieu te scheppen in onze omgeving.

Toepassing van de les

Vraag de jongevrouwen om hun eigen kamer en andere plaatsen in huis eens te bekijken
om te zien op welke punten ze hun milieu zouden kunnen verbeteren. Stel voor dat ze al
het mogelijke doen om hun thuis zo plezierig en opbouwend mogelijk te maken.
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Leren leiding geven



Les Contactvaardigheid 
48 bij het leiding geven

DOEL Elke jongevrouw een doeltreffender leidster laten worden door haar contactuele vaardig-
heden te laten leren.

VOORBEREIDING 1. Maak voor elke jongevrouw een kopie van het uitreikblad aan het eind van deze les.

2. Plan de inleidende demonstratie met de klaspresidente. Hiervoor hebt u het volgende
nodig: een blinddoek, een doek om voor de mond te binden, watjes voor de oren en een
stuk touw. Vraag de klaspresidente bereid te zijn haar gevoelens over deze ervaring aan
het eind van de les te uiten.

3. Geef verscheidene jongevrouwen de opdracht om manieren te bespreken waarop ze
thuis, in de kerk, op school of elders een leidster zijn geweest. Laat hen uitleggen hoe die
leiderservaringen hen, en andere mensen, tot zegen zijn geweest.

4. Schrijf de tekstverwijzingen en citaten uit het derde onderdeel van deze les op afzonder-
lijke blaadjes papier.

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

Inleiding

Demonstratie Zet aan het begin van de klas de klaspresidente vooraan op een stoel met een blinddoek voor,
watjes in haar oren, een doek voor haar mond en aan handen en voeten gebonden. 
Begin uw les, zonder enige aandacht aan haar te besteden, door op dictatoriale toon aan te
kondigen dat er enkele dingen zijn, die u de klas wilt laten doen. Bijvoorbeeld: ‘We hebben
vandaag een belangrijke les. Hiervoor moeten jullie allemaal je stoelen precies op een rij
zetten. Leni, ga naast Hanneke zitten. Marijke ga op de achterste rij zitten. Nu moeten jullie
allemaal kaarsrecht zitten, met beide voeten op de vloer. Wees doodstil.’ Reageer op geen
enkele opmerking, die gemaakt wordt. Blijf hen terechtwijzen. Geef de klas geen keuze in
hun activiteiten en reageer op geen enkele opmerking uit de klas.

Zeg na deze korte demonstratie: ‘Ik heb zo het gevoel dat jullie mijn manier van aanpakken
niet prettig vinden. Ik geef de leiding dus maar over aan de klaspresidente.’

Het is duidelijk dat ze niets kan doen omdat ze vastgebonden is en een doek voor haar
mond heeft. Ze zou kunnen proberen wat geluiden of bewegingen te maken, maar ze ziet
al gauw dat het geen nut heeft. Neem nu de blinddoek e.d. weg.

Bespreking Stel de volgende vragen:

• Waarom vonden jullie de wijze waarop ik de klas leidde niet prettig?

• Waarom was de klaspresidente niet in staat ons te leiden? (Ze kon niet met ons commu-
niceren.)

• Wat laat deze demonstratie ons zien met betrekking tot leiderschap? (De juiste soort
communicatie is nodig. Leiders moeten bereid en in staat zijn om te communiceren met de
mensen die zij leiden.)

We kunnen allen leidsters zijn

Bordbespreking Vraag de klasleden om enkele eigenschappen te noemen die een leidster nodig heeft. 
Schrijf de ideeën op het bord. Ze zouden de volgende eigenschappen kunnen noemen:
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• Waarom zijn die eigenschappen belangrijk voor een leidster?

• Noem enkele manieren waarop je thuis een leidster kunt zijn. (Een voorbeeld zijn, jongere
broers en zussen iets leren, een beurt nemen om de gezinsavond te leiden.)

• Noem enkele manieren waarop je een leidster kunt zijn in de kerk.

Laat de aangewezen jongevrouwen hun ervaringen met leiding geven vertellen.

• Noem enkele manieren waarop je op school of elders een leidster kunt zijn.

Wijs erop dat we allen ooit een leidster zullen zijn op een van die drie gebieden, en waar-
schijnlijk zelfs alledrie. Leiderskwaliteiten ontwikkelen is belangrijk voor alle klasleden.

Contactuele vaardigheden zijn het fundament voor een goed leiderschap

Leerkracht Wijs op de leidsterseigenschappen op het bord. Vertel dat al deze eigenschappen belangrijk
zijn voor leidsters, maar dat de klas zich nu alleen concentreert op contactuele vaardigheden.
De inleidende activiteit liet twee dingen zien over communicatie:

1. Negatieve of eenzijdige communicatie is geen goed leiderschap.

2. Om leiding te geven, moet je kunnen communiceren.

Vertel dat goede contactuele vaardigheden een goed fundament voor leiderschap vormen.

Vraag de jongevrouwen een definitie van communicatie te geven. Breng naar voren dat het
een tweezijdig proces is van ideeën, een houding, inlichtingen en gevoelens uitwisselen.

Teksten Deel de volgende teksten en het citaat uit. Laat de jongevrouwen die voorlezen en daaruit
de sleutels voor goede communicatie halen. Schrijf de sleutels op het bord.

Ef. 4:15

1 Kor. 14:9

2 Ne. 31:3

Ef. 4:31

Jak. 3:2

Spr. 15:1

Ouderling Jacob de Jager heeft eens verteld dat president Marion G. Romney hem na een
lange vergadering vroeg hoe hij al dat geïnspireerde materiaal, dat hem gegeven was, ging
onderrichten. Ouderling de Jager zei: ‘Ik ga het zo onderrichten dat iedereen het begrijpt.’

President Romney antwoordde: ‘Dat is niet genoeg. U moet het zo onderrichten dat 
niemand het verkeerd begrijpt’ (Conference Report, oktober 1978, blz. 101; of Ensign,
november 1978, blz. 67).

Een leidster is iemand die –

• luistert
• geen onredelijke eisen stelt
• met ons communiceert
• andere mensen laat meedoen
• liefde en belangstelling toont
• niet alleen doet wat ze zelf wil
• openstaat voor andere mensen
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Bespreking Leg uit dat we niet alleen in staat moeten zijn om onze eigen boodschap duidelijk over te
brengen, maar ook om goed naar andere mensen te luisteren. Bespreek de volgende vragen
met de jongevrouwen:

1. Waarom horen we soms niet wat iemand eigenlijk zegt? (We luisteren niet goed; 
onze gedachten zijn ergens anders; we proberen alvast een antwoord te bedenken; 
we denken te weten wat de ander gaat zeggen; we zijn het oneens met wat de ander zegt;
we hebben geen respect voor de spreker; we hebben zelf zoveel te zeggen.)

2. Waarom horen we soms wat iemand zegt, maar begrijpen niet wat hij of zij bedoelt?
(Gevoelens zijn moeilijk over te brengen; soms luisteren we alleen maar naar woorden,
niet naar gevoelens; woorden of zinnen hebben verschillende betekenissen voor 
verschillende mensen.)

Bespreking Bespreek manieren waarop je laat zien dat je luistert – gelaatsuitdrukkingen, gebarentaal
(bijvoorbeeld, knikken met het hoofd), oogcontact, iemand vragen of we haar goed 
begrepen hebben.

Leiderschap is liefde in praktijk brengen

Bespreking Leg uit dat een van de grote boodschappen die de Heiland voor ons had, was dat we elkaar
moeten liefhebben.

• Hoe betonen we liefde door te luisteren? (Als je iemand echt liefhebt, zul je bereid zijn
naar hem of haar te luisteren. Door liefde kunnen wij met ons gevoel naar een ander 
luisteren.)

• Wat voel je je wanneer je weet dat iemand oprecht probeert te begrijpen hoe je je voelt en
wat je bedoelt?

Bord Herinner de jongevrouwen eraan dat het belangrijkste dat ze op een ander kunnen 
overbrengen, hun liefde en belangstelling voor hen is. Schrijf de volgende twee uitspraken
op het bord:

‘Liefde is de universele taal.’

‘Leiderschap is liefde in praktijk brengen.’

Vraag de jongevrouwen om te bespreken hoe die denkbeelden hen kunnen helpen om
betere leidsters te worden.

Ervaring Vraag de klaspresidente hoe ze zich voelde toen ze vastgebonden was en een monddoek
om had. Ze kan bijvoorbeeld zeggen dat het onmogelijk was om te communiceren, 
dat ze zich gefrustreerd voelde, of dat ze niet kon functioneren in haar roeping. Laat haar
die situatie vergelijken met hoe prettig ze zich voelt wanneer ze wèl in staat is om met de
andere klasleden te communiceren en zij daarop reageren.

Leerkracht Leg uit dat iedereen gelegenheden krijgt om andere mensen te leiden en hen te dienen. 
We laten andere mensen zien dat we om ze geven en ze liefhebben door de manier waarop
we met hen praten en naar hen luisteren. Door goede communicatietechnieken toe te 
passen, worden we betere leidsters en krijgen we meer vreugde uit ons werk in de kerk.

Toepassing van de les

Vraag elke jongevrouw om tijdens de komende week op haar contactuele vaardigheden te
letten. Deel de kopieën van de uitreikbladen uit. Vraag de jongevrouwen om gedurende de
komende week elke avond de vragen door te nemen.

Spreek de waarheid in liefde
Kies woorden die gemakkelijk te begrijpen zij
Gebruik eenvoudige woorden
Vermijd boosheid en kwaadsprekerij
Vermijd beledigende opmerkingen
Spreek op vriendelijke toon zodat niemand zich ergert
Vermijd misverstanden
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Contactuele vaardigheden in leiderschap
Geef jezelf elke avond punten voor je antwoorden op de volgende vragen:

Altijd Meestal Soms Nooit

Heb ik in liefde de waarheid ■ ■ ■ ■
gesproken?

Heb ik woorden gekozen die de ■ ■ ■ ■
luisteraar makkelijk begreep?

Heb ik boosheid en kwaadsprekerij ■ ■ ■ ■
vermeden?

Heb ik beledigende opmerkingen ■ ■ ■ ■
vermeden?

Heb ik goed geluisterd? ■ ■ ■ ■
Heb ik geprobeerd ook de gevoelens ■ ■ ■ ■
te begrijpen?

Heb ik geprobeerd de ander te laten ■ ■ ■ ■
merken dat ik actief luisterde?

Heb ik mijn liefde en belangstelling ■ ■ ■ ■
voor de ander overgebracht?
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Les Gehandicapten waarderen
49 en aanmoedigen

DOEL Elke jongevrouw leert de bijdragen te waarderen van gehandicapten en andere mensen met
beperkingen.

VOORBEREIDING 1. Schrijf of typ het woord VERSCHILLEN heel groot, en maak een kopie voor elke 
jongevrouw.

2. Neem een potlood of pen mee voor elk klaslid.

We kunnen gehandicapten begrijpen

Leerkracht Leg uit dat we allemaal meer op elkaar lijken dan dat we verschillend zijn.

• Noem enkele overeenkomsten tussen ons allemaal. (We hebben allemaal voedsel nodig,
kleding en onderdak; we hebben liefde nodig; we willen onze talenten ontwikkelen; 
we willen andere mensen dienen.)

• Noem enkele verschillen. (We hebben verschillende interesses, vaardigheden en 
levensomstandigheden.) Wijs erop dat sommige mensen bovendien van ons verschillen
door een handicap.

Deel de potloden of pennen uit, en de kopieën van het woord VERSCHILLEN.

Daag de jongevrouwen uit om de letters van het woord over te trekken met de hand waar-
mee ze gewoonlijk niet schrijven. Zeg dat ze het nauwkeurig moeten doen, maar bovendien
zo snel als ze kunnen. Dat moeten ze moeilijk vinden en slechts langzaam kunnen 
uitvoeren. Geef ze een tijdslimiet en moedig ze aan om zich te haasten. Geef hen die het
goed doen een complimentje. Zet de achterlopers onder druk.

• Hoe voel je je wanneer je onder druk werkt aan een taak die vaardigheden vereist die je
niet hebt?

Leg uit dat dit precies is hoe iemand met leermoeilijkheden zich voelt op school en in de kerk.

Tekstbespreking Laat een jongevrouw Johannes 13:34–35 lezen.

• Hoe weten andere mensen dat wij discipelen van Christus zijn?

Leg uit dat er overal om ons heen mensen met handicaps en andere beperkingen zijn.
Sommige beperkingen zijn lichamelijk, andere geestelijk, en weer andere emotioneel. 
Sommige handicaps en beperkingen zijn makkelijk te zien; andere zijn onzichtbaar totdat je
de desbetreffende persoon goed leert kennen. Ons gedrag en onze houding zijn belangrijk
voor mensen met een handicap of beperking. We behoren hen te laten zien dat we om ze
geven, en we moeten niets doen dat hen in verlegenheid brengt of kwetst.

Wat kunnen we doen om mensen met een handicap of beperking te laten zien dat we ze
accepteren en om ze geven? (Kijk ze in de ogen, glimlach, buk je of hurk om op hun
gezichtshoogte te komen, praat met ze als met ieder ander.)

Leerkracht Leg uit dat Alice, een studente die haar gezichtsvermogen is kwijtgeraakt, eens heeft
gezegd: ‘Ik kan bijna alles wat een ander kan, maar ik heb andere hulpmiddelen nodig en
moet op een andere manier te werk gaan. Help me om de hulpmiddelen en methoden te
vinden. Doe niets voor me, maar help me om mijn vaardigheden te gebruiken.’

Moedig de klasleden aan om te praten met mensen die een handicap of beperking hebben.
Stel voor om hen te vragen wat hen helpt en wat niet.

Bespreek de volgende voorbeelden en vragen met de jongevrouwen:

Een meisje dat met beugels aan haar benen loopt, heeft het volgende gezegd: 
‘Wanneer ik door de gangen loop, lopen de mensen me voorbij zonder oogcontact te maken.
Het lijkt of ze zeggen: “Ik kan niets doen aan wat er mis met jou is, dus ik doe net alsof jij
en je probleem er niet zijn.”’

Voorbeelden 
en bespreking

Activiteit 
en bespreking
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• Wat kunnen we doen in plaats van mensen met een zichtbare handicap te mijden? 
(We zijn allemaal van nature nieuwsgierig naar dingen die we niet kennen. We moeten
mensen naar hun handicap vragen en ons niet schamen om ze te laten merken dat we er
benieuwd naar zijn of ons ervoor interesseren.)

Een jongen met een intellectueel gebrek heeft eens gezegd: ‘Iedereen praat om mij heen,
aan mijn ouders of vrienden vragend wat ik ergens van vind. Waarom praten ze niet
gewoon met mij wanneer ik daar sta, in plaats van te vragen: “Zou Jerry dit willen?”’

• Hoe kunnen we zo iemand anders behandelen?

Een jonge vrouw met een gehoorstoornis heeft eens gezegd: ‘De mensen begroeten me,
maar haasten zich dan verder. Ik zou het echt fijn vinden als iemand een gesprek met me
zou beginnen. Als iemand me aankijkt en duidelijk spreekt, en zijn mond niet bedekt, 
kan ik heel goed liplezen. Ik kan ook een antwoord geven dat je kunt begrijpen. Met elkaar
praten – zo beginnen vriendschappen.’

• Hoe zou je beter met zo iemand kunnen communiceren?

Beklemtoon dat we altijd behoren te proberen om mensen met een handicap of beperking
net zo te behandelen als we ieder ander zouden behandelen. Het is uiterst belangrijk om te
onthouden dat we meer op elkaar lijken dan dat we van elkaar verschillen.

Bord Leg uit dat sommige mensen negatieve, kwetsende termen gebruiken wanneer ze het over
handicaps hebben. Schrijf de volgende zinnetjes op het bord en bespreek hoe daarin 
vermeden wordt gehandicapten te kwetsen of in verlegenheid te brengen.

• Iemand in een rolstoel.

• Iemand die met krukken, beugels of een looprek loopt.

• Iemand met een geestesziekte of emotionele stoornis.

• Iemand met een intellectueel gebrek.

• Iemand die doof is of gehoorgestoord.

• Iemand met een spraakgebrek.

We moeten geen omschrijvingen gebruiken die aangeven dat mensen die geen handicap
hebben ‘normaal’ zijn. We moeten hen gewoon mensen zonder handicaps noemen.

Mensen met een handicap waarderen en dienen

Verhaal Vertel het volgende ware verhaal over Jenny Ireland:

‘Hallo! Dit is Jenny, van Radio Halton. Ben je blij en klaar om te luisteren? Ik heb fantastische
plannen voor vandaag. Maar laten we eerst naar wat muziek luisteren.

‘Met die opgewekte boodschap worden de patiënten in Halton General Hospital in Runcorn
(Engeland) begroet wanneer ze afstemmen op Jenny Ireland (17), die enkele uren per 
week hun discjockey is.

‘Jenny stuurt de ziekenhuispatiënten boodschappen van hoop en troost over de radiogolven.
Maar veel van die patiënten beseffen niet dat Jenny de ingewikkelde radioapparatuur 
zonder armen bedient. (. . .)

‘“Ik wil ieders vriend zijn”, geeft ze toe. “Mijn grootste wens is een eigen radioprogramma
te hebben en iedereen met mijn uitzendingen te bereiken. Op die manier kan ik een 
uitwerking hebben op veel levens.”

‘En die uitwerking heeft ze nu al. Niets is een te grote hindernis voor haar. Ze heeft zelfs
een landelijke onderscheiding voor lichamelijke prestaties gehaald, waardoor ze een 
verbazend voorbeeld was voor haar schoolvrienden en -vriendinnen. De laatste hike in
Snowdonia (Wales) was uitputtend – dagenlang over de bergen trekken in allerlei 
weersomstandigheden, met alleen een kompas en een kaart ter oriëntatie. Jenny heeft ook
in één knie geen gewrichtsbanden, wat problemen oplevert. Maar louter vastberadenheid
houdt haar op de been. (. . .)

‘Door Jenny’s sociale aard bereikt ze anderen en is ze in staat haar sterke getuigenis van het
evangelie van Jezus Christus te geven. Het maakt haar niet uit aan wie ze haar getuigenis
geeft.

‘Jenny weet ook hoe ze een ander het gevoel moet geven dat hij of zij bijzonder is — 
zelfs mensen die in verlegenheid gebracht worden door haar handicap.
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‘“Soms wijzen kinderen naar me en praten achter mijn rug over me of maken me belachelijk.
Maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik lach er alleen maar om. Dat ik geen armen heb, vind
ik geen probleem. Als ik in mezelf geloof, kan ik net zoveel als een ander.

‘“Er is geen medische verklaring voor het feit dat ik zo geboren ben. Het is niemands
schuld. Ik heb in het seminarie veel over mezelf geleerd. Ik heb het gevoel dat ik wat te doen
heb, en mijn handicap is geen beproeving maar een manier om anderen te helpen. 
Ik word er zelf sterker en geduldiger door en het bevordert een nauwe gezinsband.” (. . .)

‘“Natuurlijk zijn er weleens dagen waarop ik terneergeslagen ben en medelijden heb met
mezelf,” geeft Jenny toe, “maar mijn ouders hebben me geleerd dat mijn Hemelse Vader mijn
beste vriend is en dat Hij altijd voor me klaar staat als ik Hem nodig heb.” (. . .)

‘De school heeft Jenny de nodige hindernissen opgeleverd. Maar door de programma’s van
de kerk, en liefhebbende ouders en leiders, is haar zelfvertrouwen gestegen, zodat niets
haar vooruitgang nog kan tegenhouden’ (Anne C. Bradshaw, ‘De ether bedwingen’, De Ster,
april 1992, blz. 11–12).

Bespreking • Op welke manieren verrijkt Jenny het leven van andere mensen? (Ze geeft haar getuige-
nis van het evangelie, blijft opgewekt en positief, helpt andere mensen om haar handicap te
begrijpen, helpt andere mensen door in een ziekenhuis te werken, en doet ondanks haar
handicap aan allerlei activiteiten mee.)

Leg uit dat mensen met een handicap of beperking, net zo goed als mensen die geheel
gezond zijn en geen lichamelijke of andere beperkingen hebben, hulp van andere mensen
nodig hebben met dingen die zij zelf niet kunnen.

• Hoe kunnen we mensen met een handicap of beperking helpen? Wat voor hulp kunnen
ze nodig hebben?

Enkele voorbeelden van goede antwoorden:

• Hulp met lezen of meedoen in de klas op school of in de kerk.

• Vragen of ze meegaan naar school- of kerkactiviteiten, en bij ze zitten in de klas.

• Hulp met omgangsvormen en etiquette leren.

• De desbetreffende persoon, of zijn of haar ouders, vragen naar de aard van de handicap
of beperking en hoe je kunt helpen. Als de desbetreffende persoon bijvoorbeeld een aanval
krijgt, wat moet je dan doen?

Tot slot

Beklemtoon dat alle mensen in veel opzichten hetzelfde zijn. We moeten manieren vinden
om vriendschap te sluiten met hen die een handicap of beperking hebben, hen helpen om
hun dromen te verwezenlijken, en we behoren hun gaven te respecteren. We moeten
bovendien deze raad van de Heiland toepassen: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander
liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt’ (Johannes 13:34).

Toepassing van de les

Vraag de jongevrouwen om gezamenlijk of individueel het volgende te doen:

• Een jonge vrouw op school of in de kerk bedenken die een handicap of bijzondere
behoefte heeft.

• Je extra inzetten om haar te helpen en te betrekken bij je activiteiten.

• Inzien welke bijzondere bijdragen zij kan leveren en haar helpen mee te doen op school,
in de kerk of elders.
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Voor de leerkracht: Lessen samenstellen Les

uit conferentietoespraken 50

De woorden van de hedendaagse profeten zijn uitstekend materiaal om een les uit samen
te stellen. Kies toespraken uit recente conferentieverslagen in De Ster. Het voorbereiden en
geven van deze lessen zal u in staat stellen leiding van de Geest te ontvangen, zodat u in
concrete behoeften van de jongevrouwen kunt voorzien. U vertelt de jongevrouwen vooraf
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.

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 ter voorbereiding:

1. Stel onder gebed vast welk evangeliebeginsel of thema in de gekozen toespraak behan-
deld 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 aankwe-
ken, of gemotiveerd worden om hun gedrag te veranderen.

3. Organiseer het lesmateriaal. Zoek naar andere teksten die het materiaal verduidelijken.
Vraag de mediathecaris om geschikte visuele hulpmiddelen.

4. Schrijf vragen op over passages en teksten uit de toespraak. Wat wordt daar in feite
gezegd? Pas ze op de jongevrouwen toe (zie 1 Nephi 19:23).

5. Kies een lesmethode waardoor de jongevrouwen actief bij de les betrokken worden; deel
ook opdrachten uit. In Onderwijzen – geen grotere roeping (33043 120) worden verschil-
lende lesmethoden toegelicht.

Bij de voorbereiding van een les uit een toespraak kan het volgende schema nuttig zijn:

Titel van de toespraak: ____________________________________________________________

Evangeliebeginsel of thema: _______________________________________________________

Aanvullende punten: _____________________________________________________________

1. Leid het evangeliebeginsel en de aanvullende punten in.

• Schrijf het evangeliebeginsel en de aanvullende punten op het bord. Gebruik aan-
schouwelijk onderwijs, verhalen, platen of denkvragen om de les in te leiden.

2. Presenteer de kern van de les:

• Zoek de teksten uit de toespraak op en bespreek ze. Gebruik ook aanvullende teksten.

• Bespreek wat de Heer en zijn profeten over het evangeliebeginsel hebben gezegd.

• Stel vragen over citaten uit de toespraak. Vertel verhalen en voorbeelden uit de toe-
spraak om het desbetreffende evangeliebeginsel te illustreren.

• Bespreek hoe het naleven van het beginsel ons geloof kan vergroten en ons kan helpen
juiste beslissingen te nemen en onze problemen op te lossen.

• Stel vragen en leid besprekingen die de jongevrouwen zullen helpen om het evange-
liebeginsel toe te passen.

• Nodig de klasleden uit om te vertellen wat ze vinden van het besproken onderwerp en
er eventueel hun getuigenis van te geven. Voeg daar uw mening en getuigenis aan toe.

3. Besluit met een samenvatting van wat u onderricht hebt.

• Getuig van de waarachtigheid van de onderwezen evangeliebeginselen en van de
waarde die ze voor u hebben.
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