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Inleiding 

ALGEMENE 
INFORMATIE 

Onderverdeling 
in afdelingen 

Hulpbronnen 

Deze cursus is bestemd voor de jongevrouwen van twaalf tot en met zeventien jaar. Door 
het bestuderen van de stof zal elke jongevrouw het plan dat de Heer voor haar heeft, beter 
leren begrijpen. Zij zal ook beter in staat zijn om op grond van de evangeliebeginselen haar 
persoonlijke beslissingen te nemen en het evangelie te kiezen als basis van haar gedrag. 
Ouderling M. Russell Ballard heeft de volgende raad gegeven: 'Leerkrachten doen er goed 
aan de Schriften en het lesmateriaal zorgvuldig te bestuderen, voordat zij naar ander mate-
riaal grijpen. Het gebeurt maar al te vaak dat leerkrachten van het goedgekeurde lesmate-
riaal afwijken zonder dat goed te hebben doorgenomen. Als de leerkracht naast de Schrif-
ten en het lesboek nog behoefte heeft aan ander materiaal voor de les, is het raadzaam om 
eerst de kerkelijke tijdschriften te raadplegen'. (De Ster, oktober 1983, blz. 132-133.) 

Dit handboek is onderverdeeld in de volgende afdelingen: 
Leven als een dochter van God 
De taken vervullen die God je als vrouw gegeven heeft 
Je bijdrage tot het gezinsleven 
Meer kennis verwerven over het priesterschap 
Familiegeschiedenis en tempelwerk 
Betrokkenheid bij het zendingswerk 
Je geestelijke instelling vergroten 
Een deugdzaam leven leiden 
Lichamelijk gezond blijven 
Je sociale en emotionele ontwikkeling 
Een goed gebruik van je persoonlijke hulpbronnen 
Leiderskwaliteiten ontwikkelen 

In iedere afdeling worden beginselen behandeld die met het onderwerp in verband staan 
en ze worden dusdanig onderwezen, dat de jongevrouw de beginselen begrijpt en ze kan 
toepassen. Bepaal, als u deze onderwerpen gaat behandelen, welke behoeften er bij de 
jongevrouwen van uw klas bestaan. Stel uzelf daarvoor de volgende vragen: 
Met welke problemen hebben zij te kampen? 
Welke lessen over dit onderwerp hebben zij al gehad? 
Wat weten zij al over dit onderwerp? 
Welke les voorziet het beste in hun behoeften? 
Als u de behoeften van de jongevrouwen zorgvuldig hebt overwogen, bestudeert u de titel 
en het doel van de lessen om te bepalen welke les het beste in die behoeften voorziet. Door 
ruim van tevoren te plannen hebt u de zekerheid dat de jongevrouwen lessen uit alle afde-
lingen krijgen aangeboden en dat u ze volledige en evenwichtige lesstof biedt. 
Maak bij de voorbereiding van uw lessen gebruik van de volgende hulpbronnen: 
De Schriften. De basis van deze cursus zijn de Schriften. Kweek bij de jongevrouwen de 
gewoonte aan om elke week hun standaardwerken mee te brengen. 
Gebruik iedere week de Schriften in uw les. Als de tijd beperkt is of als de aandacht van 
de leerlingen verflauwt, kies dan alleen die teksten die het meest doeltreffend zijn. Door 
uw voorbereiding kunnen de Schriften bij uw lessen een machtig hulpmiddel worden. 
De jongevrouwen van uw klas moeten in bijna iedere les zelf uit de Schriften lezen. Moti-
veer ze door het stellen van vragen of door ze een probleem voor te leggen. Het zou goed 
zijn om de tekstverwijzingen op het bord te schrijven, zodat de jongevrouwen weten waar 
ze moeten zoeken. Het is aan te bevelen om eerst een vraag te stellen voordat u een tekst 
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laat lezen. Anders moeten uw leerlingen de tekst opnieuw lezen om de vraag te kunnen 
beantwoorden. Het kan voorkomen dat er een goed antwoord gegeven wordt zonder dat 
de tekst geraadpleegd is. Als dit gebeurt kunt u aanvullende vragen stellen om de leerlin-
gen ertoe te brengen alsnog de tekst te lezen, bijvoorbeeld: 'Hoe heeft Paulus dit gezegd?' 
of: 4Wat kunnen we nog meer uit deze tekst leren?' 

Voordat de jongevrouwen enthousiast de Schriften zullen gaan onderzoeken, zult u er zelf 
enthousiast over moeten zijn. Bereid uzelf voor door grondige studie, door gebed en door 
te mediteren over de passages waarover u het in de klas zult hebben. 
Onderwijzen, geen grotere roeping (33043 120) is een waardevolle hulpbron voor alle leer-
krachten. Dit boek bevat suggesties voor de voorbereiding van lessen, de geestelijke voor-
bereiding en lestechnieken, zoals rollenspel, gesprekken, het stellen van vragen, bordteke-
ningen, aanschouwelijk onderwijs en het betrekken van de leerlingen bij de les. Het bevat 
ook wenken voor het handhaven van de orde in de klas, de inrichting van het lokaal en het 
verbeteren van uw onderwijsbekwaamheid. Raadpleeg dit boek bij de voorbereiding van 
uw lessen. 
Kerkelijke tijdschriften. In de kerkelijke tijdschriften staan artikelen en verhalen die een aan-
vulling kunnen zijn op het lesmateriaal. 

DE INDELING Iedere les bestaat uit de volgende onderdelen: 
VAN DE LESSEN | ^oe\ Hierin staat omschreven welke begrippen u wilt overbrengen en wat u de 

jongevrouwen wilt laten doen als resultaat van de les. 
2. Voorbereiding. Hier wordt aangegeven wat u voor de les nodig heeft, zoals platen en 

uitreikbladen, en de opdrachten die u van tevoren moet geven. De meeste platen die u 
nodig hebt, bevinden zich achterin dit lesboek. De nummers tussen de haakjes geven aan 
dat die platen in de mediatheek verkrijgbaar zijn. Scheurt u geen platen uit dit boek. 
Uitreikbladen bevinden zich aan het eind van iedere les. U kunt deze voor de leerlingen 
kopiëren. Voor de meeste lessen hebt u de standaardwerken, krijt en een schoolbord 
nodig. 

3. Aanbevolen lesschema. De opmerkingen in de linkermarge geven aan welke 
onderwijsmethodes u kunt gebruiken. Dit onderdeel geeft verder aan wat er in deze les 
onderwezen dient te worden. Kies uit de gegeven informatie het materiaal en de metho-
des die in de beschikbare tijd kunnen voorzien in de behoeften van de jongevrouwen. 
(Zo nodig kan een les in meer dan één lesperiode behandeld worden.) 

De les zelf bevat de volgende onderdelen: 
a. Inleiding. Hierin vindt u suggesties over de manier waarop u de les kunt beginnen, en 

hoe u de belangstelling van de leerlingen kunt wekken. 
b. Lesonderdelen. In de diverse onderdelen van de les worden de belangrijkste begrippen 

behandeld. Gebruik bij ieder onderdeel de teksten, verhalen, citaten en activiteiten die 
in het lesboek worden aangegeven. 

c. Tot slot. Hierin staat een samenvatting van de les. Hier wordt ook aanbevolen om met 
de jongevrouwen te praten over hun gevoelens met betrekking tot het behandelde 
evangeliebeginsel en ze hun getuigenis te laten geven. 

d. Toepassing van de les. Hierin wordt een plan, een opdracht of een doel omschreven om 
iedere jongevrouw te helpen het behandelde beginsel in haar leven toe te passen. Als 
het mogelijk is, kunt u de jongevrouwen aan het begin van de volgende les de gele-
genheid geven om over hun ervaringen te vertellen. U zou kunnen zeggen: 'De vorige 
week hebben we het gehad over . Heb je het geprobeerd? Wat vond je 
ervan?' Als de jongevrouwen niet direct reageren, kunt u zeggen: 'Ik heb het gepro-
beerd, en ik heb gemerkt dat . ' Als u over uw positieve ervaringen vertelt, 
kunt u de jongevrouwen behulpzaam zijn bij het toepassen van de beginselen in hun 
leven. 

e. Voorgestelde activiteiten. Deze activiteiten staan in verband met de les. U kunt ze gebrui-
ken om een evangeliebeginsel verder uit te werken en beter te laten doordringen. 

De verhalen en de voorbeelden die in de lessen worden gegeven zijn bedoeld om de jonge-
vrouwen inzicht te geven in de manier waarop de behandelde evangeliebeginselen in hun 
dagelijks leven kunnen worden toegepast. Als u bidt bij de voorbereiding en bij het geven 
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van de lessen, kan het zijn dat u de ingeving krijgt de verhalen of de voorbeelden uit de 
les te vervangen en dat u uit uw eigen ervaring of uit andere betrouwbare bronnen put. 
Het zou kunnen zijn dat de jongevrouwen in uw klas zich daardoor meer aangesproken 
voelen. Houd daarbij wel het evangeliebeginsel dat u wilt onderwijzen in gedachten. 
Aanvullende verhalen moeten een middel zijn om het gestelde lesdoel te bereiken. 
Het is niet verplicht om de lessen te geven in de volgorde die het lesboek aangeeft. Het is 
wel de bedoeling dat in de loop van het jaar alle onderwerpen aan de orde komen. 

LESGEVEN AAN Houd in gedachten dat u lesgeeft aan jongevrouwen. U geeft niet zomaar een paar lessen. 
JONGEVROUWEN Bid om inspiratie, zodat u ze kunt stimuleren om al hun mogelijkheden als dochter van 

God tot ontwikkeling te brengen. 
Doeltreffend lesgeven vereist dat u iedere jongevrouw, haar ouders en het gezin waaruit ze 
komt, kent. Denk over iedere jongevrouw na. Probeer haar te zien zoals onze hemelse 
Vader haar ziet. Accepteer iedere jongevrouw op haar eigen niveau en wees haar behulp-
zaam bij haar groei in het evangelie. 
• Zorg dat u meer over iedere jongevrouw te weten komt. Stel uzelf de volgende vragen: 
• Waar heeft ze belangstelling voor? Wat zijn haar verlangens, talenten en doelen? 

• Wat is haar achtergrond? Wat zijn haar ervaringen thuis, in de kerk, op school, op haar 
werk, met haar leeftijdgenoten? 

• Wat zijn haar behoeften? 
• Hoe kan ik haar helpen? 
De beste manier waarop u iedere jongevrouw kunt helpen is haar behulpzaam 
te zijn bij het naleven van het evangelie. President Marion G. Romney heeft ons geadvi-
seerd: 'Het evangelie leren door het geschreven woord is niet genoeg. Het moet ook nage-
leefd worden. Het verkrijgen van kennis van het evangelie en het naleven ervan zijn eigen-
lijk van elkaar afhankelijk. Ze gaan hand in hand. Iemand kan het evangelie kennen en het 
niet naleven. Kennis van het evangelie verwerven we stap voor stap. We leren iets, en we 
zijn gehoorzaam aan wat we geleerd hebben. Dat gaat eeuwig zo door. Volgens dit patroon 
kunnen we tot een volledige kennis van het evangelie komen.' ('Records of Great Worth', 
Ensign, September 1980, biz. 4.) 

GEHANDICAPTE De Heiland heeft ons het voorbeeld gegeven in zijn mededogen met gehandicapte mensen. 
JONGEVROUWEN IN Toen Hij na zijn opstanding aan de Nephieten verscheen, zei Hij: 
DE GROEP OPNEMEN < H e b t g i j o o k z[e]^en onder u? Brengt hen hier. Hebt gij ook lammen, of blinden, of kreupe-

len, of verminkten, of melaatsen, of die verschrompelde ledematen hebben, of die doof zijn, 
of die enigerwijze lijdend zijn? Brengt hen hier, en Ik zal hen genezen, want Ik heb erbar-
men met u.' (3 Nephi 17:7.) 

U, als leerkracht in de kerk, heeft zeer zeker de mogelijkheid om erbarmen te tonen. U hebt 
waarschijnlijk geen professionele opleiding genoten, maar toch kunt u als leerkracht uw 
bezorgdheid en uw begrip tonen aan iedereen die gehandicapt is. U kunt iedere leerling 
zoveel mogelijk bij de leeractiviteiten betrekken. 
De beperkingen van gehandicapte leerlingen kunnen veroorzaakt worden door leermoeilijk-
heden, intellectuele defecten, taal- of spraakproblemen, het verlies van gezichtsvermogen, 
doofheid, gedrags- of sociale problemen, geestesziekte, spastische aandoeningen of chroni-
sche gezondheidsproblemen. Voor sommigen is het moeilijk om de taal te leren of om zich 
aan te passen aan de cultuur. Wat ook de omstandigheden van de leerlingen mogen zijn, ze 
hebben allemaal behoefte aan liefde en acceptatie, ze willen allemaal meer weten van het 
evangelie, ze willen allemaal goede resultaten bereiken en anderen helpen. 
Maak bij het onderwijs aan gehandicapte leerlingen gebruik van de volgende aanwijzingen: 
• Kijk verder dan de handicap en leer de persoon kennen. Wees ongedwongen, vriendelijk 

en hartelijk. 
• Zorg dat u te weten komt waar dit meisje goed in is en wat haar beperkingen zijn. 
• Leer de klasgenoten dat ze de ander moeten respecteren. Een gehandicapt meisje helpen 

kan voor de hele klas een leerzame ervaring zijn. 
• Ga op zoek naar de beste onderwijsmethodes door gesprekken met de ouders, met 

andere gezinsleden en, als dat mogelijk is, met de persoon zelf. 
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• Guarda al di la della menomazione per conoscere la persona che ne è afflitta. 
Comportati con naturalezza, cordialita e affetto. 

• Impara a conoscere le capacita oltre che le menomazioni di una persona. 

• Spiega ai membri della classe il loro dovere di rispettare i loro compagni. Aiutare una 
persona menomata oltre che un atto di amore cristiano puö essere un'esperienza proficua 
per l'intera classe. 

• Trova i migliori metodi per insegnare al membro della classe menomato consultando i 
suoi genitori, gli altri famüiari e, quando indicato, gli altri membri della classe. 

• Prima di invitare i membri della classe menomati a leggere, pregare o compiere altre 
azioni, interpellali in merito. Sottolinea le capacita e i talenti di ogni persona e cerca dei 
modi in cui ognuno possa partecipare sentendosi a suo agio e con successo. 

• Adatta il contenuto della lezione e Tambiente per soddisfare meglio le necessita dei 
membri menomati. 
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Leven als een dochter van God 



Les 

10 God de Vader 

DOEL Iedere jongevrouw zal haar hemelse Vader beter gaan begrijpen. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 1: Het eerste visioen (62470). Deze plaat bevindt zich achter in het lesboek. 
2. Naar keuze: maak een poster van de teksten en de eigenschappen die in het tweede deel 

van de les worden genoemd. 

3. Vraag iemand om lofzang 55, 'Hoe treff'lijk en groot', of lofzang 190, 'O, mijn Vader', te 
zingen, of het zingen van deze lofzangen te dirigeren. 

4. Vraag een paar jongevrouwen om verhalen, teksten of citaten naar eigen keuze voor te 
lezen of te vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Verhaal 

Plaat 

Inleiding 
Leg uit dat het volgende verhaal duidelijk maakt op welke problemen veel mensen stuiten 
als zij proberen om de ware aard van God de Vader te begrijpen. 
Ev, een negerjongen, groeide in de jaren vijftig op in de staat Georgia. Er waren maar wei-
nig dingen die hetzelfde bleven in het wisselvallige leven van Ev, maar op één ding kon hij 
elke week rekenen: zijn moeder riep dan alle leden van het grote gezin bij elkaar om naar 
de kerk te gaan. 

Toen Ev ongeveer veertien was begon hij een aantal leerstellingen van zijn kerk in twijfel te 
trekken. Hij werd vooral in verwarring gebracht door de manier waarop God beschreven 
werd. Hij vond het moeilijk zich een God voor te stellen zonder lichaam, lichaamsdelen of 
gevoel, die tegelijkertijd overal kon zijn en toch nergens in het bijzonder. Hij had een iets 
beter beeld van Jezus, omdat hij platen van Hem gezien had en verhalen had gelezen over 
zijn bediening op aarde. 
Het werd voor Ev steeds moeilijker om naar de kerk te gaan, hoewel hij graag meezong in 
het koor. Maar nog erger was het dat hij het steeds moeilijker vond om tot deze geheimzin-
nige God te bidden. Later merkte hij dat zijn leven in veel opzichten afweek van zijn gods-
dienstige opvoeding. 

Een paar jaar later ontmoette hij op zijn werk twee mormoonse zendelingen. Herinneringen 
aan zijn vroegere godsdienstige leven kwamen bij hem op en hij vroeg de zendelingen om 
hem thuis te komen onderwijzen. Toen de zendelingen hem het verhaal van Joseph Smith 
vertelden, was Ev niet verbaasd toen hij hoorde dat de jonge Joseph zich had afgevraagd 
bij welke kerk hij zich moest aansluiten. Hij herinnerde zich namelijk hoe hij zich als jonge-
man gevoeld had. 

Laat de plaat van het eerste visioen zien. 
De zendelingen vertelden Ev het verhaal van het eerste visioen van Joseph Smith, en van 
de verschijning van de Vader en de Zoon als twee afzonderlijke verheerlijkte wezens. Ev 
besefte dat dit verhaal op waarheid berustte en hij kreeg een heerlijk warm gevoel in zijn 
hart. 

Na enige tijd liet hij zich dopen. Omdat Ev had begrepen dat God zijn hemelse Vader was 
en dat hij letterlijk een geestkind van God was, had hij een geweldig doel in zijn leven 
gevonden. 

Wij kunnen een beter inzicht krijgen in de aard van God de Vader 
• Waarom vond Ev het moeilijk om tot zijn hemelse Vader te bidden? 
• Wat heeft Ev geleerd van het verhaal van het eerste visioen van Joseph Smith? 

Bespreking 
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• Waarom heeft dit verhaal zo'n diepe indruk op Ev gemaakt? 
• Hoe kunnen we een beter inzicht krijgen in de aard van God? 

Zorg ervoor dat de jongevrouwen begrijpen dat we inzicht krijgen in de aard van God door 
middel van de getuigenissen van de profeten, door de Schriften en door persoonlijke open-
baring. 

Instructies door de Leg uit dat Joseph Smith heeft gezegd: 'Het eerste beginsel van het evangelie is, dat wij 
leerkracht en teksten met zekerheid het karakter van God kennen.' (Leringen van de profeet Joseph Smith biz. 314.) 

Vertel de jongevrouwen dat Joseph Smith zijn ervaringen met de Vader en de Zoon heeft 
opgeschreven. Laat door de jongevrouwen voorlezen: Joseph Smith Geschiedenis 1:17 en 
Leer en Verbonden 76:19-24. 
Leg uit dat de naam van God de Vader Elohim is en dat Hij de Vader is van de geesten 
van alle mensen. Hij is ook de Vader van Jezus Christus in het vlees. 

Lees de volgende verklaring van het Eerste Presidium voor: 'God, de Eeuwige Vader, die 
ook wel met de verheven naam "Elohim" wordt aangeduid, is in letterlijke zin de Vader 
van onze Heer en Heiland Jezus Christus, en tevens de Vader van de geesten van alle men-
sen.' (De Artikelen des Geloofs, blz. 458.) 
Leg uit dat de Vader slechts enkele malen aan aardse profeten is verschenen of ermee 
gesproken heeft. De keren dat Hij dat wel gedaan heeft, was dat hoofdzakelijk om van het 
goddelijk gezag van zijn Zoon Jezus Christus te getuigen. 
• Wanneer heeft de Vader van Zijn Zoon getuigd? (Tijdens het eerste visioen van Joseph 
Smith, toen Christus gedoopt werd, toen Christus na zijn opstanding aan de Nephieten ver-
scheen.) 

Bord en citaat Joseph Smith heeft ons verteld over de aard van God. Lees de volgende punten voor en 
schrijf ze ondertussen op het bord: 1. eeuwig; 2. barmhartig; 3. onveranderlijk; 4. waarach-
tig; 5. geen aannemer des persoons; 6. liefdevol. 
'Ten eerste: dat Hij God was voordat de wereld geschapen werd en dat Hij dezelfde God 
was nadat de wereld geschapen was. 
'Ten tweede: dat Hij barmhartig en genadig is, niet snel toornig, overvloedig in goedheid, 
en dat Hij aldus van eeuwigheid tot eeuwigheid geweest is en zal zijn. (Zie Moroni 7:22; 
Psalm 90:2.) 
'Ten derde: dat Hij niet verandert, noch dat er veranderlijkheid in Hem is, maar dat Hij 
van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig en zijn loop-
baan een eeuwige cirkelgang, zonder afwijkingen. 
(Zie Jakobus 1:17; Leer en Verbonden 3:2.) 
'Ten vierde: dat Hij een God van waarheid is en niet kan liegen. 
'Ten vijfde: dat Hij geen aannemer des persoons is, maar dat een ieder die Hem vereert en 
gerechtigheid bedrijft, ongeacht uit welk volk, Hem welgevallig is. (Zie Handelingen 
10:34-35.) 
'Ten zesde: dat Hij liefde is.' (Lectures on Faith, blz. 35.) 

Bord of poster Schrijf de volgende tekstverwijzingen op de linkerkant van het bord en een aantal eigen-
schappen van God aan de rechterkant (of hang de poster op die u van tevoren heeft 
gemaakt). Laat de jongevrouwen de teksten opzoeken en voorlezen. Laat dan lijnen trekken 
waarmee de genoemde eigenschappen met de juiste teksten worden verbonden. 

Johannes / Hij is de Vader van 
3:16 / onze geest. 

Leer en Hij houdt van ons. 
Verbonden t t . , 
130-22 / \ Hij heeft een lichaam 
Hebreeën 12:9 v a n v l e e s e n b e e n d e r e n -

Leer en . ^ Hij is onveranderlijk. 
Verbonden J ^ x ^ 
109:77 ^ ^ Hij woont in de hemel 
Mormon 9:9 
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Wij zijn kinderen en erfgenamen van onze hemelse Vader 
Citaat Leg uit dat onze hedendaagse profeten ons geleerd hebben dat we letterlijk een geestkind 

van onze hemelse Vader zijn. 
Laat het volgende citaat voorlezen: 
'Wij, sterfelijke mensen, zijn in letterlijke zin nakomelingen van God. Als de mensen deze 
waarheid zouden begrijpen, geloven en aanvaarden en hun leven ernaar zouden richten, 
zou onze zieke en stervende maatschappij genezen en verlost worden en de mens zou hier 
op aarde vrede en in het hiernamaals eeuwige vreugde vinden.' (Marion G. Romney, 
Conference Report, april 1973, blz. 133.) 

Bespreking Laat de jongevrouwen nadenken en praten over de vraag hoe hun leven wordt beïnvloed 
door de wetenschap dat ze kinderen van God zijn. U zou bijvoorbeeld de volgende vragen 
kunnen stellen: 
• Je weet dat je letterlijk een kind van je hemelse Vader bent. Welke invloed heeft die 
wetenschap op je houding ten aanzien van jezelf? 

• Welke invloed heeft het op de manier waarop je met familie en vrienden omgaat? 

• Hoe zou je leven zijn als je niet wist dat je een Vader in de hemel hebt tot wie je kunt 
bidden? 

Als we weten dat God onze Vader is, ervaren we vrede en vreugde en we begrijpen beter 
hoe waardevol ieder mens op deze aarde is. 

Tekstbespreking Laat een van de jongevrouwen Romeinen 8:16-17 voorlezen. 

Leg uit dat er in deze verzen staat dat we kinderen van God en zijn erfgenamen zijn. Wij 
kunnen het eeuwige leven beërven, wat het leven is dat God leidt. God zal ons dezelfde 
kennis en heerlijkheid geven die Hij bezit, maar Hij heeft wel vastgesteld aan welke voor-
waarden we moeten voldoen om het eeuwige leven te beërven. 
• Waar kunnen wij die voorwaarden vinden? (In de Schriften, de leringen van hedendaagse 
profeten, wat onze ouders ons leren, in kerkelijke vergaderingen.) 

Leg uit dat deze voorwaarden de geboden zijn die God ons gegeven heeft. Deze geboden 
laten ons zien hoe we in dit leven zo gelukkig mogelijk kunnen zijn en hoe we in het hier-
namaals het eeuwige leven kunnen beërven. 

Laat de jongevrouwen inzien dat er niets heerlijkers en mooiers is dan het leven dat God 
leidt. Wij kunnen ons de vreugde en de schoonheid van dat leven zelfs niet voorstellen. 
Het is de moeite waard om ons tot het uiterste in te spannen om de geboden te onderhou-
den, omdat we alleen daardoor kunnen worden als onze Vader en alleen daardoor het eeu-
wige leven kunnen beërven. 

Wij kunnen onze hemelse Vader leren kennen door Jezus Christus te leren kennen 
Tekstbespreking Laat een jongevrouw Johannes 14:7 voorlezen. 

Leg uit dat er maar heel weinig uitspraken en handelingen van onze Vader in de Hemel in 
de Schriften zijn opgetekend. Een van de beste manieren om onze hemelse Vader te leren 
kennen is zijn Zoon Jezus Christus te leren kennen. 
Om dit de jongevrouwen te laten begrijpen kunt u hun de volgende gedachten voorleggen: 
1. Onze hemelse Vader en Jezus Christus zijn één. 
• In welk opzicht zijn God de Vader en Jezus Christus één? 

Zorg ervoor dat de jongevrouwen begrijpen dat de Vader en de Zoon één zijn wat betreft 
hun gedachten en doeleinden. Zij zijn afzonderlijke wezens, maar omdat zij zo volledig één 
zijn in de dingen die zij denken en doen, kan de een voor de ander spreken. Wij kunnen 
leren wat Christus heeft gezegd en gedaan en dan weten we dat de Vader dezelfde dingen 
zou zeggen en doen. (Zie Johannes 17:20-23.) 

Soms vragen jongevrouwen zich af wanneer Jezus Christus in de Schriften aan het woord 
is, en wanneer de Vader spreekt. Het volgende citaat kan een antwoord zijn op die vraag: 

Citaat 'In de meeste teksten die spreken over God of de Heer wordt geen moeite gedaan om de 
Vader van de Zoon te onderscheiden. Dat komt gewoon omdat het geen verschil maakt 
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over welke God het gaat. Zij zijn één. Wat de Eén zegt of doet zou de Ander in dezelfde 
omstandigheden ook zeggen of doen. 
'En verder: als er een openbaring wordt gegeven door, of door de macht van de Heilige 
Geest, zal dat in de meeste gevallen het woord van de Zoon zijn, hoewel datgene wat de 
Zoon zegt hetzelfde is als wat de Vader zou zeggen. We mogen dat woord dus beschou-
wen als het wooni van de Vader.' (Bruce R. McConkie, 'Our Relationship with the Lord', 
Provo, Brigham Young University Press, 1982, blz. 101.) 

Leerkracht 2. Onze hemelse Vader en Jezus hebben dezelfde liefde voor ons 
In alles wat Jezus doet, toont hij ons zijn eeuwige liefde. Onze hemelse Vader houdt op 
dezelfde manier van ons. Als we lezen over de liefdevolle daden die Jezus verrichtte onder 
de Joden en de Nephieten, kunnen we weten dat de Vader ons op dezelfde volmaakte 
manier liefheeft. Christus heeft ons verteld over de grote liefde die de Vader voor ons koes-
tert. 
Laat door een van de jongevrouwen Matteüs 7:7-11 voorlezen. Leg dan uit dat de Vader 
zoveel van ons houdt dat Hij nooit iets zal doen wat niet goed voor ons is. 
3. Jezus Christus heeft het heilsplan van de Vader uitgevoerd. 
Het heilsplan is het plan van de Vader. Hij heeft het in het voorsterfelijk bestaan aan ons 
voorgelegd en Hij heeft Jezus Christus gekozen als degene die het zou gaan uitvoeren. 
Christus is naar de aarde gekomen en heeft ons onderwezen over het plan van bekering en 
gehoorzaamheid aan Gods geboden. Daarna heeft Hij voor onze zonden geleden en is Hij 
opgestaan, zodat wij, als wij ons bekeren, bij de Vader terug kunnen keren. Als wij leren 
over het grote heilsplan dat door Jezus Christus werd uitgevoerd, kunnen we begrijpen hoe 
wijs en liefdevol onze Vader in de hemel is. 
4. Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van de Vader in het vlees. Hij ziet eruit als de 

Vader en Hij handelt zoals de Vader zou handelen. (Zie Johannes 1:14; Hebreeën 1:1-3.) 
5. Wij bidden tot onze hemelse Vader in de naam van Jezus Christus. (Zie 3 Nephi 18:19-21; 

2 Nephi 32:9.) 
6. Jezus Christus heeft ons door zijn voorbeeld laten zien hoe wij bij de Vader terug kun-

nen keren. (Zie Johannes 14:6; 2 Nephi 31:16-18.) 

Tot slot 
Leg uit dat iedere jongevrouw in haar hoedanigheid als dochter van God de verantwoorde-
lijkheid heeft haar kennis omtrent de aard van God te vergroten. Naarmate zij meer over 
haar hemelse Vader te weten komt, zal ze zijn geboden willen gehoorzamen en zich volle-
dig kunnen ontplooien als dochter van God. 

Lofzang Laat een van de jongevrouwen, of de hele klas, lofzang 190, 'O, mijn Vader', of lofzang 55, 
'Hoe treff'lijk en groot', zingen. 

Toepassing van de les 
1. Vraag de jongevrouwen om de komende week in gedachten te houden dat zij kinderen 

van God zijn en dat andere mensen hun broers en zusters zijn. Vraag ze in hun dagboek 
te schrijven op welke manier deze kennis hun gedrag en de manier waarop ze met ande-
ren omgaan, heeft veranderd. 

2. Vraag de jongevrouwen om Johannes 17:3 uit het hoofd te leren. 
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De Heiland leren kennen 

D O E L Iedere jongevrouw zal ernaar streven dat Jezus Christus haar vriend wordt. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 2, Jezus klopt op de deur (62170). Deze plaat bevindt zich achterin het lesboek. 

2. Hang de plaat voor de klas. 
3. Vraag aan een jongevrouw uiting te geven aan haar gevoel over de Heiland en te vertel-

len over haar band met Hem. 

4. Vraag jongevrouwen om een verhaal, een tekst of een citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Verhaal Vertel het volgende verhaal: 

Er was een man gestorven. Hij was uit het graf opgestaan en zat in een kamer te wachten 
op een vraaggesprek. Er zat nog een man, die voor hem aan de beurt was. De deur ging 
open, de eerste man ging naar binnen en de deur ging weer dicht. De man in de wacht-
kamer kon het gesprek dat binnen gevoerd werd, volgen. Degene die het gesprek leidde, 
begon: 'Vertelt u mij eens wat u weet over Jezus Christus.' 

'Nou, Hij werd geboren uit de maagd Maria in Betlehem. Hij heeft drieëndertig jaar op 
aarde geleefd en gedurende de laatste drie jaar van zijn aardse leven heeft Hij zijn kerk 
georganiseerd, zijn apostelen gekozen en ons in het evangelie onderwezen om ons leven 
richting te geven.' 

De ondervrager onderbrak hem en zei: 'Ja, dat is allemaal waar, maar ik wil graag dat u 
mij vertelt wat u over Jezus Christus weet.' 

'Hij heeft geleden en Hij is gestorven om voor ons het eeuwige leven toegankelijk te 
maken. Drie dagen later is Hij verrezen. Daardoor kunnen wij terugkeren naar onze 
hemelse Vader.' 

'Ja, dat is waar, maar ik wil graag dat u mij vertelt wat u weet over Jezus Christus.' 

Enigszins van zijn stuk gebracht begon de man opnieuw: 'Nou, Hij heeft door middel van 
Joseph Smith het evangelie in zijn volheid op aarde hersteld, Hij heeft zijn kerk opnieuw 
gesticht en Hij heeft ons de tempels gegeven zodat wij voor de doden werk kunnen doen 
Hij heeft ons de persoonlijke verordeningen gegeven voor onze verlossing en verhoging.' 
De ondervrager onderbrak hem weer en zei: 'Alles wat u gezegd heeft is waar.' Hij vroeg 
de man de kamer te verlaten. Daarna kwam de tweede man binnen. Die liep naar de inter-
viewer toe, viel op zijn knieën en riep uit: 'Mijn Heer, mijn God!' 

Wij kunnen Jezus leren kennen 
Bespreking Vraag iedere jongevrouw zich haar eigen situatie in gedachten te nemen en dan de volgen-

de vraag voor zichzelf te beantwoorden. Geef de klas een minuut de gelegenheid om er in 
stilte over na te denken. 

• Ben je op dit moment zo goed bekend met de Heiland dat je Hem zou herkennen als je 
in Zijn nabijheid was? 

Laat de leerlingen hun gevoelens met elkaar bespreken. Zorg ervoor dat ze begrijpen dat 
het niet noodzakelijk is de Heiland te zien om Hem te leren kennen. Hij heeft wel beloofd 
dat Hij zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd aan de rechtvaardigen zou tonen 
(LV 93:1), maar Hij heeft ook tegen Thomas gezegd: 'Zalig zij, die niet gezien hebben en 
toch geloven.' (Joh. 20:29.) 
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Bespreking van Laat de plaat zien met de afbeelding van Jezus die op de deur klopt, 
de plaat # W a t z i e -e y o o r o n g e w o o n s a a n deze plaat? (Er zit geen knop aan de buitenkant van de 

deur.) 
• Wat moet er gebeuren om Christus binnen te laten? (We moeten de deur zelf opendoen.) 

Tekstverwijzink Schrijf op het bord: 3 Nephi 9:14. Vraag aan de jongevrouwen om deze tekst op te zoeken. 
Laat hem dan lezen en bespreek hem met de klas. 
Leer de klas dat Christus ieder van ons persoonlijk heeft gevraagd tot Hem te komen, maar 
wij moeten zelf beslissen of we dat doen. 

Verhaal Lees het volgende verhaal van ouderling Meivin J. Ballard voor, waarin hij beschrijft hoe-
veel vreugde je kunt ervaren als je tot Christus komt. 
Ik denk nu aan iets wat mij twee jaar geleden overkwam. Het was voor mij een getuigenis 
van de realiteit van zijn dood, zijn kruisiging en zijn opstanding. Ik zal het nooit vergeten. 
Vanavond geef ik dat getuigenis aan jullie door, jongemannen en jongevrouwen. Het is niet 
mijn bedoeling erover op te scheppen, maar ik ben er zo dankbaar voor. Ik weet dat Hij 
leeft en ik weet dat de mens door Hem verlost moet worden. Hij heeft zichzelf geofferd 
voor onze geestelijke groei en om ons voor te bereiden om tot Hem te komen. We kunnen 
daar niet aan voorbijgaan. 
'Ik was een van de zendelingen onder de Indianen in het Fort Peck Reservaat. Op een 
avond droomde ik dat ik me in dat heilige gebouw, de tempel, bevond. Nadat ik er enige 
tijd gebeden had, voelde ik me heel gelukkig. Er werd mij te kennen gegeven dat ik het 
voorrecht zou hebben om een van de kamers binnen te gaan en daar een heel bijzonder 
Iemand te ontmoeten. Toen ik de kamer binnenging zag ik de heerlijkste Persoon die mijn 
ogen ooit hebben aanschouwd op een verhoging zitten. Ik had nooit vermoed dat er in alle 
eeuwige werelden zo'n Persoon bestond. Toen ik dichterbij kwam om te worden voorge-
steld, stond Hij op en kwam met uitgestrekte armen naar mij toe. Hij glimlachte terwijl Hij 
zachtjes mijn naam noemde. Die glimlach zal ik nooit vergeten, al word ik een miljoen jaar 
oud. Hij nam me in zijn armen, Hij kuste me, drukte me tegen zich aan en zegende me, 
totdat het merg in mijn beenderen leek te smelten! Toen Hij me liet gaan viel ik aan zijn 
voeten neer. Ik waste ze met mijn tranen en mijn kussen en ik zag de littekens van de 
nagels in de voeten van de Verlosser van de wereld. Het gevoel dat ik had in de nabijheid 
van Hem die alle dingen in zijn hand heeft, het gevoel dat ik zijn liefde, zijn genegenheid 
en zijn zegen ontving, dat alles was zoiets geweldigs dat ik bereid zou zijn om alles wat ik 
ben en alles wat ik ooit hoop te worden te geven, om te voelen wat ik toen gevoeld heb!' 
(Meivin J. Ballard: Crusader for Righteousness, biz. 138-139.) 

Uit de Schriften en van de profeten kunnen we leren hoe we tot Christus kunnen komen. 

• Moet je apostel zijn om een vriend van Christus te worden? Moeten we volmaakt zijn? 
Citaat Laat door een van de jongevrouwen de volgende verklaring van president Joseph F. Smith 

voorlezen: 
'Hij wil dat we tot Hem komen zoals we zijn. We hoeven niet volmaakt te zijn om naar 
Hem toe te gaan. Toen Jezus op aarde was ging Hij om met tollenaars en zondaars en zijn 
discipelen vroegen Hem waarom Hij dat deed. Op die vraag gaf Jezus een prachtig en een-
voudig antwoord: "Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek 
zijn." (Marcus 2:17.) De Heer vraagt niet van ons dat we onze onvolmaaktheden overwin-
nen voordat we tot Hem komen. Hij vraagt ons met die onvolmaaktheden tot Hem te 
komen en Hij zal ons dan helpen ons ervan te ontdoen. De Heer houdt van ons, Hij wil 
dat wij onze zonden overwinnen en zal ons helpen als wij onze keuzevrijheid gebruiken. 
Wij moeten met ons bekeringsproces beginnen en er uit alle macht naar streven onze zwak-
heden te overwinnen.' (Gospel Doctrine, A Course of Study for the Melchizedek Priesthood 
Quorums, 1970-1971, biz. 57.) 

Bord en tekst Leg er de nadruk op dat ieder van ons de Heiland van de wereld kan leren kennen. Hij 
verlangt geen volmaaktheid van ons, maar Hij vraagt wel van ons dat we ons inspannen. 
• Wat moeten wij, volgens wat we zojuist gelezen hebben, doen om naar de Heiland toe te 
groeien? 
Schrijf de antwoorden van de jongevrouwen op het bord. Zet erboven: Hoe kan ik tot de 
Heiland komen? (Zie bordtekening.) 
Leg uit dat Jezus in Johannes 15:14 nog een vereiste heeft genoemd. Lees de tekst. Schrijf 
dan op het bord wat er nog meer van ons gevraagd wordt. 
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Citaat Lees het volgende citaat voor om de klas te laten inzien wat het betekent om alles te doen 
wat Christus gebied. 
'Jullie, jonge volwassenen, zijn de beste van alle generaties. Behoud je reinheid. Loop voor-
op in de beweging die zich ten doel stelt alle mensen tot de Meester te brengen. Bereid je 
voor door je geest te vullen met de eeuwige waarheden die in de Schriften staan. Wees 
gehoorzaam aan je ouders en aan God. Luister naar de muziek van de hemel en zing die 
muziek. Sta afwijzend tegenover de ordinaire, grove klanken en het dreunen van de 
muziek van Satan. Hij wil je paaien met het zinnelijke ritme en je daardoor in de hel 
terecht laten komen. Zorg dat je aan de verleiding weerstand kunt bieden: bouw aan een 
sterke relatie met Christus. Geen enkele andere relatie zal je meer vreugde en geluk bren-
gen.' (William R. Bradford, Conference Report, april 1976, blz. 146, of de Ensign van mei 
1976, blz. 98.) 

Bespreking Bespreek een aantal van de adviezen die ouderling Bradford geeft. Help de jongevrouwen 
in te zien dat deze praktische wenken een hulpmiddel kunnen zijn om de geboden te 
onderhouden. Als de jongevrouwen de geboden gehoorzamen en de raad van de levende 
profeet opvolgen, zal hun relatie met de Heiland inniger worden. 

Tekst Schrijf op het bord: Leer en Verbonden 88:62-63 en laat deze tekst door de jongevrouwen 
opzoeken. 

• Wat heeft de Heiland ons nog meer gevraagd om een goede relatie met Hem te kunnen 
krijgen? 

• Hoe 'naderen' en 'zoeken' we Hem, en hoe moeten we Hem dingen 'vragen'? 
Samenvatting Leg de nadruk op het volgende: naarmate de jongevrouw ernaar streeft om de dingen te 

doen die op het bord staan, zij dichter tot de Heiland zal komen. Wijs erop dat de lessen 
van dit jaar erop gericht zijn om haar te helpen Jezus Christus beter te begrijpen en een 
goede relatie met Hem op te bouwen. 

Hoe kan ik nader tot mijn Heiland komen? 
1. Hem om hulp vragen om mijn onvolmaakt-

heden te overwinnen 
2. Naar bekering streven en proberen mijn 

zwakheden te overwinnen 

3. Doen wat Christus heeft gezegd, namelijk de 
geboden naleven 

4. Tot Hem naderen, Hem zoeken, Hem vragen 
(bidden) 

Tot slot 
Citaten Sluit de les af met het lezen van de volgende citaten: 

'Wees Christus' metgezel en Hij zal nader tot je komen en je terugbetalen, en het gebeurt 
gewoon niet. Iemand tekent een contract en belooft bepaalde dingen te doen en doet het 
niet. Deze lijst zou tot in het oneindige vblz. 98.) 
'Ik getuig tot u dat onze Heer en Heiland, Jezus Christus, onze vriend is. Hij bewijst dat 
dagelijks door zijn liefdevolle geboden, 'ingen, openbaringen, bemoediging en lankmoedig-
heid. Hij is zeker bereid om ons te nemen zoals wij zijn, maar hij wil dat wij in kwaliteit 
toenemen door zijn woorden en door de wegen die Hij ons aangeeft.' (Marvin J. Ashton, 
Conference Report, oktober 1972, blz. 34; Ensign, januari 1973, blz. 43.) 

Getuigenis Laat de jongevrouw aan wie u dat van tevoren gevraagd hebt, vertellen wat zij voelt als ze 
aan de Heiland denkt. Geef ook de andere jongevrouwen de gelegenheid om dat te doen. 
Getuig van uw liefde voor de Heiland. Stimuleer iedere jongevrouw er zich meer voor in te 
spannen om in het komende jaar te werken aan haar relatie met haar Verlosser. Vertel dat 
de lessen die dit jaar gegeven zullen worden, erop gericht zijn om de jongevrouwen daarbij 
te helpen. Het is belangrijk dat ze in de les hun standaardwerken steeds bij zich hebben en 
de woorden van de Heiland, die ons door vroegere en hedendaagse profeten gegeven wor-
den, bestuderen. Elke jongevrouw die de Schriften bestudeert, die zich van haar zonden en 
tekortkomingen bekeert en leeft volgens de geboden, zal merken dat haar band met Jezus 
Christus steeds sterker wordt. 
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Het evangelie in je dagelijks leven 

DOEL Elke jongevrouw zal ernaar streven om in haar dagelijks leven een inniger band met de 
Heer te krijgen. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 3, de Heiland (62572). De plaat bevindt zich achterin het lesboek. 
2. Naar keuze: zet LV 19:23 op een poster. 
3. Naar keuze: maak woordstroken met de woorden: liefde, gebed, dienstbetoon, gehoorzaam-

heid, studie en werk. U kunt deze woorden ook op versaagd." (Johannes 14:27.) 

'Zelf had ik een gebroken nek en nog anof iets dergelijks met de volgende tekst: 'De veilige 
weg naar vrede en iedere dag.' 
5. Geef aan zes jongevrouwen de volgende opdracht: Vertel over een ervaring waarbij 

(1) liefde, (2) gebed, (3) dienstbetoon, (4) gehoorzaamheid, (5) het bestuderen van de 
Schriften, of (6) werk, je geholpen heeft je dichter bij de Heer te voelen. Als er geen zes 
jongevrouwen bij u in de klas zitten geeft u minder opdrachten. 

6. Vraag een van de jongevrouwen om lofzang 82, 'Kom volg Mij na', lofzang 67, 'Gij zijt 
mijn hoogste goed', of een andere lofzang van dezelfde strekking te zingen of voor te 
lezen. 

7. Vraag een aantal jongevrouwen om een tekst, een verhaal of een citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Plaat, poster Hang de plaat van de Heiland en de poster met LV 19:23 op. Bespreek de tekst. Leg er 
en bespreking daarbij de nadruk op, dat het belangrijk is meer over Christus te leren en te leven zoals Hij 

leefde, omdat we dan gezegend zullen worden met gemoedsrust in ons leven. Laat de tekst 
in de Leer en Verbonden door de jongevrouwen markeren en vraag hun deze tekst tijdens 
de les in gedachten te houden. 

Wij kunnen ons in ons dagelijks leven dicht bij de Heer voelen. 
Bordbespreking Leg uit: als wij de vrede van Christus in ons leven willen voelen, moeten we ons elke dag 

inspannen om dichter bij Christus te komen. 
• Wat kunnen wij in ons dagelijks leven doen om ons dicht bij de Heer te voelen? 
Schrijf de antwoorden die er gegeven worden op het bord. Waarschijnlijk zullen er gedach-
ten worden geuit als: meer liefde tonen voor anderen, de Schriften lezen, oprechter bidden, 
meer aan dienstbetoon doen. 

Als ze hun gedachten hebben weergegeven vraagt u enkele jongevrouwen om de volgende 
citaten van kerkleiders voor te lezen. Wijs erop dat er in deze citaten dingen staan die we 
kunnen doen om ons iedere dag dichter bij de Heer te voelen. Vraag de jongevrouwen die 
een citaat hebben voorgelezen, hoe het in het citaat genoemde beginsel haar geholpen heeft 
om zich dichter bij de Heer te voelen. 

Woordstroken Terwijl de jongevrouwen de citaten voorlezen laat u de bijbehorende woordstroken of 
poster zien. U kunt de woorden ook op het bord schrijven. 
Liefde. 'Gods kinderen hebben er behoefte aan om liefde te ontvangen en ook om liefde te 
geven (.. .). U en ik zien ons geplaatst voor twee grote opdrachten, en zolang we adem 
kunnen halen zal er aan die opdrachten geen einde komen. Ze luiden: kies voor God en 
hebt elkaar lief. Als we aan die opdrachten voldoen kunnen we er zeker van zijn dat wij 
Hem zullen kennen, in deze wereld en uiteindelijk ook in dat koninkrijk dat niet van deze 
wereld is.' (Marion D. Hanks, De Ster, oktober 1980, blz. 54-55.) 
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Gebed. 'Oprecht gebed is de kern van een gelukkig en produktief leven. Door het gebed 
wordt het geloof versterkt. Het gebed is de voorbereiding op wonderen. Het gebed opent 
de deur naar eeuwig geluk.' (H. Burke Peterson, Conference Report, oktober 1973, blz. 13; 
Ensign, januari 1974, blz. 9.) 

Dienstbetoon. 'Een van onze grootste deugden zou moeten zijn dat we anderen bereidwillig 
dienen op een onzelfzuchtige manier. Het is niet eens een kwestie van kiezen. We zijn ertoe 
verplicht. Het is een heilig gebod (.. .). 
Laat we elkaar daarom dienen met broederlijke liefde, laten we nooit moe worden van wat 
er van ons verlangd wordt, laten we geduldig en edelmoedig zijn en blijven volharden.' 
(Ezra Taft Benson, New Era, september 1979, blz. 44.) 

Gehoorzaamheid. 'Een voor de meesten van ons gemeenschappelijk doel in dit leven is het 
vinden van echte vreugde en blijvend geluk. Er is maar één manier om dat doel te bereiken 
en dat is door gehoorzaamheid aan al Gods geboden (.. .) . Een regel in het leven van de 
eerste profeet van deze bedeling was: "Als de Heer iets gebiedt behoort men het te doen." 
Moge dit van ieder van ons de lijfspreuk en een gewoonte worden.' (Delbert L. Stapley, 
Conference Report, oktober 1977, blz. 26, 30; Ensign, november 1977, blz. 19,21.) 

Studie. 'Wij zullen er veel baat bij hebben als wij de raad van onze leiders volgen en de 
Schriften lezen en bestuderen. Wij zullen er op allerlei manieren door gezegend worden 
(.. .) . Hoe zouden we onze tijd beter kunnen besteden dan met het lezen van de Schriften, 
waardoor we God leren kennen en onze relatie tot Hem leren begrijpen?' (Howard W. 
Hunter, Conference Report, oktober 1979, blz. 91; Ensign, november 1979, blz. 64.) 

Werk. 'Bezield en zinvol werk leidt tot een goede gezondheid, lofwaardige prestaties, een 
zuiver geweten en verkwikkende slaap. Werk is voor de mens altijd een weldaad geweest. 
Ik hoop dat u een gezond respect zult hebben voor werk, of dat nu met het hoofd, het hart 
of met de handen gedaan wordt.' (Ezra Taft Benson, New Era, september 1979, blz. 44.) 

Bespreking Als de jongevrouwen de citaten hebben voorgelezen en hun mening erover hebben gege-
ven, kunt u de volgende vraag stellen: 

• Waarom is het soms moeilijk om iedere dag dicht bij de Heer te blijven? 
Vraag de jongevrouwen om een duidelijk antwoord. 
Herinner de jongevrouwen eraan dat zij, als zij nader tot de Heer willen komen, deze 
beginselen altijd tot een deel van hun leven moeten maken. Het is niet genoeg om alleen 
op zondag of zo nu en dan rechtvaardig te leven. 

Citaat Laat het volgende citaat voorlezen: 'De veiligste manier om vrede en geluk te vinden in dit 
leven en in het leven hiema is de Heer te dienen, vandaag en iedere dag.' (Marion G. Rom-
ney, Ensign, juni 1979, blz. 3.) 

Boekelegger Geef elke jongevrouw een boekelegger of iets anders wat u voor hen hebt gemaakt. Vraag 
hun dit ergens te bewaren waar ze iedere dag herinnerd worden aan de boodschap die 
erop staat. 

Als wij het evangelie naleven zal de Heer ons helpen om onze dagelijkse problemen het 
hoofd te bieden 

Bespreking • Zullen wij helemaal geen problemen krijgen als we dicht bij de Heer leven? 
Leg uit dat problemen altijd een deel van ons leven zullen zijn, ook als we het evangelie 
naleven. Het evangelie zal ons echter helpen om oplossingen voor onze moeilijkheden te 
vinden. De troost en de vrede die wij krijgen door dicht bij de Heer te leven kunnen ertoe 
bijdragen dat we die problemen zonder angst of paniek tegemoet treden. 
• Noem eens een paar problemen waarmee jullie in het dagelijks leven geconfronteerd 
worden? Schrijf de antwoorden op het bord. 
Leg uit dat we te maken krijgen met problemen van verschillend niveau. Sommige zijn 
eenvoudig en betrekkelijk onbelangrijk. Als we er echter niet goed mee omgaan, kunnen 
misverstanden, frustratie en boosheid het gevolg zijn. Er kunnen zich echter ook grotere en 
ernstiger problemen voordoen die niet zomaar op te lossen zijn en die ons dagelijks zorgen 
baren. 
Vraag de jongevrouwen om twee of drie van de problemen die op het bord staan, uit te 
kiezen. Veeg dan het bord schoon en schrijf die problemen op. Noem nogmaals de zes 
beginselen die er vandaag zijn besproken (liefde, gebed, dienstbetoon, gehoorzaamheid, 
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studie en werk) en vraag hoe die beginselen gebruikt kunnen worden voor de oplossing 
van de problemen die op het bord staan. Schrijf hun antwoorden onder het desbetreffende 
probleem. 

Praktijkgevallen Vertel de jongevrouwen dat u ze een aantal ernstige problemen gaat voorleggen waarmee 
zij of hun vriendinnen geconfronteerd kunnen worden. Vraag hun dan te komen met een 
voorstel hoe ze de evangeliebeginselen zouden kunnen toepassen bij het oplossen van die 
problemen. 
1. Je vriendin heeft je nooit eerder verteld dat ze zich grote zorgen maakt over bepaalde 

problemen in hun gezin. Haar zusje is gaan roken en gaat voornamelijk om met vrienden 
die een slechte invloed op haar hebben. Haar ouders hebben steeds vaker ruzie en heb-
ben het nu openlijk over een scheiding. Ze vraagt zich af hoe het mogelijk is dat deze 
problemen zich in hun gezin voordoen. Ze is zelfs aan de waarheid van het evangelie 
gaan twijfelen. Ze vertelt je de problemen en vraagt je om advies. Wat kan jij zeggen om 
haar te helpen op een goede manier met die moeilijkheden om te gaan? 

2. Je hebt overhaast een verkeerd besluit genomen. Je zit in de problemen. Aan het eind 
van het schooljaar is de druk van alle gestelde eisen je te zwaar geworden en je hebt een 
geschiedeniswerkstuk van iemand overgeschreven. Je hebt voor dat verslag een heel 
goed cijfer gekregen, maar nu voel je je schuldig en je schaamt je. Je vindt het erg dat je 
gefraudeerd hebt, maar je bent ook bang dat anderen verbaasd en teleurgesteld zullen 
zijn als je het opbiecht. Wat moet je doen? 

3. Je voelt je aangetrokken tot een jongen die geen lid is van de kerk en die belangstelling 
voor je lijkt te hebben. Hij kan goed leren, ziet er verzorgd uit en de normen die hij han-
teert zijn aanvaardbaar. Je weet echter dat hij rookt en af en toe een biertje drinkt. Wat 
moet je doen als hij je vraagt voor een avondje uit? 

Tekstbespreking Vraag aan een van de jongevrouwen om LV 58:2-4 voor te lezen. 
Herinner de jongevrouwen eraan dat de Heer niet gezegd heeft dat wij geen moeilijkheden 
in ons leven zouden ondervinden, maar dat Hij heeft beloofd dat Hij ons zou helpen bij het 
oplossen van onze problemen. Als wij trouw blijven, zal onze beloning in het koninkrijk 
der hemelen groot zijn. 

Tot slot 
Laat lofzang 82, 'Kom volg Mij na' of lofzang 67, 'Gij zijt mijn hoogste goed' zingen of 
voorlezen, of kies een ander lofzang van een dergelijke strekking. 

Toepassing van de les 
1. Stel de jongevrouwen voor dat zij in hun planning voor de komende week een eenvou-

dige activiteit opnemen waardoor ze zich die dag dichter bij de Heer zullen voelen. 
Misschien willen ze bij het kiezen van die activiteit gebruik maken van de zes beginselen 
die in deze les behandeld zijn. 

2. Stel voor dat ze bij het oplossen van de problemen waarmee ze de komende week gecon-
fronteerd worden, zullen proberen de beginselen die in deze les besproken zijn toe te 
passen. 
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De taken vervullen 
die God je als vrouw gegeven heeft 



De voorbereiding op je rol als 
eeuwige partner 

DOEL Iedere jongevrouw zal inzien hoe zij zich kan voorbereiden op haar rol als eeuwige partner. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor iedere jongevrouw. 
2. Naar keuze: stal een aantal zaken uit die te maken hebben met de voorbereiding op het 

huwelijk. Dat kunnen zijn: de Schriften, een dagboek, ingeblikte levensmiddelen, naai-
werk of tuingereedschap. 

3. Vraag een aantal jongevrouwen om een verhaal te vertellen, of een tekst of citaat voor te 
lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Verhaal 

Bespreking 

Leerkracht 

Citaat 

Tekstbespreking 

Iedere jongevrouw moet zich op het huwelijk voorbereiden 
Vertel het volgende verhaal: 
Het was 23 december. Eindelijk was de dag aangebroken waarop Diana uit een verre stad 
zou komen om thuis de kerstvakantie door te brengen. Toen de auto voor de deur stopte, 
kwamen haar ouders en haar broers en zusjes naar buiten gerend om haar te begroeten. Na 
een heleboel knuffels en kusjes gingen ze met z'n allen naar binnen waar het lekker warm 
was en waar een heerlijke geur van warm kerstgebak hing. Nog nooit had Diana het zo fijn 
gevonden om thuis te zijn. Wat had ze ze allemaal gemist! 

Die avond, onder de afwas, vertelde Diana haar moeder over de vele dingen die ze geleerd 
had in de tijd dat ze van huis was geweest. 'Eén ding heb ik wel geleerd, mam', zei ze, 'ik 
ben nog lang niet klaar om te trouwen. Als je plotseling moet leren om met je kamergeno-
ten om te gaan leer je veel over jezelf: over je aard, en over je huishoudelijke vaardigheden, 
of liever gezegd je gebrek aan huishoudelijke vaardigheden. Ik wou dat ik er beter op had 
gelet hoe u schoonmaakt, eten kookt en het huishoudgeld beheert. Dat zou het voor mij 
een stuk makkelijker gemaakt hebben. In elk geval kan ik nu met mijn kamergenoten wat 
ervaring opdoen in plaats van alles pas te moeten uitproberen als ik getrouwd ben! Ik heb 
ook ontdekt dat ik meer geduld moet hebben en meer rekening moet houden met de 
gevoelens van anderen. Nu ik jou en papa niet heb om mee te praten moet ik veel meer op 
mijn hemelse Vader vertrouwen. Ik heb meer behoefte om de Schriften te bestuderen en 
mezelf erop voor te bereiden anderen over het evangelie te kunnen vertellen. Nu ik thuis 
ben zal ik proberen zoveel mogelijk van u te leren en ik zal mezelf, als ik in de stad terug 
ben, er beter op voorbereiden om eens een gezellig thuis voor mijn gezin te scheppen.' 

• Wat heeft Diana over zichzelf geleerd toen ze van huis was? Op welke gebieden voelde 
ze zich onbekwaam of onvoorbereid? 

Leg uit dat de rol van de vrouw tegenwoordig heel veelzijdig is. Er is echter één rol die bij-
na iedere vrouw op een bepaald tijdstip in haar leven zal gaan vervullen. Vraag de jonge-
vrouwen welke rol dat is. (De rol van echtgenote.) De manier waarop zij deze rol zal ver-
vullen, zal in hoge mate bepalend zijn voor haar eigen eeuwige geluk en voor het geluk 
van de mensen om haar heen. 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Jongevrouwen moeten zich voorbereiden op 
het huwelijk en op het baren en opvoeden van kinderen. Het is jullie goddelijk recht en de 
bron van de hoogste vorm van geluk.' (Ensign, november 1978, blz. 103.) 
Lees en bespreek de volgende teksten met de jongevrouwen: Genesis 2:18, 24; 1 Korintiërs 
11:11; Mozes 3:18, 21-24. Breng de jongevrouwen tot het inzicht dat het huwelijk door God 
is ingesteld. 
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Bespreking 

Citaat 

Activiteit 

Leg uit dat er veel vrouwen zijn die in het huwelijk treden en niet voorbereid zijn op de 
eisen die daarin aan haar gesteld worden. Schrijf de volgende twee trefwoorden op het 
bord: geestelijk en huishoudelijk. Leg uit dat er nog andere dingen zijn waarin jongevrouwen 
zich van tevoren moeten bekwamen, maar dat er in deze les alleen deze twee behandeld 
zullen worden. 
• Hoe kan je op deze twee gebieden voorbereidingen treffen? Schrijf de antwoorden die 
gegeven worden op het bord. 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Ik zeg tegen de jongevrouwen ( . . . ) dat zij 
alles moeten doen wat in hun vermogen ligt om zich zo aantrekkelijk mogelijk te maken: 
lichamelijk door zich zo goed mogelijk te kleden en te verzorgen, verstandelijk door het 
vergaren van kennis op velerlei gebied, geestelijk door open te staan voor de influisterin-
gen van de Geest, en emotioneel door oprecht te zijn.' (Spencer W. Kimball, Speeches of the 
Year 1973, Brigham Young University Press, blz. 261-262.) 

Wijs erop dat de jongevrouwen misschien niet op ieder gebied bedreven zullen zijn als zij 
trouwen, maar hoe beter ze zijn voorbereid, des te groter is de kans dat ze een gelukkig 
huwelijk zullen krijgen. 
Geef elke jongevrouw potlood en papier. Vraag aan ieder van hen om tijdens de bespreking 
die nu volgt een lijst te maken van de gebieden waarop zij denkt een betere voorbereiding 
nodig te hebben. 

Leerkracht 

Citaat 

Bespreking 

Verhaal 

Bespreking 

Geestelijke voorbereiding 
Leg uit dat we, als we geestelijk zijn voorbereid, beter in staat zullen zijn om de problemen 
van het huwelijk het hoofd te bieden. Het is belangrijk dat jongevrouwen het zich tot een 
goede gewoonte maken om de Schriften te bestuderen, te bidden, te vasten en een dagboek 
bij te houden. President Ezra Taft Benson gaf de jongevrouwen van de kerk deze raad: 
'Jongevrouwen, ik dring er bij jullie op aan om dagelijks in de Schriften te lezen en erover 
na te denken (.. .). Het Boek van Mormon zal jullie leven veranderen. Het zal jullie de 
kracht geven om weerstand te bieden aan het kwaad van onze tijd. Het zal, meer dan enig 
ander boek, je leven diepgang geven. Het zal je, meer dan enig ander boek, voorbereiden 
op alles wat er in dit leven op je pad zal komen. Een jongevrouw die het Boek van Mor-
mon kent en koestert, die het meer dan eens gelezen heeft, die een duurzaam getuigenis 
heeft van de waarheid ervan en die de leringen ervan ook toepast, zal in staat zijn om 
weerstand te bieden aan de sluwe streken van de duivel en ze zal een machtig middel zijn 
in de handen van de Heer.' (Ensign, november 1986, blz. 82.) 

• Op welke manier is het Boek van Mormon in jouw leven een zegen geweest? Hoe kan 
Schriftstudie een zegen voor je zijn als je getrouwd bent en een gezin hebt? 
Het volgende verhaal laat zien hoe een pasgetrouwde vrouw profijt had van het feit dat ze 
zich als jongevrouw geestelijk had voorbereid. 
Bert en Kathy hadden wijze raad gekregen van degene die hun huwelijk in de tempel ver-
zegeld had: 'Jullie zullen af en toe verschil van mening hebben. Leer met elkaar te commu-
niceren. Bid erover als je verschil van mening en problemen hebt. Wees vergevensgezind. 
Wees onzelfzuchtig.' 
Hoewel ze zijn adviezen hadden gewaardeerd, leken ze destijds toch een beetje overbodig. 
En toch: toen ze nog maar kort getrouwd waren kregen ze hun eerste meningsverschil. 
Kathy had zich vóór hun huwelijk niet kunnen voorstellen dat ze ooit ruzie konden krij-
gen. En nu zeiden ze dingen tegen elkaar die ze beter niet hadden kunnen zeggen en Bert 
liep kwaad het huis uit. 
Kathy had nog nooit eerder zoveel pijn gevoeld van binnen. Voordat ze getrouwd waren, 
had ze altijd lieve ouders of vrienden gehad bij wie ze terecht kon, maar nu voelde ze zich 
moederziel alleen. Ze knielde en ze stortte haar hart uit voor haar hemelse Vader. Ze bad 
dat hun harten verzacht mochten worden en dat er weer harmonie zou zijn. 
Nadat ze gebeden had, wist ze dat ze, wat er ook gebeurde, met Bert een eeuwig huwelijk 
wilde. Als ze de Heer om hulp zouden vragen, zouden ze een oplossing voor hun proble-
men kunnen vinden. Toen Bert terugkwam, waren ze heel hartelijk voor elkaar en ze boden 
elkaar hun excuses aan. Ze knielden samen neer om te bidden. 
• Hoe had Kathy zich geestelijk op haar huwelijk voorbereid? Wat zou er misschien 
gebeurd zijn als Kathy niet gebeden had? Welke invloed had de verzegeling in de tempel 
op hun huwelijk? 
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Leerkracht 

Bespreking 

Citaat 

Bespreking 

Voorbereiding op huishoudelijk gebied 
Men vroeg een jongeman die al enige tijd op zending was, wat hij zo ver van huis het 
meest miste. Hij antwoordde zonder aarzelen: 'Het lekkere eten van mijn moeder.' Aan een 
jongevrouw die vanwege haar studie aan de universiteit op kamers zat, wercl hetzelfde 
gevraagd. Zij antwoordde: 'De prettige sfeer die er dank zij mijn moeder altijd heerste. Het 
was er altijd netjes en overal stonden of hingen er dingen die zij gemaakt had. Daardoor 
kreeg ons huis iets heel bijzonders.' Men vroeg een jonge vader wat hij het meeste miste 
toen zijn vrouw vanwege de bevalling van hun eerste kind een paar dagen naar het zieken-
huis moest. 'Ik denk dat ik niet beseft heb wat zij allemaal gedaan heeft om ons huis tot 
een prettig thuis te maken. Nu vooral, nu er een baby komt, ben ik heel dankbaar dat mijn 
vrouw zich de nodige vaardigheden eigen heeft gemaakt om voor ons gezin en de huis-
houding te zorgen.' 

• Wat hebben deze drie personen het meest gemist? (Huishoudelijke vaardigheden en een 
huiselijke sfeer.) Waarom zijn deze dingen in een huwelijk en in een huishouden belangrijk, 
denk je? 

Zuster Camilla Kimball, de vrouw van president Spencer W. Kimball, heeft gezegd: 'Iedere 
vrouw die verontschuldigend zegt "alleen maar huisvrouw" te zijn, heeft niet helemaal 
begrepen hoe belangrijk en hoe gecompliceerd haar beroep is. Enkele eigenschappen die 
een goede huisvrouw nodig heeft, zijn: een onbeperkte hoeveelheid liefde en geduld, 
onzelfzuchtigheid en uithoudingsvermogen. 

Een vrouw moet zich bekwamen in het opvoeden van kinderen, in psychologie, sociologie, 
economie, leiding geven, voedingsleer en verpleging.' (Ensign, maart 1977, blz. 58.) 

Op welk gebied moet een vrouw zich volgens zuster Kimball bekwamen? Wat doe jij nu op 
huishoudelijk gebied om je voor te bereiden op je rol als echtgenote? Moedig de jongevrou-
wen aan om met elkaar te bespreken wat zij kunnen doen om later hun huishouden goed 
te kunnen besturen. 

Tot slot 
Leerkracht Er heeft eens iemand gezegd: 'We hebben geen tijd om af te wachten, het is tijd om ons 

voor te bereiden.' Dit is vooral van toepassing op het huwelijk. Maar al te vaak hebben we 
de neiging om alleen maar te wachten op de mogelijkheid om te trouwen, in plaats van 
ons voor te bereiden terwijl we wachten. Leg de jongevrouwen uit dat zij, als ze zich goed 
hebben voorbereid, in veel opzichten aantrekkelijk zullen zijn voor goede jongemannen. 
Deze jongevrouwen zullen allemaal op een ander tijdstip trouwen. Als zij zich echter voor-
bereiden op de gebieden die in de les besproken zijn, zal hun kans op een geslaagd en 
gelukkig huwelijk groter worden. 

Toepassing van de les 
Motiveer de jongevrouwen om de lijst die zij in de les gemaakt hebben, mee naar huis te 
nemen en die te bewaren in hun dagboek of op een andere veilige plaats en hem dikwijls 
na te lezen. Geef ze de opdracht om een van de dingen van hun lijst uit te kiezen en er in 
de komende weken aan te werken. Spoor ze ook aan om hun lijst nog eens door te nemen 
en er dingen aan toe te voegen waar ze in de komende jaren aan kunnen werken. 
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Thuis een geestelijke sfeer scheppen Les 10 

DOEL Iedere jongevrouw zal ernaar streven om thuis een geestelijke sfeer te scheppen. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor iedere jongevrouw. 
2. Geef een aantal jongevrouwen de opdracht om iets van thuis mee te brengen dat de 

goede sfeer in hun gezin symboliseert. Vraag hun aan de klas uit te leggen waarom dat 
zo is. 

3. Vraag een aantal jongevrouwen om een verhaal te vertellen of teksten of citaten voor te 
lezen. 

Inleiding 
Deel potloden en papier uit. Laat de nummers één tot en met acht onder elkaar zetten aan 
de linkerkant van het papier. Vraag dan aan de jongevrouwen om achter ieder cijfer in een 
of twee woorden hun eerste reactie te noteren op ieder woord dat u voorleest. Lees dan na 
elkaar de volgende woorden voor. 
1. Thuis 
2. Glimlach 

3. Slordig 
4. Tempel 
5. Slaapkamer 
6. Donker 
7. Muziek 
8. Ouders 

Bespreking Laat de jongevrouwen hun antwoorden vergelijken en bespreek dan het volgende: 
• Welke woorden geven je een prettig gevoel? Waarom? 
• Welke woorden geven je een vervelend gevoel? Waarom? 
• Net als deze woorden kunnen de dingen die zich om ons heen bevinden, gevoelens en 
stemmingen veroorzaken. Hoe komt dat? 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Activiteit 

Bord 

Activiteit 

Verhaal 

Een jongevrouw heeft invloed op de sfeer thuis 
Leg uit dat er veel zaken zijn die de oorzaak kunnen zijn van de sfeer of een stemming in 
je huis. In deze les zullen we het over twee van die zaken hebben: (1) de materiële dingen 
en (2) de instelling van de huisgenoten. Schrijf deze twee punten op het bord. 
De materiële omgeving 

Vraag de jongevrouwen zich hun kamer voor de geest te halen (of 'hun' plekje in huis), 
precies zoals zij het hebben achtergelaten. Laat ze dan op de rechterkant van hun papier 
vier woorden opschrijven waarmee ze de huidige toestand van die kamer (of gedeelte van 
het huis) zouden kunnen beschrijven. 
Het volgende verhaal is eens verteld door de vrouw van een ringpresident: 
'Ouderling LeGrand Richards logeerde tijdens de ringconferentie bij ons. Toen ik hem naar 
de kamer bracht waar hij zou slapen, dacht ik aan anderen die hier eerder hadden gelo-
geerd. 

17 



Tekstbespreking 

Verhaal 

Bespreking 

Leerkracht 

Jongevrouwen 

Af en toe hadden tieners die in moeilijkheden zaten bij ons gelogeerd en de kamer naar 
eigen smaak versierd. Het was soms eng om de deur open te doen en dan gevaarlijk uit-
ziende dieren, wilde mannen op motorfietsen of langharige rocksterren op posters aan de 
muur te zien. Je ging dan niet met plezier die kamer binnen. 
Kort geleden waren onze twee dochters naar die kamer verhuisd en hadden die ook weer 
naar eigen smaak aangekleed. Toen ik deze keer de deur open deed was ik er zeker van 
dat het een geschikte kamer was voor een apostel van de Heer.' 

Laat de jongevrouwen het dertiende geloofsartikel en LV 90:18 lezen. 
• Waarom is het belangrijk om te zorgen dat je niet traag en niet slordig bent? 
Kijk met de jongevrouwen naar de woorden die ze opgeschreven hebben om de situatie in 
hun kamer te beschrijven. 

• Geven deze woorden aan dat jouw kamer een geestelijke sfeer ademt? 
Je instelling 
Leg uit dat je instelling van invloed kan zijn op het hele gezin. 
• Op welke manier beïnvloed jij de andere personen in jullie gezin? 
Vertel het volgende verhaal: 
De moeder van Hetty kwam op een middag thuis na een lange vergadering met het jonge-
vrouwenpresidium van de wijk. Ze was moe en ze verlangde naar de rust van haar eigen 
huis. Hetty begroette haar scherp en onvriendelijk. 
'Waar bent u geweest, mam? U bent er meestal als we thuis komen. Bert heeft de meisjes 
zitten plagen. Ik heb honger en ik kan die jurk niet vinden die u voor me zou verstellen. Ik 
moet over een paar minuten naar Tineke toe.' 
De moeder van Hetty zuchtte en ze vroeg: 'Hoe is je wedstrijd vanmiddag afgelopen?' 
'Slecht', snauwde Hetty. 'We hebben verloren, maar dat was onze schuld niet. De scheids-
rechter heeft een paar stomme fouten gemaakt.' 
• Welke invloed had Hetty op de sfeer thuis? 
• Hoe had ze een positieve inbreng kunnen hebben? 
Vraag of er iemand in de klas is die zich een moment kan herinneren waarop ze ofwel 
positieve ofwel negatieve invloed heeft uitgeoefend op de sfeer thuis. Vraag of ze bereid 
zijn er iets over te vertellen. 

Leg de jongevrouwen uit dat de instelling en de gewoonten die zij nu bezig zijn te ontwik-
kelen met betrekking tot hun gedrag en de verzorging van hun huis, hun leven lang van 
invloed zullen zijn op de sfeer in hun huis. Die invloed kan positief of negatief zijn. 
Vraag de jongevrouwen die u van tevoren de opdracht gegeven hebt, om te laten zien wat 
ze van huis hebben meegebracht en er een toelichting bij te geven. 

Citaat en bespreking 

Verhaal en bespreking 

Het scheppen van een geestelijke sfeer in huis vereist voorbereiding en inspanning 
Lees de volgende uitspraak van president David O. McKay voor: 'Een geestelijke instelling 
hebben betekent dat je je ervan bewust bent dat je dingen in jezelf hebt overwonnen en dat 
je in nauw contact staat met het Oneindige.' (Conference Report, april 1949, blz. 17.) 
Leg uit: als we een betere geestelijke sfeer in huis willen brengen moeten we leren om ver-
keerde denkwijzen en slechte gewoonten te overwinnen. 
Vertel het volgende verhaal: 
'Toen ik op school zat, had ik een vriendin die zo opgewekt was, dat ze me aan een zonne-
straal deed denken. Vooral 's morgens monterde ze iedereen op. Ik stond bepaald niet 
bekend als een ochtendmens en ik kon niet begrijpen hoe zij zo opgewekt kon zijn. 
'Op een dag heb ik haar gevraagd hoe het kwam dat ze 's morgens zo opgewekt kon zijn. 
Haar antwoord maakte grote indruk op me. Ze vertelde dat ze, toen ze jonger was, 's mor-
gens zo chagrijnig was dat het een opgave was om in haar buurt te zijn. Op een dag riep 
haar moeder haar bij zich en vertelde haar dat haar aanstaande echtgenoot en kinderen 
heel ongelukkig zouden zijn als ze haar gedrag niet veranderde. Daar was ze echt van 
geschrokken. 

'Omdat ze haar toekomstige gezin niet met haar slechte humeur wilde opzadelen, besloot 
ze er verandering in te brengen. Maandenlang dwong ze zichzelf ertoe om 's morgens net 
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te doen alsof ze vrolijk was. In het begin was dat moeilijk. Het vroeg veel discipline, maar 
na een tijdje hoefde ze niet meer te doen alsof. 
'Ik besloot het ook te proberen. Het was wel moeilijk, maar na een paar maanden merkte 
ik dat ik gelukkig en opgewekt wakker kon worden. Ik ben nu pas getrouwd en ik merk 
welke invloed mijn houding heeft op de geestelijke sfeer in huis.' 

• Hoe kwam het dat de houding van deze jongevrouw aanvankelijk een negatieve invloed 
had op de sfeer in huis? 
• Hoe veranderde zij? 
Leg uit dat het niet gemakkelijk is om je gewoonten en instelling dusdanig te veranderen 
dat ze je geestelijke instelling verbeteren, maar dat het de inspanning wel waard is. Een 
betere geestelijke instelling zorgt voor liefde en vreugde in huis. Leg uit dat alles wat de 
moeite waard is in het leven planning, voorbereiding en inspanning vereist. 
• Waarom is het belangrijk om een negatieve instelling te veranderen? 
• Hoe verander je je houding? 
U kunt tijdens deze bespreking de antwoorden op het bord samenvatten. In de lijst zouden 
de volgende punten opgenomen kunnen worden: 
1. Besluiten dat je gaat veranderen. 
2. De Heer om hulp vragen. 
3. Je best doen om te veranderen. 

Vraag de jongevrouwen om op hun blaadje op te schrijven welke gewoonte of instelling zij 
hebben die op de sfeer thuis een negatieve uitwerking heeft. 
Spoor ze aan om de sfeer thuis te verbeteren door hard te werken aan die gewoonte of in-
stelling. Leg ze uit dat het gemakkelijker zal zijn als ze ervoor zorgen dat hun directe 
omgeving netjes en schoon is, waardoor de Geest van de Heer daar kan zijn. Als zij er nu 
mee beginnen en er de hulp van de Heer bij vragen, zal hun geestelijke instelling verbete-
ren, onafhankelijk van wat andere gezinsleden doen. 
Vraag ze om nog andere concrete dingen op te schrijven waardoor ze de sfeer thuis positief 
kunnen beïnvloeden. 

Tot slot 
Getuigenis door Getuig tot de jongevrouwen dat ze zich nu en in de toekomst gelukkiger zullen voelen als 
de leerkracht ze hun best doen om thuis de sfeer positief te beïnvloeden. 

Toepassing van de les 
Spoor de jongevrouwen aan om in hun dagboek bij te houden hoe ze vooruitgang maken 
ten aanzien van de dingen in hun leven die afbreuk doen aan de sfeer thuis. 
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10 De onderwijstaak van de vrouw 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen dat onderwijs geven een deel van haar taak is. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 4: Jezus met kinderen; plaat 5: Jezus onderwijst vanuit een boot; plaat 6: De berg-
rede (62166). Al deze platen bevinden zich achterin het lesboek. 

2. Vraag de leden van de klas vijf kenmerken van Christus^ onderwijs te bespreken. Dit 
komt in het tweede gedeelte van de les aan de orde. Elke jongevrouw die deze opdracht 
krijgt, moet dit doen aan de hand van de tekst die haar wordt gegeven. 

3. Vraag een aantal jongevrouwen om teksten of citaten voor te lezen of een verhaal naar 
uw keuze te vertellen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Teksten 
en bespreking 

Citaat 

Bord 
Bespreking 

Verhaal 
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Wij kunnen ons hele leven anderen onderwijzen 
Vraag aan drie jongevrouwen om de volgende teksten voor te lezen: LV 88:77; 88:118; 
Mosiah 4:14-15. 
• Wat houdt dat in: iemand onderwijzen? 
• Waarom is het belangrijk om anderen te onderwijzen? 
Leg er de nadruk op dat we, als we goed onderwijzen, anderen de kennis en de bekwaam-
heid geven die zij kunnen gebruiken om iets toe te voegen aan de kwaliteit van hun eigen 
leven of dat van anderen. Het meeste van wat wij nodig hebben leren we van andere 
mensen, door wat ze zeggen of door hun voorbeeld. 
• In welk opzicht is de vrouw ook lerares? 
Leg de jongevrouwen uit dat zij gedurende hun hele leven iets aan anderen leren. Dat 
doen zijn nu al thuis, op school, bij de buren, hun vrienden en leeftijdgenoten, in de 
gemeenschap en in hun kerkroeping. Ook in hun toekomstige gezin zullen ze kennis over-
dragen. 

Als ze met een vriendin praten, iemand raad geven of het leven van een kind beïnvloeden, 
dragen ze kennis over. Ze onderwijzen voortdurend. 

Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Een groot gedeelte van wat wij doen is onderricht 
geven. Een kind laten zien hoe het zijn veters moet vastmaken, een dochter helpen met een 
nieuw recept, een toespraak houden in de kerk, je getuigenis geven, een leidstersvergade-
ring voorzitten, en, natuurlijk, lesgeven aan een klas, dit alles is onderwijzen en we doen 
het voortdurend.' (Teach Ye Diligently, blz. 2.) 

Schrijf op het bord: Altijd een lerares. 
Vraag uw leerlingen te bedenken op welke manier ze de laatste vierentwintig uur iets 
onderwezen hebben, door wat ze gezegd hebben, door hun houding of door hun voor-
beeld. Spoor ze aan concrete dingen te noemen die ze gedaan hebben. 

• Wat is de belangrijkste plaats waar we kunnen onderwijzen? 
Lees de volgende uitspraak van president David O. McKay voor: 'Voor het leren van 
levenslessen is het gezin de voornaamste en beste plaats. Ze leren er waarheid, eer, deugd, 
zelfbeheersing, de waarde van een opleiding, eerlijk werk, het doel van het leven en het 
voorrecht om te leven. Niets kan wat betreft de training en het onderwijzen van kinderen 
de plaats van het gezin innemen; geen enkel succes weegt op tegen falen in het gezin.' 
(Family Home Evening Manual 1968-69, blz. III.) 

Vertel het volgende verhaal. Het gaat over een moeder die haar zoon iets had onderwezen, 
wat hem in een noodsituatie tot zegen was. 
Het gebeurde in de begintijd van de kerk. Ouderling Frank Croft vervulde toen een zen-
ding in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij werkte in een gebied waar sommige 



mensen zich heftig verzetten tegen de dingen die hij onderwees. Hij werd door een bende 
overmeesterd en naar een bos gebracht. Daar moest hij zijn kleren boven de gordel uittrek-
ken. Ze bonden hem aan een boom vast om hem tot bloedens toe te geselen. 
Ouderling Croft had geen keuze; hij deed wat de mannen hem zeiden, maar terwijl hij dat 
deed, viel er een brief uit zijn zak. Die brief was van zijn moeder, in Utah. Korte tijd daar-
voor had ouderling Croft zijn ouders geschreven over het geweld in zijn zendingsgebied en 
deze brief was het antwoord van zijn moeder. In de brief stond: 

'Mijn dierbare zoon, denk steeds aan de woorden van de Heiland: "Zalig de vervolgden 
om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen," en ook: "Zalig zijt 
gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mij-
nentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben 
zij de profeten vóór u vervolgd." Denk er ook aan hoe de Heiland aan het kruis hing, toen 
Hij leed voor de zonden van de wereld en deze onsterfelijke woorden uitte: "Vader, vergeef 
het hun, want zij weten niet wat zij doen." Geloof me, jongen, degenen die jullie zendelin-
gen kwaad doen weten niet wat ze doen, anders zouden ze het niet doen. Eens, ergens, 
zullen ze het begrijpen en dan zullen ze er spijt van hebben en dan zullen ze jullie de eer 
geven voor het prachtige werk dat jullie doen. Heb dus geduld, mijn zoon, breng liefde op 
voor degenen die jou mishandelen en allerlei kwaad over je spreken; dan zal de Heer je 
zegenen en je in hun ogen verheerlijken en je zending zal een schitterend succes zijn.' 

De leider van de bende pakte de brief op en begon hem te lezen. Zijn gezicht en zijn ogen 
hadden zotfn harde uitdrukking dat ouderling Croft wist dat hij van hem geen medeleven 
zou kunnen verwachten. Hij sloot zijn ogen en wachtte op de geseling. Hij dacht aan thuis 
en aan zijn moeder, van wie hij zoveel hield. Een paar ogenblikken later deed hij zijn ogen 
open en merkte dat de leider op een boomstronk was gaan zitten om de brief te herlezen. 
Zijn gezicht had een grote verandering ondergaan. Veel van de hardheid en de wreedheid 
in zijn gezicht was verdwenen, zijn ogen waren een beetje omfloerst omdat ze vochtig 
waren. Het leek wel of zijn hele persoonlijkheid veranderd was. Hij las een paar regels, of 
een gedeelte van de brief en overdacht de inhoud. Heel diep in zijn binnenste hoopte 
ouderling Croft, was hij er zelfs van overtuigd, dat het hart van de man was geraakt door 
de mooie en liefdevolle brief van zijn moeder. 
Tenslotte stond de man op en zei: 'Jij moet wel een fantastische moeder hebben, knul. Zo 
een heb ik er ook ooit gehad.' Toen zei hij tegen de andere leden van de bende: 'Mannen, 
nu ik de brief van deze mormoonse moeder gelezen heb, kan ik hier niet mee doorgaan. 
We moesten hem maar laten gaan.' Ouderling Croft werd vrijgelaten. (Arthur M. Richard-
son, The Life and Ministry of John Morgan, blz. 267-268.) 

Bespreking • Hoe heeft deze moeder haar zoon onderwezen? 
• Wat heeft deze moeder volgens jou gedaan om met zoveel liefde en kracht te kunnen 
onderwijzen? 
• Wat zegt dit jou over de verantwoordelijkheid van de vrouw om te onderwijzen? 
Leg de jongevrouwen uit dat zij nu thuis al onderwijzen en dat ze ook bezig zijn zich voor 
te bereiden om later hun kinderen te onderwijzen. 

Leerkracht 

Platen 

Teksten 
en bespreking 

Jezus Christus is ons voorbeeld als leraar 
Leg uit dat de jongevrouwen zich op veel manieren kunnen voorbereiden om effectief 
onderwijs te kunnen geven. 
• Wie is de beste leraar aller tijden? 
Hang de platen van Christus op en leg uit dat Jezus de beste leraar aller tijden was. Leg uit 
dat we veel kunnen leren als we zijn methodes bestuderen en zijn voorbeeld volgen. 
Vraag de jongevrouwen die u daartoe opdracht hebt gegeven om iets te vertellen over de 
manier waarop Jezus onderwees en bespreek hoe dat blijkt uit de teksten die ze hebben 
bestudeerd. Tijdens de bespreking schrijft u een aantal trefwoorden op het bord. 
1. Jezus hield van de mensen die Hij onderwees en zij voelden dat. Zie 3 Nephi 17:3-10. 

(Jezus hield zoveel van de mensen dat Hij langer bij hen bleef, omdat ze dat zo graag 
wilden. Hij genas hun zieken en zij aanbaden Hem.) 

2. Hij maakte gebruik van verhalen en voorbeelden waarmee de mensen vertrouwd waren. 
Daardoor begrepen zij wat Hij onderwees en konden ze het ook toepassen. Zie Lucas 
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15:3-10. (Jezus gebruikte het voorbeeld van een herder en een vrouw die haar huis 
schoonmaakte om te laten zien hoe blij onze hemelse Vader is als een zondaar zich 
bekeert.) 

3. Hij onderwees de mensen wanneer dat nodig was. Hij liet ze niet wachten totdat het 
Hem uitkwam. Zie Lucas 9:10-11. (Jezus en de apostelen waren eigens heengegaan waar 
ze alleen konden zijn, maar ze werden door de mensen gevolgd. Jezus zei niet dat ze 
naar huis moesten gaan en later terugkomen. Hij onderwees ze en genas ze.) 

4. Hij kende de Schriften goed en bereidde zich geestelijk voor. Zie Matteüs 4:1-11. (Jezus 
ging naar de woestijn om te vasten en om dichtbij zijn hemelse Vader te zijn. Toen de 
duivel kwam om Hem te verleiden kon Hij de verleidingen weerstaan omdat Hij wist 
wat er in de Schriften stond.) 

5. Hij vroeg zijn hemelse Vader vaak om hulp bij het onderwijzen van mensen en om de 
mensen die Hij onderwees te zegenen. Zie 3 Nephi 17:14-17. (Toen Jezus tot zijn hemelse 
Vader bad en Hem vroeg of hij de mensen wilde zegenen, waren de dingen die Hij zei 
zo heilig, dat de mensen ze niet eens op mochten schrijven.) 

Leg uit dat we, door het voorbeeld van Jezus te volgen, anderen kunnen onderwijzen en 
hen kunnen helpen om hun leven te veranderen. 

Praktijkgevallen In de praktijkgevallen die volgen worden situaties beschreven waarin jongevrouwen iets 
aan anderen kunnen leren. Vraag de jongevrouwen in de klas welke van de kenmerken van 
Christus^ leven die zojuist besproken zijn, in de beschreven gevallen gebruikt kunnen wor-
den. 

Leg uw leerlingen nu de praktijkgevallen voor en geef ze tijd om ze met elkaar te bespre-
ken. 

Praktijkgeval 1 
Tijdens een familiereünie had Sara een ontmoeting met Judith, die geen lid van de kerk 
was. Ze zijn met elkaar gaan corresponderen en goede vriendinnen geworden. Kort gele-
den heeft Judith in een brief aan Sara vragen gesteld over haar geloof. 

Praktijkgeval 2 
Tim heeft aan zijn oudere zus Linda gevraagd of ze hem wil helpen met zijn wiskunde. 
Hij zegt dat hij een grote hekel heeft aan wiskunde en dat getallen hem niets zeggen. 
Praktijkgeval 3 

Ellen is geroepen als huisbezoekster in de zustershulpvereniging. Een zuster heeft haar 
gevraagd om op huisbezoek te komen, maar tijdens dat bezoek geen godsdienstige bood-
schap te geven. 

Praktijkgeval 4 
De vader van Joke heeft haar de opdracht gegeven om tijdens de gezinsavond over het 
onderwerp bekering te spreken. Joke heeft drie jongere zusjes en er woont ook nog een 
oma in huis. 

Tot slot 
Citaat President Spencer W. Kimball heeft het volgende gezegd over onze belangrijke verantwoor-

delijkheid om te onderwijzen: 
'Wij denken aan de woorden van Nephi, waarmee hij ons de volgende raad gaf: "En wij 
spreken van Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren 
van Christus ( . . . ) opdat onze kinderen mogen weten uit welke Bron zij vergeving hunner 
zonden mogen verwachten." (2 Nephi 25:26.) Wat zou ieder mens een innerlijke kracht heb-
ben als hij wist dat wat de Meester ons geleerd heeft inderdaad de grote bron is waaraan 
we leiding, een goed voorbeeld en hulp kunnen ontlenen. Dat is ons voornaamste doel bij 
alles wat we in het gezin onderwijzen.' (De Ster, augustus 1982, blz. 3.) 

Toepassing van de les 
Vraag de jongevrouwen of ze willen proberen om in de loop van de week 
de onderwijsmethodes die Christus heeft gebruikt, toe te passen. U kunt ze laten bedenken 
in welke situaties zij de gelegenheid zouden kunnen krijgen om in de komende week ande-
ren iets te leren. 
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Ons doel in dit leven Les 10 

DOEL Elke jongevrouw zal ernaar streven haar doel in dit leven te vinden en te bereiken. 

VOORBEREIDING 1. Maak voor elke jongevrouw een kopie van de vijf manieren waarop we te weten kunnen 
komen wat het doel van ons leven is. Deze lijst staat in het tweede gedeelte van deze les. 

2. U kunt de videofilm 'De mens op zoek naar geluk' laten zien. 
3. Vraag een aantal jongevrouwen om een verhaal te vertellen of teksten en citaten naar uw 

keuze voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Wij hebben een doel in dit leven 
Citaat Leg uit dat we af en toe allemaal het gevoel hebben dat we onbelangrijk zijn en dat we ons 

afvragen wat de zin van ons leven is. Ouderling Gordon B. Hinckley heeft ons verzekerd 
dat ieder mens in Gods eeuwige plan een belangrijke plaats inneemt en dat Hij een bedoe-
ling heeft met alle mensen die in deze bedeling geboren zijn. 
'Ik geloof dat God ( . . . ) ieder van u heeft uitgekozen voor iets belangrijks in zijn grootse 
plan (.. .). Hij heeft u lief en Hij heeft voor ieder van u een taak.' (Ensign, januari 1973, 
blz. 91.) 

Leerkracht Als wij zien dat er in verhouding tot de wereldbevolking maar betrekkelijk weinig heiligen 
der laatste dagen zijn, zouden we kunnen denken dat wij niet belangrijk zijn. De taak die 
God ons gegeven heeft om ons op de tweede komst van de Heiland voor te bereiden, lijkt 
bijna te groot voor zo'n klein aantal mensen. In de volgende uitspraak wordt ons met 
betrekking tot onze opdracht moed ingesproken: 

Citaat 'God heeft jullie bijna zesduizend jaar bewaard om jullie in de laatste dagen voor de 
tweede komst van de Heer op aarde te kunnen plaatsen. Elke voorgaande bedeling is ont-
aard in afvalligheid, maar dat zal in deze bedeling niet gebeuren (.. .) . God heeft voor deze 
laatste periode een aantal van zijn sterkste kinderen bewaard, die zullen helpen met de 
triomfantelijke opbouw van het Koninkrijk. En dat zijn jullie: jullie vormen de generatie die 
erop voorbereid moet zijn om jullie God te ontmoeten. 
'Door alle eeuwen heen hebben de profeten onze tijd gezien. Miljarden overleden mensen 
en mensen die nog geboren zullen worden houden hun ogen op ons gericht. Vergis je daar 
niet in: jullie vormen een bijzondere generatie. Nog nooit is er in zo'n korte periode meer 
van de rechtvaardigen verwacht dan van ons. (Ezra Taft Benson, 'In His Steps', in Speeches 
of the Year 1979, Brigham Young University, blz. 59.) 

Leerkracht Leg uit dat we voordat we geboren werden, lange tijd bij onze hemelse Vader gewoond 
hebben en dat Hij alles van ons weet: onze sterke kanten, onze zwakheden, onze talenten 
en mogelijkheden, wat we fijn vinden en wat niet, hoe groot ons geloof en getuigenis is, en 
Hij kent onze gevoelens. Hij weet hoe wij deze kenmerken kunnen gebruiken voor onze 
groei en voor de opbouw van het koninkrijk van God in deze laatste dagen. 

Citaat Bisschop H. Burke Peterson heeft gezegd: 
'Kunnen jullie je zelfs maar één ogenblik indenken dat onze hemelse Vader een van zijn 
kinderen per ongeluk naar deze aarde gezonden heeft zonder de mogelijkheid om nuttig 
werk te verrichten? (. . .) . 
'Beste vrienden, jullie zijn van een koninklijke generatie. Jullie zijn uitverkoren om in deze 
tijd met een speciaal doel naar de aarde te komen. Niet zomaar een paar van jullie, maar 
jullie allemaal. Voor jullie allemaal zijn er dingen te doen die niemand anders zo goed kan 
als jullie (. . .). Ik getuig tot jullie dat onze hemelse Vader, als jullie Hem dat toestaan, met jullie 
samen door het leven zal gaan en jullie zal inspireren, zodat jullie zullen weten met welk doel jullie 
hier zijn.' (New Era, mei 1979, blz. 4-5; cursivering toegevoegd.) 
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Gods wil leren kennen kan richting geven aan ons leven 
Tekst en bespreking Lees samen Spreuken 3:5-6 en laat de tekst onderstrepen. 

• Wat wordt er in deze tekst van ons gevraagd? 
• Hoe kunnen wij te weten komen wat de wil van onze hemelse Vader is met betrekking 
tot ons leven? 

Schrijf de antwoorden die gegeven worden op het bord en voeg de volgende punten er aan 
toe als ze niet genoemd worden: 

1. Persoonlijk gebed 
Leg uit dat we in ons persoonlijk gebed met onze Vader kunnen spreken en dat we Hem 
kunnen vragen wat Hij wil dat wij in dit leven doen. President Spencer W. Kimball heeft 
ons aangeraden: 'Het kan geen kwaad als we aan het eind van ons gebed eens aandachtig 
luisteren, al was het maar eventjes, en altijd net als de Heiland bidden: "niet mijn wil, maar 
Uw wil geschiede" (Lucas 22:42).' De Ster, mei 1980, blz. 6.) 

• Komt het weieens voor dat onze wil en de wil van de Heer met elkaar in tegenstrijd 
zijn? Vraag de jongevrouwen of ze een paar voorbeelden kunnen noemen. 

• Wat zou je in zo'n situatie moeten doen? 
2. Studie en meditatie 
Wij kunnen erachter komen wat de wil van de Heer is als wij de Schriften lezen met een 
gebed in ons hart. In de Schriften staan de geboden van God die wij allemaal moeten 
gehoorzamen. Wij kunnen in de Schriften echter ook vaak het antwoord vinden voor onze 
persoonlijke omstandigheden. 

Leg uit dat er veel Schriftuur is gegeven om mensen te laten inzien wat de Heer van ze 
wilde. Deze mensen hebben wel in een andere tijd geleefd, maar de raad die de Heer aan 
hen heeft gegeven kan ook op ons van toepassing zijn. In afdeling 121 van de Leer en Ver-
bonden staat een gebed van Joseph Smith toen hij zich in een heel moeilijke periode in de 
gevangenis van Liberty bevond. Hij wilde weten wat God wilde dat hij deed. 
Lees de verzen 7 en 8, waarin een gedeelte staat van het antwoord dat de Heer gaf. 
• Hoe kan dit antwoord op het gebed van Joseph Smith ons inzicht geven in wat de Heer 
wil dat wij doen, in deze tijd? 

3. De gave van de Heilige Geest 
Als lid van de kerk hebben we allemaal de gave van de Heilige Geest ontvangen. De Hei-
lige Geest is een van de beste gidsen om te leren begrijpen wat de wil van de Heer is ten 
aanzien van ons leven op aarde. De Heilige Geest zal ons tijdens ons hele leven aanwijzin-
gen geven en aangeven welke koers we moeten aanhouden. 

Citaat 'Laat je beïnvloeden door die stille, zachte stem. Vergeet niet dat iemand met gezag zijn 
handen op je hoofd heeft gelegd toen je bevestigd werd als lid van de kerk. Hij heeft 
gezegd: "Ontvang de Heilige Geest." Stel je hart en je ziel open voor de klank van die bij-
zondere stem die van de waarheid getuigt. Zoals de profeet Jesaja beloofd heeft: "En wan-
neer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord 
horen: Dit is de weg, wandelt daarop." (Jesaja 30:21.)' (Thomas S. Monson, New Era, juli 
1980, blz. 19.) 

Bespreking Vraag aan de jongevrouwen of ze iets willen vertellen over een ervaring waarbij ze de 
invloed van de Heilige geest hebben gevoeld. U kunt zelf over een van uw eigen ervarin-
gen vertellen. 

4. Zegens van de priesterschap 
Leerkracht Leg uit dat de jongevrouwen hun vader, hun huisonderwijzers of andere bevoegde 

priesterschapsleiders om een zegen kunnen vragen als zij hulp of leiding nodig hebben. 
De Heer kan deze priesterschapsdragers inspireren, zodat ze woorden spreken die ons 
leiding of troost geven. 
5. Patriarchale zegens 
Leg uit dat wij als goede leden van de kerk het recht hebben om een patriarchale zegen te 
ontvangen, waarin de Heer zich persoonlijk tot ons richt. Wanneer wij een patriarchale 
zegen ontvangen wordt ons verteld hoeveel zegeningen onze hemelse Vader in dit leven en 
in de eeuwigheid voor ons in petto heeft. Wij zullen deze zegeningen ontvangen als we 

Bord 

Bespreking 

Leerkracht 

Tekst en bespreking 
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oprecht en trouw blijven. In een patriarchale zegen worden dikwijls onze geestelijke gaven 
bekend gemaakt. Te weten wat onze gaven zijn, kan een hulpmiddel voor ons zijn om ons 
doel in het leven te bepalen. (Zie LV 46:10-12.) Soms worden we gewaarschuwd dat we 
bepaalde slechte invloeden moeten vermijden. Onze hemelse Vader weet dat die ons in ver-
leiding zouden kunnen brengen. Doordat we weten wat ons beloofd wordt, wat onze gees-
telijke gaven zijn en doordat we worden gewaarschuwd, zijn we in staat om in ons leven 
wijze beslissingen te nemen. 

Verhaal Janet was in tweestrijd. Tom had haar ten huwelijk gevraagd. Ze hadden ongeveer een jaar 
verkering en ze waren heel verliefd op elkaar. Janet had gedacht dat het de gelukkigste dag 
van haar leven zou zijn als Tom haar ten huwelijk zou vragen. Die dag was gekomen, maar 
Janet voelde zich onzeker. Ze had Tom geen definitief antwoord gegeven maar gezegd dat 
ze het de volgende dag zou laten weten. Wat zat haar dwars? Tom was ouderling in de 
kerk en hij had gezegd dat ze in de tempel zouden trouwen als zij dat wilde. Vanwege zijn 
werk had hij geen functie in de kerk, maar hij had beloofd dat dit na hun huwelijk zou ver-
anderen. 
Janet herinnerde zich dat er in haar patriarchale zegen iets gezegd werd over de man waar-
mee ze zou trouwen. Ze haalde de zegen tevoorschijn en begon te lezen: 'De tijd zal aan-
breken dat je ten huwelijk zult worden gevraagd. Ik vraag je om ernstig te bidden dat je de 
wijsheid zult hebben om iemand te kiezen die het waardig is. Degene die de instemming 
van de Heer heeft, zul je als volgt herkennen: hij is rein van lichaam en geest, hij is pries-
terschapsdrager en hij zal er vurig naar verlangen om met je naar de tempel te gaan om 
daar voor tijd en eeuwigheid aan elkaar te worden verzegeld.' Janet wist dat Tom niet aan 
al deze eisen voldeed. Ze wist dat hij niet degene was die de instemming van de Heer had. 

Citaat Ouderling Thomas S. Monson heeft gezegd: 'Je patriarchale zegen kan je helpen. Zo'n 
zegen bevat hoofdstukken van het boek dat handelt over jouw eeuwige mogelijkheden. 
Lees je zegen vaak door. Bestudeer hem zorgvuldig. Laat je leiden door de waarschuwin-
gen die erin staan. Leef zo dat de beloften die erin staan, worden vervuld.' (The Lighthouse 
of the Lord, blz. 19.) 

Het is onze verantwoordelijkheid om te leven volgens de richtlijnen die we ontvangen 
Leerkracht Vertel dat er tot nu toe in de les besproken is hoe wij om leiding kunnen vragen en ontvan-

gen. We moeten echter ook de verantwoordelijkheid op ons nemen om de richting te kie-
zen die ons wordt aangegeven. We kunnen niet gaan zitten wachten totdat de Heer ons 
precies vertelt wat we moeten doen. Ouderling John Groberg heeft gezegd: 

Citaat 'In het verleden heb ik geprobeerd erachter te komen of ik zakenman of leraar moest wor-
den of iets in de kunst moest gaan doen of iets dergelijks. Ik werkte dan in een bepaalde 
richting en verzamelde zoveel mogelijk gegevens. Als ik dan een verkeerde keuze deed 
(niet noodzakelijkerwijs slecht, maar een keuze die voor mij niet goed zou zijn), heeft de 
Heer me altijd nadrukkelijk laten weten: "Dat is niet goed. Ga die kant niet op. Die is niet 
geschikt voor jou." 
Anderzijds had ik misschien twee of drie richtingen kunnen kiezen, die allemaal goed 
geweest zouden zijn en die mij de ervaring en de middelen zouden hebben verschaft die ik 
nodig had om de zending te vervullen die de Heer voor mij in gedachten had. Omdat Hij 
weet dat het nodig is dat we een groei doormaken zal Hij ons over het algemeen niet de 
weg wijzen en zeggen: "Doe die deur open, loop twaalf meter die richting uit, ga dan 
rechtsaf en loop nog twee kilometer door (. ..)." Maar als we de verkeerde kant opgaan zal 
Hij ons dat laten weten. We zullen dat zeker voelen. Dat weet ik zeker. We kunnen dus 
beter niet zeggen: "Ik kom niet in beweging totdat ik het voel branden in mijn boezem", 
maar we moeten zeggen: "Ik ga dit doen, tenzij ik het gevoel krijg dat het verkeerd is. Als 
het verkeerd is, doe ik het niet." Door alles wat ons in de verkeerde richting duwt uit te 
sluiten, zul je al gauw merken dat je op de goede weg bent en dan zal je zekerheid krijgen: 
"Ja, ik ga de goede kant op. Ik doe wat mijn hemelse Vader wil, want ik doe niets wat Hij 
niet wil." Dat kun je met zekerheid weten. Het is een onderdeel van je groeiproces en het 
komt overeen met het plan dat onze hemelse Vader voor ons heeft.' (What is Your Mission? 
uit Speeches of the Year 1979, Brigham Young University, blz. 97-98.) 

Bespreking • Welke verantwoordelijkheid hebben wij bij het nemen van beslissingen die ons persoon-
lijk leven aangaan? Hoe wist ouderling Groberg of hij een goede of verkeerde richting had 
gekozen? 
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Vragen ter overweging Leg uit dat we iets moeten doen als we zelf de verantwoordelijkheid voor ons leven aan-
vaarden. Vraag de jongevrouwen om de volgende vragen voor zichzelf te beantwoorden: 
1. Wanneer heb ik voor het laatst gevast en ernstig gebeden om leiding in mijn leven? 
2. Luister ik, als ik gebeden heb naar het antwoord van de Heer? 
3. Heb ik mijn patriarchale zegen al ontvangen? Zo ja, hoe lang geleden heb ik die gelezen? 

Gebruik ik hem als gids bij het nemen van beslissingen? 
4. Heb ik mijn hemelse Vader uitdrukkelijk gevraagd mij te laten weten wat zijn wil is met 

betrekking tot mijn leven? 
5. Zorg ik ervoor zo te leven dat ik afgestemd ben op de influisteringen van de Geest? 
6. Neem ik besluiten en stel ik mezelf doelen waardoor ik mijn leven op een goede manier 

richting geef? 
7. Is de Heer blij met wat ik dagelijks doe? 

Samenvatting 
Citaat Ouderling John Grobeig heeft in een toespraak tot de jeugd van de kerk gezegd dat er in 

ons leven minstens drie punten van belang zijn: Ten eerste: dat God, onze hemelse Vader 
voor ieder van ons hier op aarde een bepaalde taak heeft. Ten tweede: dat we in dit leven, 
hier en nu, erachter kunnen komen wat die taak is. Ten derde: dat we met zijn hulp die 
taak kunnen vervullen en dat we kunnen weten en ook de zekerheid kunnen hebben dat 
onze Vader in de hemel behagen schept in wat wij doen. Dit zijn heel belangrijke begrip-
pen en ze zijn allemaal waar.' (What is Your Mission? blz. 92.) 

Toepassing van de les 
Deel de kopieën uit die u gemaakt hebt van de vijf manieren waarop we er achter kunnen 
komen wat het doel van ons leven is. Spoor alle jongevrouwen aan om die manieren te 
overdenken en te proberen meer te weten te komen over hun levensdoel. 
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10 Eeuwige gezinnen 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen dat de Heer ervoor gezorgd heeft dat wij eeuwig in 
gezinsverband kunnen leven en iedere jongevrouw zal naar de zegeningen van een eeuwig 
gezin verlangen. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 7: Een gezin bij de tempel. Deze plaat bevindt zich achterin het lesboek. 

2. Zorg voor potlood en papier voor alle leerlingen in uw klas. 
3. Vraag een aantal jongevrouwen om verhalen, teksten of citaten voor te lezen die u hebt 

uitgezocht. 
N.B.: Er kunnen jongevrouwen in uw klas zitten die als enige in hun gezin lid zijn van de 
kerk of die uit een probleemgezin komen. Houd in uw les rekening met hun behoeften en 
gevoelens. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Het gezin is de belangrijkste eenheid in Gods plan 
Citaat Lees de volgende uitspraak voor: 

'Het hele doel van het evangelie is om mannen en vrouwen de mogelijkheid te geven om, 
verenigd in de Heer, eeuwig in gezinsverband te leven. Een celestiaal huwelijk is voor ons 
de voorbereiding op de hoogste vorm van vreugde en geluk die de sterfelijke mens kent en 
op het eeuwige leven in toekomstige koninkrijken. 
'We kunnen zeggen dat wat men het mormonisme noemt juist dat systeem van wetten en 
waarheden is dat van de aarde een hemel zal maken en van de mens een god.' (Bruce R. 
McConkie, Ensign, november 1979, blz. 55.) 

Bordbespreking Leg de jongevrouwen uit dat deze les in hoofdzaak zal gaan over hoe een gezin eeuwig 
kan worden. 
Teken het volgende schema op het bord: 

Neem met de jongevrouwen de volgende punten door: 
1. In de hemel hebben wij gehoord over Gods plan voor ons, dat wij naar de aarde konden 

gaan en daar konden leven in gezinsverband. 
2. Het leven op aarde is een test waaruit zal blijken of wij waardig zijn om vooruitgang te 

maken en meer op onze hemelse Ouders te gaan lijken. 

Voorsterfelijk bestaan 

Aards bestaan 
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3. Het ligt in Gods plan dat we grotere zegeningen zullen ontvangen als we getrouw zijn. 
Zo niet, dan zullen ons in het leven hierna beperkingen worden opgelegd. 

4. Als we getrouw blijken te zijn, zullen onze gezinnen verzegeld worden en zal ons 
gezinsleven tot in eeuwigheid voortduren. Dit alles is een onderdeel van Gods plan om 
ervoor te zorgen dat we als gezin eeuwig bij elkaar kunnen blijven. 

Bordbespreking Voeg het volgende aan de bordtekening toe: 

Laat de jongevrouwen hun standaardwerken gebruiken bij het beantwoorden van de 
volgende vragen: 

• Wat weten wij over het gezinsleven in het hiernamaals? (Zie LV 132:19-20; als je huwelijk 
in de tempel is verzegeld en je je aan de gedragsnormen houdt zul je verhoogd worden en 
in eeuwig gezinsverband verder leven.) 

• In welke graad van welk koninkrijk zullen gezinnen voor eeuwig bij elkaar mogen 
blijven? (Zie LV 131:1-4.) 
Maak de bordtekening af zoals hieronder staat aangegeven en leg er de nadruk op dat God 
het gezin heeft ingesteld met de bedoeling dat het voor eeuwig zou blijven bestaan. We 
zullen die zegening echter alleen ontvangen als we die waardig zijn. Om voor eeuwig als 
gezin bij elkaar te kunnen blijven, moeten we de hoogste graad van het celestiale konink-
rijk kunnen binnengaan. Op het bord kan je zien dat gezinnen alleen in de hoogste graad 
van het celestiale koninkrijk bij elkaar zijn. 
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De zegeningen van een eeuwig gezin kun je alleen in de tempel ontvangen 
Lees Leer en Verbonden 132:13-20 aan de jongevrouwen voor en bespreek deze verzen. 
• Wiens gezag is volgens deze verzen nodig om een verbond bindend te maken? 
(Zie LV 132:13-14.) 
• Waar moet je je huwelijk sluiten om je huwelijksverbond voor eeuwig geldig te laten 
zijn? 
• Wat gebeurt er in het leven hierna met degenen die in dit leven geen gebruik hebben 
gemaakt van mogelijkheid om in de tempel van de Heer een huwelijk te sluiten? 
(Zie LV 132:15-17.) Wat gebeurt er met degenen die in dit leven die gelegenheid niet 
hebben gehad? (Er kan tempelwerk voor de doden gedaan worden.) 
• Hoe zal de toestand zijn van degenen die in het hiernamaals in gezinsverband leven? 
(Zie LV 132:18-20.) 

Houd de plaat van het gezin bij de tempel omhoog. 

Zorg ervoor dat de jongevrouwen begrijpen dat degenen die de hoogste graad van het 
celestiale koninkrijk bereiken in gezinsverband zullen leven en 
goden zullen zijn. 

Wij moeten ons nu voorbereiden op het leven in een eeuwig gezin 
Citaat en bespreking Lees en bespreek het volgende citaat: 

'Als een man (of vrouw) een celestiale wet niet kan naleven, kan hij (of zij) de celestiale 
heerlijkheid niet ontvangen; als een man een terrestriale wet niet kan naleven, kan hij de 
terrestriale heerlijkheid niet ontvangen; en als hij een telestiale wet niet kan naleven, kan hij 
de telestiale heerlijkheid niet ontvangen, maar zal in een koninkrijk moeten wonen dat 
geen koninkrijk van heerlijkheid is. Dit is volgens de openbaringen die wij van God hebben 
ontvangen.' (Wilford Woodruff, Journal of Discourses, deel 12, blz. 273.) 

• Waarom is het zo belangrijk dat wij ons nu op het eeuwige leven voorbereiden? 
Zorg ervoor dat de jongevrouwen begrijpen dat zij niet eeuwig met hun familie samen kun-
nen zijn, als zij er niet naar streven om volgens een celestiale wet te leven. Zij zullen de 
eeuwigheid doorbrengen in het koninkrijk waarop zij zichzelf hebben voorbereid en het is 
iedere inspanning waard om nu te zoigen dat je in aanmerking komt voor de zegeningen 
van het celestiale koninkrijk. 

Getuigenis Vertel hoe belangrijk u het vindt om de nodige tempelverordeningen te verkrijgen en om in 
ons aards gezin de celestiale wet na te leven, zodat we een eeuwig gezin kunnen vormen. 
Geef hiervan ook uw getuigenis. 

Toepassing van de les 
Geef iedere jongevrouw potlood en papier. Herinner ze eraan dat er in deze les veel 
belangrijke zaken over hun toekomstige leven besproken zijn. Vraag ze na te denken over 
iets bepaalds dat hen ervan zou kunnen weerhouden het soort mens te worden dat in aan-
merking komt voor een eeuwig gezin. 

Op hun blaadje zouden ze kunnen schrijven: 'Ik zal proberen om niet meer ' en 
dan invullen waaraan ze gaan werken. Een paar voorbeelden: 
1. thuis zo gauw boos te worden. 
2. egoïstisch te zijn en mijn eigen verlangens belangrijker te vinden dan wat voor het hele 

gezin goed is. 

3. zo gemakkelijk mijn geduld met mijn ouders te verliezen. 
Als de jongevrouwen opgeschreven hebben waaraan ze zullen gaan werken, stelt u ze voor 
om te bedenken wat zij zouden moeten gaan doen om deel uit te kunnen maken van een 
eeuwig gezin. 

Laat ze op hun blaadje schrijven: 'Ik zal proberen om ' en de rest zelf invullen. 
Een paar voorbeelden: 

Schriftlezing 
en bespreking 

Plaat 
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1. mijn ouders meer liefde en respect te betonen. 

2. vriendelijker en attenter te zijn voor mijn broers en zusjes. 
3. vaker te helpen met huishoudelijke klusjes. 
4. meer van mezelf te geven. 
Stimuleer de jongevrouwen om de doelen die zij zich gesteld hebben ook te bereiken en 
alles te doen wat in hun vermogen ligt om zich voor te bereiden op de zegeningen van een 
eeuwig gezin. 
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Les 10 De eenheid in het gezin bevorderen 

DOEL Iedere jongevrouw zal de eenheid in het gezin bevorderen en versterken. 

VOORBEREIDING 1. Zoig voor potlood en papier voor alle leden van de groep. 
2. Zorg voor stukjes touw of koord die aan één kant zijn uitgerafeld. Ze zijn bedoeld om er 

de les mee te verduidelijken en ze aan het eind van de les aan de jongevrouwen mee te 
geven. Gebruik touw of koord dat uit meer dan een draad bestaat en gemakkelijk kan 
worden uitgerafeld en dat ook gemakkelijk breekt. Oefen thuis een paar keer voordat u 
de les geeft. 

3. Maak kopieën van de situaties die in het derde deel van de les beschreven staan. 
4. Vraag een aantal jongevrouwen om verhalen, teksten of citaten voor te lezen die u hebt 

uitgezocht. 

N.B.: Houd rekening met de gevoelens en de behoeften van jongevrouwen die uit pro-
bleemgezinnen komen. 

Inleiding 
Geef iedere jongevrouw een stukje touw. Vraag dan of ze het willen stuk trekken. Ze 
mogen dat op allerlei manieren proberen, behalve snijden of knippen. Laat dan zien hoe je 
het touw stuk krijgt door draad voor draad stuk te trekken. 
Leg uit dat het met een gezin hetzelfde is als met het touw. Een gezin is sterk als alle leden 
van het gezin samenwerken en het kan dan, net als het touw, niet gemakkelijk uiteen val-
len. Maar als de individuele leden van het gezin met elkaar geen eenheid vormen, wordt 
het gezin zwak en kan het, net als het touw, gemakkelijk gebroken worden. Ieder lid van 
het gezin heeft er baat bij als er samenwerking is. 

De eenheid in het gezin is een onderdeel van Gods plan 
Leerkracht Leg uit dat het begrip gezin al bestond voordat de aarde geschapen werd. In de hemel 

waren we lid van een hemels gezin en wij kwamen op de aarde als lid van een aards 
gezin. Uit de Schriften blijkt dat de Heer wil dat we een eenheid vormen. Vraag de jonge-
vrouwen om de volgende teksten te lezen en te bespreken: 
1. 3 Nephi 11:29 
2. Leer en Verbonden 38:27 (laatste zin) 
3. 4 Nephi 1:15-16 
• Waarom is het zo belangrijk dat een gezin een eenheid is? (De gezinsleden kunnen 
elkaar op die manier het beste helpen om de verhoging te bereiken en bijdragen tot het 
werk van de Heer.) 

Wij kunnen door onze instelling en ons gedrag de eenheid in het gezin bevorderen 
Leerkracht Leg uit dat er niet in alle gezinnen eenheid heerst. Misschien zijn er jongevrouwen in de 

klas die zouden willen dat er in hun gezin meer liefde heerste en dat er thuis minder ruzie 
gemaakt werd. Zelfs in gezinnen waar er liefde lijkt te heersen moet er dikwijls hard 
gewerkt worden om de eenheid te herstellen. 
Leg uit dat onze hemelse Vader van ieder gezin houdt en dat Hij ze wil helpen om te ont-
dekken hoeveel vreugde je kunt voelen als er eenheid in het gezin is. Eén gezinslid kan er 
op veel manieren voor zorgen dat de liefde en de harmonie in het hele gezin toenemen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Aanschouwelijk 
onderwijs 

Leerkracht 
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Leg uit dat u een verhaal uit de Schriften gaat vertellen dat laat zien welke invloed één 
persoon op de eenheid in het gezin kan uitoefenen. 
Vertel het verhaal van de gebroken boog van Nephi uit 1 Nephi 16:17-32. Stel dan de vol-
gende vragen en laat de verzen lezen waar het antwoord uit kan worden opgemaakt. 
• Hoe reageerden de broers van Nephi op de situatie? (Vs. 20.) Welke invloed had hun 
reactie op de gevoelens van de andere familieleden? 
• Hoe reageerde de vader van Nephi? (Vs. 20.) 
• Hoe pakte Nephi het probleem aan? (Vss. 22-23.) Welke invloed had dat op zijn vader, 
zijn broers en de rest van zijn familie? 
• Welke invloed had Nephi op de eenheid in zijn familie? 

Zet de bespreking voort en stel de volgende vragen: 
• Welke invloed heeft het op de eenheid in jullie eigen gezin als je loopt te mopperen en te 
klagen? 
• Welke invloed heeft het op de eenheid in het gezin als je egoïstisch of zelfzuchtig bent? 

• Wanneer lijk je op Laman? Wanneer lijk je op Nephi? 

Verhaal Vertel het volgende verhaal: 
Het leek wel of de mensen bij Anne thuis altijd ruzie maakten. Anne had vaak kritiek en 
zei dan dat iedereen altijd de fout bij de ander zocht en dat hun houding zo negatief was. 
Op een dag had Annes vader een gesprek met haar onder vier ogen. Hij legde haar uit dat 
er in hun gezin sprake was van ernstige financiële problemen. 
Anne had niet beseft dat zij zelf er vaak de oorzaak van was dat er thuis ruzie ontstond. 
Ze mopperde vaak als zij aan de beurt was om af te wassen en ze verwachtte dat haar 
moeder geld had voor dingen die ze nodig had. Soms was er geen geld en Anne had dan 
luidkeels lopen klagen. 
Annes vader vertelde dat haar moeder heel wat offers bracht. Ze had geen geld om kleren 
voor zichzelf te kopen. Ze verdiende wat extra geld met de verkoop van groenten uit haar 
moestuin. Dat geld werd besteed aan dingen die voor het gezin hard nodig waren. Ze kon 
niet eens een bril voor zichzelf aanschaffen en soms had ze moeite met lezen. 
Na dat gesprek met haar vader besloot Anne dat ze het een en ander zou veranderen. In 
plaats van haar moeder te bekritiseren, bood ze aan om op de baby te passen zodat haar 
moeder eens een avondje met haar vader samen kon zijn. Ze probeerde om wat bereidwilli-
ger haar taken thuis te doen en ze probeerde om geen ruzie te maken met haar broers en 
zusjes. 
Anne merkte dat er ook andere dingen in huis begonnen te veranderen. Haar broertjes en 
zusjes waren meer bereid om hun taken in huis te doen en sinds zij probeerde om ruzie te 
vermijden werd er in huis minder ruzie gemaakt. Ze gingen het fijn vinden om met elkaar 
gezinsavond te houden. 
In de maanden daama begon Anne kinderen in de buurt pianoles te geven. Ze spaarde een 
gedeelte van het geld en kon toen met kerstmis een extra pakje voor haar moeder onder de 
boom leggen: de bril die haar moeder zo nodig had. Haar vader had haar geholpen aan 
een recept van de oogarts voor de sterkte van de glazen. Anne had het hele gezin goede 
diensten bewezen omdat ze zich ervoor had ingezet. 

Leerkracht Leg uit dat er zich in ieder gezin iedere dag wel gelegenheden voordoen waardoor je din-
gen met en voor elkaar kunt doen. Soms moeten we iets van ons eigen gemak opofferen 
om in eikaars behoeften te voorzien. 
Vraag de jongevrouwen erover na te denken hoe zij zouden kunnen helpen om thuis 
dingen te veranderen. 

Praktijkgevallen Deel blaadjes uit met de volgende voorbeelden. (Elke situatie op een afzonderlijk blaadje.) 
Vraag de jongevrouwen om de beurt de situatie op hun blaadje voor te lezen en dan 
manieren te bedenken waarop zij in die gegeven situatie de gezinseenheid zouden kunnen 
bevorderen. 
1. Je broer is gaan roken. Je ouders hebben jou om hulp gevraagd. Je schaamt je voor de 
gewoonten van je broer. 
2. Je broer is op zending en is afhankelijk van de financiële steun van je familie. 

Verhaal uit de 
Schriften en bespreking 
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3. Je moeder is overdag nooit thuis en je jongere broers en zusjes maken vaak ruzie als ze 
uit school komen. 

4. Je zusje is gehandicapt en heeft speciale hulp nodig. 
5. Je vader heeft de raad van de profeet opgevolgd en heeft dit voorjaar een moestuin aan-

gelegd. 

6. Niemand kijkt er bij jullie thuis naar de gezinsavond uit, jij ook niet. Niemand wil met 
de les meedoen en iedereen gaat daama zo snel mogelijk weg. 

Tot slot 
Leg uit dat we bij de doop beloven 'elkanders lasten te dragen, zodat ze licht mogen zijn', 
'met de treurenden te treuren' en 'te vertroosten die vertroosting nodig hebben'. (Zie 
Mosiah 18:8-9.) 
• Hoe kunnen we dit thuis toepassen? 

Citaat Lees het volgende citaat om de jongevrouwen wat ideeën te geven: 

'Ik zou willen voorstellen dat we meer van onszelf geven (.. .) . Het zou zoiets kunnen zijn 
als een beetje vaker glimlachen als je thuis bent. 

'Wat zou je ervan zeggen om wat opgewekter te praten of te proberen om wat vaker alsje-
blieft of dankjewel te zeggen? 

'Wat vind je ervan om te zien of je een gelegenheid kunt vinden om iedereen elke dag een 
welgemeend compliment te geven en dan eens te kijken hoe ze reageren? 
'Wat zou je ervan zeggen om vanavond opgewekt aan tafel te zitten en opgewekt te 
blijven, ongeacht wat anderen doen of zeggen? Let er eens op hoe lang je thuis aan een 
positieve sfeer kunt bouwen.' (H. Burke Peterson, Ensign, januari 1973, blz. 115.) 

Toepassing van de les 
Stimuleer de jongevrouwen om de bedenken hoe zij deze week thuis de eenheid kunnen 
bevorderen. Deel potlood en papier uit en laat ze opschrijven wat ze besloten hebben. Geef 
iedere jongevrouw een stukje touw om haar eraan te herinneren dat ze ertoe kan bijdragen 
dat de gezinsleden thuis een sterke eenheid gaan vormen. 
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Meewerken aan gezellige 
gezinsactiviteiten 

Les 

10 

DOEL Iedere jongevrouw zal manieren ontdekken waarop ze kan bijdragen tot gezellige gezins-
activiteiten. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor iedere jongevrouw 
2. Maak een eenvoudige zak van papier of stof met daarop de woorden: 'Gezelligheid voor 

het hele gezin'. 
3. Vraag een aantal jongevrouwen om verhalen, teksten of citaten voor te lezen die u hebt 

uitgezocht. 

Inleiding 
Laat de zak zien die u hebt gemaakt. Leg uit, dat gezinnen dikwijls samenwerken en dat 
ieder gezinslid zijn eigen taak heeft, maar dat het ook belangrijk is, dat de gezinsleden 
onderling plezier hebben. Vraag de jongevrouwen om op een strookje papier te schrijven 
wat ze samen met de andere gezinsleden zouden kunnen en willen doen. (Die ideeën kun-
nen zijn: samen wandelen, een spelletje doen, iets lekkers klaar maken, op vakantie gaan.) 
Laat iedere jongevrouw haar papiertje in de zak doen. 

Jongevrouwen kunnen ertoe bijdragen dat de gezinsleden samen plezier hebben 

Leerkracht Haal een voor een de strookjes papier uit de zak en lees voor wat erop staat. Wijs op de 
verscheidenheid aan ideeën en laat die door de jongevrouwen bespreken. Leg uit dat 
jongevrouwen kunnen bijdragen tot de gezelligheid thuis als ze meedoen aan de activitei-
ten die door een ander gezinslid worden voorgesteld. 
• Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat gezinsactiviteiten leuker worden? 
Bespreek dit en leg de nadruk op de volgende punten: 
1. Door gezinsactiviteiten moet ieder gezinslid de mogelijkheid krijgen om iets te doen met zijn of 

haar bijzondere interesses en bekwaamheden. Leg uit dat in één gezin Jan van zwemmen 
houdt, Nellie graag naar een museum gaat en Hm er een insektenverzameling op na 
houdt. Daarom gaan ze met dat gezin de ene keer zwemmen, de volgende keer gaan ze 
naar een museum en weer een andere keer insekten verzamelen. 
Leg uit dat de voorkeur en interesse van ieder gezinslid belangrijk is, en dat de onder-
linge liefde en het onderlinge begrip toenemen als de gezinsleden eikaars interesses 
waarderen en zich erin verdiepen. Soms kan er in een gezin een plan gemaakt worden 
voor een activiteit die is aangepast aan de mogelijkheden van een jonger of ouder 
gezinslid of aan een gezinslid dat chronisch ziek is. 

2. Het is belangrijk om je positief en ondersteunend op te stellen als je deelneemt aan gezinsactivitei-
ten. Leg uit dat negatieve kritiek schadelijk is en dat het plezier van een activiteit er dan 
al gauw vanaf is. Als we anderen een complimentje geven en oog hebben voor de din-
gen waar ze goed in zijn laten we zien dat we van ze houden en hun gevoel van eigen-
waarde neemt toe. 
De sfeer tijdens de gezinsactiviteiten wordt vaak bepaald door de opmerkingen en de 
houding van kinderen in de puberteit. Vraag de jongevrouwen hoe zij zich tijdens een 
gezinsactiviteit kunnen gedragen om het zelfvertrouwen van broers, zusjes en ouders te 
vergroten. 

3. Het aanpassen van ons eigen schema om tijd te maken voor leuke activiteiten in het gezin vraagt 
offers, planning en het stellen van andere prioriteiten. Het Eerste Presidium heeft gezegd: 
'Jongemannen en -vrouwen moeten een evenwicht zien te vinden in hun schoolwerk en 
andere sociale activiteiten door deelname aan de gezinsactiviteiten en door de nodige tijd 
thuis te zijn.' (Family Home Evening Manual 1980-1981, blz. IV.) 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Activiteit 

35 



Bespreking van 
praktijkgevallen 

Leerkracht 
en bespreking 

• Welk gevoel zouden de andere gezinsleden krijgen als een broertje of zusje maar af en 
toe met de gezinsactiviteiten meedeed? 
Vraag de jongevrouwen om oplossingen te bedenken voor de volgende situaties. Laat ze 
bespreken hoe ze daarbij hun betrokkenheid en genegenheid kunnen laten zien. 
Er is op zaterdagavond een etentje gepland om de verjaardag en de doop van het broertje 
van Suzan te vieren. De grootouders en andere naaste familieleden zijn ook uitgenodigd. 
Die dag wordt Suzan opgebeld door een vriendin die haar uitnodigt voor een ander feestje 
dat die avond gehouden wordt. Suzan wil er ontzettend graag naar toe. Er komen veel 
vriendinnen van haar. 

Paula's agenda is deze week helemaal volgepland. Ze heeft nog maar één vrije avond. Haar 
vader is van plan om die avond met het hele gezin naar een bijzonder cultureel evenement 
te gaan, maar Paula had afgesproken om met haar vriendinnen naar de bioscoop te gaan. 
4. Gezelligheid in het gezin hoeft niet duur te zijn. Leg uit dat het voor de meesten van ons 

gemakkelijk is om voor gezinsactiviteiten ideeën aan te dragen die duur zijn. Reëel zijn 
vraagt echter verbeeldingskracht en creativiteit. 

Stel je voor dat er een gezinslid bij wijze van gezinsactiviteit in een restaurant wil gaan 
eten. Er zijn misschien wel gezinsleden die zich dat kunnen veroorloven, maar als dat 
niet mogelijk is, hoe zou je dan als gezin aan zo'n verzoek tegemoet kunnen komen? 
Laat de jongevrouwen met ideeën komen. Zouden ze misschien van de huiskamer een 
restaurant kunnen maken? Hoe zouden alle gezinsleden bij de organisatie van zo'n 
avond betrokken kunnen worden? (Er kunnen speciale menukaartjes gemaakt worden, 
de tafel kan met zorg gedekt worden, de maaltijd zou door de gezinsleden gezamenlijk 
bereid kunnen worden, er zou tijdens het diner een show opgevoerd kunnen worden.) 

• Denk je dat iedereen later nog vaak aan zo'n maaltijd met het gezin terug zal denken? 
Waarom? 

Gezinsactiviteiten kunnen eenvoudig of ingewikkeld zijn. 
Bordbespreking Schrijf de volgende tekst op het bord: 'Ik zeg u, dat door kleine en eenvoudige dingen 

grote dingen worden teweeggebracht.' (Alma 37:6.) 
Vraag de jongevrouwen om te komen met ideeën over de manier waarop ze in hun gezin 
vorm zouden kunnen geven aan de eenvoudige suggesties die ze eerder in de les in de zak 
hebben gedaan. 

OF 
Vraag de jongevrouwen om ideeën voor gezinsactiviteiten die niet veel voorbereiding vra-
gen. Leg ze uit dat dergelijke activiteiten spontaan plaats kunnen vinden. (Ideeën kunnen 
onder andere zijn: spelen in pas gevallen sneeuw, een spelletje doen, met elkaar in de tuin 
werken of bij een bejaarde buurman of -vrouw op bezoek gaan.) 
OF 
Vraag de jongevrouwen om te komen met ideeën voor gezinsactiviteiten die planning ver-
eisen en die wat ingewikkelder zijn, zoals: samen iets nieuws leren, iets bouwen of maken, 
een voedselvoorraad beginnen, een dienstbetoonproject opzetten met het hele gezin, samen 
op reis gaan of een familiereünie organiseren. Wanneer en hoe zou je zo'n idee bij de fami-
lie introduceren? Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat de organisatie van zo'n activiteit een 
onderdeel van de activiteit wordt? 

Verhaal Leg uit, dat sommige gezinsactiviteiten de aanleiding voor een nieuwe hobby kunnen zijn 
of er de oorzaak van kunnen zijn dat het gezin zich er langduriger mee bezig gaat houden: 
Een gezin in Oostenrijk bezat een spinnewiel van meer dan 100 jaar oud. Het spinnen fasci-
neerde ze. Zelfs de vader leerde de techniek in minder dan een dag. Nu zitten alle gezins-
leden in hun vrije tijd te spinnen en ze maken prachtige handgebreide kleding. Het gebeurt 
vaak dat een van de meisjes op de gitaar speelt en erbij zingt terwijl de anderen zitten te 
spinnen. Door deze activiteit is het gezin niet alleen zelfredzamer geworden, maar het heeft 
ook de belangstelling gewekt van vrienden die geen lid van de kerk zijn. 
(Zie De Ster, maart 1980, blz. 28.) 

Leerkracht Leg uit, dat gezinsactiviteiten soms tot een traditie kunnen worden. Misschien willen de 
jongevrouwen wel een gezinsproject opstarten of een traditie in het leven roepen waardoor 
er een bepaalde gebeurtenis in hun gezin kan worden herdacht. Er zijn gezinnen die een 
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prachtig wandkleed hebben geborduurd met een gezinsmotto of een lievelingstekst erin; er 
zijn gezinnen die hun gezinsfoto's op een bijzondere manier hebben ingelijst; andere heb-
ben platen en verhalen uit het leven van hun grootouders ingebonden. Weer anderen 
komen dingen over hun voorouders te weten door wat er op de geboortedag van die voor-
ouders over hen verteld wordt. 

Bespreking Verwijs naar de tekst op het bord. 
• Welke belangrijke dingen kunnen er door gezinsactiviteiten tot stand gebracht worden? 
(Eenheid in het gezin, tradities, gezinsprojecten, het ontwikkelen van talenten.) 

Tot slot 

Citaat Het Eerste Presidium heeft ons duidelijk advies gegeven met betrekking tot de tijd die we 
met onze gezinsleden doorbrengen: 'Kom vaak bij elkaar en praat met elkaar over de din-
gen die die dag goed en slecht zijn gegaan. Maak samen een planning voor uw werk en 
uw activiteiten zodat iedereen zijn aandeel kan leveren en kan bijdragen tot het geluk van 
het gezin. Wij beloven u dat de liefde en de harmonie in uw gezin zal toenemen als u dit 
doet en als u regelmatig met uw gezinsleden bidt, zingt en samen de Schriften leest en 
bespreekt.' (Personal Commitment, Family Home Evening Manual, 1979-1980, blz. V.) 
Leg de nadruk op de belofte van het Eerste Presidium dat 'de liefde en de harmonie' in het 
gezin zal toenemen als de jongevrouwen thuis helpen met het organiseren van activiteiten 
waar iedereen nog lang aan zal denken. Iedere jongevrouw kan veel doen om het gezin 
aan leuke activiteiten te helpen. 

Toepassing van de les 
Vraag iedere jongevrouw om de komende week thuis te helpen met de plannen voor activi-
teiten of zelf te komen met een voorstel voor een activiteit waarbij het hele gezin betrokken 
kan worden. 

Voorgestelde activiteit 
Als doordeweekse activiteit zou u de jongevrouwen voor thuis een zelfde zak kunnen laten 
maken als de zak die u in deze les hebt gebruikt. 
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10 Familiebanden 

DOEL Iedere jongevrouw zal ernaar streven de banden met andere familieleden te verstevigen. 

VOORBEREIDING 1. Maak voor iedere jongevrouw in uw klas een kopie van de vragenlijst 'Wie ben ik?' Zoig 
voor potloden. 

2. Hang platen op van familieleden die iets met elkaar doen. 

3. Vraag twee jongevrouwen iets te vertellen over de manier waarop ze thuis de banden 
met familieleden versterken. 

4. Vraag twee jongevrouwen om in het kort het verhaal van Ruth en Naomi (zie Ruth 1-4) 
en het verhaal van Mozes en Jetro (zie Exodus 18:7-27) te vertellen. 

5. Vraag een aantal jongevrouwen om verhalen, teksten of citaten voor te lezen die u hebt 
uitgezocht. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Uitreikblad Vraag de jongevrouwen de vragenlijst in te vullen. 

Wie ben ik? 
Vul op de plaatsen die op jou van toepassing zijn zoveel mogelijk namen in. 
Ik ben de dochter van  
Ik ben de zus van  
Ik ben de schoonzuster van  
Ik ben de kleindochter van  
Ik ben de nicht van  
Ik ben de tante van  

Leerkracht Leg uit dat families bestaan uit ouders en kinderen, maar dat er ook anderen bij horen, 
zoals grootouders, tantes, ooms, neven en nichten, de echtgenoten van broers en zusjes. 
Deze andere familieleden noemen we verwanten en zij kunnen in veel opzichten onze 
familiekring verrijken. 

Bespreking Vraag de jongevrouwen hoeveel verwanten ze hebben opgeschreven. Wijs erop dat de mee-
ste mensen veel verwanten hebben waarmee ze een blijvende band kunnen krijgen. 

Het is goed om de banden met onze verwanten te versterken 
Leerkracht In de Schriften staan veel voorbeelden van familieleden die sterke banden met elkaar 

hebben ontwikkeld en die grote liefde voor elkaar en betrokkenheid met elkaar hebben 
getoond. Een voorbeeld daarvan is Jozef die door zijn broers verkocht werd. Jozef werd 
onderkoning in Egypte en zijn broers, die hem hadden verraden, kwamen bij hem om 
hulp. Zij wisten niet dat hij de broer was die zij vele jaren daarvoor verkocht hadden. Voor 
Jozef zou het heel gemakkelijk geweest zijn om wraak te nemen, maar in plaats daarvan 
beloofde hij dat hij niet alleen hen zou helpen, maar ook hun vrouwen, zonen, dochters en 
de hele familie van zijn vader. (Zie Genesis 45; 47:11-12.) Hij werd zijn hele familie tot 
zegen. 

Leerlingen Vraag de jongevrouwen die deze opdracht hebben gekregen om nu het verhaal van Ruth 
en Naomi (Ruth 1-4) en het verhaal van Mozes en Jetro (Exodus 18:7-27) te vertellen. 
• Wat kunnen wij van deze mensen leren over hoe de Heer wil dat wij met onze verwan-
ten omgaan? 
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Citaat In deze laatste dagen is ons aangeraden om de banden met onze verwanten te verstevigen. 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Wij moeten ervoor zorgen dat onze kinderen 
hun familieleden kennen. Wij moeten over onze verwanten vertellen, moeite doen om ze te 
schrijven, ze bezoeken, meedoen aan familiegebeurtenissen, enzovoort.' (Ensign, november 
1974, blz. 112.) 

Bespreking # daarom denk je dat het belangrijk is dat we onze verwanten kennen? 

Leg de nadruk op de volgende punten: (1) De liefde voor onze familieleden kan ons een 
gevoel van zekerheid geven en het gevoel ergens bij te horen. (2) We hebben de verant-
woordelijkheid onze familieleden te helpen en het is goed om op de hoogte te zijn van hun 
behoeften zodat we kunnen helpen als dat nodig is. (3) Als we met familieleden samenwer-
ken, kunnen we beter onderzoek doen naar onze familiegeschiedenis en namen naar de 
tempel sturen. 

Leerkracht 

Leerlingen 

Bespreking 

Verhalen 

Bespreking 

Er zijn veel manieren waarop wij deze banden kunnen versterken 
Maak duidelijk dat het gemakkelijk is om te zeggen dat we het te druk hebben, dat we te 
ver weg wonen of dat we het niet interessant vinden om de band met onze familieleden 
aan te halen. Als we echter een beetje creatief zijn en er wat tijd in steken kunnen we din-
gen met verwanten ondernemen die tot onze beste herinneringen kunnen gaan behoren. 
Vraag de jongevrouwen die deze opdracht hebben gekregen, iets te vertellen over de 
manier waarop zij thuis met andere familieleden contact houden. 
• Zijn er nog andere manieren om de familiebanden te verstevigen? 

Mogelijke antwoorden zijn: een familiereünie, een familiekrantje, samen werken aan je 
familiegeschiedenis, een familieorganisatie oprichten of er lid van worden, verwanten uit-
nodigen op een verjaardag, voor een doopdienst of een bruiloft, samenwerken bij de hulp 
aan een familielid, familieleden helpen in tijden van nood of tijdens een crisis. 
Maak het volgende duidelijk: een manier om de band met familieleden te versterken is het 
organiseren van ontspannende bezigheden waardoor familieleden elkaar beter kunnen 
leren kennen. Zulke ontspannende bezigheden zouden kunnen zijn: een picknick, een ver-
jaardag, een gezamenlijke vakantie of gewoon een bezoek aan elkaar. 
• Welke activiteiten met jouw verwanten vond jij leuk? 
Nog een manier om de band te verstevigen is: met elkaar corresponderen. Daar gaat het in 
dit verhaal van een jongevrouw en haar grootmoeder over: 
Nancy wilde haar grootmoeder iets bijzonders voor haar verjaardag geven. Tot het laatste 
jaar van de middelbare school had Nancy vlak bij haar grootmoeder gewoond, maar daar-
na waren ze met hun gezin verhuisd. Nu zag Nancy haar grootmoeder veel minder regel-
matig dan vroeger. Ze besloot dat ze haar grootmoeder een brief zou schrijven waarin ze 
alle bijzondere herinneringen opnoemde die ze samen hadden. Ze schreef hoeveel ze van 
haar grootmoeder hield en hoe dankbaar ze was. Haar grootmoeder was er zo blij mee dat 
ze ervan moest huilen. Daarna heeft ze Nancy heel vaak verteld hoeveel die brief voor haar 
betekende. Ze had hem gelezen en herlezen en ze had zelfs kopieën naar familieleden 
gestuurd. 
• Waarom denk je dat die grootmoeder zo reageerde? Wat zou jij kunnen doen om zotfn 
innige band met je grootouders of andere familieleden aan te knopen? 

Leerkracht 

Activiteit en 
bespreking 

Familiebanden brengen zegeningen met zich mee 

Maak duidelijk dat bijna iedereen die voor langere tijd van huis weg is geweest, beseft hoe-
veel het waard is om een goede band met je familie te hebben. Als we ze altijd om ons 
heen hebben is het maar al te gemakkelijk om het allemaal heel gewoon te vinden. 
Er zullen misschien een aantal jongevrouwen in de komende jaren uit huis gaan om ergens 
anders te gaan studeren of werken. Vraag ze zich voor te stellen dat ze uit huis zijn en dat 
er geen verwanten in hun buurt wonen. Vraag ze dan een aantal dingen te noemen die ze 
het meest zullen missen. (Genoemd kunnen worden: de gezamenlijke maaltijden, een goede 
vriendschap met een neef of nicht, een pasgeboren neefje of nichtje vasthouden, een 
gesprek met een lievelingstante, omatfs opgewekte glimlach, haar kookkunst, feestjes en 
verjaardagen thuis.) 
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Leg uit dat we altijd moeten beseffen dat familieleden ons tot zegen zijn. In dat opzicht 
maakt het niet uit of we dicht bij onze familie wonen of er ver vandaan; we moeten zorgen 
voor een goede band met onze familie. 

Leerkracht Ouderling Vaughn J. Featherstone heeft verteld hoeveel invloed zijn overgrootmoeder op 
zijn tante had. 
'Ik heb een lieve tante. Zij heet Beryl Hollindrake. Ze heeft me verteld dat ze, toen ze drie 
of vier was, bij mijn overgrootmoeder, haar grootmoeder dus, op schoot zat en dat die haar 
alle mooie verhalen over de Heiland vertelde. Ze herinnerde zich ook dat mijn overgroot-
moeder haar vertelde over de beproevingen die Hij onderging en hoe ze Hem hadden 
geslagen en vervloekt en Hem hadden bespuwd; hoe ze Hem daarna op het kruis hadden 
genageld met grote spijkers door zijn handen. Ze zei: "Als mijn grootmoeder mij die verha-
len vertelde, stroomden de tranen haar over de wangen. Op de schoot van mijn grootmoe-
der heb ik de Heiland met mijn hele hart leren liefhebben." (Ensign, november 1974, 
blz. 30.) 

• Heeft een familielid er weieens voor gezorgd dat jouw getuigenis van het evangelie ver-
sterkt werd? Hoe is dat gebeurd? 

Tot slot 

Wijs de jongevrouwen er nogmaals op dat de band met familieleden werkelijk een zegen 
kan zijn. Het zou goed zijn als ze de raad van hun leiders zouden opvolgen en de tijd zou-
den nemen en zich inspanningen zouden getroosten om de band met hun verwanten te 
versterken. Daardoor zal hun leven rijker worden en het zal een troost voor ze zijn en een 
kracht waarop ze kunnen rekenen. 

Toepassing van de les 

Vraag de jongevrouwen om een familielid in gedachten te nemen waarmee ze meer contact 
zouden willen hebben. Vraag ze dan de band met dat familielid te verstevigen door een 
methode toe te passen die in deze les besproken is. 
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Les 

10 De zegeningen van het priesterschap 

DOEL Iedere jongevrouw zal een beter inzicht krijgen in de priesterschap en ze zal meer begrij-
pen van de zegeningen die wij ontvangen door de macht van het priesterschap. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 8: tafel met het heilig avondmaal; plaat 9: jongevrouw in de doopvont; plaat 10: 
meisje dat bevestigd wordt. Deze platen bevinden zich achter in het lesboek. 

2. Maak een poster met de cirkel van het priesterschap. De tekening staat in de les. 
3. Vraag, met toestemming van uw priesterschapsleider, een vader van een van de jonge-

vrouwen of een andere drager van het Melchizedeks priesterschap om te komen praten 
over de manieren waarop hij zijn priesterschap heeft gebruikt om anderen tot zegen te 
zijn. 

4. Vraag een aantal jongevrouwen om verhalen, teksten of citaten voor te lezen die u hebt 
uitgezocht. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

• Wat is het priesterschap? 

Citaat Lees het volgende citaat en vat de inhoud ervan in uw eigen woorden samen: 
'Het priesterschap is de macht en het gezag van God. Het bestond met Hem in het begin 
en zal in alle eeuwigheid blijven bestaan (zie LV 84:17). Door dat priesterschap maakt Hij 
zijn scheppingen, ondersteunt, bestuurt, verlost en verhoogt Hij. 
God geeft macht in het priesterschap aan goede mannelijke leden van de kerk, die het ont-
vangen door profetie en oplegging van de handen van zijn dienaren die Hij daartoe de 
macht heeft verleend (zie Geloofsartikel 5; Hebreeën 5:1,4) Door het priesterschap kan de 
mens handelen in de naam van God voor het heil van de mensheid. Door het priesterschap 
hebben zij het gezag om het evangelie te verkondigen, de verordeningen van het eeuwig 
heil te bedienen en het koninkrijk van God op aarde te besturen.' (Zie Handboek voor 
Melchizedeks priesterschapsleiders, blz. 1.) 

Wij kennen twee priesterschappen: het Aaronisch en het Melchizedeks priesterschap 

• Wat is de naam van de twee priesterschappen in de kerk? 
• Noem een paar verschillen tussen die twee priesterschappen. 

Tekstbespreking Laat Leer en Verbonden 107:1, 6-8 voorlezen. 
• Noem de ambten in het Aaronisch priesterschap. 
Leg uit dat de ambten in het Aaronisch priesterschap zijn: diaken, leraar, priester en bis-
schop. Bisschoppen worden echter gekozen uit de Melchizedekse priesterschap, omdat 
degenen die het Melchizedeks priesterschap dragen ook het gezag hebben om in alle 
ambten van het lagere priesterschap te handelen (zie LV 68:14-15; 107:14-17). 
• Welke taken hebben Aaronisch priesterschapsdragers? 
Laat Leer en Verbonden afdeling 13 voorlezen. 
Leg uit dat de Aaronisch priesterschapsdragers het avondmaal bedienen, de vastengaven 
innen en de bisschop helpen bij de zorg voor de leden van de wijk. Degenen die het ambt 
van priester hebben gekregen kunnen het avondmaal inzegenen en nieuwe leden dopen. 
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• Noem de ambten in het Melchizedeks priesterschap. 

Leerkracht De ambten in het Melchizedeks priesterschap zijn: ouderling, hogepriester, patriarch, 
zeventig en apostel. Degenen die dit priesterschap hebben ontvangen, hebben de macht om 
de geestelijke zegeningen van de kerk te bedienen. (Zie LV 107:18.) Als ze werken onder 
leiding van een presiderend gezag mogen zij dopen, de gave van de Heilige Geest verle-
nen, mannen ordenen tot de ambten in het priesterschap en de verordeningen ter verzege-
ling in de tempel uitvoeren. Ook mogen zij zieken zalven en andere verordeningen verrich-
ten. Zij kunnen alle ambten van het Aaronisch priesterschap vervullen. 
Mannen die het Melchizedeks priesterschap mogen ontvangen nemen een plechtige ver-
plichting op zich die we 'de eed en het verbond van het priesterschap' noemen. 

Bordbespreking Laat LV 84:33-44 voorlezen en bespreek die tekst. Zet het volgende op het bord: 

Eed en verbond van het priesterschap 
God belooft priesterschapsdragers: 
1. Zij zullen worden geheiligd door de Geest 

2. Hun lichaam zal worden vernieuwd 

3. Zij worden Gods uitverkorenen 
4. Zij zullen de Vader en de Zoon ontvangen 
5. Zij zullen alles ontvangen wat de Vader heeft en goden worden 
Priesterschapsdragers beloven aan God: 
Het priesterschap te ontvangen en het te heiligen 

• Wat belooft de priesterschapsdrager aan de Heer? 

• Wat belooft God aan de priesterschapsdrager die de eed en het verbond van het priester-
schap heilig houdt? 

• Wat denk je dat de Heer bedoelt als Hij aan de getrouwen belooft dat ze alles zullen krij-
gen 'wat mijn Vader heeft'? (Hij belooft het eeuwige leven.) 

Door het priesterschap vallen de mens veel zegeningen ten deel 
Bespreking Leg uit, dat priesterschapsdragers anderen veel zegeningen kunnen verschaffen als zij hun 

priesterschapsverbonden heiligen. 
Bord en platen Vraag de klas de volgende vraag te overdenken: Welke zegeningen van het priesterschap 

staan iedere vrouw in de kerk ter beschikking? Laat, waar dat in de bespreking past, de 
platen van de priesterschapsverordeningen zien. 
Schrijf de antwoorden van de jongevrouwen op het bord. Zoig ervoor dat iedereen de gele-
genheid krijgt iets te zeggen. De volgende antwoorden zouden aan de orde kunnen komen: 
de doop voor vergeving van zonden, de bevestiging en het ontvangen van de gave van de 
Heilige Geest, het avondmaal, de begiftiging, het tempelhuwelijk, de tempelverordeningen 
voor de overledenen, het geven van een naam en een zegen aan babytfs, een vaderlijke 
zegen, een zalving, een patriarchale zegen, aanstellingen voor kerkelijke roepingen, huison-
derwijzers, persoonlijke gesprekken met leden van de bisschap. 

Breng de jongevrouwen zover dat ze begrijpen dat we de meest waardevolle zegeningen in 
ons leven ontvangen door het priesterschap. 
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Poster Hang de poster met de priesterschapscirkel op. De segmenten van de cirkel stellen de 
kanalen voor door middel waarvan onze hemelse Vader de zegeningen van het priester-
schap bij de leden van de kerk brengt. 
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Onze hemelse Vader stort zijn zegeningen over iedereen uit. 

Leg uit dat priesterschapszegens elke vrouw in de kerk ter beschikking staan, of er nu wel 
of geen priesterschapsdrager in huis is. Iedere zegen die in de les wordt genoemd, staat tot 
onze beschikking door middel van de priesterschapsdragers die in de cirkel genoemd wor-
den. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over een jongevrouw die door de macht van het priesterschap 
prachtige zegeningen ontving. 

Jane Snyder Richards werd in 1823 geboren in de Verenigde Staten. Toen haar broer Robert 
eens op sterven lag, las hij in het Nieuwe Testament over doop door onderdompeling en hij 
bad om te weten te komen wie deze verordening op de juiste manier kon bedienen. Hij 
hoorde duidelijk de naam 'John E. Page'. Pas later kwam hij tot de ontdekking dat John E. 
Page een zendeling van de kerk was, die in dat gebied het evangelie verkondigde. Nadat 
hij zich had laten dopen en een zalving van ouderling Page had gekregen, werd Robert 
beter. Daarna heeft hij honderden mensen gedoopt. 
Toen Jane zestien was, waren de meeste leden van hun ouderlijk gezin gedoopt, maar Jane 
niet. Zij werd heel erg ziek en geen enkele dokter kon haar genezen. Robert kwam van zijn 
zending terug om haar te bezoeken. Jane vertelde: 

'Toen hij thuiskwam en zag hoe ziek ik was, was hij erg bezorgd en hij bad voor me ( . . . ) 
drie of vier dagen zonder water of voedsel(...). Hij kwam mijn kamer binnen, legde zijn 
gezicht naast het mijne op het kussen en zei: "O, zusje, ik wou dat je je had laten dopen." 
'De volgende ochtend was ik verlamd en stervende. Ik kon niet praten en me niet bewe-
gen, hoewel ik alles kon verstaan en mijn hoofd bewegen. Mijn broer stond naast mijn bed 
te huilen en weer zei hij dat hij wenste dat ik gedoopt werd. Toen vroeg hij of hij me 
mocht zalven en voor me bidden (.. .). Terwijl hij aan het bidden was werd mijn geest ver-
licht en ik zag duidelijk, alsof er voor mijn ogen een boek werd open gedaan, dat ik 
gedoopt moest worden. Als Christus, die zonder zonden was, gedoopt moest worden, hoe 
kon ik dan denken dat ik beter was dan Hij? 
'Op dat moment verdween alle pijn. De verlamming was voorbij. Ik was alleen nog zwak. 
Toen mijn broer uit zijn geknielde houding opstond (.. .) smeekte ik hem om mij te dopen. 
Hij protesteerde, want het was hartje winter. Er zou een wak in het ijs gemaakt moeten 
worden en de kou zou fataal voor me zijn. Maar ik was niet bang voor de dood ( . . . ) ik 
moest alleen gedoopt worden. 
'Toen ik bleef aanhouden, droegen ze mij de volgende dag naar het meer. Ze hadden in het 
centimeters dikke ijs een gat gehakt. De mensen kwamen er in groten getale naar toe. Som-
migen hadden tegen mijn broer gezegd dat hij zou worden gearresteerd als hij mij, in de 
kritieke toestand waarin ik me bevond, zou onderdompelen. Toch deed hij het en vanaf die 
tijd was ik beter (.. .). Ik heb de mensen verteld dat ik dit allemaal zelf gewild had, dat ik 
er niet toe gedwongen was ( . . . ) en dat ze mijn broer geen kwaad moesten doen omdat hij 
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Gods werk deed en dat God hen zou straffen als zij tussenbeide kwamen (. . .).' Robert 
werd niet gearresteerd en Jane, die helemaal geen last kreeg van het feit dat ze in het ijs-
koude water was ondergedompeld, genas op wonderbaarlijke wijze. (Autobiografisch ver-
haal door Jane Snyder Richards.) 
• Hoe werd het priesterschap een zegen voor Jane? (Haar broer zalfde haar toen ze ziek 
was. Hij doopte haar en zij genas en kreeg een getuigenis van het evangelie.) 
• Wat voor een indruk heb jij van Jane? Wat kan je van haar leven leren? 

Citaten Vat de les samen door het lezen van de volgende citaten: 
'Het priesterschap is er tot zegen van iedereen: mannen, vrouwen en kinderen. Door het 
priesterschap ontvangen we en bedienen we de verordeningen van het evangelie, waaron-
der: doop, bevestiging, het avondmaal, alle tempelverordeningen, waaronder ook de verze-
geling voor tijd en alle eeuwigheid en het werk voor de doden. Door de macht van het 
priesterschap worden zieken genezen, kunnen lammen weer lopen, blinden weer zien en 
de doven weer horen, overeenkomstig hun geloof en de wil van onze Vader in de hemel. 
Door priesterschapszegens worden degenen die treuren getroost en de zwaar beproefden 
geholpen.' (N. Eldon Tanner, 'The Priesthood of God9, Ensign, juni 1973, blz. 6.) 

'Jongevrouwen hebben evenveel reden als jongemannen om blij te zijn met de herstelling 
van het priesterschap. We zijn blij ( . . . ) omdat het priesterschap hersteld is met het doel om 
de hele mensheid tot zegen te zijn. Als de macht van het priesterschap op een rechtvaardi-
ge manier wordt uitgeoefend worden mannen en vrouwen, zonen en dochters en families 
verenigd. We hebben een reden om samen verheugd te zijn. Eenheid in gerechtigheid is de 
kem van het plan van onze hemelse Vader voor zijn zonen en dochters. Het is een schitte-
rend plan waarvan we allemaal deel uitmaken.' (Ardeth Kapp, 'Together in Righteousness', 
New Era, juni 1986, blz. 20.) 

Gastspreker Vraag de vader die u hebt uitgenodigd om te bespreken op welke manieren hij zijn pries-
terschap heeft gebruikt om de mensen om zich heen tot zegen te zijn. 

Bespreking * Hoe kun je je als vrouw het beste voorbereiden op het ontvangen van de zegeningen van 
het priesterschap? 
Leg er de nadruk op dat we, als we goed leven, door middel van het priesterschap 
prachtige zegeningen kunnen ontvangen. 

Tot slot 

Getuigenis Geef uw getuigenis over de zegeningen die het priesterschap aan ons leven kan toevoegen. 
Leg er de nadruk op dat de macht en de zegeningen van het priesterschap in ons leven 
van groot belang zijn. Daarom heeft iedere jongevrouw en -man de verantwoordelijkheid 
om inzicht te krijgen in het priesterschap en er zorg voor te dragen dat jongemannen hun 
roeping heiligen. Het is van groot belang dat jongevrouwen zelf een goed leven leiden en 
dat ze een Melchizedeks-priesterschapsdrager die zich aan de gedragsnormen houdt tot 
echtgenoot kiezen. 
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10 De priesterschap kan het gezin 
tot zegen zijn 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen op welke manier de priesterschap het gezin tot zegen kan 
zijn. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor iedere jongevrouw 

2. Maak voor iedere jongevrouw een kopie van het uitreikblad 'De taak van de vader'. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 
N.B.: Er kunnen in uw klas jongevrouwen zijn waar op dit moment thuis geen priester-
schapsdrager is. Houd rekening met de gevoelens van deze jongevrouwen zodat ze zich na 
de les niet ontmoedigd zullen voelen. Jongevrouwen moeten hun vader respecteren, of hij 
nu wel of geen priesterschapsdrager is. De beginselen die in deze les worden onderwezen 
kunnen eventueel thuis worden toegepast en de jongevrouwen moeten ze leren om ze later 
in hun eigen gezin toe te passen. 

AANBEVOLEN 
Priesterschapsdragers behoren hun gezin op een rechtvaardige manier leiding te geven 
Lees en bespreek de volgende citaten: 
'God heeft door middel van zijn profeten geopenbaard dat mannen het priesterschap moe-
ten ontvangen, vader moeten worden en dat ze zachtmoedig en met zuivere, ongeveinsde 
liefde hun gezin in rechtvaardigheid moeten leiden en voeden, zoals de Heiland de kerk 
leiding geeft. (Zie Efeziërs 5:23.) Zij dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de mate-
riële en geestelijke behoeften van hun gezin. (Zie LV 83:2.)' (M. Russell Ballard, Ensign, 
november 1993, blz. 90.) 

'Er bestaat geen hoger gezag in zaken die familieoiganisaties betreffen dan dat van de 
vader. Dat geldt in het bijzonder als de leiding ligt in de handen van een drager van het 
hogere priesterschap. Het is een oud gezag en het is door Gods volk in alle bedelingen in 
hoge mate gerespecteerd. Er is ook vaak de nadruk op gelegd door profeten die door God 
geïnspireerd waren. De patriarchale orde is van goddelijke oorsprong en zal in tijd en eeu-
wigheid blijven bestaan.' (Joseph F. Smith, "The Rights of Fatherhood", Juvenile Instructor, 
1 maart 1902, blz. 146.) 

• Welke verantwoordelijkheden heeft God aan vaders gegeven? 
• Hoe kunnen priesterschapsdragers hun gezin tot zegen zijn? 
Leg uit dat de Heer vaders de verantwoordelijkheid heeft gegeven om hun gezin in recht-
vaardigheid leiding te geven en daarbij de macht van het priesterschap te gebruiken. Dat 
leiderschap kan leiden tot grote zegeningen in het gezin. Als er in het gezin geen vader is, 
of als de vader geen priesterschapsdrager is, kan het gezin de zegeningen van het priester-
schap ontvangen door middel van goede familieleden, de bisschop of gemeentepresident, 
de quorumleiders en de huisonderwijzers die aan het gezin zijn toegewezen. De zegenin-
gen van het priesterschap staan alle leden van de kerk ter beschikking. 

Tekstbespreking Leg uit dat de Heer aan de priesterschapsleiders richtlijnen heeft gegeven hoe zij hun gezin 
leiding moeten geven. Laat LV 121:41-45 door de jongevrouwen lezen. 
• Welke leiderschapskwaliteiten moeten priesterschapsdragers ontwikkelen? 
U kunt de antwoorden op het bord schrijven. Daarbij horen: overreding, lankmoedigheid, 
zachtmoedigheid, ootmoed, ongeveinsde liefde, vriendelijkheid, zuivere kennis, bestraffen 
als hij daartoe door de Heilige Geest gedreven wordt, het tonen van een toename van 
liefde, naastenliefde en deugdzame gedachten. Bespreek met elkaar de betekenis van de 
woorden om er zeker van te zijn dat ze het begrijpen. 

• Hoe zou je je voelen als je leiding kreeg van iemand met deze kwaliteiten? 

LESSCHEMA 
Citaten en 
bespreking 
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Vaders hebben veel verantwoordelijkheden 
Leg uit dat er op de schouders van een vader, in zijn streven om zijn gezin in rechtvaar-
digheid leiding te geven, veel belangrijke verantwoordelijkheden rusten. Vraag de jonge-
vrouwen op te noemen welke taken hun vader heeft. 
Deel de kopieën uit. Vraag de leden van de klas de uitspraken die erop staan voor te lezen, 
en bespreek die met elkaar. Leg uit dat deze lijst een weergave is van het ideaal dat alle 
goede vaders nastreven. Benadruk in dit gesprek dat jongevrouwen hun vader moeten hel-
pen in hun streven naar die doelen. 
De taken van een vader 
1. Vaders moeten hoofd van hun gezin zijn op de manier die de Heer heeft aangegeven (zie 

LV 121:41-45). 
2. Vaders hebben de taak om hun gezin in materiële zin te verzorgen en te beschermen 

(zie LV 83:2,4-5). 
3. Vaders houden van hun kinderen en brengen hen het evangelie bij (zie LV 68:25-28). 
4. Vaders die het priesterschap dragen, hebben het recht en de verantwoordelijkheid om: 

• aan vrouw en kinderen een zegen tot troost te geven. 
• de zieken in het gezin te zalven. 
• inspiratie en openbaring voor hun gezin te ontvangen. 
• in overleg met de bisschop hun kinderen een naam en een zegen te geven, te dopen, 

te bevestigen en te ordenen. 
5. Vaders stimuleren gezinsleden die daarvoor in aanmerking komen om op zending te 

gaan en de zegeningen van de tempel te ontvangen. 
6. Vaders onderhouden de geboden en geven hun kinderen het goede voorbeeld. 
7. Vaders zijn een goede partner voor hun vrouw. 
8. Vaders overleggen vaak en zorgen voor een goede communicatie met de leden van het 

gezin. 
Laat de jongevrouwen deze lijst houden. Als zij verkering krijgen en zich op het huwelijk 
voorbereiden, zouden ze de lijst kunnen gebruiken om na te gaan of een jongeman een 
goede vader zou zijn. De jongevrouwen zouden zich erop moeten toeleggen om jonge-
mannen te helpen bij het ontwikkelen van deze eigenschappen. 

Praktijksituaties Lees de volgende situaties aan de klas voor. Vraag om suggesties ten aanzien van de vraag 
hoe de vader in die gevallen zijn gezin tot zegen kan zijn en hoe hij het gezin het beste lei-
ding kan geven. Nadat u ieder geval met de klas hebt besproken kunt u de suggesties 
voorlezen die in het boek worden gegeven en nog niet genoemd zijn. 
Situatie 1 
Het gezin Zonneveld telt zes kinderen. Drie daarvan zijn tiener, de rest is jonger dan 
twaalf. Het oudste meisje zit in een volleybalteam en ook de andere kinderen zijn betrok-
ken bij activiteiten op school en in de kerk. Ze hebben veel vrienden en ze voelen zich in 
de wijk en in de buurt heel gelukkig. Broeder Zonneveld heeft een andere baan in een 
ander deel van het land aangeboden gekregen. Het is moeilijk om te beslissen wat hij moet 
doen. Hoe kan broeder Zonneveld bij het zoeken naar de goede beslissing gebruik maken 
van zijn priesterschap? 
Suggesties: Broeder Zonneveld kan een gezinsraad bij elkaar roepen; alle gezinsleden heb-
ben dan de kans om hun mening te geven. Hij zou de gezinsleden kunnen vragen om 
samen te vasten en te bidden en om leiding van hun hemelse Vader te vragen. Omdat de 
vader het hoofd van het gezin is, heeft de Heer bepaald dat hij openbaring kan ontvangen 
voor de behoeften van het gezin. De rest van het gezin kan hem met raad terzijde staan, 
voorstellen doen en vragen of ze door de Heilige Geest een bevestiging mogen ontvangen 
van de juistheid van de te nemen beslissing. 
Situatie 2 
Suzan is zestien en heeft een paar nieuwe vriendinnen. Die roken af en toe en kort geleden 
hebben ze kleren gestolen in een winkel in de buurt. De vader en moeder van Suzan ken-
nen die nieuwe vriendinnen niet, maar ze hebben allebei het gevoel dat er met Suzan iets 
mis is. Hoe kan haar vader zijn priesterschap gebruiken om Suzan te helpen? 

Bespreking 

Uitreikbladen 
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Suggesties: Er is al iets goeds gebeurd, want haar vader en moeder zijn zo geïnspireerd dat 
ze weten dat Suzan hun hulp nodig heeft. Suzans ouders kunnen haar op veel manieren 
laten merken dat ze van haar houden en het haar gemakkelijker maken om erover te pra-
ten. Haar vader zou een gesprek met Suzan kunnen hebben. Hij zou kunnen aanbieden 
haar een zegen te geven voor kracht en onderscheidingsvermogen bij het kiezen van vrien-
dinnen en bij het nemen van beslissingen. 

Jongevrouwen moeten hun vader ondersteunen 
Bordbespreking • Hoe kun je je vader helpen zijn taken in het priesterschap te vervullen? 

(Als er jongevrouwen in de klas zitten die thuis geen priesterschapsdrager hebben, kunnen 
zij antwoord geven op de vraag hoe zij hun ouders kunnen helpen om goed leiding te 
geven.) 

Schrijf de antwoorden op het bord. De volgende antwoorden zijn mogelijk: 
• Mijn vader respecteren, van hem houden en hem gehoorzamen in rechtvaardigheid. 
• Mijn vader om een zegen vragen als dat nodig is, bijvoorbeeld als ik ziek ben of een pro-
bleem heb. 

• Mijn vader en mijn broers stimuleren in het vervullen van hun priesterschapstaken, zoals 
hun kerkelijke roeping, huisonderwijs en het bijwonen van vergaderingen. 

• Respect tonen voor alle priesterschapsleiders. 
Opschrijven Geef alle jongevrouwen potlood en papier en laat ze een paar dingen opschrijven die ze 

zouden willen doen om de priesterschapsdrager(s) thuis te ondersteunen en te versterken. 
Als er een jongevrouw in de klas zit waar thuis geen priesterschapsdrager is, kan zij de 
dingen opschrijven die zij kan doen om de leiding van haar vader of moeder thuis te 
ondersteunen. Alle jongevrouwen moeten hun ouders respecteren en ondersteunen, ook als 
er thuis geen priesterschapsdrager is. 
Als de jongevrouwen daar behoefte aan hebben kunt u ze iets van hun lijst laten voorlezen 
en toelichten. Vraag ze ook op te noemen wat zij kunnen doen om er zeker van te zijn dat 
hun toekomstige gezin door het priesterschap geleid zal worden. 

Tot slot 
Tekst Lees Efeziërs 6:1-4. Bespreek hoe deze tekst op thuis van toepassing is. Leg uit dat de Heer 

verheugd is als wij onze vader eren en gehoorzamen en hem helpen de taken van het 
priesterschap te vervullen. 

Ideeën voor activiteiten 
Ter verwerking van deze les kunt u een of meer van de volgende activiteiten ondernemen. 

1. Iedere jongevrouw zou een brief aan haar vader kunnen schrijven waarin ze hem vertelt 
hoe dankbaar ze is voor de leiding en de zegeningen van het priesterschap. 

2. De jongevrouwen zouden thuis certificaten kunnen opzoeken en ordenen waaraan te 
zien is welke priesterschapsverordeningen zij al ontvangen hebben, zoals hun zegen en 
naamgeving toen ze een baby waren, hun doop en bevestiging. 
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Een prachtige erfenis Les 

10 

DOEL Iedere jongevrouw zal inzien dat ze deel heeft aan een prachtige erfenis omdat zij hoort bij 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. 

VOORBEREIDING 1. Bestudeer de volgende teksten: 2 Tessalonicenzen 2:2-3; Matteüs 24:11-12; Jesaja 24:5; 
2 Timoteüs 4:3-4; Amos 8:11-12. 

2. Tref voorbereidingen voor het vertonen van de videofilms Het Eerste Visioen en De her-
stelling van het priesterschap. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 
N.B.: Deze les is een hulpmiddel voor de leerkracht om jonge mensen eraan te herinneren 
welk voorrecht het is om lid te zijn van de kerk van de Heer op aarde. Deze les neemt 
waarschijnlijk twee lesuren in beslag. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Er ontstond een grote afval 
Leerkracht Leg uit dat Jezus Christus tijdens zijn leven hier op aarde zijn kerk gesticht heeft. Hij heeft 

apostelen en andere leiders aangesteld om na zijn dood de kerk te leiden. Deze leiders heb-
ben het evangelie in de hele wereld gepredikt en veel gemeenten gesticht. Sommige men-
sen hebben wijzigingen in de leer aangebracht en daardoor zijn er heel wat mensen 
misleid. 

Schriften Schrijf de volgende tekstverwijzingen op het bord: 
2 Tessalonicenzen 2:2-3 
Matteüs 24:11-12 
Jesaja 24:5 
2 Timoteüs 4:3-4 
Amos 8:11-12 
Vraag de jongevrouwen deze teksten op te zoeken en ze te lezen, om er achter te komen 
wat er na de dood van Jezus met de kerk is gebeurd. Daarna moeten ze allemaal antwoord 
kunnen geven op de volgende vragen: 
• Wat is er gebeurd met de kerk die Jezus tijdens zijn leven op aarde heeft gesticht? 
• Hoe is dat gebeurd? 
Tijdens de bespreking kunt u de volgende aanwijzingen gebruiken: 

• Wat zou er volgens Paulus in zijn brief aan de Tessalonicenzen vóór de tweede komst 
van de Heiland met de kerk gebeuren? (Zie 2 Tessalonicenzen 2:2-3.) 

• Matteüs heeft opgeschreven wat de Heiland geprofeteerd heeft over de dingen die zou-
den gebeuren voordat Hij naar de aarde zou terugkeren. Noem een van de dingen die 
Jezus heeft genoemd. (Veel mensen zouden door valse profeten misleid worden. Zie Mat-
teüs 24:11-12.) 

• Wat zou er volgens Jesaja gebeuren met de verordeningen van het evangelie? (Men zou 
ze veranderen. Zie Jesaja 24:5.) 

• Waarom zouden de mensen zich van de waarheid afkeren? (Zij zouden op zoek gaan 
naar leraren die zouden vertellen wat ze wilden horen en dat zou niet de waarheid zijn. 
Zie Timoteüs 4:3-4.) 
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• Welke hongersnood heeft Amos aangekondigd? (De honger naar het woord van de Heer. 
Zie Amos 8:11-12.) 

Leerkracht 

Videofilm 
Schriftuur 

Getuigenis 

Het evangelie is op aarde hersteld 

Leg uit dat het afdwalen van de waarheid 'de afval' wordt genoemd. Na de afval was er 
eeuwenlang geen ware kerk op aarde. Toen kwam de tijd waarin de Heer zijn ware evan-
gelie door middel van de profeet Joseph Smith heeft hersteld, met alle machten en zegenin-
gen die eraan verbonden zijn. 
Laat de film Het eerste visioen zien. 
Bespreek het verslag van Joseph Smith over zijn visioen zoals dat beschreven staat in 
Joseph Smith geschiedenis 1:7-26. Misschien wilt u er een paar gedeelten uit voorlezen. 
U kunt ook een jongevrouw vragen het verhaal te vertellen. 
Geef uw getuigenis dat het evangelie door Joseph Smith hersteld is. Vertel over ervaringen 
of gevoelens waardoor u de waarheid hiervan te weten bent gekomen. Vraag de leden van 
de groep hetzelfde te doen. 
(Hier zou het eerste gedeelte van de les kunnen eindigen.) 

Leerkracht 

Tekstverwijzing 

Leerkracht 

Tekstverwijzing 
Leerkracht 

Videofilm 

Omdat het evangelie hersteld is, staan er veel zegeningen tot onze beschikking. 
Bespreek dat er na het eerste visioen van Joseph Smith veel belangrijke gebeurtenissen heb-
ben plaatsgevonden. Een daarvan was de herstelling van de macht van het priesterschap. 
Het Aaronisch en Melchizedeks priesterschap werden op aarde hersteld. 
Toen Joseph Smith en Oliver Cowdery in de maand mei van het jaar 1829 bezig waren met 
de vertaling van het Boek van Mormon, besloten zij de Heer te vragen om leiding ten aan-
zien van de doop. Zij trokken zich in de bossen terug om te bidden. Terwijl ze baden, daal-
de Johannes de Doper uit de hemel neer, legde zijn handen op hun hoofd en ordende ze 
tot het Aaronisch priesterschap. 

Laat Joseph Smith geschiedenis 1:69 lezen, zodat de jongevrouwen weten wat Johannes de 
Doper gezegd heeft. Bespreek vervolgens de verzen 70-72. 
Vertel het volgende: kort na de herstelling van het Aaronisch priesterschap hebben drie 
apostelen van de Heer, Petrus, Jakobus en Johannes, het Melchizedeks priesterschap op 
Joseph Smith en Oliver Cowdery bevestigd. Dat priesterschap omvatte ook de heilige roe-
ping tot apostel, waardoor ze het nodige gezag verkregen om de kerk te kunnen organise-
ren. 
Op 6 april 1830 kwam Joseph Smith met ongeveer vijftig anderen bijeen in een blokhut op 
het erf van Peter Whitmer senior, in Seneca (New York). Daar hebben zij De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen georganiseerd. Afdeling 21 van de Leer 
en Verbonden is gegeven in de periode dat de kerk gesticht werd. 
Laat lezen: LV 21:1-3. 
Leg uit, dat de kerk die wij nu kennen uit die organisatie is voortgekomen. De kerk maakt 
het voor ons mogelijk Jezus Christus te kennen en te aanbidden. Wij hebben kerkgebouwen 
en tempels waar we naar toe kunnen gaan en waar we worden onderwezen over de ver-
zoening van Jezus Christus. We kunnen ook van het avondmaal nemen, waardoor we wor-
den herinnerd aan het grote offer van Jezus. We leren de geboden van God kennen waar-
door we in dit leven en in het leven hiema gelukkig kunnen zijn. In de heilige tempels 
kunnen we als gezin aan elkaar verzegeld worden. 

Draai de videofilm De herstelling van het priesterschap. 

Leerkracht 

Verhaal 

Het geloof is aan ons overgedragen 
Vertel dat veel mensen, die in de eerste jaren na de herstelling lid werden van de kerk, een 
groot geloof hadden en heel moedig waren. Ze ondervonden veel beproevingen, vooral 
omdat zij uit hun huis werden verdreven en gedwongen waren duizenden kilometers te 
reizen om zich in het verlaten dal van Salt Lake te gaan vestigen. Waar wij op dit moment 
ook wonen, zij hebben ons een voorbeeld gegeven dat waard is om nagevolgd te worden. 
Vertel het volgende verhaal over een pioniersmeisje: 
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Les 10 

Mary Goble Pay (ze werd Polly genoemd) was dertien jaar toen ze de hoogvlakten overstak 
op weg naar de Salt Lake Valley. Hun hele gezin was in Engeland tot bekering gekomen. 
Zij hadden een wagen en twee stel ossen en ze werden ingedeeld bij een van de groepen 
met handkarren. Zij moesten veel ontbering lijden maar ze voelden zich gesteund door hun 
grote geloof in God. Polly beschreef haar ervaringen later als volgt: 
'Wij legden per dag 20 tot 35 kilometer af ( . . . ) totdat we bij de rivier de Platte aankwamen 
(.. .). Die dag hadden we de groepen met handkarren ingehaald. We keken hoe ze de rivier 
overstaken. Er dreven grote ijsschotsen op de rivier. Het was bitter koud. De volgende och-
tend waren er veertien doden (...). We gingen terug naar het kamp, we baden met elkaar 
en ( . . . ) we zongen: "Komt, heil'gen komt, geen werk noch strijd gevreesd". Ik vroeg me af 
waarom mijn moeder die avond moest huilen (.. .). De volgende ochtend werd mijn kleine 
zusje geboren. Het was 23 september. We hebben haar Edith genoemd. Na zes weken stierf 
ze (. . .) . Ze werd begraven tijdens de laatste oversteek van de Sweetwater River. 

'Toen we bij Devil's Gate aankwamen, was het ontzettend koud. We hebben daar veel van 
onze spullen achtergelaten (. . .) . Met mijn broer James ( . . . ) was er, toen we die avond naar 
bed gingen, niets bijzonders aan de hand. 's Morgens was hij dood (.. .) . Mijn voeten en die 
van mijn broertjes en zusjes waren bevroren. Het bleef maar sneeuwen. We konden de 
haringen van onze tent niet in de grond krijgen (.. .) . We wisten niet wat er van ons zou 
worden. Op een avond kwam er een man naar ons kamp, die vertelde dat Brigham Young 
mannen en groepen had gestuurd om ons te helpen (. . .) . We hebben toen liederen gezon-
gen; sommigen hebben gedanst en sommigen moesten huilen (. ..). 
'Mijn moeder is nooit beter geworden (. . .). Zij stierf in het gebied tussen de Little en de 
Big Mountains ( . . .) . Ze was 43 (.. .). 
'Op 11 december 1856, 's avonds om negen uur, kwamen we in Salt Lake City aan. Drie 
van de vier die nog in leven waren, hadden bevriezingsverschijnselen, Mijn moeder lag 
dood in de wagen (...). 
'De volgende ochtend vroeg kwam Brigham Young (. . .). Toen hij zag hoe wij er aan toe 
waren, met bevroren voeten, en mijn moeder die gestorven was, rolden de tranen over zijn 
wangen (.. .). 
'De dokter heeft mijn tenen geamputeerd ( . . . ) terwijl de zusters mijn moeder haar doods-
kleed hebben aangetrokken (.. .). Die avond is ze begraven. 
'Vaak heb ik gedacht aan wat mijn moeder zei toen we Engeland verlieten. "Polly, ik wil 
naar Zion nu mijn kinderen nog klein zijn, zodat ze kunnen opgroeien in het evangelie van 
Jezus Christus." ' (Aangehaald in het artikel van Gordon B. Hinckley: 'The Faith of the 
Pioneers', Ensign, juli 1984, blz. 5-6.) 
• Hoe komt het, denk je, dat Mary en de andere pioniers deze zware beproevingen hebben 
kunnen doorstaan? 

Citaat President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: 'Dit verhaal is representatief voor het verhaal 
van duizenden anderen. Het getuigt van een groot maar eenvoudig geloof, van de onvoor-
waardelijke overtuiging dat de God van de hemel in zijn almacht alles ten goede zal keren 
en zijn eeuwige doeleinden in het leven van zijn kinderen zal realiseren. 
'Wij hebben een sterk en brandend geloof in de levende God en in zijn verrezen Zoon heel 
hard nodig, want zo groot was het geloof van onze voorouders in het evangelie.' (The Faith 
of the Pioneers, blz. 6.) 
• Wat kun jij voor jouw leven uit het verhaal van Mary gebruiken? 

Tot slot 

Citaat Lees het volgende getuigenis van president Joseph Fielding Smith: 
'Wij geloven dat de Heer in zijn oneindige wijsheid, na een lange nacht van duisternis, 
ongeloof en dwaling ten aanzien van de waarheden van het zuivere en volmaakte christen-
dom, de volheid van het eeuwige evangelie op deze aarde heeft hersteld. 
Wij weten dat Joseph Smith een profeet is, dat de Vader en de Zoon in de lente van 1820 
aan hem verschenen zijn om deze laatste bedeling in te leiden, dat hij het Boek van Mor-
mon door de gave en de macht van God heeft vertaald, dat hij de sleutels en het gezag 
heeft ontvangen van engelen die speciaal voor dat doel gezonden werden en dat de Heer 
hem de leer tot zaligmaking heeft geopenbaard. 
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Wij verkondigen dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het 
koninkrijk van God op aarde is, de enige plaats waar men de ware leer tot zaligmaking 
kan horen en het gezag van het heilig priesterschap aantreft.' (Ensign, juni 1971, blz. 4.) 

Getuigenis Geef uw getuigenis dat het evangelie van Jezus Christus hersteld is. Laat de jongevrouwen 
inzien dat zij een prachtige erfenis hebben gekregen doordat ze leden zijn van De Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Motiveer ze tot het ontwikkelen van een 
krachtiger getuigenis van het feit dat de kerk waar is, dat hij door Joseph Smith hersteld is 
en dat alle zegeningen van het eeuwige leven ter beschikking staan van degenen die trouw 
blijven. 
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10 
De zegeningen van het huis van Israël 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen wat haar zegeningen en verplichtingen zijn als gevolg van 
haar lidmaatschap van het huis van Israël. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 7, Gezin bij de tempel; deze bevindt zich achterin het lesboek. 
2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

Wij kunnen de zegeningen ontvangen die God aan Abraham beloofd heeft 

• Wat weet je van de profeet Abraham? 

Nadat de jongevrouwen deze vraag besproken hebben, kunt u uitleggen dat Abraham een 
groot profeet was die leefde in de tijd van het Oude Testament. Hij was de Heer in alles 
trouw en gehoorzaam en de Heer deed hem prachtige beloften. 
Vraag de jongevrouwen Abraham 2:8-11 te lezen om te zien welke beloften de Heer aan 
Abraham heeft gedaan. 
• Wat heeft de Heer aan Abraham beloofd? 
Leg uit dat de Heer aan Abraham beloofde dat zijn nageslacht drie zeer belangrijke zege-
ningen zou kunnen ontvangen. Schrijf deze zegeningen op het bord zoals in de les aange-
geven. 

Het huis van Israël 
Abraham en zijn nageslacht kunnen de 
volgende zegeningen ontvangen: 
1. De zegeningen van het evangelie. 
2. De zegeningen van het priesterschap 
3. De zegeningen van het eeuwige leven. 

Leerkracht Leg uit dat wij de zegeningen die aan Abraham beloofd zijn, ontvangen door middel van 
zijn nageslacht. Abraham was de vader van Isaak, en Isaak was de vader van Jakob. De 
naam van Jakob werd veranderd in Israël. Jakob, of Israël, had twaalf zonen en zijn nako-
melingen werden later het huis van Israël genoemd. 
Wij worden lid van het huis van Israël door onze geboorte als letterlijke afstammeling van 
Israël, of door adoptie. Iemand die geen letterlijke afstammeling van Israël is, wordt bij zijn 
doop in het huis van Israël opgenomen. Leden van de kerk horen wat hun afstamming is 
wanneer zij hun patriarchale zegen ontvangen. 
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Citaat Lees het volgende citaat: 
'Iedereen die het evangelie aanvaardt wordt lid van het huis van Israël. Met andere woor-
den: zij worden lid van het uitverkoren geslacht, of: door Isaak en Jakob worden zij kinde-
ren van Abraham aan wie de beloften werden gedaan. De meeste mensen die lid worden 
van de kerk zijn letterlijke afstammelingen van Abraham door Efraïm, een zoon van Jozef. 
Degenen die geen letterlijke afstammelingen van Abraham en Israël zijn, moeten dat wor-
den. Als zij gedoopt en bevestigd zijn, worden zij in de boom geënt en als erfgenaam heb-
ben zij dan alle rechten en voorrechten.' (Joseph Fielding Smith, De leer tot zaligmaking, deel 
3, blz. 208.) 
Leg uit dat elke jongevrouw als lid van het huis van Israël recht heeft op alle zegeningen 
die aan Abraham beloofd zijn. 

Als leden van het huis van Israël delen wij in de zegeningen ervan en aanvaarden wij 
bepaalde verplichtingen 
Verwijs naar het bord en leg de nadruk op het volgende: een van de belangrijkste zegenin-
gen die de jongevrouw als lid van het huis van Israël toekomen is dat ze de mogelijkheid 
heeft het evangelie te leren kennen en dat ze door de doop hier op aarde lid kan worden 
van de kerk. 
• Welke beloften doen we als we gedoopt worden en als we deelnemen aan het avond-
maal? (We zullen al Gods geboden onderhouden, we zullen de Heiland altijd indachtig 
zijn, we zullen anderen in liefde dienen.) 
Leg uit: de mogelijkheid om deze bijzondere beloften te doen is een deel van de zegening 
die we als lid van het huis van Israël ontvangen. 
Leg uit dat de jongevrouw, als lid van de kerk en van het huis van Israël, ook het voor-
recht heeft gekregen dat ze de zegeningen van het priesterschap kan ontvangen. 
Vraag de jongevrouwen of zij kunnen opnoemen welke zegeningen van het priesterschap zij 
nu of later kunnen ontvangen. (Hiertoe behoren: door de doop lid worden van de ware kerk 
van de Heer, een zegen van het priesterschap ontvangen, deelnemen aan het avondmaal, 
naar de tempel gaan om tempelverordeningen voor zichzelf en anderen verrichten, door 
geïnspireerde leiders worden geholpen en geleid, naar de tempel gaan om er te trouwen.) 
Vraag of er jongevrouwen zijn die een persoonlijke ervaring hebben gehad waarbij hun 
leven invloed heeft ondervonden door de zegeningen van het priesterschap. Vraag of ze 
iets over die ervaringen willen vertellen. 
Vertel zo nodig zelf iets over een persoonlijke ervaring. Benadruk dat de zegeningen van 
het priesterschap aan iedere jongevrouw troost en bescherming kunnen bieden. 

De grootste zegening die wij als lid van het huis van Israël kunnen ontvangen, is het 
eeuwige leven 

Tekstbespreking Laat LV 14:7 voorlezen en door de jongevrouwen onderstrepen. 
• Wat is de grootste gave van God? (Het eeuwige leven.) 
• Wat zegt de Heer dat wij moeten doen om het eeuwige leven te verwerven? 
Schrijf de antwoorden op het bord zoals in het voorbeeld op de volgende bladzijde aange-
geven. 
Laat door de jongevrouwen de volgende teksten lezen om te zien wat er nodig is om het 
eeuwige leven te verwerven. (Lees het eerste en laatste deel van LV 132:19 zoals hieronder 
staat aangegeven.) Voeg deze voorwaarden toe aan de lijst die al op het bord staat. 
Johannes 3:36. 
2 Nephi 9:39. 
LV 132:19: 'En verder, voorwaar zeg Ik u: Indien een man een vrouw huwt door Mijn 
woord, dat Mijn wet is, en door het nieuw en eeuwig verbond, en dit op hen is verzegeld 
door de Heilige Geest der belofte, door hem, die is gezalfd, aan wie ik deze macht en de 
sleutels van dit priesterschap heb overgedragen (. ..) zij zullen de engelen en de goden, die 
daar zijn geplaatst, voorbijgaan naar hun verhoging en heerlijkheid in alle dingen, zoals op 
hun hoofd is verzegeld, welke heerlijkheid voor eeuwig een volheid en een voortzetting 
van de nakomelingschap zal zijn.' 

Bordbespreking 

Persoonlijke 
ervaringen 
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Voorbeeld van 
een bordschema Het huis van Israël 

Abraham en zijn nageslacht kunnen altijd de 
volgende zegeningen ontvangen: 
1. De zegeningen van het evangelie. 
2. De zegeningen van het priesterschap. 
3. De zegeningen van het eeuwige leven. 
Om het eeuwige leven te beërven moet ik: 
De geboden onderhouden. 
Volharden tot het einde. 
In Jezus Christus geloven. 
Een geestelijke instelling hebben. 
In de tempel getrouwd zijn. 

Citaat Vraag de jongevrouwen aandachtig te luisteren naar het volgende citaat, zodat zij zullen 
ontdekken wat het verschil is tussen onsterfelijkheid en eeuwig leven, en wie waardig zal 
zijn om beide te beërven. 
4Eeuwig leven is de naam die gegeven wordt aan het soort leven dat onze Eeuwige Vader 
leidt. ( . . . ) 

'Eeuwig leven is niet alleen maar een aanduiding voor een toekomstig leven zonder einde; 
onsterfelijkheid houdt in dat men voor altijd zal leven met een opgestaan lichaam. Door de 
genade van God zal iedereen deze oneindige voortzetting van het leven verwerven. Maar 
alleen degenen die de volheid van de wet van het evangelie gehoorzamen, zullen het eeu-
wige leven beërven.' (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, blz. 237.) 

Bord Teken op het bord een lijn met een stip ernaast. 
Vertel de klas dat de lijn ons voorsterfelijk bestaan voorstelt. De beslissingen die wij daar 
genomen hebben zijn van invloed op ons leven op aarde. Ons aardse leven wordt voorge-
steld door de stip. Trek nu naast de stip een lijn naar de andere kant van het bord. Leg uit, 
dat deze lijn in werkelijkheid geen einde heeft en de eeuwigheid voorstelt. De beslissingen 
die we in deze korte tijd op aarde nemen, zullen bepalend zijn voor ons leven in de eeu-
wigheid. 

Uitleg met plaat Verwijs opnieuw naar het bord en leg uit dat de belangrijkste zegening die de jongevrouw 
als lid van het huis van Israël kan ontvangen, het eeuwige leven is. Laat de jongevrouwen 
de plaat met het gezin bij de tempel zien. Benadruk dat het door het tempelhuwelijk moge-
lijk is dat gezinsleden voor eeuwig aan elkaar verzegeld worden en dat de jongevrouw 
daardoor de mogelijkheid heeft om voor eeuwig echtgenote en moeder te zijn. Dat is de 
grootste zegening die de Heer aan zijn dochters kan geven. 

President Ezra Taft Benson heeft tegen de jongevrouwen van de kerk gezegd: 
4Lieve jonge zusters, wij hebben deze hoop voor jullie. We hebben zulke grote verwachtin-
gen van jullie. Neem geen genoegen met minder dan wat de Heer jullie wil laten zijn. ( . . . ) 
4Toon mij een jongevrouw die houdt van haar thuis en familie, die dagelijks in de Schriften 
leest en erover nadenkt, die een brandend getuigenis van het Boek van Mormon heeft ( . . . ) 
toon mij een jongevrouw die deugdzaam is en haar persoonlijke reinheid heeft bewaard, 
die geen genoegen zal nemen met minder dan een tempelhuwelijk - dan zal ik jullie een 
jongevrouw tonen die nu en door alle eeuwigheid heen wonderen zal verrichten voor de 
Heer.' (De Ster, januari 1987, blz. 82.) 

Tot slot 
Herhaling Sluit de les af door nogmaals naar het bord te verwijzen. Herinner de jongevrouwen aan de 

drie bijzondere zegeningen die zij als leden van het huis van Israël kunnen ontvangen. Leg 
er de nadruk op dat iedere jongevrouw de verantwoordelijkheid draagt deze zegeningen te 
ontvangen. Zij moet het evangelie aanvaarden en ernaar leven, het priesterschap respecte-
ren en goed leven om het eeuwige leven te kunnen ontvangen. 
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De begiftiging Les 

10 

DOEL Iedere jongevrouw zal beter begrijpen wat het doel is van de tempel en de begiftiging. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 11, Het interieur van een tempel; deze plaat bevindt zich achter in het lesboek. 
Zorg desgewenst voor platen van andere tempels. 

2. Zoig voor een ongewoon werktuig of stuk gereedschap. Kies er een, waar de jonge-
vrouwen niet vertrouwd mee zijn. 

3. Naar keuze: schrijf de zeven uitspraken over het doel van de tempel op aparte papiertjes 
zodat u die in de klas kunt uitdelen. 

4. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Aanschouwelijk Laat een ongewoon werktuig of stuk gereedschap zien. Laat raden waar het voor gebruikt 
onderwijs wordt. Leg dan in het kort het gebruik en de waarde ervan uit. 

Leg uit dat de jongevrouwen zich waarschijnlijk niet gerealiseerd hadden hoe waardevol 
dit stuk gereedschap was, totdat ze wisten waarvoor het gebruikt werd. De begiftiging zou 
met een stuk gereedschap vergeleken kunnen worden. We begrijpen pas hoe belangrijk het 
is en hoe het gebruikt moet worden als we weten wat het doel ervan is. 

Bespreking 

Citaat 

Plaat 

Leerkracht 

De tempel heeft een heilig doel 

• Wat weet je over het doel van de tempel? 
Om de jongevrouwen te helpen ontdekken wat het doel van de tempel is, kunt u ieder van 
de volgende uitspraken op een stukje papier schrijven, ze uitdelen en ze hardop voor laten 
lezen. 
1. 'De tempel is een huis van de Heer. Als de Heer naar de aarde zou komen, zou Hij naar de 

tempel gaan... 

2. De tempel is een plek waar instructies gegeven worden. Hier worden de beginselen van het 
evangelie onderwezen en diepe waarheden van het koninkrijk van God ontvouwd. 

3. De tempel is een plek van vrede. Daar kunnen we de zorgen en de problemen van de turbu-
lente wereld even loslaten. ( . . . ) 

4. De tempel is een plek waar verbonden gesloten worden. Daardoor zijn we beter in staat Gods 
wetten na te leven. ( . . . ) 

5. De tempel is een plek waar we zegeningen ontvangen. Er worden ons beloften gedaan op 
voorwaarde dat we getrouw zijn. (. ..) 

6. De tempel is een plek waar ceremonies plaatsvinden die betrekking hebben op het godendom. De 
grote geheimen van het leven en de onbeantwoorde vragen van de mens worden er ver-
duidelijkt: 1) Waar kom ik vandaan? 2) Waarom ben ik hier? 3) Waar ga ik heen als dit 
leven voorbij is? 

7. De tempel is een plek waar we openbaringen kunnen ontvangen. Hier kan de Heer ons open-
baringen geven en iedereen kan openbaringen ontvangen voor leiding in zijn leven.' 
(John A. Widtsoe, 'Looking toward the Temple', Ensign, januari 1972, blz. 56-57). 

Laat de plaat van het interieur van een tempel zien. U vindt die achterin dit boek of in 
recente publikaties van de kerk. 
Leg uit dat er in de tempel door kerkleden die dat waardig zijn verordeningen worden ver-
richt. Daartoe behoren: 
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• doop voor de doden 
• verlenen van het priesterschap aan de doden 
• begiftigingen 
• inzegenen van huwelijken 

• andere verordeningen ter verzegeling 
Tekst Laat de jongevrouwen lezen: Leer en Verboden 124:40-41 

• Wat zegt deze tekst over het belang van de tempel? 

De begiftiging is van vitaal belang voor de verhoging van iedere jongevrouw 
Leerkracht Leg uit dat de begiftiging een van de belangrijkste verordeningen is die we hier op aarde 

zullen ontvangen. Het woord begiftiging betekent: een geschenk dat bestaat uit geestelijke 
zegeningen. Gebruik de volgende informatie om dit begrip bij de jongevrouwen aan te 
brengen. 

Tijdens de begiftiging ontvangen de leden van de kerk instructies en ze sluiten er verbon-
den. Ze krijgen instructies over onze stamouders, Adam en Eva, over de val en over het 
grote verlossingsplan waardoor ze zich konden bekeren en vooruitgang maken. Tijdens de 
begiftiging krijgen de leden informatie over de grote afval, de herstelling van het evangelie 
met alle machten en voorrechten die daaraan verbonden zijn en over de noodzaak van het 
onderhouden van al Gods geboden. 

Citaten Tijdens de begiftiging sluiten de leden een verbond '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 de 
verheffing van het ras; toegewijd te zijn aan de zaak der waarheid; er altijd naar te streven 
een bijdrage te leveren tot de grote voorbereiding ter verwelkoming van de Koning, de 
Heer Jezus Christus. Telkens wanneer er een verbond gesloten wordt en er een verplichting 
wordt aangegaan, wordt er een zegenrijke belofte uitgesproken die afhankelijk is van de 
getrouwe naleving van de voorwaarden.' (James Talmage, Het huis des Heren, blz. 90-91.) 
President Brigham Young heeft het begrip begiftiging als volgt gedefinieerd: 'Uw begifti-
ging betekent dat u alle verordeningen in het huis van de Heer ontvangt die u na dit leven 
nodig hebt om in de tegenwoordigheid van de Vader terug te kunnen keren, waarbij u de 
engelen passeert die als wachter staan, en in staat bent hun de wachtwoorden, tekens en 
symbolen te geven die tot het heilig priesterschap behoren, en om uw eeuwige verhoging 
te verkrijgen, in weerwil van aarde en hel.' (Brigham Young, Discourses of Brigham Young, 
blz. 416.) 

Bordbespreking Schrijf op het bord: Leer en Verbonden 124:40-41. Teken het schema dat hieronder staat 
erbij om aan te tonen hoe belangrijk de begiftiging is als we de verhoging willen bereiken, 
of maak woordstroken die u op de volgende manier op het bord bevestigt: 

Leer en Verbonden 124:40-41 

Verhoging in de tegenwoordigheid van God 

Blijvende getrouwheid 

Eeuwig huwelijk 

Begiftiging 

Gave van de Heilige Geest 

Doop 

Bekering 

Geloof 
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Leg uit dat de begiftiging voor de verhoging van iedere jongevrouw absoluut noodzakelijk 
is. Zij moet die stap doen om terug te keren in de tegenwoordigheid van haar Vader in de 
hemel. 

De begiftiging schenkt ons grote zegeningen 
Citaten Leg uit dat er aan een aantal vroegere tempelpresidenten is gevraagd te vertellen welke 

zegeningen worden ontvangen door degenen die de tempel bezoeken. Bespreek hun uit-
spraken met de jongevrouwen. 
4Je voelt je altijd opgebouwd als je uit de tempel komt. Je wordt er onderwezen over naas-
tenliefde, liefde en medegevoel. Als je de tempel binnengaat laat je dagelijkse zoigen achter 
en als je er uit komt word je geleid naar de oplossingen die je gezocht hebt voor je proble-
men. 
'Als je de verbonden gesloten hebt, word je niet zo gemakkelijk meegesleept door de din-
gen van de wereld. Het geeft je kracht in je leven en je kunt beter je rechtvaardige doelen 
blijven nastreven. 
'Als je in de heilige sfeer van de tempel komt, heb je je uit de wereld teruggetrokken. Door 
het werk wat je daar doet kun je jezelf vergeten. 
'Je krijgt zicht op je leven, waardoor het geordend wordt. Je ervaringen in de tempel zor-
gen dat je je gesterkt voelt in je leven als lid van de kerk. Het sterkt je en je krijgt de zeker-
heid dat wat je doet, goed is.' (geciteerd in 'Preparing for the Temple Endowment' door 
Kathleen Lubeck, New Era, februari 1987, blz. 11.) 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over een jongevrouw die heeft ervaren hoe groot de zegenin-
gen van de tempel zijn. 
In 1846 werd de tempel in Nauvoo door de eerste leden van de kerk ingewijd. Veel heili-
gen hadden toen Nauvoo al verlaten en ze waren de Mississippi al overgestoken op hun 
tocht naar Winter Quarters. 'Van degenen die al op weg waren naar Winter Quarters 
waren er maar weinig die terugkwamen voor de inwijding, maar een daarvan was de veer-
tienjarige Elvira Stevens. In Nauvoo had ze haar ouders verloren en ze was met haar zusje 
en haar zwager op weg naar het westen. Elvira heeft de Mississippi drie keer overgestoken 
om de inwijdingsdiensten mee te maken. Zij was de enige van haar groep. 'De hemelse 
machten waren zo sterk,' schreef ze, 'zo jong als ik was, heb ik de Mississippi herhaalde 
malen overgestoken om daarvan te genieten.' Elvira had nog geen tempelverordeningen 
ontvangen, maar de geestelijke kracht van het gebouw zelf en de inwijdingsplechtigheden 
werden herinneringen aan haar leven in Nauvoo die ze nooit meer zou vergeten.' (Carol 
Cornwall Madsen, In Their Own Words: Women and the Story of Nauvoo, blz. 23.) 

Tot slot 
Vertel aan de jongevrouwen dat onze hemelse Vader wil dat ieder van hen de zegeningen 
van de begiftiging ontvangt. Door de instructies die ze in de tempel ontvangen, en door de 
verbonden die ze er sluiten, zullen ze de kracht vinden om een rechtvaardig leven te leiden 
en zich op het eeuwige leven voor te bereiden. Zeg dat u graag wilt dat iedere jongevrouw 
de normen van het evangelie naleeft, zodat ze deze verordening zal kunnen ontvangen. 
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10 Voorbereiding op de tempel 

DOEL Iedere jongevrouw zal zich op de tempel willen voorbereiden. 

VOORBEREIDING 1. Naar keuze: vraag aan de bisschop of de gemeentepresident om deze hele les of een 
gedeelte ervan aan de jongevrouwen te geven. 

2. Schrijf de negen vragen die de jongevrouwen aan u of aan de bisschop kunnen stellen op 
aparte blaadjes. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Leerkracht 
of bisschop 

Bespreking 

Getuigenis 

Iedere jongevrouw moet een tempelaanbeveling waardig zijn. 
Leg uit dat iedereen die naar de tempel gaat eerst een tempelaanbeveling moet hebben. 
Daarvoor moet je als lid van de kerk een gesprek hebben met de bisschop en met een lid 
van het ringpresidium. 

Als de bisschop de klas bezoekt zou hij kunnen vertellen wat de vereisten voor een tempel-
aanbeveling zijn. 
Vraag de jongevrouwen om voor zichzelf te bekijken of zij voor een tempelaanbeveling in 
aanmerking zouden komen. Zo niet, dan zouden ze eraan moeten gaan werken. 
Leg uit dat een echt gesprek voor een tempelaanbeveling onder vier ogen plaats vindt. De 
jongevrouw moet haar handtekening op de aanbeveling zetten om aan te tonen dat zij alle 
vragen juist en eerlijk beantwoord heeft. Dan zet de bisschop zijn handtekening. Later zet 
ook een lid van het ringpresidium zijn handtekening. 
Vraag de jongevrouwen manieren te noemen waarop zij zich kunnen voorbereiden op hun 
tempelaanbevelingsgesprek en op hun gang naar de tempel. 
Na deze bespreking kunt u nog de volgende aanvullingen geven: 
1. Bestudeer ernstig de Schriften. Een vroegere tempelpresident heeft gezegd: 'Probeer er 

zelf achter te komen wie Jezus Christus is. Het is mogelijk Hem te kennen en als je de 
tempelverbonden met God sluit, leg je jouw hand in de zijne en je ontvangt de zegenin-
gen steeds van Hem.' (geciteerd in Preparing for the Temple Endowment door Kathleen 
Lubeck, New Era, februari 1987, blz. 11.) 

2. Onderhoud de geboden, zodat je altijd een goed lid bent. Laat de jongevrouwen lezen: 
Leer en Verbonden 97:15-17.) Bespreek welke betekenis deze tekst voor de jongevrouwen 
heeft in verband met de voorbereiding op de tempelgang. 

3. Praat met ouders of met anderen die in de tempel geweest zijn. Vraag hun wat de 
tempel voor hen betekent en hoe het in hun leven een zegen is geweest. 

Geef uw getuigenis over de vreugde die het geeft als je leeft volgens de normen van het 
evangelie, zodat je in de tempel je begiftiging kunt ontvangen en als je je hele leven die 
zegeningen waardig blijft. 

Vragen over de tempel 
Bespreking met leer- Dit is een goede gelegenheid voor het beantwoorden van geschikte vragen over de begifti-
kracht of bisschop ging- volgen negen vragen die vaak door jonge mensen gesteld worden als zij zich 

voorbereiden op hun eerste tempelgang. Als u wilt kunt u negen genummerde blaadjes aan 
de jongevrouwen uitdelen waarop de volgende vragen staan. 
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1. Wat kan een jongevrouw verwachten als zij voor het eerst naar de tempel gaat? 

Liefde en hulp van tempelwerkers. Er zullen altijd zusters in de buurt zijn als de jonge-
vrouw hulp nodig heeft. 
'Je behoort ook te weten dat je niet alleen gelaten wordt als je voor het eerst naar de 
tempel gaat. Tempelwerkers, receptionisten, en anderen die daartoe opdracht hebben, 
zullen je bijstaan om je bezoek aan de tempel tot een prachtige en zinvolle belevenis te 
maken.' (EIRay L. Christiansen, 'Some Things You Need to Know about the Temple', 
New Era, juni 1971, blz. 27.) 

2. Kunnen mijn familieleden, verloofde en vrienden samen met mij de plechtigheid bij-
wonen? 
Een jongevrouw die voor het eerst naar de tempel gaat mag vergezeld worden door haar 
moeder, zuster, lerares of vriendin, als die personen een geldige tempelaanbeveling heb-
ben. 

3. Wat moet ik meenemen naar de tempel? 
Er zijn maar twee dingen absoluut noodzakelijk. Het ene is een geldige tempelaanbeve-
ling met de handtekening van de bisschop en een lid van het ringpresidium (je hebt 
ieder jaar een nieuwe nodig). Het andere is een set tempelonderldeding. Je kunt aan de 
presidente van de zustershulpvereniging vragen waar je die kunt kopen. 

4. Wat moet ik aan als ik naar de tempel ga? 
Als je naar de tempel gaat hoor je fatsoenlijke kleren te dragen. Een jurk met mouwen is 
er geschikt voor. Nadat je je begiftiging hebt ontvangen behoor je, in of buiten de tempel, 
nette kleren te dragen. Een lange broek is niet geschikt voor een bezoek aan de tempel. 

5. Heb ik speciale tempelkleding nodig? 
Degenen die in de tempel hun begiftiging ontvangen, dragen speciale witte kleding. Je 
kunt alle kleding die je nodig hebt in de tempel huren, of je kunt het kopen. Bespreek dit 
met je bisschop voordat je naar de tempel gaat. 
Ouderling Hugh B. Brown heeft uitgelegd waarom we die speciale kleding nodig heb-
ben: 
'Hier leggen we niet alleen onze alledaagse kleding af, maar ook onze alledaagse 
gedachten en we zullen niet alleen proberen schone witte kleren aan te trekken, maar 
ook onze gedachten rein te houden. Mogen wij baat vinden bij het gesproken woord en, 
wat blijvender is en meer indruk maakt, onderwezen worden door de Geest.' (Aange-
haald door EIRay L. Christiansen, 'Some Things You Need to Know about the Temple', 
New Era, juni 1971, blz. 26.) 

6. Waarom draagt iedereen in de tempel dezelfde soort kleding? 
'In de tempel is iedereen in het wit gekleed. Wit is het symbool van reinheid. Iemand die 
onrein is, heeft niet het recht Gods huis te betreden. De uniforme kleding symboliseert 
ook dat in Gods ogen alle mensen gelijk zijn. De bedelaar en de bankier, de geleerde en 
de ongeletterde, de prins en de arme zitten in de tempel naast elkaar en zijn, als zij een 
rechtvaardig leven leiden, voor de Heer, de Vader van hun geest, allemaal even belang-
rijk. In de tempel ontvangt men geestelijke gezondheid en inzicht. Allen die dit ontvan-
gen nemen voor de Heer een gelijkwaardige plaats in.' (John A. Widtsoe, 'Looking 
toward the Temple', Ensign, januari 1972, blz. 58.) 

7. Moet je, als je je begiftiging hebt ontvangen, je hele leven een tempelonderkleed dragen? 
De leden krijgen tijdens de begiftiging hun tempelonderkleed en dragen het daarna hun 
hele leven. Zij mogen het niet veranderen of uitdoen om onfatsoenlijke kleding te kun-
nen dragen. President Joseph F. Smith heeft gezegd: 
'De Heer heeft ons het tempelonderkleed van het heilig priesterschap gegeven ( . . . ) en 
toch zijn er onder ons die er veranderingen in aanbrengen om de dwaze, ijdele en onze-
delijke gebruiken van de wereld te kunnen volgen. Om aan de mode mee te kunnen 
doen, zullen deze mensen niet aarzelen dingen te veranderen die ( . . . ) heilig gehouden 
moeten worden. De dingen die God gegeven heeft zouden zij heilig moeten houden en 
onveranderd laten volgens het model dat God zelf heeft aangegeven. Laten wij de zede-
lijke moed opbrengen om ons te verzetten tegen bepaalde modetrends, vooral als die 
mode ons dwingt een verbond te verbreken en zodoende een ernstige zonde te begaan.' 
(Improvement Era, augustus 1906, blz. 813.) 
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8. Kan een getrouwde vrouw zonder haar man naar de tempel gaan om haar begiftiging te 
ontvangen? Kan een alleenstaande vrouw haar eigen begiftiging ontvangen? 
Een vrouw wier man geen begiftiging heeft ontvangen kan een tempelaanbeveling krij-
gen voor haar eigen begiftiging als zij leeft volgens de normen van het evangelie en de 
bisschop schriftelijk toestemming krijgt van de echtgenoot. De bisschop en de ringpresi-
dent mogen ervan uitgaan dat de harmonie in het desbetreffende huwelijk niet geschaad 
zal worden door de verantwoordelijkheid die de vrouw met de begiftiging op zich 
neemt. 

Een ongetrouwd vrouwelijk lid van de kerk mag haar eigen begiftiging ontvangen als zij 
dat waardig is en voldoende volwassen om de verbonden die er in de tempel worden 
aangegaan te begrijpen en trouw te blijven. Alleenstaande leden die hun begiftiging 
willen ontvangen, moeten te rade gaan bij hun bisschop en hun ringpresident. 

Alleenstaande vrouwen mogen voor hun eigen begiftiging naar de tempel als zij zich op 
een zending voorbereiden. 

9. Waarom wordt de begiftiging zo geheim gehouden? 
'De tempelverordeningen zijn zo heilig dat ze niet openbaar gemaakt worden. Ze staan 
alleen ter beschikking van diegenen die leven volgens de normen van het evangelie. Ze 
worden verricht op een plaats die speciaal voor dat doel is ingewijd. Ze zijn zo heilig dat 
het niet gepast is ze buiten de tempel uitvoerig te bespreken. 
'Degenen die deze heilige verordeningen ontvangen en respecteren, zullen veel zegenin-
gen ontvangen die nodig zijn voor de verhoging. Door deel te nemen aan het werk in de 
tempel ontvangt men krachtige, heldere en nuttige instructies met betrekking tot de 
beginselen van het evangelie en de tempel is een plaats voor meditatie en gebed. 

'De tempel is een heilige plaats waar men zich kan afzonderen van de wereld. Het is een 
stukje hemel op aarde en je moet de normen van het evangelie blijven naleven, zodat je 
vaak naar de tempel kunt gaan om je verbonden te vernieuwen.' (EIRay L. Christiansen, 
New Era, juni 1927, blz. 27.) 

Tot slot 
Tekst Als de jongevrouwen genoeg tijd hebben gehad voor het stellen van vragen over de tempel 

en de begiftiging laat u ze lezen: Leer en Verbonden 105:18. Geef uw getuigenis van de 
waarheid van deze tekst en van het belang van de begiftiging. 

Vraag de jongevrouwen zich voor te nemen om iedere dag zo te leven dat ze een tempel-
aanbeveling waardig zijn en te proberen zich iedere dag netjes te kleden zodat ze voor-
bereid zijn op het dragen van het tempelonderkleed. 

Mogelijke klasactiviteiten 
Het organiseren van één of meer van de onderstaande activiteiten zou een goed vervolg op 
deze les kunnen zijn. 
1. Organiseer een haardvuuravond met de bisschop om dit onderwerp verder te bespreken 

en vragen te beantwoorden. 
2. Bezoek een tempel die nog niet is ingewijd en open is voor het publiek. 
3. Bezoek een tempel om deel te nemen aan het dopen voor de doden. 
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10 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen dat het besluit om in de tempel te trouwen eeuwige gevol-
gen heeft. 

VOORBEREIDING 1. Maak vijf woordstroken met de vragen die in het tweede deel van de les gesteld zullen 
worden. 

2. Maak voor iedere jongevrouw een kleine driehoek met de woorden God, man, vrouw op 
de hoeken. Schrijf het woord heilige driehoek dwars over de 
voorkant. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 
N.B.: Houd bij het geven van deze les in gedachten dat een aantal jongevrouwen uit een 
gezin komt waar niet zodanig geleefd wordt dat men voor het celestiale koninkrijk in aan-
merking komt. Gebruik hier de nodige tact. Zorg ervoor dat de jongevrouwen beseffen dat 
zij thuis een positieve invloed kunnen uitoefenen en eens zelf een eeuwig gezin kunnen 
stichten. 

Inleiding 
Schrijf op het bord: een heilige driehoek. Teken er een driehoek onder. 

Zeg tegen de klas dat ze twintig vragen mogen stellen om erachter te komen wat de drie-
hoek voorstelt. U mag deze vragen alleen met ja of nee beantwoorden. Als ze ontdekt heb-
ben dat de driehoek de relatie tussen man, vrouw en God voorstelt, schrijft u het woord 
God in de bovenste hoek en de woorden man en vrouw in de andere hoeken. 
Leg uit: Als een man en vrouw een tempelhuwelijk hebben gesloten, kan God hen meer 
zegenen en leiden dan wanneer het huwelijk op een andere manier tot stand is gekomen. 
Stel de volgende vragen: 
• Wie van jullie heeft ooit een les gekregen of een toespraak gehoord 
over het tempelhuwelijk? 
• Bij wie van jullie is dat meer dan eens het geval geweest? 

• Waarom denk je dat de Heer zijn leiders heeft geïnspireerd om dit heilige beginsel her-
haaldelijk ter sprake te brengen? 
Bespreek dat de Heer wil dat ieder kerklid zich bewust is van zijn heilige plicht om voor 
tijd en alle eeuwigheid verzegeld te worden en van de eeuwige gevolgen van zo'n besluit. 
Schrijf het doel van de les op het bord en laat het door de jongevrouwen gezamenlijk 
oplezen. 

Het tempelhuwelijk brengt grote zegeningen met zich mee 
Bordbespreking Laat twee soorten huwelijk noemen die we als lid van de kerk kunnen sluiten. 

Als het burgerlijk huwelijk genoemd wordt, schrijf dan op het bord: tijdelijke overeenkomst. 
Als het tempelhuwelijk wordt genoemd, schrijf dan aan de andere kant op het bord: eeuwi-
ge overeenkomst. (U kunt ook woordstroken gebruiken.) 
Deel de vijf vragen uit die u hebt voorbereid. Laat ze door de jongevrouwen lezen en de 
antwoorden onderling bespreken. Gebruik de informatie en de teksten die hieronder gege-
ven worden om inzicht in de begrippen te geven. Vat de antwoorden samen onder de des-
betreffende koppen op het bord. Laat Leer en Verbonden 132 opzoeken zodat de aangege-
ven teksten op het juiste moment kunnen worden voorgelezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Bespreking 
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1. Waar wordt een huwelijk gesloten? 
Burgerlijk: op het stadhuis 

Tempel: in een heilige verzegelkamer in de tempel. 
2. Door wie wordt het huwelijk voltrokken? 

Burgerlijk: ambtenaar van de burgerlijke stand. 
Tempel: iemand die daartoe geordend is en de verzegelbevoegdheid van de profeet van 
de Heer heeft ontvangen. 

Laat Leer en Verbonden 132:7-8 voorlezen om te laten zien door wie een tempelhuwelijk 
wordt voltrokken. 

Leg uit dat de profeet van de kerk de autoriteit van het priesterschap draagt om man en 
vrouw voor tijd en eeuwigheid aan elkaar te verzegelen. Hij draagt deze macht in het 
priesterschap aan anderen over, die dan het gezag van God hebben om de verordenin-
gen ter verzegeling in de tempel te verrichten. 

3. Hoe lang duurt een huwelijk? 
Burgerlijk: totdat man en vrouw door de dood worden gescheiden. 
Lees Leer en Verbonden 132:14-15. 
Tempel: voor tijd en alle eeuwigheid. 
Lees het volgende citaat: 

'Het leven is eeuwig. De dood maakt geen einde aan het bestaan van de mens. Hij leeft 
voort. (...) De grootste vreugde, die van een echt huwelijk, kan men blijven genieten. De 
mooiste relatie, die tussen ouders en kinderen, kan voor altijd blijven bestaan. De heilige 
band tussen gezinsleden kan eeuwig zijn als man en vrouw aan elkaar verzegeld zijn en 
daardoor aan elkaar verbonden door de heilige banden van het eeuwig huwelijk. Hun 
vreugde en vooruitgang zal nooit eindigen. (Spencer W. Kimball, Conference Report, 
oktober 1964, blz. 25.) 

4. Wat doen de mensen in de eeuwigheid? 
Burgerlijk: Degenen die wel de mogelijkheid hebben om in de tempel een eeuwig huwe-
lijksverbond aan te gaan, maar ervoor kiezen om alleen een burgerlijk huwelijk te sluiten, 
kunnen in het celestiale koninkrijk komen of in een van de andere koninkrijken. 
Zij kunnen echter geen verhoging ontvangen en voor eeuwig met hun gezin samen zijn. 
Zij zullen alleen blijven en diegenen dienen die ervoor hebben gekozen Gods plan te 
volgen. Zij zullen grote zegeningen verliezen omdat zij 'meer waarde hechten aan de 
wereld en haar verbonden dan aan God en diens verbonden.' (De leer tot zaligmaking, 
deel 2, blz. 62, 64.) 

De verordeningen ter verzegeling kunnen nog worden voltrokken na de dood van dege-
nen die in dit leven niet in de gelegenheid zijn geweest een tempelhuwelijk te sluiten. 
Lees Leer en Verbonden 132:16-17. 
Tempel: Degenen die een tempelhuwelijk sluiten en getrouw zijn aan de verbonden die ze 
daar sluiten zullen goden en godinnen worden. Zij zullen worden verhoogd en macht 
hebben. Zij zullen een eeuwig gezin vormen. 

Lees Leer en Verbonden 132:19-20. 
5. Hoe staat het met het gezin in de eeuwigheid? 

Burgerlijk: Degenen die alleen voor dit leven een huwelijk hebben gesloten kunnen in het 
leven hierna geen aanspraak maken op hun familiebanden. Zij zullen dan geen partner 
hebben. Dat zal een bron van groot verdriet voor hen zijn. 

Tempel: Degenen die een tempelhuwelijk hebben gesloten en tot het einde de normen van 
het evangelie naleven, zullen voor eeuwig worden verenigd met hun ouders, broers en 
zusters en kinderen, mits ook die aan bovenstaande eisen voldoen. Deze eeuwige gezins-
eenheid is een van de grootste zegeningen die God zijn kinderen kan geven. 
• Welk huwelijk geeft ons de meeste kans op geluk? Waarom? 
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Als wij tot het einde toe een leven leiden dat voldoet aan de normen van het evangelie, 
hebben wij recht op de zegeningen van een celestiaal huwelijk. 

Aanschouwelijk Verwijs naar de heilige driehoek. Vraag de klas welke drie partijen er betrokken zijn bij de 
onderwijs heilige verbonden die in de tempel worden gesloten. 

Veeg de lijn tussen de woorden man en God uit en die tussen de woorden vrouw en God, 
zodat er een rechte horizontale lijn overblijft. 
Leg uit dat een jongevrouw alles moet doen wat in haar vermogen ligt om een situatie te 
vermijden waarin God geen deel van haar huwelijk uitmaakt. 

Tekstbespreking Lees het volgende gedeelte uit Leer en Verbonden 132:19. Vraag de klas te zoeken naar het 
antwoord op de volgende vraag: wat moet er met ieder tempelhuwelijk gebeuren voordat 
het tot in de eeuwigheid kan blijven bestaan? 
'En verder, voorwaar zeg Ik u: indien een man een vrouw huwt door Mijn woord, dat Mijn 
wet is, en door het nieuw en eeuwig verbond, en dit op hen is verzegeld door de Heilige 
Geest der belofte, door hem, die is gezalfd, aan wie Ik deze macht en de sleutelen van dit 
priesterschap heb overgedragen.' 
Zorg ervoor dat de jongevrouwen begrijpen dat het huwelijk verzegeld moet zijn door de 
Heilige Geest der belofte. 
Leg uit: een handeling die verzegeld is door de Heilige Geest der belofte is een handeling 
waaraan goedkeuring is gehecht door de Heilige Geest en door de Heer. Op deze manier 
moet iedere heilige verordening die we ontvangen goedgekeurd worden, voordat hij tot in 
de eeuwigheid bindend is. Wij moeten de gedragsnormen naleven om alle beloofde zege-
ningen te kunnen ontvangen. De zegeningen worden niet automatisch ons deel als we een 
verordening ontvangen. 
Sommige mensen die een tempelhuwelijk sluiten, houden zich niet aan de verbonden die 
ze gesloten hebben. Zij zullen de zegeningen van een eeuwig gezin niet ontvangen omdat 
de Heer zijn goedkeuring niet aan hun tempelhuwelijk zal hechten. Degenen die zich aan 
hun verbonden houden en een rechtschapen leven leiden, zullen de beloofde zegeningen 
van de verhoging ontvangen omdat hun tempelhuwelijk zal worden verzegeld door de 
Heilige Geest der belofte. 
Leg er de nadruk op dat een tempelhuwelijk nog geen garantie is voor een eeuwig gezin 
en voor verhoging. Iedere jongevrouw moet ernaar streven haar hele leven de geboden van 
de Heer te gehoorzamen en alle verbonden die ze in tempel gesloten heeft haar hele leven 
na te komen. 

Leerkracht Leg uit: als twee mensen die een rechtschapen leven leiden de verbonden van een eeuwig 
huwelijk sluiten, is God bij hun huwelijk betrokken. 
Teken de heilige driehoek opnieuw. Vraag de jongevrouwen te komen met suggesties over 
de manier waarop een huwelijk gezegend zal worden als God er deel van uitmaakt. U kunt 
vertellen over een van uw eigen ervaringen of over die van iemand anders om te laten zien 
hoe een huwelijk dat in de tempel gesloten is, door God gezegend kan worden. 
Leg uit: je kunt je niet in een paar uren, weken of zelfs maanden op een eeuwig huwelijk 
voorbereiden. Die voorbereiding vereist jaren en je moet er nu al mee beginnen. 

Tot slot 
Aanschouwelijk Geef iedere jongevrouw een kleine driehoek met het woord God op de ene punt, het woord 
onderwijs man op een andere en het woord vrouw op de derde punt en de woorden heilige driehoek 

dwars over de voorkant. Laat ze allemaal op de achterkant schrijven: 'Ik zal me nu gaan 
voorbereiden, zodat ik waardig zal zijn om deel te hebben aan de heilige driehoek van een 
eeuwig huwelijk.' 
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10 Ons erfgoed 

DOEL Iedere jongevrouw zal het belang inzien van de tradities die zij meekrijgt en doorgeeft aan 
volgende generaties. 

VOORBEREIDING 1. Herlees Lehi's visioen van de boom des levens in 1 Nephi 8. 
2. Zorg voor potlood en papier voor alle leden van de groep. 

3. Kies één of meer van de activiteiten die in het eerste deel van de les worden aangegeven 
en bereid die voor. Zoek het benodigde materiaal bij elkaar en geef de nodige opdrach-
ten om er zeker van te zijn dat dit deel van de les prettig en nuttig zal zijn. 

4. Lees de achtergrondinformatie die aan het eind van de les staat. Gebruik die bij uw voor-
bereiding van de les. Misschien kunt u een gedeelte ervan tijdens de les bespreken. 

5. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Citaat 

Bespreking 

Facultatieve 
activiteiten 

Iedereen is in het bezit van een uniek erfgoed 
In het begin van de musical Fiddler on the Roof spreekt Tevje, een Russische boer van Joodse 
afkomst, de volgende woorden: 
'Hier in Anatevka hebben we voor alles een traditie: hoe we eten, hoe we slapen, hoe we 
werken en zelfs hoe we onze kleren dragen. We houden bijvoorbeeld altijd onze hoed op 
en we dragen een gebedsstola. Daardoor laten we zien dat we voortdurend aan God toege-
wijd zijn. Je vraagt je misschien af, hoe deze traditie ontstaan is? Laat ik je vertellen dat ik 
dat niet weet! Maar het is traditie. Door onze tradities weet iedereen wie hij is en wat God 
van hem verwacht.' 

Vraag de jongevrouwen om voorbeelden van tradities in hun familie, van hun cultuur en 
van hun land. Ze zouden kunnen komen met verhalen, geloofsaspecten, gewoonten en 
gedenkwaardigheden die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Leg uit dat we alle-
maal unieke tradities hebben omdat we allemaal uit verschillende families komen en onze 
families komen uit verschillende landen en culturen. Tradities hebben voor de verschillende 
families een bijzondere betekenis. 

Kies een of meer van de volgende activiteiten om het begrip traditie duidelijk te maken. 
Het is de bedoeling dat de jongevrouwen door deze activiteiten meer begrip en belangstel-
ling krijgen voor hun persoonlijk erfdeel. Kies die activiteiten die in uw klas het best te ver-
wezenlijken zijn en die aansluiten bij de situatie van de leden van de klas. Zorg ervoor dat 
iedere jongevrouw de gelegenheid krijgt om een traditie te laten zien of te ontdekken die 
tot haar eigen erfgoed behoort. 

1. Opdracht voor de jongevrouwen: probeer van een aantal klasgenoten te achterhalen uit 
welk land hun voorouders komen. Zorg dat je iets te weten komt over een gewoonte van 
een of een aantal van deze landen. Demonstreer die gewoonte in de klas of vertel er iets 
over. Laat je klasgenoten raden bij welk land deze traditie hoort. 

2. Geef alle leden van de groep opdracht een erfstuk van huis mee te brengen (handwerk, 
kant, een foto, enz.) dat deel uitmaakt van hun unieke erfdeel. Geef ze de opdracht in de 
les iets over dat voorwerp te vertellen: waar het vandaan komt, wie het gemaakt heeft en 
de betekenis ervan voor hun familie. 

3. Geef iedere jongevrouw de opdracht iets te vertellen over een familietraditie, of er iets 
van te laten zien. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen vertellen hoe hun verjaardag gevierd 
wordt of hoe ze thuis vakantie houden. Vraag hoe deze tradities tot stand zijn gekomen 
en welke betekenis ze voor de jongevrouwen hebben. 
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4. Als de omstandigheden het toelaten, kunt u contact opnemen met de moeder of de 
grootmoeder van elke jongevrouw. Vraag haar een brief aan haar dochter of kleindochter 
te schrijven waarin ze iets vertelt over een unieke traditie of over een aspect van haar 
erfdeel, dat positieve invloed op de jongevrouw kan hebben. Die brieven moeten voor de 
leden van de klas een verrassing zijn en tijdens de les uitgedeeld worden. 

Leerkracht Leg er de nadruk op dat iedere jongevrouw gezegend is met een uniek erfdeel met veel 
interessante mogelijkheden. Zij dankt dat erfgoed aan haar voorouders. Zij zou daar trots 
op moeten zijn en interesse moeten hebben voor haar eigen cultuur. 
Zeg, dat u uw aandacht nu op de jongevrouwen zelf zult richten, om te laten zien dat er 
een band bestaat tussen vroegere en toekomstige generaties. 

Als je leeft volgens de normen van het evangelie kun je aan je nageslacht iets waarde-
vols doorgeven. 

Tekstbespreking Schrijf op het bord: Wat voor een voorouder zul jij worden? 
Leg uit: we hebben niet in de hand wat voor een voorouders we hebben, maar we kunnen 
wel uitmaken wat voor een voorouders wij voor ons nageslacht zullen worden. 
Laat lezen: 1 Nephi 1:1. Laat dan 1 Nephi 2:1-15 snel doorlezen en de volgende vragen 
beantwoorden: 
• In welk opzicht waren Nephi's ouders eerzame mensen? 
1. Ze waren getrouw aan de geboden (zie 1 Nephi 2:1) 
2. Ze waren gehoorzaam (zie 1 Nephi 2:3) 
3. Ze zegenden en onderwezen hun kinderen (zie 1 Nephi 2:9-14) 
Leg uit: we moeten verlangen dat onze kinderen een rechtschapen leven leiden. Voor Lehi 
was dit heel belangrijk. Bespreek het visioen waarvan in 1 Nephi 8 verslag wordt gedaan. 
Laat de klas 1 Nephi 8:12 lezen. Leg er de nadruk op dat het Lehi's grootste verlangen was 
dat zijn gezin van de vrucht zou nemen, het symbool van de liefde van God. De mooiste 
traditie die wij aan ons nageslacht kunnen doorgeven is ook in onze tijd het lidmaatschap 
in de kerk met een krachtig getuigenis van het evangelie. 
Vraag de jongevrouwen Mosiah 1:5 te lezen. 
• Welke invloed ondergingen de Nephieten en de Lamanieten van de tradities van hun 
vaderen? 
Vraag de jongevrouwen Helaman 15:7-8 te lezen. 
• Hoe kunnen we de negatieve invloed van slechte tradities veranderen? Leg er de nadruk 
op dat slechte overgeleverde gewoonten overwonnen kunnen worden door geloof in de 
Heer te ontwikkelen, de Schriften te bestuderen en een verandering van je hart te onder-
gaan, met andere woorden: je te bekeren tot het evangelie. 

Citaat Lees het volgende citaat om te benadrukken dat het belangrijk is om een goed erfdeel door 
te geven: 
'Een goddelijke erfenis valt je ten deel. ( . . . ) Door je geboorte in de geest ben je een kind 
van God en nu bezield door zijn macht en zijn liefde. Voor jou heeft Hij zijn Eniggeboren 
Zoon gegeven. Voor jou heeft Christus geleefd en is Hij gestorven, en is Hij weer levend 
geworden. 
'Deze kerk verschaft je een erfdeel dat bestaat uit waarheid, verbonden, motivatie, moed, 
richting, vriendschap en leiderschap, uit kracht om op te staan uit het stof van dit leven tot 
een nieuw bestaansniveau. 
'Houd je erfgoed in ere. Het is heel waardevol. Houd je hoofd omhoog. 
'Wees blij dat je bent wie je bent en niet iemand anders. Voeg iets van jezelf toe aan je erf-
deel. Voeg iets toe, zorg dat je iets bereikt, wees dienstbaar, overtref jezelf. Geniet van de 
goede dingen in het leven en van de geest. Leef dusdanig dat je op zekere dag aan je kin-
deren en kindskinderen de zegen van een erfgoed kunt nalaten wat nog waardevoller is 
dan het jouwe.' (Elaine Cannon: 'What of your Heritage?', Improvement Era, augustus 1964, 
blz. 690.) 

Bordbespreking • Wat zou jij nu kunnen doen om je erop voor te bereiden een eerzame moeder te worden 
die een erfdeel met positieve tradities aan haar kinderen kan overdragen? 
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Schrijf tijdens de bespreking de antwoorden op het bord. Antwoorden kunnen zijn: 
Wat kan ik doen om een eerzame moeder te worden? 
1. Het evangelie bestuderen. 
2. Zoigen dat ik een getuigenis krijg. 
3. De geboden onderhouden. 
4. Meer goede tradities in het leven roepen. 
5. Talenten en gaven ontwikkelen. 
6. Leren van gezinnen met goede tradities. 
7. Anderen dienen. 
8. Bijdragen aan het koninkrijk van de Heer. 

Activiteit 

Getuigenis 

Tot slot 

Deel potlood en papier uit. Als begin van een erfgoed van positieve tradities voor hun 
nageslacht vraagt u de jongevrouwen hun getuigenis of een persoonlijke geestelijke beleve-
nis op te schrijven. Ze zouden eventueel het verhaal van hun bekering kunnen opschrijven. 
Dit verslag moet worden bewaard en toegevoegd aan hun gedenk- of dagboek. 
Getuig van het feit dat de jongevrouwen nu moeten beginnen met het ontwikkelen van 
positieve tradities om ze aan hun nageslacht te kunnen doorgeven. Getuig dat het evangelie 
het kostbaarste is wat aan volgende generaties kan worden doorgegeven. 

ACHTERGROND-
INFORMATIE 'Veronderstel dat u een groep jonge heiligen der laatste dagen een les moet geven of toe 

moet spreken over de eerste regel in het Boek van Mormon: "Ik, Nephi, uit eerzame 
ouders geboren (.. .) ." (1 Nephi 1:1.) Dat zou toch niet zo moeilijk zijn? Er zal toch nauwe-
lijks iets bestaan dat meer algemeen aanvaard is. Het is een geweldig voorrecht om uit 
goede ouders geboren te zijn in een gezin waar het kind gewenst is, waar men van dat 
kind houdt en waar het een goed voorbeeld zal krijgen. 
'Maar veronderstel dat u de groep die u moet onderwijzen goed kent en dat u zeker weet 
dat er in die groep zeker een aantal jongeren zijn voor wie deze les, als u die op de gebrui-
kelijke manier geeft, pijnlijk zou zijn en hen in verlegenheid zou brengen? Neem nu Jan. 
Hij komt niet uit een goed gezin en zijn ouders zijn uit elkaar gegaan of gescheiden nadat 
ze elkaar ontrouw zijn geweest en na voortdurende onenigheid. Jan doet zijn uiterste best 
om een goed leven op te bouwen, hij is vastbesloten iets te bereiken en hij wil later zelf een 
gelukkig gezin stichten. Neem Emmy. Haar ouders hebben gekozen voor een levenswijze 
die in strijd is met de manier waarop zij vroeger leefden en de manier waarop zij wil leven. 
Neem Rob. Hij houdt van zijn vader, maar weet niet wat hij wil, want zijn vader vindt 
jagen, vissen, voetballen en misschien zelfs een sigaretje en een drankje belangrijker dan 
zijn taken als priesterschapsdrager. 

'Hoe geeft u deze les aan deze jonge mensen? 
'Voordat u begint, zult u deze feiten heel goed moeten overwegen. Iedereen begrijpt dat 
het een grote zegen is als je je kunt verheugen in een positief erfdeel, maar u zult moeten 
bedenken dat veel ouders en gezinnen niet zijn wat ze zouden moeten zijn. Het komt vaak 
voor dat toegewijde, dappere jonge mensen op hun ouders en familie een gunstige invloed 
uitoefenen, maar het komt ook dikwijls voor dat kinderen, die zelf vastberaden proberen 
aan een beter erfdeel te werken, ontmoedigend weinig invloed op hun ouders hebben. 

'Wat wij kunnen en moeten onderwijzen is dit: misschien kunnen we niet veel doen aan 
het verbeteren van onze ouders, maar we kunnen alles doen aan ons besluit omtrent de vraag 
wat voor ouders onze kinderen zullen krijgen! Uitgaande van de tekst: "Ik, Nephi, uit eerzame 
ouders geboren (.. .) ." kunnen wij doelmatig, oprecht en met nadruk onderwijzen: "Ik, Jan, 
oprecht verlangend eenmaal een eerbare ouder te zijn (. . .) ." 

'Iemand heeft eens gezegd: "Men kan wel wensen van goede afkomst te zijn, maar de eer 
komt onze voorouders toe." 

'Een eerbare ouder worden, is een uitdaging en een doel dat de meest vastberaden jonge 
mensen kunnen stellen. Het bereiken van zo'n doel is zonder meer de verantwoordelijkheid 
van het individu. Men kan worden wat men oprecht verlangt. 
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Les 16 

'Jongeren hebben het zaad van de toekomst in zich. Als alles normaal en volgens ver-
wachting verloopt, zullen er eenmaal kinderen zijn die ze "vader" en "moeder" zullen 
noemen en in hoge mate beïnvloed zullen worden door het soort ouders dat zij zijn. 
Als toekomstige ouders moeten zij leren hoe belangrijk een goed erfdeel is, maar zij kun-
nen dit leren uit de Schriften op een manier die stimulerend en inspirerend zal zijn en die 
ze zal aansporen om eerzame ouders te worden.' (Marion D. Hanks, Improvement Era, febru-
ari 1961, blz. 97, 113.) 
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Betrokkenheid bij het zendingswerk 



Les 

10 De taken van een zendeling 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen welke taken een zendeling heeft. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 12, zendeling met collega. Deze bevindt zich achterin het boek. 
2. Maak een overzicht van de dagindeling van een zendeling. 
3. Naar keuze: laat de jongevrouwen het lied 'Uitgekozen Hem altijd te dienen' zingen. 

(Lofzang 167.) 

4. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 
Voor de leerkracht Deze les gaat over de taken van de voltijdzendeling. Alle jongemannen zouden op zending 

moeten gaan. Ongetrouwde vrouwen van eenentwintig jaar en ouder kunnen ook een vol-
tijdzending vervullen. Jonge zusters moeten zich daartoe echter niet verplicht voelen en ze 
moeten ook niet al te veel in die richting gedwongen worden. Een zending moet de moge-
lijkheid om te trouwen niet in de weg staan. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Plaat en verhaal Laat de plaat van de zendelingen zien en vertel het volgende verhaal: 

Na jaren van voorbereiding stond de ouderling op het vliegveld. Hij was eindelijk zover 
dat hij naar Guatemala zou gaan om zijn zending te vervullen. Hij zei: "Toen ik bij de deur 
van de vertrekhal kwam, zei mijn vader: 'Zoon, gehoorzaam alle regels, dan zal je gelukkig 
zijn in je leven.' Ik knikte gehaast: 'Natuurlijk, pa', en weg was ik. Ik lachte in mezelf toen 
ik naar het vliegtuig liep. Pa, je was weer helemaal in de war. Je bedoelde natuurlijk: 'Gehoo-
rzaam alle regels en je zult gelukkig zijn op je zending." Daarmee stopte ik zijn advies 
eigens in een hoekje van mijn geheugen als ouderlijke raad die ik wel kon negeren.' 

'Zeven maanden later was mijn vader overleden.' 
In de eerste uren nadat de zendingspresident hem had verteld van het tragische vliegtuig-
ongeluk van zijn vader, was hij overstuur en neerslachtig. Een deel van hem zei: 'Wat doe 
je hier eigenlijk? ( . . . ) Je gaat naar een vreemd land met vreemde mensen en vreemde 
gewoonten en dan verongelukt je vader. Dit zijn zeker de twee gelukkigste jaren van je 
leven. Drieduizend kilometer van huis en helemaal alleen.' 

Zijn andere ik zei: 'Kop op. Je had een vader waar je trots op kon zijn, een geweldige man 
die jou over alle aspecten van het evangelie heeft verteld. Je weet dat het eeuwige leven een 
waarachtig beginsel van het evangelie is en je weet dat je vader op je zal wachten. Je had al 
een getuigenis van het evangelie toen je oud genoeg was om te huilen. Dit is niet het 
moment om te gaan twijfelen.' 

'Op het hoogtepunt van die strijd tussen twijfel en realiteit schoten de laatste woorden die 
mijn vader op het vliegveld gesproken had, mij te binnen: 'Zoon, gehoorzaam alle regels en 
je zult gelukkig zijn in je leven.' (. ..) 

"Zijn dood werd het hoogtepunt van mijn zending. Dat klinkt misschien vreemd, en ik zou 
willen dat mijn vader nog leefde, maar daarna werd mijn zending een levendig getuigenis 
van het leven van mijn vader. Ik kwam er al gauw achter hoe goed het is om alle regels te 
gehoorzamen. Het maakte niet uit hoe klein of onbetekenend een regel leek: als ik gehoor-
zaamde, voelde ik me gelukkig." (H. Kent Rappleye, De Ster, juni 1980, blz. 23-24.) 

Bespreking • Thuis, op school en in de kerk hebben we regels gekregen. Waarom? 

• Hoe zijn je ervaringen met het gehoorzamen van regels? 
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Een zendeling moet zich aan de zendingsregels houden 

Teksten Laat lezen: Marcus 16:15 en Leer en Verbonden 18:15. 
• Waarom denk je dat de Heer het zendingswerk zo belangrijk vindt? 

Leerkracht Als een zendeling aan zijn zending begint krijgt hij regels en een tijdschema waardoor zijn 
belangrijke werk doelmatig en produktief kan zijn. De zendeling moet zich voornemen dat 
hij zich aan die richtlijnen zal houden om de Heer te kunnen dienen en om leiding van de 
Heilige Geest te kunnen krijgen. Het tijdschema van de meeste zendelingen ziet er onge-
veer als volgt uit: 

Overzicht Hang het overzicht op. 

06.30 opstaan 
07.30 studie met collega 
08.00 ontbijt 
08.30 persoonlijke studie 
09.30 zendingswerk 
12.00 lunch 
13.00 zendingswerk 
17.00 avondeten 
18.00 zendingswerk 
21.30 einde zendingswerk, planning voor 

de volgende dag 
22.30 bedtijd 

Leerkracht Afhankelijk van de zending en de cultuur van het land wordt er van de zendeling ver-
wacht zich aan de volgende aanvullende regels te houden: 
1. Er wordt van zendelingen verwacht dat zij eenmaal per week hun ouders schrijven. 
2. Zendelingen mogen hun familieleden en vrienden niet opbellen, tenzij de zendings-

president daar toestemming voor geeft. 
3. Zendelingen sturen de zendingspresident wekelijks een brief en een verslag. 
4. Zendelingen mogen geen schulden maken. Zij moeten hun geld verstandig beheren en 

gebruiken voor zaken die met hun zending te maken hebben. 
5. Als zendelingen worden uitgenodigd voor een maaltijd mogen zij daar niet langer dan 

een uur blijven. De tijd die ze daar zijn moeten ze gebruiken om de leden te motiveren 
voor het zendingswerk. 

6. Zendelingen mogen nooit alleen met een lid van de andere sekse samenzijn of er onge-
paste omgang mee hebben. Zij behoren geen ongehuwde leden van de andere sekse te 
onderwijzen, tenzij er een volwassen begeleider bij aanwezig is. 

7. Zendelingen behoren niet te corresponderen met mensen die in hun zendingsgebied 
wonen. 

8. Zonder toestemming van de zendingspresident mogen zendelingen zich niet buiten de 
grenzen van het hun toegewezen gebied begeven. 

9. Zendelingen dienen zich waardig te gedragen en geen twistgesprekken te voeren. Ze 
mogen alleen lectuur lezen die door de zendingspresident is goedgekeurd. (Zie Zendelin-
genhandboek, blz. 11-14.) 

Citaat en bespreking Lees de volgende verklaring van ouderling Gordon B. Hinckley: 'Zendingswerk is zwaar. 
Het is veeleisend. Het is moeilijk. Het is nooit gemakkelijk geweest en dat zal het ook nooit 
zijn. Het vraagt lichamelijke, geestelijke en verstandelijke kracht.' {The New Era, juni 1973, 
blz. 31.) 
• Waarom denk je dat de zendelingen deze regels gekregen hebben? 
• Welke goede gevolgen kunnen deze regels hebben? 

Met hulp van de leden kunnen de zendelingen meer resultaat boeken 
Leerkracht Leg uit dat zendelingen zich maar korte tijd aan hun zending kunnen wijden. Zij moeten 

elke dag ten volle gebruiken. Ze hebben veel in hun zending geïnvesteerd: geld, inspan-
ning van hun familieleden, jarenlange training en voorbereiding, tijd, en het belangrijkste: 
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zichzelf. De leden kunnen zoigen voor een goede verstandhouding met de zendelingen en 
ze kunnen hen helpen zoveel mogelijk profijt te trekken uit hun investering. Wij kunnen 
eraan bijdragen dat zij zichzelf wegcijferen en helemaal in hun werk opgaan. Dat is het 
moeilijkste aspect van hun werk. 

Citaat Uit het volgende citaat zal blijken hoe moeilijk het voor een zendeling is, helemaal in zijn 
werk op te gaan. 

'We zijn allemaal erg op ons gemak gesteld en toch is ijver de kem van het zendingswerk. 
Dat is sinds de tijd van de Heiland zo geweest. Hij heeft gezegd: "Ieder die zijn leven ver-
liezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden." (Marcus 8:35.) 
Dat geldt in het bijzonder voor het zendingswerk. Het is altijd een grote uitdaging geweest 
om tot de Heer in gebed te gaan en om kracht, bekwaamheid en leiding te vragen en er 
dan mee aan het werk te gaan. De Heer heeft gezegd: "Indien dan uw oog zuiver is, zal 
geheel uw lichaam verlicht zijn." (Matteüs 6:22.) Als een zendeling alleen met het oog op 
de eer van God zijn werk doet, zal de duisternis verdwijnen, de duisternis van luiheid, van 
zonde, van uitstel en van angst. Dat zijn allemaal factoren die hun invloed hebben op het 
zendingswerk.' (Gordon B. Hinckley, The New Era, juni 1973, blz. 31.) 

Vraag en • Wat kan je als jongevrouw doen om een zendeling te helpen bij het vervullen van zijn 
bordbespreking taken in het werk van de Heer? Schrijf de antwoorden op het bord. 

Misschien geven de jongevrouwen een aantal antwoorden die in het volgende citaat voor-
komen. Als ze niet gegeven worden, kunt u ze naar voren brengen. 
'We kunnen familieleden en vrienden die geen lid zijn, aan de zendelingen voorstellen. 
We kunnen erop letten dat we geen beslag leggen op hun tijd. Als we ze uitnodigen om te 
komen eten, kunnen we zorgen dat de maaltijd snel op tafel staat en ze daarna aanmoedi-
gen om weer aan het werk te gaan. We moeten niet verwachten dat ze ons helpen bij de 
afwas. We moeten ze niet vragen bij ons thuis televisie te blijven kijken. We kunnen zorgen 
dat we van de zendingsregels op de hoogte zijn en ze helpen die in acht te nemen. 
'Jongevrouwen behoren nooit met een zendeling alleen te zijn of een hechtere vriendschap 
aan te moedigen. Ze behoren ook geen correspondentie te voeren of te telefoneren met een 
zendeling in hun gebied. 

'Als wij respect tonen voor de zendelingen en hun roeping, zijn we ze behulpzaam bij het 
verspreiden van het evangelie.' (De HLD-vtvuw, deel A, blz. 151.) 
Bespreek: jongevrouwen kunnen jongemannen stimuleren om op zending te gaan. Presi-
dent Ezra Taft Benson heeft gezegd: 
'[Jongevrouwen] kunnen een positieve invloed uitoefenen en de jongemannen stimuleren 
om een voltijdzending te gaan vervullen. Laat de jongemannen die je kent weten, dat jij 
van ze verwacht dat ze hun taak op zich nemen, dat jij zelf wilt dat ze op zending gaan, 
omdat jij weet dat het de wil van de Heer is. 
'Vermijd vaste verkering met een jongeman die zijn zendingsoproep nog niet heeft gekre-
gen. Als jullie een gewone, vriendschappelijke relatie hebben, komt hij gemakkelijker tot 
het besluit op zending te gaan. Dan kan hij ook al zijn energie richten op het zendingswerk 
en hoeft hij niet steeds aan zijn meisje thuis te denken.' (Ensign, november 1986, blz. 82-83.) 

Tot slot 
Vertel: toen ouderling Vaughn J. Featherstone met zijn vrouw in Texas op zending was, 
vroeg zuster Featherstone de Heer om hulp. Ze had het zo druk met het zendingswerk dat 
ze voor zichzelf geen tijd kon vinden, nog geen paar minuten per dag. Ze bad: 'Hemelse 
Vader, help me alstublieft wat tijd voor mezelf te vinden terwijl ik hier ben.' Ze vertelde 
dat de volgende woorden heel duidelijk in haar opkwamen: 'Dochter, dit is niet jouw tijd, 
dit is mijn tijd.' (Vaughn J. Featherstone, Ensign, november 1978, blz. 26.) 

Leg uit dat zendelingen voor de Heer werken. Niemand heeft het recht hun aandacht van 
dat werk af te leiden. We moeten zendelingen met respect en hartelijkheid behandelen, 
maar we moeten toch een zekere afstand bewaren. Wij kunnen zendelingen helpen het 
evangelie op doeltreffende wijze aan anderen door te geven. 
Beëindig de les met het gezamenlijk zingen van 'Uitgekozen Hem altijd te dienen'. 

Leerkracht 

Muziek 
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DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen dat ze de verantwoordelijkheid heeft anderen over het 
evangelie te vertellen en ze zal zelfvertrouwen krijgen bij het doen van zendingswerk. 

VOORBEREIDING 1. Zoig voor een kaars (het liefst een grote) en een beetje zout. 
2. Schrijf de situaties voor het rollenspel op strookjes papier. 
3. Maak voor iedere jongevrouw een kaars van stevig papier, zoals hieronder is getekend: 

4. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te 
lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De Heer wil dat we anderen over het evangelie vertellen 

Laat de kaars en het zout zien. (Steek de kaars niet aan, want dat zou tegen de veiligheids-
voorschriften van de kerk indruisen.) 
Vraag of iemand kan uitleggen hoe de Heiland de leden van de kerk vergeleek met een 
kaars en met zout. 
Leg na een korte gedachtenwisseling uit, dat Jezus heeft gezegd dat wij het zout der aarde 
en het licht van de wereld zijn. 
Laat iemand Matteüs 5:13-16 en de eerste twee zinnen van 3 Nephi 18:24 voorlezen. 
• Welk licht moeten wij laten schijnen? 
'Er doet zich een wonderlijk verschijnsel onder de mensen voor, als het licht van het evan-
gelie hun leven verlicht. Het lijkt wel, of het licht van de waarheid bijna automatisch het 
verlangen opwekt om er met anderen over te praten. Als ons verstand door nieuwe kennis 
verruimd wordt, willen we dat anderen dat ook ervaren; als onze geest door hemelse 
invloeden op een hoger niveau komt, willen we dat anderen dat gevoel ook ondergaan; als 
ons leven gevuld wordt met goede dingen, willen we dat anderen, vooral degenen die ons 
dierbaar zijn, ook van dergelijke ervaringen genieten.' (Carlos E. Asay, Ensign, november 
1976, blz. 41.) 

Tekst Lees Leer en Verbonden 123:12 samen met de jongevrouwen. Leg er de nadruk op dat er 
zich broeders en zusters om ons heen bevinden, de zonen en dochters van God. Zij zouden 
het evangelie aannemen als ze het goed zouden begrijpen. Ze kunnen de waarheid echter 
niet vinden, omdat ze niet weten waar die te vinden is. We hebben de taak ze de weg te 
wijzen. 
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Iedere jongevrouw kan leren hoe ze met anderen over het evangelie kan spreken 
Leerkracht Leg uit dat we, met de hulp van de Geest van de Heer, het evangelie op een positieve 

manier moeten brengen, om de mensen te laten ervaren welke vreugde ze eraan kunnen 
beleven. 

Bordbespreking • Wat belemmert ons vaak als we anderen over het evangelie proberen te vertellen? 
(Schrijf de antwoorden op het bord. De lijst kan de volgende punten bevatten:) 
1. Angst dat we mensen voor het hoofd stoten of dat mensen ons niet mogen 
2. Gebrek aan bekwaamheid of ervaring 
3. Gebrek aan kennis van het evangelie 
• Hoe kun je die dingen overwinnen? (Schrijf de antwoorden op het bord. Hieronder vol-
gen een paar nuttige suggesties:) 
1. Bid, en vraag de Heer om hulp bij het overwinnen van je angst en vraag Hem je te zege-

nen met de leiding van zijn Geest. Als je oprecht bent en van mensen houdt, zul je ze 
zelden beledigen. Als de zaligheid van je vrienden je meer waard is dan je eigen gevoel, 
zul je minder angst voelen. 

2. Maak kennis met veel verschillende mensen. Stel vragen en probeer erachter te komen 
waar ze belangstelling voor hebben. Naarmate je ze beter leert kennen, ben je beter in 
staat ze uit te leggen hoe het evangelie in hun behoeften kan voorzien. Maak enthousiast 
kenbaar wat het evangelie voor jou gedaan heeft. 

In het algemeen geldt: we moeten oprechte vriendschap voor anderen voelen, voordat we 
kunnen proberen met ze over het evangelie te praten. President Spencer W. Kimball heeft 
gezegd: 'Gewoonlijk moeten we mensen eerst warmte geven, voordat we ze op de goede 
manier kunnen waarschuwen. Onze naasten moeten ervaren dat we oprechte vrienden van 
ze zijn' (Ensign, november 1976, blz. 140). 
3. Bestudeer het evangelie zo grondig dat je in staat bent om, als de gelegenheid zich voor-

doet, een doeltreffend antwoord te geven (zie Leer en Verbonden 11:21). Zoig dat je op 
de hoogte bent van het verhaal over de herstelling van het evangelie door Joseph Smith 
en over het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon. Bereid je erop voor dat je 
kunt getuigen van het feit dat de Kerk van Jezus Christus in al zijn zuiverheid hersteld 
is. In het volgende verhaal wordt dat geïllustreerd. 

Verhaal 'Een protestantse predikant vroeg eens aan een van onze zendelingen: "Waarom probe-
ren jullie mijn mensen te bekeren? Het zijn allemaal goede christenen." Het antwoord 
luidde: "Mijnheer, als u zeker wist dat God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus zich in 
deze tijd van de wereldgeschiedenis hadden getoond en hadden gesproken om ons 
opnieuw belangrijke informatie te geven en ook nog het werkelijke gezag van het pries-
terschap aan de mens hadden teruggegeven, zoudt u dan uw mond kunnen houden?".' 
(Ensign, november 1974, blz. 46). 

Leerkracht Leg uit dat het belangrijk is om, als je over het evangelie spreekt, geen verdedigende hou-
ding aan te nemen. Wij hoeven ons niet te verontschuldigen voor de geboden van God. De 
God van het universum heeft ze gegeven voor het welzijn van de mensheid. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over de manier waarop Lorenzo Snow, de vijfde president van 
de kerk, het voor elkaar kreeg om met veel mensen over het evangelie te praten. 
In 1850 kregen Lorenzo Snow en twee andere mannen van Brigham Young de opdracht om 
in Italië zendingswerk te gaan doen. Zij werkten daar vele maanden zonder de gelegenheid 
te krijgen met de Italianen over het evangelie te spreken. Ouderling Snow schreef: 'En toen 
toonde de Heer zijn macht om ons te helpen.' In het gezin waar de zendelingen woonden, 
werd het driejarig zoontje ernstig ziek: het zag ernaar uit dat de jongen zou sterven. Ouder-
ling Snow en zijn collega zagen dat en ze beseften dat dit voor hen een kans was om aan 
de Italianen de macht en de liefde van God te laten zien. 

Ouderling Snow en zijn collega begonnen te vasten. Ze gingen de bergen in waar ze alleen 
konden zijn om te bidden. Ouderling Snow schreef: 'Daar deden we in plechtig gebed een 
beroep op de Heer om het leven van dat kind te sparen. Ik overpeinsde wat we moesten 
doen en waarmee we voor de dag zouden komen. Ik beschouwde deze aangelegenheid als 
zeer belangrijk. Ik had er werkelijk alles, welk offer dan ook, voor over om de Heer ertoe te 

t brengen ons verzoek in te willigen. We kwamen om ongeveer drie uur 's middags terug en 
nadat we wat olie gewijd hadden, deed ik er wat van op mijn hand en deed dit op het 
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hoofd van de jongen. Ondertussen zonden we in stilte een gebed op om de Heer te vragen 
hem te genezen. ( . . . ) 
'Vanaf dat moment zette zijn herstel in en mijn hart is vervuld van dankbaarheid jegens 
onze hemelse Vader, dat ik met vreugde kan zeggen dat hij na een paar dagen zijn bed uit 
mocht en weer met zijn vriendjes kon spelen.' (Millennial Star, 15 december 1850, blz. 
370-371.) 
Door deze manifestatie van de macht van het priesterschap werd het hart van veel mensen 
verzacht en plotseling gingen er voor de zendelingen deuren open. Veel mensen luisterden 
naar de boodschap van het evangelie en werden lid van de kerk. 
• Wat deed Lorenzo Snow om het hart van de mensen die hij probeerde te onderwijzen, te 
verzachten? 
• Wat kun je van ouderling Snow leren met betrekking tot de instelling die je moet hebben 
als je mensen over het evangelie wilt vertellen? 

Rollenspel Hieronder volgen een paar voorbeelden van situaties waarin we anderen iets over het 
evangelie zouden kunnen vertellen. Verdeel de jongevrouwen in twee groepen. Neem zelf 
deel aan een groep als dat nodig is. Lees elke situatie voor en laat die door twee jongevrou-
wen spelen. Vraag de leden van de klas na iedere gespeelde situatie, of zij suggesties heb-
ben over de manier waarop ze met die kans om zendingswerk te doen, zouden kunnen 
omgaan. 
1. Een vriendin van je, die geen lid is van de kerk, vraagt: 'Geloven mormonen in Jezus 

Christus?' 
2. Een bezoeker die je nog maar net ontmoet hebt, wil weten: 'Waarom worden jullie mor-

monen genoemd?' 
3. Een minder-actieve vriendin van je wil weten waarom jullie niet roken en drinken. 
4. Een kennis vraagt je: 'Waarom is jullie kerk anders dan andere kerken?' 
5. Je zit naast iemand in de bus of in het vliegtuig. Hoe wek je zijn belangstelling voor de 

kerk? 
Laat de leden van de klas iets vertellen over hun ervaringen met het uitdragen van het 
evangelie. Vertel ook iets over uw eigen ervaringen. 

Tot slot 
Wijs erop dat wij vaker dan wie dan ook de kans hebben om met onze vrienden over het 
evangelie te praten. 
We zouden onszelf de vraag moeten stellen: 'Als ik het niet doe, waar, wanneer en van wie 
zullen ze het dan horen?' 

Getuigenis Misschien wilt u de les afsluiten met het geven van uw getuigenis. 
Kaarsen Geef iedere jongevrouw een papieren kaars om haar aan haar taak als zendeling te herin-

neren. 

Aanbevolen activiteiten 
1. Nodig voltijdzendelingen uit om in de les te komen vertellen hoe de jongevrouwen hen 

kunnen helpen. Overtuig u ervan dat ze toestemming hebben van hun zendingspresi-
dent. 

2. Bespreek wat de leden van de klas gezamenlijk kunnen doen om een inactief lid van de 
klas te heractiveren. 

3. Schrijf met de klas de vragen op die door niet-leden het meest gesteld worden en geef 
iedere jongevrouw de opdracht een paar goede antwoorden op te schrijven en die in een 
van de volgende lessen voor te lezen. 

4. Maak een plan voor een activiteit en nodig daarbij een paar jongevrouwen uit die geen 
lid zijn. 

5. Nodig een aantal mensen in de les uit die kunnen vertellen over hun bekering. Mis-
schien kunnen zij aanwijzingen geven over hoe je niet-leden zou kunnen benaderen. 

77 





Je geestelijke instelling vergroten 



Les 

10 Een eeuwig perspectief 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen dat zij eeuwige vooruitzichten heeft en ze zal de beproe-
vingen van de sterfelijkheid beter het hoofd kunnen bieden. 

VOORBEREIDING 1. Schrijf de twee volgende teksten op een kaartje. Schrijf alleen de tekst op en geef geen 
tekstverwijzing. 

'Hoe lang zult gij u als een beschonkene gedragen? Zorg, dat gij uw roes kwijtraakt.' 
'Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; 
want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik ver-
nachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.' 

2. Zorg dat u het eerste hoofdstuk van 1 Samuël en het verhaal van Ruth in het boek Ruth 
goed kent. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Tekstbespreking 

Leerkracht 

Bespreking 
Tekstbespreking 

Inleiding 
Geef de eerste kaart aan een van de jongevrouwen (het vers staat in 1 Samuël 1:14). Vraag 
haar het vers hardop voor te lezen. 

Vraag of er iemand is die het antwoord op de volgende vragen weet: 
• Wat is je eerste indruk van dit tekstgedeelte? 
• Wie is hier aan het woord? 
• Tegen wie spreekt hij of zij? 

• Wat gebeurde er op dat moment? 
Leg uit dat deze tekst handelt over Hanna, de moeder van de profeet Samuël. In de tempel 
stortte zij haar hart uit bij de Heer omdat ze geen kinderen kon krijgen. Eli, de hogepries-
ter, dacht dat ze dronken was. Toen Eli begreep wie ze was, beloofde hij haar dat God haar 
gebed zou verhoren. 

• In welk opzicht verandert je gevoel over deze tekst nu je weet wat er aan de hand was? 
Laat door een andere jongevrouw de tweede kaart lezen (dit vers staat in Ruth 1:16). Stel 
dezelfde soort vragen als bij het eerste voorbeeld. Dit vers is beter bekend, daarom zullen 
een aantal jongevrouwen het antwoord op de vragen weten. Leg uit: als je weet hoe het 
verhaal in elkaar zit, zowel vóór als na het vers, begrijp je het beter. 

Een eeuwig perspectief stelt ons in staat de dingen te zien zoals ze zijn, waren en zullen 
worden. 

Bespreking • Wat wordt er bedoeld met het woord perspectief? (De mogelijkheid om dingen in de 
juiste verhouding te zien.) 
Door de dingen in het juiste perspectief te zien, weet je bijvoorbeeld dat een lantaarnpaal 
die een eind verder langs de weg staat, wel kleiner lijkt, maar in werkelijkheid even groot 
is als de paal waar je naast staat. Vanuit de verte lijken de bergen helemaal bedekt met 
bomen, maar iemand met het juiste perspectief weet dat er in werkelijkheid kale plekken 
tussen de bomen zijn. 

Verhaal 4 Vertel het volgende verhaal: 
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Een jongevrouw nam deel aan een overlevingstocht in de woestijn. Tijdens de oefening 
raakte ze de anderen kwijt en verdwaalde. Ze had de indruk dat de anderen kilometers 
van haar vandaan waren. Ze bleef doorlopen totdat het te donker was om verder te gaan. 
Uiteindelijk besloot ze dat het beter was om maar te wachten tot het ochtend werd, in de 
hoop dat de anderen haar de volgende dag zouden vinden. Terwijl de duisternis inviel bad 
ze met haar hele hart. Na een slapeloze nacht ontdekte ze bij zonsopgang dat ze de hele 
nacht in een ravijn had doorgebracht. Ze beklom de helling. Van daaruit kon ze zien dat de 
anderen ongeveer een kilometer verderop hun kamp hadden opgeslagen. 

• Wat heeft dit verhaal met perspectief te maken? (Als we een goed perspectief hebben, 
kunnen we zien waar we zijn en hoe we op onze bestemming kunnen komen.) 
• Wat is een eeuwig perspectief? 

Geef de jongevrouwen tijd om deze vraag te beantwoorden. Laat ze dan Leer en Verbon-
den 93:24 lezen. 
• Op welke manier wordt ons perspectief beter als we kennis van de waarheid hebben? 
Om dit alles te verduidelijken kunt u het volgende schema op het bord tekenen: 

Laat Jesaja 55:8-9 en Jakob 4:13 voorlezen. 
Leg uit: naarmate wij de waarheid leren kennen gaat ons perspectief steeds meer op dat 
van God lijken. Het wordt meer en meer van eeuwige aard. 

Citaten en bespreking Laat door een van de jongevrouwen het volgende citaat van Joseph Smith voorlezen: 
'Hoe meer de mens de volmaaktheid nadert, des te duidelijker worden zijn gedachten en 
des te groter zijn vreugde, totdat hij al het kwaad in zijn leven heeft overwonnen en ieder 
verlangen naar zonde heeft verloren.' (Leringen, blz. 53.) 
• Hoe kunnen we leren de dingen te zien zoals ze zijn? 
Ouderling LeGrand Richards heeft gezegd: 'God zegene u met inzicht, zodat u zult gaan 
beseffen waar u vandaan komt en welke grote voorrechten de uwe zijn. Als de sluier weg-
genomen kon worden en u maar een korte blik kon werpen op Gods grote plan voor u en 
wie u bent, zou het u niet moeilijk vallen Hem lief te hebben, zijn geboden te onderhouden 
en zo te leven dat u waardig zou zijn om alle zegeningen te ontvangen die Hij, al voordat 
de fundamenten van de wereld werden gelegd, voor u bestemd had.' (The New Era, 
februari 1977, blz. 7.) 
• Hoe kan een eeuwig perspectief je helpen om de problemen waarmee je in dit leven te 
maken krijgt, het hoofd te bieden? 
• Hoe kan je patriarchale zegen je leven meer perspectief geven? 

Een eeuwig perspectief maakt dat we ons positief kunnen opstellen als we met moeilijk-
heden te maken krijgen. 
Leg uit: door een eeuwig perspectief kunnen we onze beproevingen positiever en met 
geloof benaderen. 

Verhaal Vertel de volgende gebeurtenis die echt heeft plaats gevonden: 

Tekstbespreking 

Bordschema 

Vragen ter 
overweging 

81 

Perspectief van God 

Perspectief 
van de mens 

' Verleden 
(voorsterfelijk 

bestaan) 

Heden 
(aards bestaan) 

Toekomst 
(het leven 

na de dood) 



Bespreking 

Verhaal 

Verhaal 

Bespreking 

José kwam thuis van een bezoek aan de dokter met het droevige nieuws dat ze leed aan 
een zeldzame vorm van ruggegraatsontsteking die meestal ongeneeslijk is. De dokter had 
gezegd dat ze nog zes maanden te leven had. De gedachte dat ze haar man en drie kleine 
kinderen moest achterlaten was hartverscheurend voor haar. 

De pijn die met de ziekte gepaard ging, voelde ze maar af en toe, maar dan wel hevig. Tij-
dens een van die verschrikkelijke pijnaanvallen kreeg ze het gevoel dat het heel moeilijk, 
maar ook belangrijk voor haar zou zijn als ze op zo'n moment gewoon zou glimlachen. Ze 
wist dat, wat er ook zou gebeuren, haar gezin na dit leven bij elkaar zou zijn, en daarom 
wilde ze de goede relatie die ze met elkaar hadden, in stand houden. 
Die veranderde houding werd niet alleen voor haarzelf een bron van kracht, maar ook voor 
degenen waar ze emotioneel mee verbonden was. Langzamerhand vond José troost in de 
gedachte dat het alle betrokkenen goed zou doen als zij dit lijden op een positieve manier 
zou kunnen doorstaan, en dat dan de maanden die ze nog voor zich had, veel dragelijker 
zouden zijn. 
• Op welke manier zorgde een eeuwig perspectief ervoor dat José en haar gezin deze 
beproeving konden dragen? 
• Op welke manier werd volgens jou haar instelling beïnvloed door haar eeuwig perspec-
tief? 
Vraag de jongevrouwen voorbeelden te noemen uit hun eigen leven of dat van kennissen, 
die aantonen dat een eeuwig perspectief ervoor kan zorgen dat we onze beproevingen in 
geloof hanteren. 
Vertel de twee volgende verhalen: 

In de maand maart van het jaar 1832 werd de profeet Joseph Smith midden in de nacht 
door een boze menigte uit zijn huis gesleurd. Hij werd door zijn belagers mishandeld en 
met teer en veren besmeurd. Daarna lieten ze hem op de koude grond achter. 
Na een tijdje was hij in staat om op te staan en zich naar huis te slepen. Zijn vrienden 
waren de rest van de nacht bezig met het verwijderen van de teer. 

De volgende dag was het zondag. De profeet kleedde zich aan en ging naar de zondags-
dienst, waar hij de gemeente toesprak. Tussen de mensen in de kerk zaten een aantal van 
zijn belagers van de nacht daarvoor. Diezelfde dag werden er 's middags drie mensen 
gedoopt. (Zie History of the Church, deel 1, blz. 261-264.) 
Charles Pulsipher heeft het volgende verhaal verteld. Het gaat over zijn ervaringen gedu-
rende de eerste jaren in de Salt Lake Valley: 

'We hadden een goede maïsoogst in [1849] (...). Daardoor hadden we ook zaad voor het 
jaar daarop. Maar in het jaar dat de sprinkhanen bijna onze hele oogst hadden vernield en 
we te weinig proviand hadden, was bijna al ons meel op. Bij veel anderen was dat ook het 
geval. We hadden nog maar ongeveer een kilo meel in huis. 
'Een van de buren kwam bij ons om te vragen of we hem wat meel konden lenen, alleen 
maar om zijn zieke vrouw te eten te geven. Zij had al in dagen niets gegeten. Ik vroeg dus 
hoeveel meel we nog hadden. Het antwoord luidde: "Nog ongeveer een kilo, maar we zul-
len het met deze man delen. We hebben dan nog genoeg over voor ons ontbijt voor mor-
gen." We gaven hem dus de helft van ons meel. Hij nam het aan en zei: "Moge de Heer jul-
lie zegenen, zodat jullie geen gebrek zullen lijden." 

Toen we de volgende ochtend meel gingen halen, zat er nog steeds een kilo in de bak. Een 
week of langer gebeurde dat iedere keer, totdat we nog een zak meel konden bemachtigen. 
We hebben dus geen gebrek geleden' (geciteerd in Champions of Light, door Richard Cottam 
Shipp, blz. 82). 
• Op welke manier vonden Joseph Smith en Charles Pulsipher in deze situaties steun in 
hun eeuwig perspectief, denk je? 
• Wat kan jij uit deze verhalen leren in verband met het vasthouden aan je eeuwig per-
spectief? 

Tot slot 
Leg uit: als we een eeuwig perspectief ontwikkelen zullen we een positieve instelling krij-
gen. We zullen grotere vreugde en vrede ervaren en anderen zullen aan ons voorbeeld 
kracht kunnen ontlenen. 
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Getuigenis Vertel de jongevrouwen welke steun u van een eeuwig perspectief hebt ondervonden. 

Aanbevolen activiteiten 
Laat de klas een lijst opmaken van dingen die zij nu kunnen doen om een beter perspectief 
in hun leven te krijgen. Enkele dingen die zij kunnen overwegen zijn: ernaar streven een 
getuigenis te krijgen van de waarheid van de kerk, meer inzicht krijgen in de zending en 
de verzoening van de Heiland, zich voorbereiden op en het ontvangen van een patriar-
chale zegen, het overwinnen van zwakheden, zoals bijvoorbeeld de neiging om dingen uit 
te stellen, of boosheid. 
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Les 10 Tegenslag te boven komen 

DOEL Iedere jongevrouw zal leren hoe zij tegenslag, verdriet en teleurstellingen te boven kan 
komen. 

VOORBEREIDING 1. Zoig voor potlood en papier voor alle jongevrouwen. 
2. Schrijf, als dat mogelijk is, de tekstverwijzingen die in het tweede gedeelte van de les 

genoemd worden van tevoren op het bord. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Laat door vier jongevrouwen de volgende verhalen vertellen: 
1. Tonnie had een studiebeurs nodig. Ze had altijd goede cijfers gehad, maar om een beurs 

te krijgen moest ze nog betere cijfers zien te krijgen. Ze had het hele jaar hard gewerkt 
en zich goed voorbereid. 
In de week van het eindexamen vatte ze kou. Haar hoofd bonkte en ze had brandende 
ogen. Ze ging wel naar het examen maar omdat ze zich zo ziek voelde kon ze niet goed 
denken. 

Het gevolg was dat Tonnie net niet voor een studiebeurs in aanmerking kwam. 'Waarom 
ik? Waarom moet mij dat nu overkomen?' vroeg ze zich af. 

2. Michelle was nog maar tien jaar toen haar moeder stierf. Haar vader was een goed mens, 
maar hij zag geen kans om het gezin bij elkaar te houden. Michelle werd in een pleegge-
zin geplaatst. Daar werd ze behandeld als een dienstmeisje in plaats van als een lid van 
het gezin. Ze kwam in opstand en werd toen geplaatst in een gezin waar ze het wel naar 
haar zin had, maar omdat de gezondheid van de moeder te wensen overliet moest zij 
weer weg. 

Op zeventienjarige leeftijd was Michelle in drie pleeggezinnen geweest. Op een dag zei 
ze tegen een maatschappelijk werker: 'Niemand heeft het zo moeilijk gehad als ik. Ik heb 
niet eens een eigen plek.' 

3. Janneke had al reuma bij haar geboorte. Toen andere kinderen van haar leeftijd leerden 
lopen, zaten haar beide beentjes in het gips. Toen andere kinderen voor het eerst naar 
school gingen, lag Janneke in het ziekenhuis voor haar negende operatie. Toen haar leef-
tijdgenoten met jongens begonnen uit te gaan, zat Janneke misvormd in een rolstoel en 
moest ze voor de eenentwintigste keer een operatie ondergaan. 

Ze deed heel erg haar best om op school niet achter te raken, maar ze was vaak ontmoe-
digd. 'Ik vraag me soms af waarom dit alles mij moet overkomen', zei ze tegen haar 
moeder. 

4. Brenda was intelligent en ze had veel vrienden en vriendinnen, maar geen van de jon-
gens vroeg haar ooit mee uit. In haar laatste schooljaar werd ze gekozen als klasseverte-
genwoordigster. In die hoedanigheid werd er van haar verwacht dat ze het concert van 
de hoogste klas bijwoonde. Maar op de dag van de uitvoering had nog geen enkele 
jongen haar uitgenodigd. Ze voelde zich vernederd. 

'Ik kan me niets afschuwelijkers voorstellen. Zoiets overkomt mij alleen!' huilde ze. 
(Het slot van deze verhalen vindt u verderop in de les.) 

Bespreking • Wat hebben deze vier jongevrouwen met elkaar gemeen? (Ze moesten tegenslag onder-
gaan zonder te weten waarom.) 
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Activiteit Deel potlood en papier uit. Vraag iedere jongevrouw iets op te schrijven over een conflict, 
tegenslag of een probleem waarmee ze op dit moment te maken heeft. Leg uit dat niemand 
anders haar blaadje zal lezen, en dat deze oefening alleen voor haarzelf is. 

Leerkracht 

Bord 

Tekstbespreking 

Samenvatting 

Tegenslag en verdriet zijn nodig om ervaring op te doen 
Leg uit dat veel dingen in het leven hun tegenstelling hebben. Vraag de jongevrouwen er 
een paar te noemen. Leg er de nadruk op, dat er naast tegenstellingen in materiële zin ook 
tegenstellingen bestaan in ons gevoel, zoals liefde en haat, tevredenheid en jaloezie, geluk 
en verdriet. Dat is niet toevallig. Het is een onderdeel van het plan van onze hemelse Vader 
dat alle dingen hun tegenstelling hebben. 
Schrijf op het bord: Waarom moet alles zijn tegenstelling hebben? Laat deze vraag nog niet 
beantwoorden. 
Schrijf onder de vraag: Leer en Verbonden 122:7. Vertel dat deze afdeling van de Leer en Ver-
bonden aan Joseph Smith gegeven is toen hij in Liberty in de gevangenis zat. Lees dit vers 
samen met de jongevrouwen. 
Schrijf de volgende tekstverwijzingen op het bord en laat ze voorlezen. Bespreek hoe we 
door deze teksten beter kunnen begrijpen waarom er tegenstellingen moeten zijn. 
Leer en Verbonden 24:8 
Leer en Verbonden 29:39 
Leer en Verbonden 58:2-4 
Leer en Verbonden 136:31 

Leg de jongevrouwen uit dat tegenspoed en verdriet nodig zijn voor onze vooruitgang. We 
zouden niet bang moeten zijn voor zulke ervaringen of erdoor ontmoedigd raken. Als we 
dichtbij onze hemelse Vader blijven, zullen we de kracht hebben om die moeilijkheden te 
overwinnen en dan zullen we er geestelijk door groeien. 

Iedere jongevrouw kan verdriet en teleurstellingen te boven komen 

Bord Leg uit dat president Ezra Taft Benson twaalf manieren heeft aangegeven waarop we ver-
driet, teleurstellingen en neerslachtigheid kunnen overwinnen. (Ensign, november 1974, blz. 
65-67.) Schrijf ieder sleutelwoord op het bord en bespreek het, waarbij u zonodig gebruik 
maakt van onderstaande citaten. (Alle citaten zijn ontleend aan de toespraak van president 
Benson.) Stimuleer de jongevrouwen om aantekeningen te maken. Leg uit dat er voor veel 
problemen maar een of twee van deze oplossingen nodig zijn. 
1. Bekering. 'De zonde verstoort onze harmonie met God en maakt ons neerslachtig. Iedere 

wet waar wij ons aan houden brengt een bepaalde zegen met zich mee en iedere wet die 
wij overtreden, brengt een bepaalde vloek met zich mee. Allen die zich diep wanhopig 
voelen, zouden tot de Heer moeten komen, want zijn juk is zacht en zijn last is licht.' 

2. Gebed. Tn tijd van nood is gebed een weldaad. Zowel in kleine als in de grootste 
beproevingen kan het gebed ons met God in contact brengen en Hij is onze grootste bron 
van troost en raad.' 

3. Dienstbaarheid. Door helemaal in dienstbetoon op te gaan, kunnen we ons gezichtsveld 
verruimen. We kunnen dan onze eigen problemen veigeten of ze in ieder geval in het jui-
ste licht zien. President Lorenzo Snow heeft gezegd: 'Als je je wat droefgeestig voelt, kijk 
dan om je heen en probeer iemand te vinden die er slechter aan toe is. Ga er naar toe en 
probeer erachter te komen wat het probleem is. Probeer dat probleem dan op te lossen 
met de wijsheid die de Heer je gegeven heeft. Je zult dan al gauw merken dat je neer-
slachtigheid verdwenen is, dat je je opgewekt voelt. De Geest van de Heer is bij je en 
alles lijkt dan lichter.' (Conference Report, 6 april 1899, blz. 2-3.) 

4. Werk. 'Werk is een zegen, geen vloek (.. .) . We moeten proberen zo goed mogelijk te 
voorzien in de geestelijke, verstandelijke, maatschappelijke en lichamelijke behoeften van 
onszelf en van degenen voor wie wij zorg dragen. Er is in de Kerk van Jezus Christus 
genoeg te doen om het koninkrijk van God verder uit te dragen. Ieder lid is een zende-
ling. Familiegeschiedenis, tempelwerk, gezinsavonden, het vervullen van een kerkfunctie, 
het zijn nog maar een paar van de werkzaamheden die van ons gevraagd worden.' 
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5. Gezondheid. 'Je lichamelijke conditie kan je geest beïnvloeden. Daarom heeft de Heer 
ons het woord van wijsheid gegeven. Hij heeft ook gezegd dat we vroeg naar bed moe-
ten en vroeg moeten opstaan.' 

We moeten zorgen dat we verstandig eten, op de juiste tijd rusten en beweging nemen, 
en dat we ons op tijd ontspannen voor afwisseling in ons leven en om de geest fris te 
houden. 

6. Lezen. 'Menig mens heeft in uren van beproeving het Boek van Mormon ter hand geno-
men en daardoor verlichting en troost ervaren. 

'De psalmen van het Oude Testament voorzien in bijzonder voedsel van de ziel voor 
iemand die verdriet heeft (. . .) . De woorden van de profeten, vooral die van de levende 
president van de kerk, zijn van essentieel belang en kunnen leiding en troost verschaffen 
als men neerslachtig is.' 

7. Zegen. 'In bijzonder moeilijke tijden, of met een belangrijke gebeurtenis in het vooruit-
zicht, kan men om een zegen van het priesterschap vragen (.. .) . Het avondmaal zal 
degenen die er waardig van nemen, tot zegen zijn.' (Zie LV 20:77, 79.) 

8. Vasten. 'Regelmatig vasten kan het verstand verlichten en het lichaam en de geest ster-
ken. ( . . . ) Om meer profijt van het vasten te hebben zou het met gebed en meditatie 
gepaard moeten gaan; (. . .) . Het is een zegen om na te denken over de Schriften en over 
de reden van ons vasten.' 

9. Vrienden. 'Echte vrienden die naar je kunnen luisteren, je vreugde met je delen, je 
helpen je lasten te dragen en je goede raad geven zijn van onschatbare waarde. 
'In een ideale situatie zouden je familieleden je beste vrienden moeten zijn. Het belang-
rijkste is dat we streven naar vriendschap met onze hemelse Vader en onze broeder 
Jezus Christus.' 

10. Muziek. 'Inspirerende muziek kan de ziel vervullen met hemelse gedachten, kan je tot 
positieve daden aanzetten, of vrede brengen in je ziel (. . .) . Ouderling Boyd K. Packer 
heeft ons terecht aangeraden om enkele inspirerende lofzangen van Zion uit het hoofd 
te leren ( . . . ) om ondermijnende en deprimerende gedachten uit ons hoofd te bannen.' 

11. Volharding. 'Soms kunnen we alleen maar in rechtschapenheid afwachten totdat de dui-
vel die ons zo neerslachtig maakt, ons verlaat. 
'Terwijl je je beproeving ondergaat zou je aan vroegere persoonlijke overwinningen kun-
nen denken en de zegeningen tellen die je tot nu toe ontvangen hebt, in de zekerheid 
dat je nog grotere zegeningen zult ontvangen als je trouw blijft.' 

12. Doelen. 'Ieder kind van God met enig verantwoordelijkheidsgevoel moet sich doelen 
stellen: doelen op korte en op langere termijn. Iemand die goede doelen nastreeft ziet al 
gauw zijn moedeloosheid verdwijnen en zodra men een doel heeft bereikt kan men zich 
weer een ander stellen.' 

Leerkracht Leg uit dat deze aanwijzingen ons kunnen helpen bij het verwerken van verdriet, teleur-
stelling, wanhoop of ontmoediging. Vraag de jongevrouwen om een of meer van deze aan-
wijzingen op te volgen bij het overwinnen van de tegenslag waarover ze eerder in de les 
iets hebben opgeschreven. 

Moeilijkheden kunnen de oorzaak zijn van grotere kracht en inniger medeleven. 
Schrijf de volgende gedachte van ouderling Hugh B. Brown op het bord: 
'Edele karakters ondervinden moeilijkheden niet alleen, zij maken er gebruik van.' 
(Aangehaald door Marvin J. Ashton, Speeches of the Year 1975, blz. 21.) 
Zeg nu dat u de verhalen die eerder in de les aan de orde zijn geweest, gaat afmaken en 
dat u gaat vertellen wat er in werkelijkheid met deze jongevrouwen gebeurd is. Als het 
nodig is kunt u de verhalen eerst nog even samenvatten. 
1. Omdat Tonnie geen geld had om naar de universiteit te gaan, heeft ze besloten om te 

gaan werken, een jaar te sparen en dan naar de universiteit te gaan. Ze heeft werk 
gevonden als secretaresse op een buitengewone school voor gehandicapten. Als gevolg 
van haar ervaringen op die school heeft ze besloten logopediste te worden in plaats van 
in zaken te gaan, zoals ze oorspronkelijk van plan was. In haar werk als logopediste 
heeft ze zich medeleven, geduld en liefde eigengemaakt en heeft ze de kans gekregen 
om dienstbaar te zijn. 

Bord 

Leerkracht 

Verhalen 
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2. Ondanks al haar beproevingen bleef Michelle actief in de kerk. Later heeft ze een terug-
gekeerde zendeling ontmoet, waar ze mee getrouwd is. 'Ik weet niet waarom ik al die 
dingen mee heb moeten maken/ zei ze. 'Misschien was het wel om mijn geloof in het 
evangelie op de proef te stellen. Hoe dan ook, ik weet dat ik mijn man, mijn kinderen en 
mijn huis meer waardeer dan een aantal vrouwen die ik ken. Ik ben blij dat ik heb kun-
nen volhouden.' 

3. Janneke heeft eindexamen gedaan en is secretaresse geworden. Iedere dag brengt haar 
moeder haar naar haar werk. Ze vindt het niet fijn om van anderen afhankelijk te zijn, 
maar ze heeft met het probleem leren leven. Haar moeder zei: 'Janneke is lief en gedul-
dig geworden. Mensen komen naar haar toe om raad als ze in de problemen zitten. Die 
zijn meestal klein vergeleken met de hare, maar ze gaan opgewekt naar huis en Janneke 
is blij dat ze anderen kan helpen. Ze is veel mensen tot zegen geweest. Ze heeft voort-
durend pijn, maar het is jaren geleden dat ik haar heb horen klagen.' 

4. Brenda heeft haar studie voortgezet en is toen ook begonnen met jongens uit te gaan. 
Over haar ervaring met dat concert op de middelbare school zegt ze nu: 'Ik had nooit 
gedacht dat ik er overheen zou komen, maar het is toch gebeurd. Ik heb een man en vijf 
prachtige kinderen. Wat ik toen heb meegemaakt heeft echt pijn gedaan, maar het ging 
over. Als ik nu met problemen te maken krijg, denk ik aan die ervaring en dan weet ik 
dat ook dit voorbij zal gaan.' 

Vertel het volgende verhaal over een jongevrouw die met de hulp van de Heer grote moei-
lijkheden overwonnen heeft en de Heer trouw is gaan dienen. 
Emily Ellen Swain Squires werd in 1852 in Engeland geboren. Haar moeder was lid van de 
kerk en toen Ellen elf was werd ze met een aantal leden naar Utah gestuurd, waar ze bij de 
zus van haar moeder in huis kwam. De rest van het gezin zou komen als er genoeg geld 
was. De reis was lang en moeilijk, vooral voor het elfjarige meisje, dat haar moeder en haar 
familie in Engeland had moeten achterlaten. 
Tijdens de tocht naar Utah, die te voet werd afgelegd, droeg ze een zak waarin ze gedroog-
de uitwerpselen van bizons en stukjes hout verzamelde. Dat werd als brandstof gebruikt. 
Haar schoenen raakten versleten en daarom liep ze het grootste deel van de tocht op blote 
voeten, die ze vaak tot bloedens toe verwondde. Haar jurk was vuil en hing aan flarden. 
Ze voelde zich zo alleen, en de reis duurde zo lang, dat ze zich afvroeg of het nog wel de 
moeite waard was om iedere dag maar weer verder te gaan. 
Op een dag voelde ze dat ze niet verder kon, en toen gebeurde er iets goeds. Ze zag een 
verlaten os naast het karrespoor staan kijken, terwijl de karavaan voorbijtrok. Niemand 
keek ernaar of zei iets tegen het dier. Maar Emily stond stil om de os op de rug te kloppen 
en hem wat water te geven. De os volgde haar gewillig, want ook hij was eenzaam. Emily 
was opgetogen dat ze iemand had die helemaal van haar was. Ze besteedde veel tijd aan 
het zoeken naar gras of andere dingen die ze hem te eten kon geven. De rest van de tocht 
bleef hij bij haar en Emily merkte dat ze opgewekter was dan ze ooit tijdens de reis 
geweest was. Ze ging zo in haar nieuwe vriend op, dat ze haar zere voeten en haar ver-
moeide lichaam een beetje kon vergeten en de reis leek ook niet zo lang meer. Weldra 
kwamen ze in Salt Lake City aan, waar ze door familieleden werd opgehaald. 
De os verdween kort nadat ze in Salt Lake City was aangekomen, en ze heeft zich nog 
vaak afgevraagd wat er met haar vreemde vriend gebeurd is. Ze groeide op, trouwde met 
een goed lid van de kerk en kreeg kinderen. Ze bleef wel tegenslag ondervinden, maar ze 
is het allemaal te boven gekomen en ze heeft de Heer nog vele jaren moedig gediend. 
(Laura Squires Robinson, Treasures of Pioneer History, deel 2, blz. 115-118.) 
• Hoe heeft deze jongevrouw de tegenslagen in haar leven overwonnen? Hoe heeft de Heer 
haar geholpen? Wat heeft ze volgens jou geleerd van haar ervaringen op de reis naar Utah? 
Leg de jongevrouwen uit dat ze sterker, volwassener zullen worden en meer mededogen 
met anderen zullen hebben, als zij tegenslag weten te overwinnen. Laat Leer en Verbonden 
121:7-8 voorlezen. Vraag de jongevrouwen of ze iets willen vertellen over hun ervaringen 
met het overwinnen van tegenslag en geef zelf uw getuigenis. 

Aanbevolen activiteiten 
1. Bezoek samen een rust- of ziekenhuis of een kindertehuis. 
2. Nodig voor een bijzondere gelegenheid of voor een haardvuuravond een gastspreker of 

-spreekster uit die grote hindemissen in zijn of haar leven heeft moeten overwinnen, en 
vraag hem of haar te vertellen hoe hij of zij daardoor is gegroeid en aan kracht heeft 
gewonnen. 

Verhaal 

Leerkracht 
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Les 10 Onze keuzevrijheid 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen dat keuzevrijheid verantwoordelijkheid met zich mee-
brengt. 

VOORBEREIDING 1. Bereid u voor op het tekenen van de bordtekening die in de les wordt aangegeven. 
2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

De keuzevrijheid is de macht en de vrijheid om zelf te kiezen 
Lees het volgende citaat aan de jongevrouwen voor: 
'Behalve het schenken van het leven zelf, is het recht om dat leven te besturen Gods 
grootste gave aan de mens.' (David O. McKay, Conference Report, april 1950, blz. 32.) 
• Hoe noemt men het recht of de macht om je eigen leven te besturen? (Keuzevrijheid.) 
Lees nu het citaat verder voor: 
'Keuzevrijheid is de drijvende kracht die de vooruitgang van de ziel teweegbrengt. Het is 
het doel van de Heer dat de mens aan Hem gelijk wordt. Om de mens die mogelijkheid te 
geven was het noodzakelijk dat de Schepper hem eerst vrij maakte.' (David O. McKay, 
Conference Report, april 1950, blz. 32.) 

• Waarom is keuzevrijheid absoluut noodzakelijk voor je persoonlijke vooruitgang? 
Leg uit: met de hulp van de Heer en door op de juiste manier van onze keuzevrijheid 
gebruik te maken, kunnen wij bij onze hemelse Vader terugkeren. 

Door het nemen van de juiste beslissingen neemt onze vrijheid toe. 
Leerkracht Leg uit: als wij gebruik maken van onze keuzevrijheid, doen wij een keuze. Iedere keuze 

heeft bepaalde gevolgen. 
Bordbespreking Trek een verticale streep over het midden van het bord. Schrijf bovenaan, in het midden: 

Keuzevrijheid. Trek door de verticale lijn een horizontale streep. Aan weerszijden van de 
horizontale lijn tekent u een pijl. (Zie tekening.) 
Vertel de jongevrouwen dat het verhaal van Nephi en zijn broers een illustratie is van het 
gebruik van de keuzevrijheid en de gevolgen daarvan. Lehi vertelde zijn zoons dat hij in 
een droom de opdracht had gekregen om hen de koperen platen van Laban te laten halen. 
Vraag de jongevrouwen 1 Nephi 3:5 te lezen om te zien wat Laman en Lemuël hierover 
dachten. 

• Hoe reageerden Laman en Lemuël op het verzoek van hun vader? 
Lees 1 Nephi 3:7. 
• Wat besloot Nephi? 
• Welke grote gave hebben Nephi, Laman en Lemuël gebruikt? (De gave keuzevrijheid.) 
Schrijf boven de rechterpijl: Nephi's keuze. Schrijf boven de linkerpijl: De keuze van Laman en 
Lemuël. 

Schrijf onder de rechterpijl: Geloof in de Heiland, en Gehoorzaamde zijn vader. Leg uit dat 
Nephi de Heer en zijn vader geloofde en gehoorzaam was. 
Schrijf onder de linkerpijl: Gebrek aan geloof, en Gehoorzaamden hun vader niet. 
Leg uit dat Laman en Lemuël niet bereid waren de Heer, noch hun vader te geloven. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Citaat en 
bespreking 

Leerkracht 
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De voltooide 
bordtekening 

Vertel verder dat Laman en Lemuël uiteindelijk toch overgehaald werden om met Nephi 
mee te gaan. Toen ze echter twee vergeefse pogingen hadden gedaan om de platen te 
bemachtigen, wilden ze het opgeven. 
Lees 1 Nephi 3:31 om te laten zien hoe ongelovig Laman en Lemuël waren. 
Leg uit: deze tekst toont aan dat Laman en Lemuël hun beslissingen namen op grond van 
hun vertrouwen in het menselijk verstand. 

Schrijf onder de linkerpijl: Vertrouwden op het menselijk verstand. 

Lees 1 Nephi 4:1-3. 
• Wat denk je, wat had Nephi voor die tijd gedaan om zijn geloof in de Heer te verster-
ken? (De Schriften bestudeerd, waaronder het verslag van Mozes, en vaak gebeden.) Later 
heeft Nephi verteld uit welke andere bron hij zijn geloof ook nog putte. 

Laat iemand 1 Nephi 4:6 voorlezen. 
Schrijf onder de rechterpijl: Vertrouwde op de Schriften en op de aanwijzingen van de Heilige 
Geest. 
Leg uit: Nephi gebruikte zijn keuzevrijheid goed om de geboden te gehoorzamen. Schrijf 
aan Nephi's kant van het overzicht: Onderhield de geboden. 

Laman en Lemuël gebruikten hun keuzevrijheid om het pad van de zonde te betreden. 
Schrijf aan de kant van Laman en Lemuël op het bord: Overtraden de geboden. 
Leg uit: omdat Nephi zijn keuzevrijheid gebruikte om een inniger relatie met zijn hemelse 
Vader te krijgen, werd hij steeds meer vrij van menselijke beperkingen en kon hij steeds 
beter de inspiratie van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest leidde Nephi, zodat 
hij de platen van Laban kon bemachtigen. (U kunt dit verhaal bespreken, als u dat wilt. 
Het staat in 1 Nephi 4:7-38.) 
• Waarom moesten Laman en Lemuël het zonder die hulp stellen? (Zij wezen die af door 
de keuzes die ze maakten.) 
Schrijf bovenaan het bord: Vrij om te kiezen (2 Nephi 2:27-28.) 
Lees deze teksten samen met de jongevrouwen. Maak duidelijk dat gevangenschap, dood 
en ellende gevolgen zijn van de keuzes van Laman en Lemuël. Schrijf bij de pijl aan de 
kant van Laman en Lemuël: Leidt tot gevangenschap, dood en ellende. 
Vrijheid, eeuwig leven en vreugde waren het gevolg van de weg die Nephi koos. Schrijf bij 
de pijl aan Nephi's kant: Leidt tot vrijheid, eeuwig leven en vreugde. 

Vrij om te kiezen 
(2 Nephi 2:27-28) 

Keuzevrijheid 

Leidt tot 
gevangen-

schap, aood 
en ellende 

De keuze van 
Laman en Lemuël 

Gebrek aan geloof 

Gehoorzaamden 
hun vader niet 

Vertrouwden op 
het menselijk 

verstand 

Overtraden 
de geboden 

Nephi's keuze 

Geloof in de 
Heiland 

Leidt tot 
vrijheid, 

eeuwig leven 
en vreugde 

Gehoorzaamde 
zijn vader 

Vertrouwde op de 
Schriften en de 

aanwijzingen van 
de Heilige Geest 

Onderhield 
de geboden 
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Tekstbespreking 

Leerkracht 

Bespreking 

• Welke vrijheden had Nephi zich verworven door de keuzes die hij had gemaakt? (Moge-
lijke antwoorden zijn: hij was vrij om leiding van de Heilige Geest te ontvangen, vrij om 
vooruitgang te maken, vrij om het celestiale koninkrijk binnen te gaan, vrij om zijn mede-
mens te versterken, vrij om het werk van de Heer te doen, vrij om inspiratie en openbaring 
te ontvangen en vrij om te leven zonder het leed dat door zonde veroorzaakt wordt.) 

Laat Galaten 5:1 voorlezen. 

• Op welke manier waren Laman en Lemuël gevangen geraakt? 
Leg uit: Nephi en zijn broers hadden alle drie hun keuzevrijheid. Omdat zij die keuzevrij-
heid ieder op een andere manier gebruikten, waren de eeuwige gevolgen van hun daden 
ook verschillend. Zeg tegen de jongevrouwen dat ook zij keuzevrijheid hebben. Zij hebben 
dezelfde macht om hun eeuwige bestemming te bepalen. Als zij goede keuzes doen zal ook 
hun vrijheid toenemen. 

Vraag de jongevrouwen om voorbeelden te noemen van mensen in deze tijd, die hun 
keuzevrijheid hebben gebruikt zoals Nephi of zoals Laman en Lemuël dat hebben gedaan. 
U kunt misschien zelf ook wat voorbeelden geven. 

Verhaal 

Bespreking 

Getuigenis 

Je kunt het beste je keuzes maken voordat je in de problemen komt 
Vertel het volgende verhaal: 
Paula en Karin waren vriendinnen en ze waren allebei actief in dezelfde wijk. Paula was 
vastbesloten dat ze haar keuzevrijheid zou gebruiken om de geboden te onderhouden. Ze 
had ook al besloten wat ze zou doen als iemand haar tot iets verkeerds wilde overhalen. 
Tijdens het avondmaal dacht Paula vaak aan de dingen die ze zich had voorgenomen. 
Karin had nooit de tijd genomen om te besluiten wat ze wel of niet zou doen. 
Op een avond hadden ze een feestje om het einde van het schooljaar te vieren. Er kwam 
een jongeman met een krat bier binnen, die flesjes begon uit te delen. 
Paula's besluit was al genomen. 'Nee, dank je', zei ze beslist toen haar ook een flesje werd 
toegeschoven. Een paar mensen probeerden haar over te halen, maar ze weigerde en ging 
weg. Ook Karin kreeg een flesje aangeboden. Ze keek er een tijdje naar en vroeg zich af 
wat ze moest doen. 'Toe nou,' zei een stem naast haar, 'neem het maar.' Karin wist wel dat 
het verkeerd was, maar bijna iedereen dronk bier. 'Toen nou, je weet niet wat je mist. Kom 
op, wees geen spelbreker. Eén biertje kan geen kwaad! 'Hoewel Karin wist wat ze moest 
doen, gaf ze uiteindelijk toch toe en ze nam een slok. 

• Welke jongevrouw stond voor de moeilijkste beslissing? 
• Waarom was het voor Paula niet moeilijk om te kiezen? 
• Waardoor was het voor Karin zo moeilijk? 
• Voor welke keuzes komen jullie dit jaar misschien te staan? 
• Welke keuzes kun je al maken voordat je in een moeilijke situatie belandt? 
• Welke besluiten kun je nemen om in moeilijke situaties gemakkelijker te kunnen kiezen? 
Vertel de jongevrouwen dat zij nu, op dit moment, kunnen besluiten zich aan de geboden 
te houden. Door hun keuzevrijheid op deze manier te gebruiken zullen ze bij hun Vader in 
de hemel kunnen terugkeren. 
Vertel dat u een getuigenis hebt omtrent de gave keuzevrijheid en dat u het belangrijk 
vindt die gave op de juiste manier te gebruiken. Wijs de jongevrouwen erop dat ze hun 
keuzevrijheid al eens goed hebben gebruikt toen ze ervoor hebben gekozen naar de aarde 
te komen en een lichaam te krijgen. 

Aanbevolen activiteiten 
1. Maak een plan om samen op een avond de Schriften te bestuderen, om te zien hoe die 

mensen hun keuzevrijheid hebben gebruikt. 
2. Vraag aan iedere jongevrouw om de komende week even wat tijd te nemen als ze een 

besluit moeten nemen en zich af te vragen of ze zich laten leiden door hun geloof in de 
Heer Jezus Christus, of door de druk die andere mensen op hen uitoefenen. 
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Gehoorzaamheid Les 10 

DOEL Iedere jongevrouw zal een beter inzicht krijgen in het beginsel gehoorzaamheid. 

VOORBEREIDING 1. Naar keuze: maak voor iedere jongevrouw een papieren sleutel. Zie het voorbeeld aan 
het eind van de les. 

2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Bordbespreking 

Tekstbespreking 

Citaat 

Leerkracht 

Citaat 

Tekstbespreking 

Gehoorzaamheid is de voornaamste hemelse wet 
Schrijf op het bord: Gehoorzaamheid is de voornaamste hemelse wet. 
• Waarom is gehoorzaamheid noodzakelijk om in de hemel terug te kunnen keren? 
(Als onze geest niet gewillig en gehoorzaam is, zullen we de wetten, die tot doel hebben 
ons naar de hemel terug te leiden, niet gehoorzamen.) 
Laat de jongevrouwen Jeremia 7:23-24 lezen. 
• Wat gebeurt er met mensen die ongehoorzaam zijn? (Ze gaan achteruit, ze maken geen 
vooruitgang.) 
Lees het volgende citaat van ouderling James E. Talmage voor: 'Gehoorzaamheid is het 
middel om vooruitgang te maken, te groeien en je te ontwikkelen.' (Sunday Night Radio 
Talks, 2 maart 1930.) 
Leg uit: een van de belangrijkste doelen van de wetenschap is het ontdekken van steeds 
meer wetten. Als wetenschapsmensen de hogere wetten ontdekken en ze gehoorzamen, 
kunnen er wonderbaarlijke dingen gebeuren. De geslaagde landing op de maan is een 
voorbeeld van het belang van gehoorzaamheid. De mens heeft zich jarenlang gericht op het 
ontdekken en gehoorzamen van de natuurlijke wetten, zoals die van de zwaartekracht, de 
straalaandrijving en andere. Hun gehoorzaamheid heeft geresulteerd in de geslaagde lan-
ding van de mens op de maan. 
Lees het volgende citaat: 
'Mogen we niet tot de conclusie komen dat gehoorzaamheid op zich een bron van macht is 
(. . .)? De mens kan noch op stoffelijk, noch op geestelijk gebied iets goeds bereiken als hij 
geen gebruik maakt van die verheven vorm van energie, gehoorzaamheid. (James E. 
Talmage, Heaven's First Law, blz. 4.) 
Leg uit: evenals wij baat vinden bij het gehoorzamen van natuurlijke wetten, vinden wij 
ook baat bij het gehoorzamen van geestelijke wetten. De Heer heeft aan Joseph Smith 
belangrijke leerstellingen gegeven met betrekking tot de macht van gehoorzaamheid. Lees 
Leer en Verbonden 130:18-19.) 
• Hoe verkrijgen wij meer kennis en intelligentie? (Door ijver en gehoorzaamheid.) 
Lees nu Leer en Verbonden 130:20-21. 
• Hoe kunnen wij volgens de Heer vooruitgang maken en zegeningen ontvangen? 
Leg uit: de Heer wil dat zijn kinderen vooruitgang maken en geestelijk groeien. Hij weet 
dat dit alleen maar mogelijk is als we eeuwige wetten gehoorzamen. Dat wordt duidelijk in 
de volgende tekst. 
Lees Leer en Verbonden 82:8-10. 
• Wat staat er in deze tekst over de macht van gehoorzaamheid? 
Leg uit: Gehoorzaamheid is zo belangrijk voor onze eeuwige vooruitgang dat het de voor-
naamste wet van de hemel wordt genoemd. 
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Gehoorzaamheid komt voort uit vertrouwen in God 
Tekstbespreking Lees Mozes 5:5-7 

• Waarom denk je dat Adam de Heer gehoorzaamde, ondanks het feit dat hij de reden niet 
begreep? (Hij had genoeg vertrouwen in de Heer om te weten dat Hij alleen maar van hem 
zou verlangen wat goed was.) 
Vraag de jongevrouwen of zij wel eens gehoorzaamd hebben terwijl ze niet wisten waarom 
ze iets moesten doen. Laat ze erover vertellen. 

Leerkracht Leg uit: sommige mensen hebben kritiek op anderen die God of de profeten 'blindelings 
gehoorzamen'. In werkelijkheid is het zo, dat degenen die de Heer op die manier gehoor-
zamen, Hem liefhebben en vertrouwen. 
Door hun ervaringen hebben zij geleerd hun vertrouwen in Hem te stellen. 

Citaat Lees het volgende citaat van Joseph Smith: 

'Wat God ook eist is juist, onverschillig wat deze eis moge inhouden, ofschoon wij het hoe 
en waarom dikwijls pas zullen inzien wanneer de gebeurtenissen reeds lang tot het verle-
den behoren.' (Leringen, blz 256.) 

Verhaal Met het volgende verhaal wordt deze stelling verduidelijkt: 
'Op een lentemorgen was Ephraïm K. Hanks bezig met de bouw van een huis in Salt Lake 
City. De fundering was bijna klaar en hij zou net beginnen met het leggen van de in de 
zon gebakken stenen toen Brigham Young in zijn rijtuig aan kwam rijden en zei: 'Ephraïm, 
hoe dik is die stenen muur?' 
'Ephraïm zei dat hij zo'n twintig centimeter dik was. 
'Brigham zei: "Breek hem af, Ephraïm, en maak hem twee keer zo dik." Toen ( . . . ) keerde 
hij zijn rijtuig en reed weg. 
'Ephraïm had dagenlang stenen uit Ensign Park aangesleept en hij had een metselaar fors 
betaald om die muur te metselen. Hij zag op tegen al het extra werk. 
'Maar toch maakte Ephraïm een nieuwe afspraak met de metselaar en begon de volgende 
ochtend weer stenen aan te slepen. 
'Een maand later stond er een muur van ongeveer veertig centimeter dik, opgebouwd uit 
stenen en gedroogde modder. Toen ze bezig waren met de dakspanten, stak er een ver-
schrikkelijk storm op. De regen viel met bakken neer. Er ontstonden stroompjes water in 
alle richtingen. Binnen een paar minuten stond de kelder van het huis helemaal onder 
water, maar de stevige, dikke muren waren sterk genoeg en het huis bleef overeind. Toen 
het water een paar dagen later verdwenen was en ze de laatste dakspanten plaatsten, spij-
kerde Ephraïm ze vast terwijl hij zong: "Wij danken U, Heer, voor profeten".' (Sidney A. 
Hanks en Ephraïm K. Hanks, Scouting for the Mormons on the Great Frontier, blz. 78-80). 

Leerkracht Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: 'Gehoorzaamheid aan God kan de meest verheven 
uitdrukking van onafhankelijkheid zijn. Denkt u zich eens in: u geeft Hem het enige, die 
ene gift, die Hij nooit zelf zou afdwingen. ( . . . ) 
'Gehoorzaamheid, datgene wat God nooit zal afdwingen, zal Hij aanvaarden als die uit 
keuzevrijheid gegeven wordt. Hij zal u dan een vrijheid teruggeven waarvan u nauwelijks 
zou kunnen dromen: de vrijheid om te voelen en te weten, de vrijheid om te handelen en 
de vrijheid om te zijn. Dat is minstens het duizendvoudige van wat wij Hem aanbieden. De 
sleutel tot de vrijheid is, vreemd genoeg, gehoorzaamheid' (Brigham Young University 
Speeches of the Year 1971, december, blz. 3-4). 
• Waarom is gehoorzaamheid de sleutel tot vrijheid? 
Leg uit: echte gehoorzaamheid aan God is geen blinde gehoorzaamheid. Het is gehoor-
zaamheid die voortkomt uit vertrouwen in God. 

Wij ontvangen zegeningen als we gehoorzaam zijn 
Tekstbespreking • Welke zegeningen kunnen wij ontvangen als we gehoorzaam zijn? 

Lees Leer en Verbonden 59:23. 
• Waarom hebben gehoorzame mensen meer gemoedsrust in dit leven? 
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Les 16 

Leerkracht 

Citaat 

Verhaal 

Leerkracht 

Leg uit: geluk en vrede zijn een paar van de zegeningen die uit gehoorzaamheid voort-
komen. Doordat we gehoorzaam zijn, kunnen we ook worden zoals God wil dat we zijn. 
Lees het volgende citaat van president Heber J. Grant: 
'Er is een stille, zachte stem die ons zegt wat goed is en als we naar die stille zachte stem 
luisteren zullen we groeien en toenemen in kracht en macht, ons getuigenis zal groter wor-
den en we zullen beter in staat zijn om niet alleen het evangelie na te leven, maar ook 
anderen daartoe te inspireren. 
'Het is mijn oprecht gebed dat het tot het hart van iedere man en iedere vrouw zal door-
dringen dat zij werkelijk de bouwmeester van hun eigen leven zijn' (Improvement Era, 
december 1937, blz. 735). 
Uit het volgende verhaal zal duidelijk worden welke zegeningen een lid van de kerk ont-
ving omdat ze gehoorzaam was: 
In een klein plaatsje in België kwamen de zendelingen in contact met een weduwe met vier 
jonge kinderen. Het gezin aanvaardde het evangelie met blijdschap en ze gaven te kennen 
dat ze zich wilden laten dopen. Toen de jonge moeder echter over de tiende hoorde, maak-
te ze zich zorgen, want ze hadden nauwelijks genoeg geld om van te leven. Ze liet de zen-
delingen zien hoeveel ze te besteden had en ze legde uit dat iedere cent besteed werd aan 
dingen die echt nodig waren. 
Hoe zouden ze er tien procent van af kunnen nemen en toch rondkomen? Zelfs de zende-
lingen wisten er geen raad mee. Ze spraken echter hun vertrouwen in de Heer uit dat Hij 
de vensters van de hemel zou openen. Zij vroegen de vrouw om op de Heer te vertrou-
wen. De moeder en het oudste kind stemden daarin toe en lieten zich dopen. Vier maan-
den lang deden ze met veel moeite wat er van hen verlangd werd, maar op de een of 
andere manier lukte het ze hun tiende te betalen. 
Toen kwam er in de loop van de vijfde maand een brief van de Belgische regering waarin 
werd uitgelegd dat het pensioen van de vrouw verkeerd berekend was. Ze zouden voor-
taan niet alleen een hoger bedrag sturen, maar er zat ook een cheque bij ter waarde van al 
het geld dat de regering haar nog schuldig was. De Heer had echt zijn belofte gehouden. 
Leg uit: we krijgen onze zegeningen niet altijd direct. De Heer beziet dit leven in een 
eeuwig perspectief en Hij weet wat het beste voor ons is. 

Tekst en samenvatting 
door de leerkracht 

Sleutels 

Tot slot 
Lees Johannes 14:15,21. 
Leg uit: we ontvangen grote zegeningen als we de Heer gehoorzamen. Ze zijn veel meer 
waard dan de offers die we moeten brengen om zijn geboden te onderhouden. 
U zou iedere jongevrouw een papieren sleutel kunnen geven met daarop het woord 
Gehoorzaamheid en daarbij de volgende tekstverwijzingen: Jeremia 7:23-24, Leer en Ver-
bonden 130:18-21, Leer en Verbonden 59:23, Leer en Verbonden 82:8-10, Johannes 14:15,21 
en 1 Korintiërs 2:9. Vraag de jongevrouwen om die teksten in de komende week te bestu-
deren en te proberen de geboden van de Heer beter te gehoorzamen. 

Gehoorzaamheid 

Jeremia 7:23-24 
Leer en Verbonden 130:18-21 

Leer en Verbonden 59:23 
Leer en Verbonden 82:8-10 

Johannes 14:15,21 
1 Korintiërs 2:9 
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10 Bekering 

DOEL Iedere jongevrouw zal inzien dat bekering een essentieel onderdeel van vooruitgang is. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor iedere jongevrouw. 

2. Naar keuze: Maak een grote poster van Leer en Verbonden 18:13, of schrijf de tekst op het 
bord. Maak voor iedere jongevrouw een kopie van dezelfde tekst. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Tekst Geef aan ieder van de jongevrouwen een van de volgende tekstverwijzingen: Jesaja 1:16-18; 

Alma 34:33; LV 58:42-43. Laat ze hun tekst lezen en deze dan voor de klas samenvatten. 
• Wat is volgens jullie het onderwerp van de les van vandaag? 
Leg uit dat er in deze les gesproken zal worden over het belangrijke beginsel bekering. 

Wij moeten ons iedere dag bekeren 
Leerkracht Leg uit: we zijn naar deze aarde gekomen om te groeien en vooruitgang te maken. In dat 

proces maken we echter allemaal fouten. Dat kan veroorzaakt worden door onwetendheid 
of zwakte, of door opzettelijke ongehoorzaamheid. Vanwege die fouten moeten we ons 
bekeren. Als we dat niet doen kunnen we niet worden zoals onze hemelse Vader is. 

Citaat Lees de volgende verklaring voor: 'Er gaat in een mensenleven geen dag voorbij waarop 
bekering niet van het allergrootste belang is voor ons welzijn en onze eeuwige vooruit-
gang.' (Spencer W. Kimball, Het wonder der vergeving, blz. 42.) 

Bordbespreking Leg uit: soms denken we dat bekering alleen nodig is als we een ernstige overtreding 
begaan hebben, maar in werkelijkheid moeten we ons allemaal dagelijks bekeren. 
• Waarom is het zo belangrijk dat we ons dagelijks bekeren? Wat kan dagelijkse bekering 
noodzakelijk maken? 

Laat de jongevrouwen een aantal van de normale menselijke zwakheden noemen, waar-
door ze zowel zichzelf als anderen schade kunnen berokkenen. (Genoemd kan worden: 
roddelen, liegen, spieken, stelen, onreine gedachten koesteren, twijfelachtige verhalen 
rondstrooien, onfatsoenlijk vrijen, oneerbiedig of ongehoorzaam zijn, onbehoorlijk taalge-
bruik of gedrag, verkeerde vrienden kiezen, meedoen aan verkeerde activiteiten.) 

• Hoe komt het dat deze zwakheden of zonden onze vooruitgang in de weg staan, zodat 
we niet kunnen worden zoals onze hemelse Vader is? 
• Welke uitwerking hebben deze dingen op de visie die we op onszelf hebben? 
• Welke uitwerking hebben deze dingen op onze relatie met anderen en met de Heer? 

Verhaal Vertel het volgende verhaal: 
Jantien was altijd actief geweest in de kerk. Ze kwam uit een liefdevol gezin en ze had goe-
de vrienden, maar de laatste maanden was ze steeds norser en negatiever geworden. Ze zei 
tegen haar ouders dat ze een saai leven had en dat haar leven teveel werd bepaald door 
hun manier van leven. Ze vond dat ze oud genoeg was om haar eigen keuzes te doen en 
ze wilde de spannende dingen doen waarmee andere jonge mensen bezig waren. 
Het duurde niet lang of Jantien begon 's avonds heel laat thuis te komen en ze weigerde 
thuis te vertellen waar ze gezeten had. Ze ging niet meer naar de kerk. Ze kwam vaak te 
laat op school en soms miste ze hele lessen. 
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Ze zat vaak in de put en soms zat ze urenlang alleen op haar kamer. Ze bracht geen van 
haar nieuwe vrienden mee naar huis en ze vertelde er nooit iets over. Aan de geur die in 
haar kleding hing begrepen ze thuis dat ze nu met heel andere dingen bezig was dan ze 
thuis geleerd en waar ze vroeger van genoten had. 
• Hoe zal Jantiens toekomst eruit zien als ze dit negatieve patroon voortzet? 
• Welke mogelijkheden heeft ze in haar leven als ze verandert? 

• Welke invloed hebben de keuzes die ze maakt op haar intellectuele en geestelijke voor-
uitgang? 
Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Sinds het begin van de wereld is er een grote verschei-
denheid aan zonden geweest. Vele daarvan doen anderen kwaad, maar iedere zonde is 
tegen onszelf en tegen God gericht, want zonden beperken onze vooruitgang, beperken 
onze ontwikkeling en vervreemden ons van goede mensen, goede invloeden en van onze 
God.' (Faith Precedes the Miracle, blz. 174.) 
Leg uit: als Jantien zo doorgaat, zal ze zich geleidelijk afsluiten voor de invloed van goede 
mensen. Ze zal haar lichamelijk, intellectueel en geestelijk potentieel niet tot ontwikkeling 
brengen en ze zal niet meer door de Heilige Geest geleid worden. Als ze zich bekeert, kan 
ze opnieuw beginnen. Ze zal dan weer vooruitgang kunnen maken en zichzelf ontwikke-
len. 

Bekering brengt vrede en geluk in ons leven 

Leerkracht Leg uit: onze hemelse Vader houdt van ons allemaal en Hij wil dat we gelukkig zijn. Van-
wege zijn liefde voor ons heeft hij ons de mogelijkheid tot bekering gegeven. Daardoor 
kunnen we onze fouten overwinnen. Als we ons bekeren kan de verzoening van Jezus 
Christus in ons leven werkzaam worden. Als we ons niet bekeren, kan de Heer ons geen 
vergeving schenken. 
Ons grootste verlangen zou moeten zijn: op onze Heiland gaan lijken. Als we ons bekeren, 
laten we zien dat we dat verlangen hebben. Als we ons iedere dag bekeren, werken we 
stap voor stap aan onze vervolmaking. We zullen gelukkig zijn en vreugde voelen en meer 
op onze Heiland gaan lijken. 
• Welke stappen zijn er nodig voor onze bekering? Laat de jongevrouwen deze vraag met 
elkaar bespreken. 
Zorg ervoor dat ze beseffen dat ze moeten inzien dat ze gezondigd hebben, dat ze het echt 
erg moeten vinden, hun zonde voor de Heer en voor degenen die ze gekwetst hebben moe-
ten toegeven, alles moeten doen om de fout te herstellen en er dan hard aan moeten wer-
ken om die zonde nooit meer te begaan. 

Bordbespreking Leg uit: omdat we allemaal fouten hebben gemaakt, kennen we ook allemaal het vervelen-
de gevoel dat ermee gepaard gaat. Zelfs kleine fouten kunnen ons ongelukkig maken. Erns-
tige fouten veroorzaken een dieper en langduriger gevoel van ongelukkig zijn. Vraag de 
jongevrouwen of ze willen beschrijven welke gevoelens zijzelf of anderen ondervonden 
hebben tengevolge van zonden. 
Schrijf de antwoorden in een rij op het bord en bespreek ze. (Antwoorden kunnen zijn: 
schuldgevoel, depressieve gevoelens, hopeloosheid, rusteloosheid, wanhoop en dergelijke. 
Leg er de nadruk op dat we niet gelukkig kunnen zijn als we zondigen. 
Lees Alma 41:10. 
Leg uit: we hebben allemaal ook ondervonden wat een goed gevoel het geeft als we ons 
bekeren. Vraag de jongevrouwen een aantal van die gevoelens weer te geven. Schrijf ook 
die antwoorden in een rij op het bord en bespreek ze. (Antwoorden kunnen zijn: een 
gevoel van vrede, geluk, opluchting, tevredenheid, vreugde, opgewektheid en dergelijke.) 

Leerkracht Vraag de jongevrouwen na te denken over de verschillen tussen de woorden in de eerste 
en de tweede rij op het bord. Vraag welke gevoelens ze liever hebben. Leg uit dat bekering 
de sleutel is tot vreugde en vrede in hun leven. 
Leg uit: de leiders van de kerk hebben ons belangrijke dingen over bekering verteld. Als de 
tijd het toelaat, kunt u de volgende citaten voorlezen en bespreken: 
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Citaten 1. 'De zwaarste last die je in je leven te dragen krijgt is de last van de zonde.' (Harold B. 
Lee, Ensign, juli 1973, blz. 122.) 

2. 'Bekering is altijd de sleutel die ons toegang verschaft tot een beter en gelukkiger leven. 
(...) Als iemand innerlijk wordt herboren en zijn leven dienovereenkomstig verandert, 
komt dat grote wonder de schoonheid van zijn bestaan verhogen en zijn ziel verwarmen 
en verheffen. Als men eerst met een geestelijke dood werd bedreigd en er komt dan een 
herleving voor in de plaats, waardoor het leven de dood verdringt, als dit gebeurt, is het 
een ongekend wonder.' (Spencer W. Kimball, Het wonder der vergeving, blz. 40, 376.) 

3. 'Maar weinig dingen zijn belangrijker dan een rein geweten - een ziel die vrede heeft 
met zichzelf. Alleen door de macht van onze Heiland Jezus Christus kan een bezwaarde 
ziel worden geheeld.' (J. Richard Clarke, De Ster, augustus 1981, blz. 36.) 

4. 'Het is door middel van bekering dat Jezus Christus zijn wonder van genezing tot stand 
kan brengen, ons met kracht vervult wanneer wij zwak zijn, met gezondheid wanneer 
wij ziek zijn, met hoop, wanneer wij neerslachtig zijn, met liefde wanneer wij ons leeg 
voelen, met begrip wanneer wij naar de waarheid zoeken.' (Spencer W. Kimball, De Ster, 
november 1980, blz. 3.) 

Tot slot 
Tekst en poster Hang de poster met Leer en Verbonden 18:13 op en laat die lezen. Deel de kopieën uit die 

u van deze tekst gemaakt hebt. Vraag de jongevrouwen om hem te bewaren op een plaats 
waar ze hem vaak zien, zodat ze eraan herinnerd worden dat ze door bekering hier op 
aarde vreugde zullen voelen en hierna het eeuwige leven zullen krijgen. 

Vraag iedere jongevrouw om dagelijkse bekering tot een gewoonte te maken. Dat houdt in 
dat ze nadenken over wat er op een dag gebeurd is, dat ze zo nodig dingen met anderen 
goedmaken en door gebed vragen om vergeving en leiding. 

Toepassing van de les 
Deel potlood en papier uit. Vraag iedere jongevrouw na te denken over wat ze in haar 
gedachten of gedrag zou willen veranderen. Laat haar opschrijven wat ze gaat doen om 
verandering te brengen in haar houding en daden. Vraag haar dit voornemen ergens in het 
zicht neer te leggen, zodat ze er de komende weken aan herinnerd zal worden. 
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Jezelf vergeven Les 10 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen hoe belangrijk het is zichzelf te vergeven. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor een steen, een boek of iets anders dat ongeveer een kilo weegt. 
2. Naar keuze: zorg voor een pot of een beker met een smalle hals (zie het derde gedeelte 

van de les.) De opening moet groot genoeg zijn om er een hand in te kunnen steken, 
maar zo smal dat je je gebalde vuist er niet uit krijgt. Zorg ook voor een steen of een 
ander voorwerp dat in de pot gelegd kan worden. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 
N.B.: Andere lessen handelen over het vergeven van anderen. Deze les gaat over het ver-
geven van jezelf. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Aanschouwelijk 
onderwijs 

Verhaal 

Leerkracht 

Bespreking 

Zonde is een zware last 
Vraag aan het begin van de les aan een van de jongevrouwen de steen of het andere voor-
werp van ongeveer 1 kilo omhoog te houden. Haar arm moet gestrekt zijn. Vraag haar in 
deze houding te blijven zitten terwijl u het volgende verhaal vertelt. 
Een groep jongevrouwen maakte eens een tocht in de bergen. Ze waren even gestopt om 
wat te rusten voordat ze een lange, steile helling zouden beklimmen. 
Joke was de beste en sterkste van de groep en liep meestal voorop, in een tempo dat voor 
de anderen moeilijk te volgen was. Die dag hadden de jongevrouwen besloten een grap 
met haar uit te halen. Terwijl zij zat uit te rusten en wat dronk, maakten ze stilletjes haar 
rugzak open en stopten er een grote steen in. 
Toen de pauze voorbij was, namen ze hun rugzak weer op en begonnen het steile bergpad 
te beklimmen. Eerst had Joke niet in de gaten dat haar rugzak zwaarder was, maar na een 
tijdje voelde ze het wel en ze raakte vermoeid. Voor zover zij het zich kon herinneren, was 
dit de eerste keer dat ze gedwongen was haar tempo te verlagen en zich aan te sluiten bij 
de meisjes achterin de groep die langzamer liepen. 
Pas toen ze bijna de top van de berg had bereikt, ontdekte Joke waarom haar rugzak zo 
zwaar was en waarom ze zo moe was geworden. Eerst was ze boos, maar toen realiseerde 
ze zich dat haar vriendinnen haar alleen maar hadden willen plagen omdat ze zo'n goede 
bergbeklimmer was. Ze moest ook lachen om die waardeloze steen die ze zover de berg 
opgesjouwd had. 
Toen ze de zware steen eenmaal uit haar rugzak gehaald had voelde Joke zich weer sterk 
en al gauw liep ze weer op haar gewone plaats, voorin de groep. 
Zeg tegen de jongevrouw die nog steeds de steen omhoog houdt, dat ze die neer kan leg-
gen. Vraag haar of ze moe is en laat haar vertellen hoe zelfs iets van weinig gewicht zwaar 
kan worden, als je het een tijd moet optillen. Bespreek: hoewel we gewoonlijk niet met ste-
nen rondsjouwen, dragen we soms wel andere dingen van gewicht met ons mee die net zo 
nutteloos en vermoeiend zijn als de steen die Joke in haar rugzak had. Die stenen die we 
meetorsen zijn onze zonden. 
• Hoe komt het dat een zonde zo zwaar weegt en moeilijk te dragen is? (Als we weten 
wat onze hemelse Vader van ons wil en het niet doen, voelen we ons beschaamd en schul-
dig. We moeten steeds aan onze tekortkomingen denken en we maken ons er zorgen om. 
Dan wordt het een zware steen of last op ons geweten.) 
• Welke invloed heeft een last van zonden op ons leven? 
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Leg uit dat sommige mensen zich bekeerd hebben en toch onnodig de last van hun zonden 
op zich voelen drukken. 

Leerkracht 

Bespreking 

Citaat 

Teksten 

Citaat 

Als we ons bekeren, zal de Heer ons vergeven 
Leg uit: soms lijkt het dat we zo vaak of zulke ernstige overtredingen begaan, dat we eraan 
twijfelen of we ze ooit zullen overwinnen. Zelfs als we geprobeerd hebben ons te bekeren, 
maken we ons toch zorgen dat de Heer ons niet vergeven heeft. 
• Waarom wil Satan ons laten geloven dat we zo zwaar gezondigd hebben dat er geen 
hoop op vergeving meer is? (We zullen ons dan niet bekeren en steeds vaker zondigen.) 
President Spencer W. Kimball heeft uitgelegd dat iedereen vergeving kan ontvangen: 'Soms 
wordt een mens zozeer door zijn schuldbesef overweldigd, dat zo'n bekeerde zondaar bij 
het terugblikken op zijn overtreding, waarvan hij de slechtheid, het walgelijke ervan dan 
pas inziet, bijna door zijn gevoelens wordt overstelpt en hij zich afvraagt: "Kan de Heer mij 
ooit wel vergeving schenken? Zal ik het mijzelf ooit kunnen vergeven?" Wanneer iemand 
echter de diepten der vertwijfeling heeft bereikt en beseft hoe hopeloos zijn toestand eigen-
lijk is, en dan hulpeloos maar in geloof tot God om genade roept, fluistert een stille, zachte, 
maar toch doordringende stem in zijn ziel: "Uw zonden zijn u vergeven." (Het wonder der 
vergeving, blz. 358.) 

Laat Leer en Verbonden 58:42-43 en Mosiah 4:2-3 voorlezen. 
• Welke dingen belooft de Heer ons in deze tekst in de Leer en Verbonden? (Als we ons 
bekeren, zal Hij ons vergeven en onze zonden niet meer gedenken.) 
• Wat gebeurde er volgens de tekst in Mosiah met het volk van koning Benjamin, waar-
door ze zoveel vreugde voelden? 
• Hoe kun je weten dat de Heer je vergeven heeft? 
President Harold B. Lee heeft gezegd: 
'Als u, wie u ook bent of waar u zich ook mag bevinden, zover bent dat u alles gedaan 
hebt om u van uw zonden te bekeren, ( . . . ) dan zult u behoefte hebben aan de bevestiging 
van het feit of de Heer u geaccepteerd heeft. Als u na zelfonderzoek gemoedsrust hebt 
gevonden, is dat het teken waardoor u mag weten dat de Heer uw bekering heeft aan-
vaard. Satan zou willen dat u er anders over denkt en soms zal hij u ervan overtuigen dat 
u, nu u eenmaal een fout gemaakt hebt, net zo goed door kunt gaan, omdat terugkeer toch 
al niet meer mogelijk is. Dat is een van de grootste leugens. Het wonder van vergeving is 
beschikbaar voor iedereen die het kwaad dat hij begaan heeft voorgoed de rug toekeert.' 
(Ensign, juli 1973, blz. 122.) 

Vraag ter overweging 

Demonstratie 
(naar keuze) 

Leerkracht 

Tekstbespreking 

Verhaal 

Onszelf vergeven is een belangrijk onderdeel van bekering 
Vraag de jongevrouwen na te denken over de vraag waarom het belangrijk is zichzelf te 
vergeven als zij zich van een zonde bekeerd hebben. Geef dan de volgende demonstratie. 
Vraag een van de jongevrouwen haar hand te steken in de pot waarin een steen of iets 
anders op de bodem ligt. Vraag haar de steen te pakken en uit de pot te halen. Als zij de 
steen vastpakt, is haar hand te breed om hem uit de pot te kunnen trekken. Ze moet de 
steen loslaten om haar hand eruit te krijgen. 
Leg uit: deze demonstratie kan ons iets leren over onze zonden. Als we de zonde niet 
loslaten kunnen we onszelf niet bevrijden. Als we blijven zondigen zullen we niet de voor-
uitgang maken die we nodig hebben. Een manier waarop we aan onze zonden vast blijven 
zitten is: weigeren onszelf te vergeven. 

Laat Leer en Verbonden 64:9-10 voorlezen. 
• Waarom denk je dat de Heer ons gebiedt om iedereen te vergeven? Waarom denk je dat 
het belangrijk is jezelf te vergeven? 
Het volgende verhaal, verteld door ouderling Sterling W. Sill, laat zien hoe belangrijk het is 
dat we onszelf vergeven. 
'Een tijdje geleden sprak ik met een vrouw van 53. Toen ze achttien was had ze de kuis-
heidswet overtreden. Ze begreep dat het een ernstige zonde was, maar omdat ze zich wel 
duizend keer bekeerd had, mogen we aannemen dat de Heer haar vergeven had. Zij had 
het zichzelf echter nooit vergeven. Omdat ze zich onrein voelde, onttrok ze zich aan het 
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Les 16 

contact met haar vrienden, weigerde ze te trouwen en werd maatschappelijk en geestelijk 
gezien een soort kluizenaar. Vijfendertig jaar lang plaagde ze zichzelf met bittere spijt en 
beschuldigingen. Het feit dat ze steeds aan haar zonde bleef denken, had ertoe geleid dat 
zij niet was geworden wat God bedoeld had. Op achttienjarige leeftijd had ze een ernstige 
zonde begaan, maar ze had vijfendertig jaar lang aan die zonde toegevoegd: ze heeft het 
kostbaarste wat er in de wereld is, een prachtig mensenleven, verloren laten gaan.' (What 
Doth it Profit, blz. 183.) 

Bespreking • Hoe komt het dat we onszelf zo moeilijk veigeven? Laat de jongevrouwen een aantal 
concrete dingen noemen waardoor ze verhinderd worden zichzelf te veigeven. U kunt de 
antwoorden op het bord schrijven. 
De volgende antwoorden kunnen gegeven worden: we vinden de zonde te groot; ons 
geloof in de verzoening is niet groot genoeg; we begrijpen niet hoeveel de Heer van ons 
houdt; we letten teveel op wat we fout doen en niet genoeg op wat we goed doen; we zijn 
bang om onszelf te vergeven en verder te gaan. 

Citaat Bespreek het 
volgende citaat: 
'Iemand die zich nog steeds schuldig voelt nadat hij zich allang bekeerd heeft, moet zich 
het volgende afvragen: 
'1. Heb ik alles gedaan wat voor bekering nodig is? (Erkennen, berouw hebben, bekennen 

als dat nodig is, goedmaken?) 
'2. Heb ik de Heer om vergeving gevraagd? 
'3. Heb ik mijn last aan de Heer overgedragen in het vertrouwen dat Hij de macht heeft dat 

te doen en dat Hij van mij houdt? 
'4. Heb ik mezelf mijn fout echt vergeven?' (Dale F. Pearson, Ensign, juli 1980, blz. 32.) 

Tekstbespreking Laat Leer en Verbonden 88:33 voorlezen. 
• In welk opzicht is vergeving een geschenk van God? Op welke manier is deze tekst van 
toepassing op de gave van vergeving? 
• Waarom moeten wij geloof hebben voordat we de gave van vergeving helemaal kunnen 
aannemen? 

Citaat 'De vergeving die God ons schenkt wordt vaak teniet gedaan omdat de zondaar zichzelf 
niet vergeeft. Wat voor nut heeft het als God onze zonde uit zijn gedachten wist, als wijzelf 
dat kwaad steeds maar weer in gedachten nemen en ons eigen denken daardoor laten beheersen?' 
(Sterling W. Sill, What Doth it Profit? blz. 179.) 

Tot slot 
Leg uit: de Heer heeft ons beloofd dat Hij onze zonden zal vergeven en vergeten als wij 
ons bekeren. Het is onze verantwoordelijkheid om ons te bekeren en te vergeven. Soms is 
het gemakkelijker anderen te vergeven dan onszelf. We moeten geloof in God oefenen en 
ons leven ontdoen van fouten die we in het verleden hebben gemaakt. 

Tekst Alma heeft zijn proces van vergeving beschreven in Alma 36:16-21. Laat deze tekst door de 
jongevrouwen lezen. 
Vertel de jongevrouwen: als er nog zonden zijn waarvan zij zich niet bekeerd hebben, kun-
nen zij door het proces van bekering vrede en geluk vinden. Verzeker ze dat ze vergeving 
kunnen ontvangen en dat ze de vrede van een rein geweten kunnen ervaren. Ze mogen 
hun fouten vergeten en ze uit hun leven bannen. 
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10 Toewijding en offerande 

DOEL Iedere jongevrouw zal de wet van toewijding en offerande begrijpen en ernaar willen leven. 

VOORBEREIDING 1. Maak voor iedere jongevrouw een aantrekkelijk kaartje waarop u de volgende tekst 
schrijft: 'Gij [staat] voor eeuwig bij uw hemelse Vader in de schuld om Hem alles te 
geven, wat gij hebt en zijt' (Mosiah 2:34). 

2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Praktijkgevallen 

Vraag ter overweging 

Leerkracht 

Inleiding 
Geef de volgende voorbeelden van jonge mensen die offers gebracht hebben om anderen te 
helpen, of gebruik voorbeelden van jonge mensen die u kent. 
1. Janneke had aangeboden om de 'grote zus' van Connie te zijn. Connie was een meisje 

van acht jaar. Haar vader was aan kanker gestorven. Janneke is iedere week twee uur bij 
Connie geweest. 

2. De jongemannen en -vrouwen van de wijk hebben een avond besteed aan het schoonma-
ken en repareren van de schuur van iemand die geen lid was, die zijn arm gebroken 
had. 

3. Joke belde Marthe op om te zeggen dat ze maar een andere keer op trektocht moesten 
gaan. Haar jongere broertje was ziek en ze moest thuisblijven omdat haar ouders naar de 
tempel gingen. 

• Hebben ze jou wel eens gevraagd je tijd en je talenten in te zetten om andere mensen te 
helpen? 

Leg uit: deze les gaat over de wet van offerande en toewijding. De Heer heeft die geopen-
baard door middel van zijn profeten. Leg uit: als je deze wetten begrijpt en ernaar kunt 
leven, zal dat van grote invloed zijn op je geluk in dit leven en in de eeuwigheid. 

Bespreking 

Citaat 

Leerkracht 

De wet van offerande en de wet van toewijding zijn celestiale wetten 
• Hoe zou je het woord offerande omschrijven? (Iets van waarde opgeven voor iets wat nog 
meer waarde heeft.) 

• Wat betekent volgens jou het woord toewijding? (Ter beschikking stellen, met volledige 
overgave in dienst stellen.) 

Leg uit: Toewijding en offerande zijn eeuwige wetten en ze zijn door de Heer al gegeven 
voordat de aarde geschapen werd. 

Ouderling Bruce R. McConkie heeft deze wetten als volgt gedefinieerd: 
'Offerande en toewijding zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. De wet van toewijding 
houdt in dat we onze tijd, talenten, ons geld en onze eigendommen toewijden aan de kerk; 
we moeten ze ter beschikking stellen voor zover ze nodig zijn om de belangen van de Heer 
op aarde te bevorderen. 
'De wet van offerande houdt in dat we bereid zijn om alles wat we hebben voor de waar-
heid op te offeren: ons karakter en onze goede naam, onze eer en de goedkeuring van 
mensen, ons huis, ons land, ons gezin; alles, zelfs ons leven als dat nodig mocht zijn.' 
(Ensign, mei 1975, blz. 50.) 

Leg uit: de wet van toewijding en van offerande zijn door een engel aan Adam uitgelegd. 
Nadat Adam en Eva uit de Hof van Eden verdreven waren, gaf de Heer hun het gebod dat 
zij de eerstelingen van him kudden aan Hem moesten offeren. Adam gehoorzaamde dat gebod. 
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Tekstbespreking Laar lezen: Mozes 5:6-8. 
• Wat is een gelijkenis? (Iets wat eigens op lijkt of iets anders voorstelt.) 
• Waarmee werd het offer van Adam vergeleken? (Lees zo nodig vers 7 nog eens.) 
• Wat moest Adam volgens de engel doen in de naam van de Zoon? (Lees zo nodig vers 8 
nog eens.) 
Leg uit: de engel zei niet alleen tegen Adam dat hij in de naam van de Zoon dieren op het 
altaar moest offeren of in de naam van de Zoon moest bidden of naar de kerk gaan, maar 
hij zei: 'Daarom zult gij alles, wat gij doet, in de Naam des Zoons doen.' 
• Hoe kunnen wij dat: alles doen in de naam van de Zoon? 
• Kunnen we de wet van toewijding beter naleven als we alles in de naam van Jezus 
Christus doen? Hoe zie je dat dan? 
Jezus heeft gezegd dat er na zijn opstanding anders geofferd moest worden dan op de 
manier waarop Adam dat deed. 
Lees 3 Nephi 9:19-20. 
• Wat betekent dat: de Heer een 'gebroken hart en een verslagen geest offeren'? (Je oprecht 
willen bekeren en er nederig naar verlangen de wil van onze hemelse Vader te doen.) 
Laat door een van de jongevrouwen lezen: Leer en Verbonden 88:22. 

Leerkracht Leg uit: de wet van offerande en de wet van toewijding zijn celestiale wetten; als wij de 
celestiale heerlijkheid willen verkrijgen, moeten wij die wetten naleven. 
De wet van offerande en de wet van toewijding eisen veel van ons. Er wordt soms van ons 
vereist dat we onze verlangens, energie, tijd of materiële middelen opofferen om het 
koninkrijk van onze Vader op aarde op te bouwen. Het zal soms moeilijk zijn om deze wet-
ten na te leven, maar naarmate we er meer van begrijpen en naarmate ons geloof groter 
wordt, zullen we gaan inzien hoe we gezegend zullen worden als we die wetten gehoorza-
men. 

Citaat De profeet Joseph Smith heeft gezegd: 'Een godsdienst die geen volledige opoffering van 
zijn aanhangers vergt, heeft nooit voldoende macht om hen het geloof te laten ontwikkelen 
dat zij nodig hebben voor het leven en het eeuwig heil. Al vanaf de eerste mens was het 
niet mogelijk om zonder opoffering van alle aardse goederen tot het soort geloof te komen 
waardoor de mens vreugde kon hebben in dit leven en in de verlossing. God heeft beschikt 
dat de mens alleen door dit offer de vreugde van het eeuwige leven kan ervaren. (Lectures 
on Faith, blz. 58) 

Opoffering en toewijding brengen vreugde in ons leven. 

Verhaal Vertel en bespreek het volgende verhaal dat verteld werd door een president van het oplei-
dingsinstituut voor zendelingen in Provo (Utah): 
'Ik denk nog weieens aan een jongeman die hier anderhalf jaar geleden bezig was zich 
voor te bereiden op een zending in Japan. Wij hadden met het kantoor voor kaartverkoop 
van de BYU geregeld dat alle zendelingen de laatste thuiswedstrijd van het voetbalteam 
zouden bijwonen. De plaatsen waren allemaal gereserveerd (...) en we maakten bekend dat 
alle zendelingen de volgende middag naar de wedstrijd mochten kijken. Deze jongeman 
kwam naar me toe en vroeg: "President Pinegar, moet ik morgen naar die wedstrijd?" 
'Ik dacht dat hij ziek was. Ik vroeg: "Wil je die wedstrijd niet zien?" 
'Hij zei: "U moest eens weten hoe graag ik zou gaan! Op de middelbare school heb ik zelf 
twee jaar in het voetbalteam gespeeld. Maar toen ik naar het opleidingsinstituut ging, heb 
ik me voorgenomen dat ik alle zendelirigenlessen in het Japans zou leren. Als ik morgen 
naar die wedstrijd ga, krijg ik dat niet voor elkaar." 
'Natuurlijk kreeg hij toestemming om op het instituut te blijven studeren. 
'Een paar weken later zag ik hem weer. Het was vijf dagen voor zijn vertrek naar Japan. In 
het cafetaria kwam hij naar me toe en zei: "President Pinegar, weet u nog wie ik ben? Ik 
ben de zendeling die niet naar die voetbalwedstrijd ging omdat ik de zendelingenlessen uit 
mijn hoofd wilde leren. Vandaag moet ik bij mijn leraar de achtste les uit mijn hoofd 
opzeggen. Ik moet u toch nog even vertellen wat er op die dag, toen ik niet naar die wed-
strijd ging kijken, gebeurd is. Tot dan toe was het me gelukt om twintig regels Japans uit 
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mijn hoofd te leren. Op die bewuste dag, de dag die ik opofferde (ik vond het echt een 
offer), heb ik honderdtwintig regels uit mijn hoofd geleerd. Vanaf die tijd is het steeds beter 
gegaan en vandaag heb ik een proefwerk over de achtste les." ' (Max L. Pinegar, Speeches of 
the Year 1979, blz. 55-56.) 

• Het offer van deze jongeman had vreugde en zegeningen in zijn leven tot gevolg. Hoe 
kwam dat? 

Verhaal Vertel en bespreek het volgende verhaal over de zegeningen die leden van de kerk ontvin-
gen toen zij iets opofferden. 
In 1846 werden de leden van de kerk door een woedende menigte uit Nauvoo (Illinois) 
verdreven. Er waren echter honderden heiligen die niet meekonden. Ze waren te arm om 
te kopen wat ze onderweg nodig zouden hebben, of ze waren te ziek. Later in datzelfde 
jaar werden deze mensen echter ook gedwongen om weg te trekken. Zij hadden weinig 
bezittingen. Ze sloegen in het koude, regenachtige weer zo goed mogelijk een kamp op. Ze 
hadden onvoldoende voedsel, kleding en beschutting. Er waren veel zieken en ze waren 
verstoken van het allernoodzakelijkste. 

In die tijd van gebrek zoigde de Heer voor een wonder voor de noodlijdende heiligen. In 
een kilometerslange strook langs de oever van de rivier waar ze hun kamp hadden opge-
zet, vielen er grote aantallen kwartels neer. De vogels leken uitgeput en zelfs de kinderen 
konden ze met hun handen oppakken. Er werden duizenden vogels gevangen en de zieke 
en arme mensen konden worden gevoed. 
Kort daarna gebeurde er nog een wonder. Brigham Young hoorde in welke toestand deze 
heiligen verkeerden en hij stelde hulptroepen samen die tenten en voorraden aanvoerden 
en die ze bij de andere leden van de kerk brachten. Er waren veel mensen die vrijwillig 
grote offers brachten, en de noodlijdende heiligen vonden al gauw hun toevlucht bij hun 
vrienden. (Comprehensive History of the Church, deel 3, blz. 134-136.) 
• Welke offers hebben de heiligen in die eerste periode van de kerk gebracht? Hoe werden 
ze door de Heer gezegend? 

Praktijkgevallen Kies uit de volgende gevallen wat u het meest geschikt lijkt voor uw klas. Lees ieder geval 
en bespreking voor, en bespreek daama de volgende vragen. (Schrijf de vragen vóór de les op het bord.) 

• Hoe zou een jongevrouw zich in deze situatie voelen? 
• Welk offer zou zij kunnen brengen? 
• Welke uitwerking zal dat offer hebben op haarzelf en op anderen? 

Zorg er ervoor dat de jongevrouwen begrijpen dat ze, als ze proberen de wet van toewij-
ding en offerande na te leven, zullen leren om onzelfzuchtig en constructief om te gaan met 
frustratie, verwarring en ongeduld, maar ook met zaken als tijd, talenten en geld. 
1. Marthe is een bekeerlinge. Ze gaat binnenkort trouwen en ze wil een tempelhuwelijk 

sluiten. Haar ouders zijn geen lid van de kerk en dringen er bij haar op aan om het 
huwelijk elders te sluiten, zodat zij er ook bij aanwezig kunnen zijn. Ze beschuldigen 
haar van egoïsme omdat ze geen rekening houdt met hun wensen. 

2. Carla is een van de beste leerlingen op school. Nadat haar school kampioen was gewor-
den in een landelijke wedstrijd, kreeg ze een uitnodiging voor een groot feest. Toen er 
alcoholische dranken werden geserveerd, drongen Carla's vriendinnen er bij haar op aan 
om 'voor deze keer' mee te drinken. 

3. Joke en Michiel waren allebei zeventien toen ze voor het eerst met elkaar uitgingen. Ze 
maakten zich zorgen over hun gevoelens voor elkaar, omdat ze allebei wilden dat 
Michiel op zending zou gaan. 

4. Els kreeg na haar eindexamen de kans om naar het buitenland te gaan, een kans die zich 
waarschijnlijk nooit meer zou voordoen. Toen riep haar bisschop haar om op zending te 
gaan. 

5. Annemarie was dol op zeilen, maar in haar omgeving was er niet zoveel water. Op een 
zondagmorgen werd ze door Peter gebeld. Hij nodigde haar uit om samen met hem naar 
een meer te gaan en daar een zeilboot te huren. 

6. Mevrouw Mahler was oud en eenzaam. Als ze de kans kreeg kon ze urenlang praten, 
zonder onderbreking. Ze kwam Emmy op straat tegen en begon tegen haar te praten 
over haar neef in Hamburg. Emmy wilde graag naar huis om te eten. 
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7. Jantien had een afspraak met de bisschop om tien over zeven en ze was er al om zeven 
uur. De bisschop was met iemand anders in gesprek. Om acht uur zat Jantien nog steeds 
te wachten. 

8. Karolien hield veel van muziek, dansen, kleine meisjes en roze bloemen. De bisschop 
vroeg haar of ze les wilde geven in het jeugdwerk, in een klas die voornamelijk uit jon-
gens bestond. 

9. Diana had zeven uur op school gezeten en vier uur in een supermarkt gewerkt. Toen ze 
thuis kwam ging ze eten, ze hielp met de afwas, studeerde twee uur en trok toen haar 
nachthemd aan. Ze keek even naar de Schriften die op haar tafel lagen. Ze wilde er wel 
in lezen, maar ze was eig uitgeput en ze verlangde naar haar bed. 

Tot slot 
Leg uit: Koning Benjamin heeft in zijn toespraak tot de Nephieten de wet van offerande en 
toewijding uitgebreid behandeld. Hij heeft ze in één zin samengevat: 'Gij [staat] voor eeu-
wig bij uw hemelse Vader in de schuld om Hem alles te geven, wat gij hebt en zijt.' 
(Mosiah 2:34.) 
Geef iedere jongevrouw een kaartje waar bovenstaande tekst op staat. Stel voor dat ze het 
eigens bewaart waar ze iedere dag herinnerd wordt aan de wet van toewijding en de wet 
van offerande. 

Leerkracht 

Kaartje 
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Les 10 Een verandering van hart 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen wat een verandering van hart inhoudt en ernaar blijven 
streven. 

VOORBEREIDING 1. Bereid u erop voor te vertellen hoe Alma een verandering van hart onderging, of vraag 
een van de jongevrouwen het te doen. Het verhaal staat in Mosiah 27 en Alma 36. 

2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Bespreking 

Leerkracht 

Tekstbespreking 

Een verandering van hart is nodig om te worden zoals God is 

Ter inleiding van de les kunt u de volgende vragen stellen: 
• Ken je mensen die gedoopt zijn en sterke, moedige kerkleden geworden zijn? Ken je 
mensen die gedoopt zijn en een tijdje later inactief werden? 
• Ken je mensen die al hun hele leven lid van de kerk zijn en niet moedig zijn in het nale-
ven van de geboden en het dienen van de Heer? 
Leg uit dat al die mensen gedoopt zijn en lid zijn van de kerk. 
• Wat is het verschil tussen de mensen die God toegewijd en vol liefde dienen en degenen 
die inactief en onverschillig worden? Geef de jongevrouwen de gelegenheid hierover te 
praten. 

Leg uit: In de Schriften is een naam te vinden voor iets wat een belangrijke oorzaak is van 
het verschil tussen moedige en onverschillige leden van de kerk. Het wordt genoemd: ver-
andering van hart. 

Leg uit: het hart is het symbool geworden van een aantal van onze belangrijkste gedachten 
en gevoelens. Vraag de jongevrouwen er een aantal te noemen. Waarschijnlijk zullen ze 
noemen: liefde, tederheid, toewijding, vertrouwen, moed. 

• Over welke verandering gaat het volgens jou, als er in de Schriften sprake is van een 
verandering van hart? Laat het bespreken. 

Zorg ervoor dat de jongevrouwen begrijpen dat een verandering van hart inhoudt, dat je 
leven een totale verandering ondergaat: je gedachten, je gevoelens, je verlangens en je 
daden, alles waar het hart een symbool van is. Je geeft je liefde, je toewijding en je talenten 
aan de Heer en je wilt alleen de Heer dienen. 

De Heer sprak over deze verandering toen Hij gebood: 'Ziet toe, dat gij Hem (de Heer) 
met geheel uw hart, macht, verstand en sterkte dient' (LV 4:2). 
Laat door een van de jongevrouwen Mosiah 3:19 lezen. 
• Wat staat er in deze tekst over een verandering van hart? Laat de jongevrouwen hierover 
praten. 

Leg uit: in deze tekst wordt gesproken over de verandering die iemand kan ondergaan. De 
natuurlijke mens is iemand die zich drukker maakt over wereldse zaken dan over God. Als 
we de dingen doen die in dit vers beschreven worden, zoals geloven in de verzoening, 
zachtmoedig en nederig zijn, dan kunnen we heiligen worden. 

• Waarom moet iemand volgens jou een verandering van hart ondergaan voordat hij kan 
worden zoals God? 

Leg uit: als je niet je hele leven aan de Heer toewijdt zal je niet het geloof, de liefde en de 
moed krijgen waardoor je het celestiale koninkrijk waardig wordt. Verandering van hart is 
een noodzakelijke stap in het proces waarin we worden zoals God. 
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In de Schriften staat hoe ons hart kan veranderen 
Tekstbespreking Leg uit: het Boek van Mormon geeft een verslag van de toespraak van koning Benjamin die 

hij tot zijn volk richtte toen hij wist dat hij spoedig zou sterven. Hij vertelde zijn volk over 
de verzoening en de noodzaak tot bekering. Het was zo'n krachtige toespraak dat alle men-
sen die het hoorden een verandering van hart ondergingen. Als wij bestuderen wat hij de 
mensen vertelde en hoe de mensen erop reageerden, kunnen we te weten komen wat wij 
moeten doen om een verandering van hart te ondergaan. 
Laat Mosiah 4:1-2 lezen. 
• wat was het grote verlangen van deze mensen, toen zij de woorden van koning Benjamin 
hadden gehoord? (Ze wilden zich bekeren en vergeving ontvangen door de verzoening van 
Christus.) 

• Laat een jongevrouw lezen wat koning Benjamin zei toen hij merkte dat de mensen zich 
gingen bekeren. Dit staat in Mosiah 4:6-7. 
• Wat moesten de mensen volgens koning Benjamin doen om zalig te worden? (Meer te 
weten komen over God en de verzoening, vertrouwen hebben in de Heer, ijverig de gebo-
den onderhouden en getrouw blijven tot het einde van hun leven.) 
Koning Benjamin vroeg de mensen of ze geloofden wat hij zei en of ze op de Heer wilden 
vertrouwen en hun hele leven trouw wilden blijven. Laat de jongevrouwen in Mosiah 5:2,5 
lezen wat het antwoord van de mensen was. Leg uit: het grootste verlangen van deze men-
sen was nu: zich erop toe te leggen God levenslang te dienen. 

Herhaling Herhaal met de jongevrouwen welke stappen deze mensen namen om hun hart en hun 
leven te veranderen: 
1. Van koning Benjamin hoorden zij over Christus en zijn geboden. 
2. Ze hadden geloof in Christus en in de macht van zijn verzoening en ze wilden zich van 

hun zonden bekeren. 
3. Door de genade van de Heer ontvingen ze vergeving en ze vonden vrede en vreugde. 
4. Ze sloten een verbond dat ze de geboden zouden onderhouden en voor de rest van hun 

leven het goede zouden doen. 
Leg uit: om ons hart en ons leven te veranderen en dusdanig te leven dat we met God in 
harmonie zijn, kunnen wij deze stappen ook ondernemen. 

Een verandering van hart kan snel of geleidelijk plaats vinden 
Leg uit: de verandering van het hart en het leven van het volk van koning Benjamin vond 
snel plaats, maar bij veel mensen is het een geleidelijk proces. Ze doen hetzelfde als het 
volk van koning Benjamin, maar doen er hun hele leven over. 
• Zijn jullie op de hoogte van de verzoening door Christus en zijn geboden? Waar hebben 
jullie dat geleerd? 
• Heeft een van jullie zich wel eens van een zonde bekeerd en gevoeld dat de Heer je ver-
geven had? Vraag de jongevrouwen of zij iets willen vertellen wat zij toen gevoeld hebben. 
• Hebben jullie ooit iets willen doen waarvan je wist dat het verkeerd was, en het toen niet 
gedaan omdat je de Heer wilde gehoorzamen? Vraag de jongevrouwen weer of ze daar iets 
over willen vertellen. Misschien wilt u een eigen ervaring vertellen. 

Leg uit: als je zoiets hebt meegemaakt, weet je een beetje wat een verandering van hart 
inhoudt. Vertel ze dat ze eraan moeten werken meer geloof te hebben in de verzoening en 
dat ze de geboden steeds beter moeten gehoorzamen. Dan zullen ze langzamerhand, net 
als het volk van koning Benjamin, merken, dat ze geen verlangen meer hebben om verkeer-
de dingen te doen. Ze zullen alleen maar de Heer willen gehoorzamen en hun naasten die-
nen. 

Verhaal uit de Schriften Vertel het verhaal van Alma die een verandering van hart onderging, of laat het door een 
van de jongevrouwen vertellen. Het verhaal staat in Mosiah 27 en Alma 36. 
Na het verhaal laat u de jongevrouwen Alma 36:18-21 lezen. Leg uit dat Alma er zelf ach-
ter kwam dat bekering en toewijding aan de Heer je vreugde kunnen geven. 

Leerkracht en 
bespreking 
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Geef uw getuigenis van het feit dat bekering en gehoorzaamheid aan de geboden je de 
grootste vreugde in je leven geeft. 

Tot slot 

Citaat Leg uit: in de Schriften wordt een verandering van hart soms genoemd: wedergeboren wor-
den. President David O. McKay heeft verteld over een ervaring waardoor hij begreep hoe 
belangrijk het is dat je je hart en je leven verandert: 
Ik (...) viel in slaap en zag in een visioen iets oneindig verhevens. In de verte zag ik een 
prachtige witte stad liggen. Hij was wel ver weg, maar toch kon ik zien dat er aan de 
bomen heerlijke vruchten hingen, dat er struiken stonden met prachtig gekleurde bladeren 
en bloemen die uitbundig stonden te bloeien. Het leek of de heldere hemel die schitterende 
kleurnuances weerkaatste. Toen zag ik dat een grote menigte de stad naderde. Iedereen 
droeg een wit, loshangend gewaad en een witte hoofdtooi. Onmiddellijk werd mijn aan-
dacht getrokken door hun Leider, en hoewel ik alleen zijn profiel zag herkende ik hem 
direct als mijn Heiland! De glans van zijn gelaat was heerlijk om te zien. Er ging een verhe-
ven, goddelijke vrede van Hem uit. 

'De stad, zo begreep ik, was de zijne. Het was de Eeuwige Stad en de mensen die Hem 
volgden zouden daar in vrede en eeuwig geluk verblijven. 
'Maar wie waren het? 
'Alsof de Heiland mijn gedachten had gelezen, antwoordde Hij, terwijl Hij wees naar een 
halve cirkel die boven hen verscheen en waarop in gouden letters stond geschreven: 
' "Dit zijn degenen die de wereld hebben overwonnen, die waarlijk wedergeboren zijn!" 
(Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, blz. 102). 

Toepassing van de les 

Stel de jongevrouwen voor dat ze de hoofdstukken 2 tot en met 5 uit Mosiah lezen, zodat 
ze beter zullen begrijpen wat een verandering van hart inhoudt. 
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De Schriften bestuderen Les 

10 

DOEL Iedere jongevrouw zal leren hoe de Schriften in haar leven meer betekenis kunnen krijgen. 

VOORBEREIDING Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA De Schriften kunnen ons leiden en ons helpen onze dagelijkse problemen het hoofd te 

bieden 
Verhaal Geef een inleiding op de les door het volgende verhaal te vertellen: 

'Een paar jaar geleden vertelde de president van de Zweedse Zending mij over een boo-
treis naar Finland waarbij hij tussen een aantal kleine eilandjes door moest varen. Terwijl 
hij toekeek toen het schip het zeegat uitvoer, zag hij hoe de stuurman zigzaggend tussen 
de eilandjes doorvoer. Hij vroeg zich af: "Waarom laat hij ons dat interessante eiland daar-
ginds niet zien, in plaats van die kale toestand hier?" 

'Hij vertelde: "Toen ik daar zo zat te kijken en me afvroeg waarom hij die koers aanhield, 
zag ik iets wat leek op een paar bezemstelen die op het water dobberden. Toen realiseerde 
ik me dat men daarmee de veiligste koers op dit water had uitgezet en dat dit wegwijzers 
waren om ons veilig door dit gebied te loodsen." 
'Toen legde hij uit welke les we daaruit konden leren: "Zo hebben Gods dienstknechten 
voor ons de veiligste koers uitgezet. Hij staat in het evangelie van Jezus Christus. Die koers 
is net zo duidelijk als de koers die op die gevaarlijke zee was uitgezet." (Ensign, december 
1972, blz. 3.) 

Bespreking Vraag de jongevrouwen na te denken op welke manier ze door de Schriften geleid kunnen 
worden op de veilige en rechtstreekse koers naar hun hemelse Vader. Leid de bespreking 
zo, dat ze tot de volgende conclusies komen: 
1. Door de Schriften leren we onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus kennen 

(zie Johannes 17:3). 
2. Door het lezen van de Schriften krijgen we een getuigenis van Jezus Christus en zijn 

evangelie. 
3. Wij kunnen van Christus^ voorbeeld leren. (Vraag de jongevrouwen, als de tijd het toe-

laat, een aantal gebeurtenissen uit het leven van Jezus te noemen, waaraan zij een voor-
beeld hebben genomen.) 

4. Wij kunnen leren van de voorbeelden van de profeten en andere mensen waarover in de 
Schriften geschreven staat. 

5. In de Schriften staat alles wat we moeten weten en doen om in de tegenwoordigheid van 
onze hemelse Vader terug te keren (zie 2 Timoteüs 3:15-16; LV 33:16). 

6. Uit de Schriften kunnen wij inspiratie en troost putten, waardoor we onze dagelijkse pro-
blemen aankunnen. 

• Weet je hoe je in de Schriften antwoord kunt vinden op je dagelijkse problemen? Op wel-
ke manier heb je daarvoor de Schriften gebruikt? 
• Heb je een lievelingstekst die je tot steun is geweest bij bepaalde moeilijkheden in je 
leven? 
Leg uit dat jullie samen gaan kijken hoe je in de Schriften antwoorden kunt vinden. 
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Leg de volgende praktijkgevallen aan de klas voor. Geef na ieder geval een paar minuten 
tijd om in de Schriften te zoeken naar een antwoord waardoor het probleem gemakkelijker 
opgelost kan worden. Het kan nodig zijn een korte instructie te geven over het gebruik van 
de lijst van onderwerpen en de inhoudsopgave, om toepasselijke teksten te kunnen vinden. 
Laat de jongevrouwen aan de klas vertellen wat ze gevonden hebben. U zou ze voor deze 
activiteit in groepjes kunnen laten werken. 

Praktijkgeval 1 
Anneke had moeite met haar geloof in de kracht van het gebed. Ze had het gevoel dat ze 
geen antwoord kreeg op haar gebeden en ze begon te twijfelen aan de dingen die ze als 
kind wel geloofd had. Haar lerares van de jongevrouwen vroeg haar een boekje over het 
gebed te maken en daarbij alleen de Schriften te gebruiken. Zoek teksten waarvan je denkt 
dat ze haar kunnen helpen haar geloof in het gebed terug te vinden. 
Praktijkgeval 2 
Maigot wist dat Hans, haar broertje van veertien, steeds vaker tegen zijn ouders loog over 
waar hij naar toe ging en wat hij uitvoerde. Maigot had geprobeerd er met hem over te 
praten, maar daar was hij alleen maar boos over geworden. Hij bleef erbij dat een klein 
leugentje geen kwaad kon. Hij wilde alleen maar langer bij zijn vrienden zijn. De vader 
van Maigot had haar opdracht gegeven om de volgende maandag tijdens de gezinsavond 
een les te geven. Ze besloot eerlijkheid als onderwerp te nemen. Zoek teksten die Margot 
zou kunnen gebruiken om haar broer te laten zien hoe belangrijk eerlijkheid is. 
Praktijkgeval 3 
De moeder van Sara was aan kanker gestorven. Sara was ontzettend verdrietig. Waarom 
had de Heer dit met haar lieve moeder laten gebeuren? Ze was zo goed, en nog zo jong. 
Het gezin had vurig gebeden dat ze zou genezen en de bisschop had haar vader geholpen 
bij de zalving. Ga uit van de sleutelwoorden dood en opstanding. Welke teksten kun je vin-
den om Sara te troosten? 

We kunnen ervoor zorgen dat de Schriften in ons leven meer betekenis krijgen 
Bordbespreking Leg uit dat we de Schriften op veel manieren kunnen bestuderen. Antwoorden zoeken op 

bepaalde problemen is slechts één manier. Vraag de jongevrouwen manieren te noemen 
waarop je de Schriften kunt bestuderen. U kunt de antwoorden op het bord zetten. Ant-
woorden kunnen zijn: 

1. We kunnen ze van het begin tot het einde doorlezen. 
2. We kunnen een onderwerp kiezen, waarbij we gebruik maken van de inhoudsopgave, 

een lijst van onderwerpen, voetnoten of het boek Evangeliebeginselen. 
3. We kunnen de lessen van de zondagsschool of het seminarie gebruiken. 

4. We kunnen een lijst samenstellen van speciale teksten waar we ons door gesteund en 
geïnspireerd voelen, en die teksten uit het hoofd leren. (De teksten die je voor het semi-
narie moet kennen vormen een goed begin.) 

5. We kunnen op zoek gaan naar het antwoord op een bepaald probleem of een bepaalde 
behoefte. 

Leg uit dat geen van deze manieren de beste is. Iedere jongevrouw moet zelf beslissen wat 
voor haar het beste werkt. 
• Waardoor worden mensen van het dagelijks lezen in de Schriften afgehouden? 
• Wat kunnen we doen om deze obstakels te overwinnen? 

Citaat Ouderling Carlos E. Asay heeft ons aangeraden de tijd die we aan Schriftstudie besteden, 
te beschouwen als een persoonlijk gesprek met de Heer. Hij heeft gezegd: 
'Ik vrees, dat velen van ons zich van de ene dag naar de andere haasten en de heilige 
Schriften voor gezien houden. We doen ons best afspraken met doktoren, advocaten en 
zakenlieden na te komen, maar we zien er geen been in onze afspraken met de Godheid — 
onze Schriftstudie — uit te stellen. Geen wonder dat we een armzalige ziel ontwikkelen en 
de richting van ons leven uit het oog verliezen. Hoeveel beter zou het zijn als we vijftien 
tot twintig minuten zouden reserveren voor het lezen van de Schriften en ons daar ook aan 
hielden. Zulke gesprekken met de Godheid zouden ons in staat stellen zijn stem te herken-
nen en leiding te ontvangen in alles wat ons bezig houdt. We moeten tot God opzien door 
middel van de Schriften.' (Ensign, november 1978, blz. 53-54.) 

Activiteit met de 
Schriften en praktijk-
gevallen 
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Bespreking • Hoe zou het komen dat je, als je de raad van ouderling Asay opvolgt, bij het bestuderen 
van de Schriften meer in harmonie met de Geest kunt zijn? 
• Waarom is het zo belangrijk om voor het bestuderen van de Schriften een vaste tijd aan 
te houden? 
• Waarom is het onregelmatig bestuderen van de Schriften waarschijnlijk minder bevredi-
gend dan wanneer je dat regelmatig doet? 

Verhaal Om de jongevrouwen te laten inzien dat toegewijde Schriftstudie belangrijk is, kunt u het 
volgende, echt gebeurde verhaal vertellen: 
Sarah Pea Rich werd in 1835 lid van de kerk. Ze was toen zeventien. Ze woonde met haar 
familieleden in de staat Illinois. Twee mormoonse zendelingen waren in dat gebied aan het 
werk. Ze vertelden de familie van Sarah en hun buren over de profeet Joseph Smith en het 
Boek van Mormon dat vanaf gouden platen vertaald was. 
Sarah wilde het Boek van Mormon heel graag zien en ze vroeg het aan een van de zende-
lingen. Ze zei: 'Ik trok me in mijn kamer terug en de rest van die avond en het grootste 
deel van de nacht zat ik te lezen. Ik was echt verbaasd over wat er in stond. Het boek heeft 
een onvergetelijke indruk op me gemaakt.' 
De volgende ochtend gingen de zendelingen naar Kirtland (Ohio). Ze hadden diepe indruk 
gemaakt op het gezin Pea. Ze dachten dat ze de zendelingen nooit meer zouden zien. 
Sarah schreef: Toen ze zes weken weg waren, droomde ik over hen. Op vrijdagavond 
droomde ik dat ze de volgende avond vlak na zonsondergang naar ons huis zouden komen 
en dat ik ze zou zien lopen op de landweg voor ons huis.' 
De volgende morgen wilden haar vader en moeder naar de stad gaan. Sarah vroeg of ze 
vroeg terug wilden zijn, omdat ze zeker wist dat de zendelingen zouden komen. Haar 
vader moest lachen en zei dat ze niet goed bij haar hoofd was, omdat de zendelingen hon-
derden kilometers ver weg waren. Sarahtfs moeder en hij gingen toen snel naar de stad. 
Sarah begon voorbereidingen te treffen voor het bezoek van de zendelingen. 
Sarah schreef: Toen de dag vorderde keek ik af en toe de weg af of ik die mannen zag 
aankomen. En ja, net toen de zon onderging kreeg ik ze in het oog, precies zoals ik 
gedroomd had. Ik liep ze tegemoet en begroette ze. "Ik heb naar jullie uitgekeken", zei ik. 
"Hoezo?" zei een van hen, "had je gehoord dat we zouden komen?" "Nee," zei ik, "ik heb 
het vannacht gedroomd en ik wist zeker dat jullie hier zouden komen." "Nou," zei een van 
de zendelingen, "wij hebben gedroomd dat we hier weer naar toe moesten gaan, dat jij je 
zou laten dopen en dat we hier een gemeente moesten stichten." ' 
De ouders van Sarah kwamen uit de stad terug en waren stomverbaasd toen ze de zende-
lingen in hun huis aantroffen. De zendelingen hebben het gezin en hun buren het evangelie 
onderwezen. Ze bleven er totdat de gemeente uit zeventig leden bestond, waaronder ook 
Sarah, haar vader, moeder, en haar zusje. (Aangehaald in Charles Coulson Rich: Pioneer Buil-
der of the West, blz. 38-40.) 
• Wat vond Sarah volgens jou van het Boek van Mormon? 
• Als je denkt aan het bestuderen van de Schriften, wat leer je dan van haar ervaring? 

Tot slot 

Citaat Lees welk advies Ouderling Howard W. Hunter ons gegeven heeft: 
'Het staat vast dat iemand die elke dag de Schriften bestudeert, meer bereikt dan iemand 
die er de ene dag veel tijd aan besteedt en dan dagen voorbij laat gaan voordat hij verder 
gaat. We moeten niet alleen elke dag studeren, maar we moeten er een vaste tijd voor 
reserveren, waarop we ons erop kunnen concentreren zonder gestoord te worden (.. .) . 
'Een kwartier is niet lang, maar het is verbazingwekkend hoeveel klaarheid en kennis je 
krijgt door zoiets zinvols. Het is belangrijk dat we ons in onze studie door niets of nie-
mand laten storen.' (Conference Report, oktober 1979, blz. 91.) 

Getuigenis Vertel hoe belangrijk u het vindt om door middel van Schriftstudie een inniger relatie met 
de Heer op te bouwen. Geef de jongevrouwen de gelegenheid om ook uiting te geven aan 
hun gevoelens hierover. 
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Toepassing van de les 
Stel voor dat de jongevrouwen, als ze de Schriften nog niet regelmatig bestuderen, daar de 
komende week een begin mee maken. Laat iedere jongevrouw persoonlijk aan u verslag 
uitbrengen hoe het met haar schriftstudie gaat. 
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Dienstbetoon in de kerk Les 

10 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen hoe belangrijk het is om dienstbaar te zijn in de kerk en 
manieren vinden waarop ze dienstbaar kan zijn. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor iedere jongevrouw. 
2. Vraag een lid van de klas of ze wil vertellen over een persoonlijke ervaring met betrek-

king tot dienstbetoon in de kerk (zie het derde gedeelte van de les). 
2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Leerkracht 

Bordbespreking 

Leerkracht 
en bespreking 

Bordbespreking 

Verhaal 

Het is belangrijk dat we bereid zijn om dienstbaar te zijn in de kerk. 
Vertel de jongevrouwen hoeveel zegeningen u ontvangen heeft sinds u de kans kreeg deze 
klas te onderwijzen. Vertel ook over de opofferingen die u zich ervoor heeft moeten 
getroosten en hoe u beloond bent voor uw dienstbaarheid. Breng de jongevrouwen tot het 
inzicht dat dienstbetoon in de kerk een belangrijk onderdeel van uw leven is. 
Schrijf op het bord: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Stel dan de 
volgende vragen: 
• Van wie is de kerk waar wij toe behoren? (De kerk van Jezus Christus.) 
• Wie heeft bepaald hoe de kerk georganiseerd moest worden? (Jezus Christus. Hij heeft 
dat geopenbaard door middel van zijn profeten.) 
Leg uit dat de organisatie van onze kerk anders is dan die van de meeste andere kerken. 
Onze plaatselijke leiders zijn geen speciaal opgeleide mensen en hun functie is ook geen 
voltijdbaan. Het zijn leden van de kerk die hun tijd vrijwillig en onbetaald beschikbaar 
stellen. 
Wijs de jongevrouwen erop dat er in één wijk of gemeente heel wat mensen bij de organi-
satie betrokken zijn. Laat ze zoveel mogelijk verschillende functies noemen. Waarschijnlijk 
zullen ze noemen: bisschop of gemeentepresident, zijn raadgevers, administrateurs, presi-
denten van de hulporganisaties, secretaresses, leerkrachten in de hulporganisaties, huis-
bezoeksters, huisonderwijzers, klassepresidia, enzovoort. 
• Wat is volgens jou de reden dat de Heer zijn kerk zo georganiseerd heeft dat er zoveel 
mensen nodig zijn? Schrijf de antwoorden op het bord. 
De volgende antwoorden zijn mogelijk: 
1. Als er veel mensen bij betrokken zijn, kunnen ze meer mensen helpen. 
2. Als er mensen voor veel verschillende functies gevraagd worden, ontwikkelen ze talen-

ten die ze anders misschien nooit gebruikt zouden hebben. 
3. Als mensen gevraagd wordt anderen te helpen, leren ze hun naasten lief te hebben en te 

dienen. 
• Welke talenten zou een jongevrouw kunnen ontwikkelen als ze werd geroepen als presi-
dente van de klas voor jongevrouwen? Laat zoveel mogelijk talenten noemen. 
Vertel het volgende verhaal: 
Tanya uit Tasmanië, presidente van een jongevrouwenklas, had een duidelijk inzicht in 
haar verantwoordelijkheid als leidster van een groep jongeren in deze tijd. Nadat er een lid 
van het algemeen presidium van de jongevrouwen bij haar op bezoek geweest was, schreef 
ze: 
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'Na de eerste avond raakte ik werkelijk geïnspireerd en vervuld van de Heilige Geest. Ik 
kan me niet herinneren zoiets ooit eerder te hebben gevoeld. Ik ging die avond naar huis 
en vroeg mijn hemelse Vader om kracht en hulp, zodat de inactieve lauwermeisjes terug 
zouden komen. Die avond voelde ik dat er echt rust over me kwam. Toen ik u weer hoor-
de spreken, kreeg ik hetzelfde gevoel en ik besefte hoe machtig de Heilige Geest is en hoe 
wonderbaarlijk. Ik heb die meisjes meteen geschreven. Ik houd van de meisjes in de jonge-
vrouwenoiganisatie, want zij hebben dezelfde interesses als ik en ze streven dezelfde doe-
len na. Ik weet dat er een dag komt dat ik me tegenover de Heer moet verantwoorden, dus 
zal ik doorgaan en met mijn leiders samenwerken. Ik wil niet steunen op het getuigenis 
van iemand anders; door hard werken zal ik mijn eigen getuigenis krijgen.' (Ruth H. Funk, 
De Ster, januari 1978, blz. 19.) 

Bespreking • Op welke manier was Tanya een zegen voor de jongevrouwen in haar klas? 

• Op welke manier was Tanya's roeping een hulpmiddel om te leren van anderen te hou-
den en ze te dienen? 

Leg uit: hoewel dienstbetoon in de kerk een van de beste manieren is om anderen te die-
nen en als God te worden, dienen sommige mensen met tegenzin of helemaal niet. 
• Noem redenen waarom mensen niet willen dienen in de kerk. (Ze vinden het niet 
belangrijk; ze denken dat ze geen tijd of energie hebben; ze denken dat ze het niet kunnen.) 

Citaat Lees de volgende verklaring van ouderling Franklin D. Richards voor over het vervullen 
van een roeping in de kerk: 
'Voordat u een verzoek om te dienen afwijst, omdat u vindt dat u het te druk hebt, zoudt u 
( . . . ) het een en ander wat kunnen vereenvoudigen en opnieuw nagaan wat u echt belang-
rijk vindt. Ga opnieuw na wat uw prioriteiten zijn en denk aan uw verbonden met de 
Heer, waarin u beloofd hebt dat u royaal uw tijd, talenten en middelen zou geven voor de 
opbouw van het koninkrijk van God. 
'Als u uw leven vereenvoudigt door de belangrijkste dingen prioriteit te geven en de min-
der belangrijke activiteiten na te laten, zult u waarschijnlijk de tijd vinden om die kerkelijke 
functie te aanvaarden (.. .) . 

'Soms wordt ons gevraagd een kerkelijke roeping te aanvaarden waarvoor we onszelf niet 
bekwaam achten. Dan zijn we geneigd om uit angst nee te zeggen. Ik heb ontdekt dat het 
leven voor een groot deel bestaat uit een aaneenschakeling van opdrachten waarbij we niet 
het gevoel hebben erop voorbereid te zijn. Als we ze echter aanvaarden en ons deel doen, 
zegent de Heer ons met wijsheid die ons natuurlijke ik te boven gaat. In zo'n geval over-
treffen we onszelf. Zo groeien we, omdat we onze grenzen moeten verleggen. (New Era, 
maart 1977, blz. 11.) 

• Wat moeten we volgens ouderling Richards doen als we denken dat we het te druk 
hebben om te dienen? Of als we denken dat we niet bekwaam genoeg zijn? 

We kunnen dienstbaar zijn door andere kerkleden te helpen 
Bordbespreking Leg uit: behalve door het vervullen van een functie zijn er nog veel andere manieren waar-

op we in de kerk kunnen dienen. Die gelegenheid hebben we altijd. Laat een aantal manie-
ren noemen. Schrijf een lijst op het bord die met de volgende overeen komt: 
Onze tiende betalen. 
Vastengaven betalen. 
Meewerken aan projecten in het kader van de welzijnszorg. 
Diensten verlenen aan kerkleden waar we mee omgaan. 
Zendelingen steun geven door middel van geld, brieven en gebeden. 
Onderzoek doen voor onze familiegeschiedenis. 
Als we een tempelaanbeveling hebben kunnen we in de tempel werk doen voor de doden. 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over drie moedige jongemannen die leden van hun kerkge-
meenschap op een geweldige manier geholpen hebben. 
'In 1856 zaten meer dan duizend van onze mensen in grote moeilijkheden tijdens hun tocht 
naar de Salt Lake Valley. Als gevolg van een aantal ongelukkige omstandigheden waren ze 
laat vertrokken. Ze kwamen in het hoogland van Wyoming terecht in sneeuw en bittere 
kou. Hun toestand was hopeloos, en dagelijks stierven er mensen. 
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'President Brigham Young hoorde van hun toestand op het moment dat de algemene okto-
ber conferentie op het punt stond te beginnen. Hij riep onmiddellijk groepen mensen bij 
elkaar met wagens en voerlui en zoigde voor voorraden om die achter te laten bij de heili-
gen die zo in nood zaten. ( . . . ) 
Toen ze op 3 november bij de Sweetwater River aankwamen dreven er ijsschotsen in het 
ijskoude water. Na alles wat deze mensen in hun verzwakte toestand al doorgemaakt had-
den, leek het onmogelijk voor ze de rivier over te steken. Het leek erop dat ze de dood 
tegemoet gingen als ze zich in de ijskoude stroom zouden begeven. Mannen die voor die 
tijd sterk waren, zaten op de bevroren grond te huilen, net als de vrouwen en de kinderen. 
Veel mensen konden deze beproeving niet aan. 
'(. . .) Drie jongens van achttien jaar die bij de hulpploeg hoorden, brachten redding. Tot 
stomme verbazing van iedereen droegen zij bijna alle leden van de ongelukkige handkar-
rengroep door de besneeuwde rivier naar de overkant. Zij hadden zich zo ingespannen, en 
de weersomstandigheden waren zo slecht, dat ze een aantal jaren daarna alle drie aan de 
gevolgen ervan zijn gestorven. Toen president Brigham Young van deze heldhaftige daad 
hoorde, huilde hij als een kind en later heeft hij in het openbaar verklaard: "Alleen al door 
die daad zijn C. Allen Huntington, George W. Grant en David P. Kimball verzekerd van 
een eeuwige zaligheid in het celestiale koninkrijk van God en werelden zonder einde." ' 
(Solomon F. Kimball, Improvement Era, februari 1914, blz. 228.) 

'Let wel, deze jongens waren toen achttien jaar. ( . . . ) Zij waren grote helden, en ze hebben 
met hun gezondheid en hun leven een heilig offer gebracht om het leven te redden van de 
andere mensen die zij te hulp zijn geschoten.' (Gordon B. Hinckley, Conference Report, 
oktober 1981, blz. 59-60.) 

Bespreking • Hoe kwam het dat deze jongemannen tot zo'n groot offer bereid waren? 
• Wat leer je uit dit verhaal over dienstbetoon aan kerkleden waarmee je omgaat? 
(Zie Mosiah 2:17; Matteüs 25:34-40.) 

Nu is de tijd om ons voor te bereiden op dienstbetoon in de kerk 

Leerkracht Herinner de jongevrouwen aan de lange lijst van functies in hun wijk of gemeente die ze 
aan het begin van de les genoemd hebben. Leg ze uit dat zij in de komende jaren in een 
van die vele functies geroepen kunnen worden. 
• Welke vaardigheden zou een leerkracht in de zondagsschool nodig hebben? En een ZHV-
presidente? Laat de jongevrouwen hierop reageren. 
Leg uit dat de jongevrouwen zich nu moeten voorbereiden op de taak die de Heer voor 
hen in de kerk heeft. 

Citaat Lees de volgende uitspraak van ouderling M. Russell Ballard voor: 
'Hoe komen de namen van bisschoppen en ringpresidenten en algemene autoriteiten op in 
het hoofd van degenen die de verantwoordelijkheid dragen om deze mensen te roepen? 
( . . . ) Ik zal u vertellen wat ik denk. Ik geloof in openbaring - dat doet u ook - en ik geloof 
dat de Heer op dit moment bezig is u te leren kennen. Jullie, zendelingen, die bezig zijn 
met jullie voorbereiding op je zending, laat geen dag voorbij gaan zonder dat je de Heer 
laat zien dat je betrouwbaar en toegewijd bent en dat je aan zijn kant staat, want nu is Hij 
bezig de jongemannen en jongevrouwen van de kerk te leren kennen. ( . . . ) Iedere dag van 
je leven leert Hij je beter kennen. En als Hij je heeft gadegeslagen en als je, door je dienst-
betoon, hebt laten zien dat je in staat blijkt te zijn de juiste prioriteiten te stellen en dat je 
trouw bent, dan komt er een dag waarop er een nieuw hogeraadslid, een presidente voor 
de zustershulpvereniging of voor het jeugdwerk, een bisschop of een ringpresident nodig 
is. De Heer maakt dan aan de verantwoordelijke priesterschapsleider bekend dat je klaar 
staat, omdat je de beloften bent nagekomen die je al vóór je geboorte hebt gedaan. (De Ster, 
maart 1980, blz. 37-38.) 

• Wat kun je doen om de Heer elke dag te laten zien dat je betrouwbaar bent en aan Hem 
toegewijd? Laat deze vraag door de jongevrouwen bespreken. (Zie ook Jozua 24:15.) 

Activiteit Deel potloden en papier uit voor een korte klasse-activiteit. Vraag iedere jongevrouw twee 
of drie positieve eigenschappen op te schrijven van de jongevrouw die naast haar zit. Het 
moeten eigenschappen zijn die haar in staat zullen stellen op de juiste manier dienstbaar te 
zijn. Laat de jongevrouwen hun ideeën en inzichten aan elkaar vertellen. Vraag of ze hun 
aantekeningen willen geven aan degene over wie ze geschreven hebben. 
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Verslag en bespreking Vraag een van de jongevrouwen die een roeping heeft, te vertellen over de manier waarop 
ze door de bisschop of de gemeentepresident geroepen is, hoe ze zich toen voelde, hoe ze 
zich voorbereidt, hoe ze haar tijd indeelt en over de problemen en de positieve dingen die 
haar roeping met zich meebrengt. Als geen van de jongevrouwen in uw klas een roeping 
heeft, nodig dan een ander jong lid dat wel een roeping heeft uit om er iets over te vertel-
len. Of misschien kunt u zelf iets over uw ervaringen op dat punt vertellen. 

Tot slot 
Citaat Bespreek, dat jonge mensen misschien zeggen dat ze te jong zijn om de Heer te dienen. 

Een algemeen presidente van de jongevrouwen heeft een geruststellende uitspraak gedaan: 
'Het is heel natuurlijk om je zorgen te maken als je een [kerkelijke roeping] krijgt. De roe-
ping van jonge leiders was vroeger al de wil van de Heer. Hij heeft niet geaarzeld jonge lei-
ders te roepen voor zijn eeuwige doeleinden, ze te helpen bij hun voorbereiding en te zor-
gen dat ze hun nieuwe roeping gingen vervullen (. . .) . Tegenwoordig zijn er jonge leiders 
betrokken bij het spannende en heilige werk, namelijk het redden van zielen (. . .) . 

'Als de historische verslagen van de jeugdleiders van deze bedeling worden gelezen door 
degenen die hierna volgen, zouden ze wel eens kunnen lezen: "Zij werden door God geroe-
pen; ze waren buitengewoon jong; ze werden geleid door de Geest; ze droegen eikaars las-
ten; het waren dienstknechten van de Heer." ' (New Era, juni 1977, blz. 47-49). 

Toepassing van de les 
1. Vraag de jongevrouwen of ze willen opnoemen op welke manier ze op het ogenblik in 

de kerk dienstbaar zijn, de programma's van de kerk ondersteunen en kleine of grote 
roepingen in de kerk vervullen. Vraag ze te proberen één ding aan de lijst toe te voegen. 

2. Laat de jongevrouwen tot het besluit komen dat ze, als ze voor een kerkelijke functie 
geroepen worden, die zullen aanvaarden. 

3. Laat ze, alleen of in groepsverband, een aantal mensen in de wijk of gemeente uitkiezen, 
aan wie ze een brief gaan schrijven om ze te bedanken voor de tijd die ze in hun roeping 
steken en voor de inspanningen die ze zich daarvoor getroosten. 
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Dienstbetoon in de gemeenschap Les 10 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen hoe belangrijk het is om in de gemeenschap dienstbaar te 
zijn. 

VOORBEREIDING 1. Zoig voor een plaat van een bekende plek in uw omgeving. 
2. Naar keuze: zorg voor een kaart van uw stad, provincie of land. Knip hem in vier of 

meer stukken zodat het een puzzel wordt. Schrijf op de voorkant van ieder puzzelstuk 
de naam van een van de gebieden waarop je in de gemeenschap dienstbaar zou kunnen 
zijn. Zie de tekening hieronder. Dat zouden kunnen zijn: gezondheidszorg, maatschappe-
lijke hulpverlening, politiek, culturele aangelegenheden. Op de achterkant van elk puz-
zelstuk schrijft u een paar suggesties met betrekking tot dienstbetoon op dat gebied. Die 
informatie kunt u in uw buurt inwinnen. U kunt de suggesties gebruiken die in het der-
de gedeelte van de les genoemd worden en er een paar van uzelf aan toevoegen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Plaat en leerkracht Laat de foto van een bekende plek in uw omgeving zien. 

Leg uit: een gemeenschap bestaat uit een groep mensen die samen in een bepaald gebied 
wonen en veel gemeenschappelijke wetten, belangen en tradities hebben. Ieder lid heeft, 
ongeacht de grootte van die gemeenschap, invloed op de anderen die er wonen. Een jonge-
vrouw kan een positieve invloed hebben op de gemeenschap waartoe ze behoort door op 
de een of andere manier aan dienstbetoon te doen. 

Het is belangrijk dat jongevrouwen de gemeenschap dienen 

Bord en bespreking • Waarom is het volgens jou belangrijk dat heiligen der laatste dagen dienstbaar zijn in 
hun gemeenschap? Laat de jongevrouwen erover praten en schrijf hun antwoorden op het 
bord. 
De volgende ideeën kunnen daarbij naar voren worden gebracht: 
1. Er zijn veel mensen in een gemeenschap die hulp nodig hebben en die weinig mensen 

om zich heen hebben om ze die hulp te geven. 
2. Als we dienstbaar zijn in de gemeenschap, kunnen we de zegeningen van het evangelie 

delen met mensen die ze niet hebben. 
3. We willen dat onze gemeenschap een gezonde plek is voor het stichten van een gezin en 

wij kunnen veel doen aan het handhaven van hoge normen. 
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3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 



Bespreking • Welke groep in onze gemeenschap heeft hulp nodig? (Dat is afhankelijk van de gemeen-
schap waar je deel van uitmaakt, maar genoemd kunnen worden: ouderen die in een tehuis 
of alleen wonen en niet helemaal voor zichzelf kunnen zorgen, patiënten in ziekenhuizen, 
kinderen die niet goed verzorgd worden, vluchtelingen, lichamelijk en geestelijk gehandi-
capten.) 

Leg uit, dat de regering en sociale instellingen deze mensen meestal hulp verlenen, maar 
niet in alle behoeften kunnen voorzien. 

Verhaal Vertel het volgende, waar gebeurde verhaal: 

Linda was een jongevrouw uit de Verenigde Staten. Ze woonde in een stad ver van huis, in 
een flat en ze had gemerkt dat haar buren uit een ander land kwamen en niet goed Engels 
spraken. Ze voelde zich onzeker en zag er een beetje tegenop ze te ontmoeten, maar op een 
dag besloot ze dat ze iets moest bedenken om nader kennis te maken. Ze bakte een taart 
en bracht die naar de buren. Ze waren blij dat ze een vriendin hadden waarmee ze hun 
Engels konden oefenen. Ze nodigden haar uit om te komen eten en al gauw leerden ze 
elkaar goed kennen. 

Een van die buren was een twaalfjarige jongen die het op school heel moeilijk had omdat 
zijn Engels niet goed was. Linda bood aan om hem twee maal per week te komen helpen 
met lezen. De jongen werkte hard en al gauw waren Linda en hij zulke goede vrienden dat 
ze samen gingen zwemmen, naar de bioscoop gingen en andere dingen deden, waardoor 
hij zijn nieuwe vaderland beter leerde kennen. 

• Hoe vonden die jongen en dit gezin het volgens jou dat Linda ze hielp? 
Leg uit: als we dienstbaar zijn in de gemeenschap hebben we de gelegenheid de zegenin-
gen van het evangelie met anderen te delen. 

Citaat Ouderling L. Tom Perry heeft gezegd: 
'Wij zijn gezegend met het licht van het evangelie dat ons leven richting geeft. Door het 
bestuderen van de Schriften en ons inzicht daarin, kennen wij de wetten die de Heer ons 
gegeven heeft. Door die wetten moet ons aardse gedrag bepaald worden. Uit deze grote 
zegening komt voort dat we verplicht zijn een aandeel te leveren in de gemeenschap waar-
in we leven. In het dorp en de stad waar wij wonen, moeten we onze invloed aanwenden 
om de zedelijke normen veilig te stellen. Ik moedig u aan om u, daar waar u woont, in te 
zetten voor de verbetering van de zedelijke normen.' (Conference Report, april 1977, 
blz. 61.) 

Bespreking • Je werkt in een gemeenschap samen met mensen die geen lid van de kerk zijn. Hoe zou 
je kunnen zorgen dat ook zij de zegeningen van het evangelie ervaren? Moedig de jonge-
vrouwen aan zoveel mogelijk manieren te bedenken. 
Ze zouden kunnen noemen: een voorbeeld zijn in christelijk dienstbetoon, degenen met wie 
je samenwerkt aanmoedigen om hoge normen te hanteren, proberen een gelegenheid te 
vinden om met anderen over het evangelie en de zegeningen ervan te praten. 

Leg uit: als de jongevrouwen proberen dienstbaar te zijn in hun gemeenschap, zal dat ertoe 
bijdragen dat hun gemeenschap in de toekomst op een hoger niveau zal komen te staan. 
Eens zal het zelfs hun eigen kinderen ten goede kunnen komen. 

Wat is volgens jou de reden dat er veel mensen geen aandeel leveren in de gemeenschap? 
Laat de jongevrouwen diverse redenen noemen. 

Leg uit: we maken deel uit van een gezin, een kerk en een gemeenschap. Er wordt daarom 
vaak een beroep op ons gedaan. Het volgende citaat kan ons inzicht geven in de manier 
waarop we onze prioriteiten moeten stellen: 

Citaat 'Omdat heiligen der laatste dagen zich moeten inzetten voor het belang van de gemeen-
schap, moeten zij daarin een goed evenwicht zien te vinden. Hun gezin komt op de eerste 
plaats. Kerkelijke activiteiten moeten niet verwaarloosd worden. ( . . . ) 
'Als we onze tijd goed indelen, blijft er gewoonlijk wel tijd over om als burger betrokken te 
zijn bij de gemeenschap. Het zou kunnen betekenen dat we per week wat minder naar de 
televisie kijken of eens per maand een voetbalwedstrijd missen, maar het is het wel waard. 
Maar bovendien is het van vitaal belang als we willen zorgen dat we het evangelie in zijn 
geheel na kunnen leven en er de vreugde van ondervinden.' (Wendell J. Ashton, Ensign, 
december 1977, blz. 24-25.) 

• Wat zou je kunnen doen om ervoor te zorgen dat je meer tijd hebt om iets voor de 
gemeenschap te doen? 
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Les 32 

Activiteit 

Leerkracht 

Verhaal 

Verhaal 

Bespreking 

Jongevrouwen kunnen op veel manieren de gemeenschap dienen 
Leg uit, dat we op veel manieren dienstbaar kunnen zijn in onze gemeenschap. Deel de 
onderdelen uit van de kaart waarop u een lijst van mogelijke dienstverlenende activiteiten 
geschreven hebt. Vraag een jongevrouw om iedere lijst voor te lezen en er dingen aan toe 
te voegen als ze die kan bedenken. Vraag aan de andere leden van de klas of zij er nog iets 
aan toe kunnen voegen. Nadat de lijsten opgelezen zijn, laat u de jongevrouwen hun deel 
van de kaart op de goede plek aan de muur of op het prikbord hangen. 
Gezondheidszorg: Oudere mensen in je familie of in de buurt bezoeken; kleren maken en een 
maaltijd bereiden voor zieke mensen; iets doen voor zieke kinderen in het ziekenhuis of in 
je buurt; oudere mensen in een bejaardentehuis voorlezen; een bloemetje brengen aan 
patiënten die geen familieleden hebben; op bijzondere feestdagen iets doen voor zieke 
mensen. 
Politiek: Deel aan de buren informatie uit over plaatselijke aangelegenheden of kandidaten; 
bel mensen op om ze ertoe te brengen te gaan stemmen; woon vergaderingen bij waar 
plaatselijke aangelegenheden worden besproken. 
Maatschappelijke hulpverlening: Help met het organiseren of leiden van clubs waar de jeugd 
de gelegenheid krijgt bepaalde vaardigheden te ontwikkelen; leer naaien, koken en hand-
vaardigheden aan kinderen in een weeshuis of in een tehuis voor gehandicapten; help 
buitenlanders met de taal; lees een blinde voor. 
Culturele aangelegenheden: bied aan te helpen bij het verspreiden van programma's van 
toneelvoorstellingen of muziekuitvoeringen; treed op als gastvrouw tijdens een expositie; 
doe mee aan een toneeluitvoering, een koor, een orkest of werk mee aan publiciteit voor 
dergelijke zaken. 
Zeg tegen de jongevrouwen dat er op de voltooide kaart te zien is wat je voor je gemeen-
schap kunt doen. 
Vraag of er jongevrouwen zijn die iets aan dienstbetoon in hun gemeenschap hebben 
gedaan. Vertel over uw eigen ervaringen en vertel een van de volgende verhalen. 
De kleedkamer van het gemeentelijke zwembad zag er vreselijk uit. De muren waren be-
smeurd met lippenstift, de deuren van de kleedhokjes waren bekrast met initialen en 
namen, de gordijnen waren gescheurd en vuil. Er waren jongevrouwen in de stad die niet 
meer wilden gaan zwemmen omdat het gebouw er zo uitzag. De zweminstructeur stelde 
voor dat de jongevrouwen in de zomervakantie de kleedkamer van de vrouwen zouden 
opknappen. De jongevrouwen haalden onder de bezoekers geld op voor verf en nieuwe 
gordijnen. Ze schilderden de kleedkamer, hingen de nieuwe gordijnen op en ze maakten 
hangers voor planten die ze gekregen hadden. Die verbeteringen vielen zo op, dat de 
jongevrouwen veel complimentjes kregen. Zowel zijzelf als de andere bezoekers gingen 
weer met plezier zwemmen. 
De vriendin van een jongevrouw die vlak bij een universiteit woonde, vroeg haar of ze wil-
de helpen met het verspreiden van programma's van een aantal culturele activiteiten die 
gehouden zouden worden in de theaterzaal van de universiteit. Deze jongevrouw werd er 
niet voor betaald, maar als er een voorstelling begonnen was mocht zij op een lege plaats 
gaan zitten. Ze heeft veel prachtige muziek- en dansuitvoeringen en toneelstukken gezien. 
Daardoor is ze verschillende vormen van kunst gaan waarderen. 
Leg uit: hoewel je niet uit zelfzuchtige overwegingen iets voor een ander doet, vind je er 
zelf wel vaak baat bij, en maak je ook een persoonlijke groei door. Bespreek hoe dat komt. 
(Je ontwikkelt bepaalde talenten, je krijgt meer kennis van zaken en je gaat houden van de 
mensen die je helpt.) 

Tot slot 
Leerkracht Leg uit dat iedere jongevrouw zal moeten beslissen welke talenten en vaardigheden ze 

heeft en in hoeverre ze de gemeenschap daarmee kan dienen. Door haar dienstbetoon zal 
ze, door de normen die heiligen der laatste dagen hanteren, een positieve invloed op de 
gemeenschap kunnen uitoefenen. Daarbij zal ze dienstbetoon tot een gewoonte maken. 

Toepassing van de les 
1. Stel de jongevrouwen voor om na te gaan hoeveel tijd ze beschikbaar hebben om deel te 

nemen aan een dienstbetoonproject in hun gemeenschap. 
2. Doe als klas mee aan een dienstbetoonproject. 
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Een deugdzaam leven leiden 

Voor de leerkracht In iedere bedeling heeft de Heer, door middel van de Schriften en de profeten, zijn zedelij-
ke normen bekend gemaakt. Door het zedelijk verval in de wereld om ons heen is er een 
grote kloof ontstaan tussen datgene wat door de wereld als normaal wordt gezien en wat 
de goedkeuring van de Heer kan wegdragen. We moeten weten welke normen de Heer 
hanteert, om ze in ons leven te kunnen toepassen. 
Bij het geven van deze lessen zult u uw manier van lesgeven moeten aanpassen aan het 
niveau van de jongevrouwen. Een sterke band tussen leerkracht en jongevrouwen kan er 
vaak toe leiden dat er een informeel gesprek ontstaat over bepaalde vragen die ze hebben 
of over de verleidingen waarmee ze soms te maken krijgen. Als leerkracht dient u die vra-
gen op de juiste manier te beantwoorden en de jongevrouw naar haar ouders te verwijzen. 
Om erop voorbereid te zijn die vragen op de juiste manier te beantwoorden, is het goed 
om de brochure Voor de kracht van de jeugd zorgvuldig te lezen. Het boekje Leidraad voor 
ouders is ook een goede hulpbron. Het is samengesteld om ouders behulpzaam te zijn als 
zij met hun kinderen praten over lichamelijke intimiteiten en als zij hun kinderen willen 
helpen om ook met betrekking tot dat aspect het plan van de Heer te volgen. 

Denkt u er wel aan, dat alleen de bisschop tijdens een gesprek met de jongevrouw vragen 
stelt met betrekking tot kuisheid en zaken die de zedelijkheid betreffen. (Zie het Handboek 
jongevrouwenleidsters en het Handboek Melchizedekse-priesterschapsleiders.) Moedig de jonge-
vrouwen aan naar de bisschop te gaan als ze over deze dingen willen praten. 
Vertrouw tijdens deze lessen op de leiding van de Heilige Geest als u wilt weten wat u 
moet behandelen, op welke manier en wanneer dat het beste kan gebeuren. Als u bepaalde 
dingen bespreekt is het goed u te beperken tot wat ons door de profeten is geleerd en wat 
er in het lesmateriaal wordt behandeld. 
Het volgende is van belang als de film Een reine jeugd beschikbaar is. Deze film kan heel 
goed dienen als inleiding of slot van de lessen in deze afdeling. Een lesperiode is te kort 
om naast de les ook de film te draaien en te bespreken. Daarom kunt u beter een apart 
lesuur uittrekken voor het vertonen en bespreken ervan. 



Les 48 Ieder mens is goddelijk en eeuwig 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen dat ieder mens goddelijk en eeuwig is. 

VOORBEREIDING 1. De platen 13 en 14, Kinderen van verschillende nationaliteiten. U vindt deze plaat achter in 
het boek. 

2. Zoig voor een aantal handschoenen in verschillende soorten en van verschillende mate-
rialen. 

3. Maak voor iedere jongevrouw een lijst met de volgende tekstverwijzingen en de vraag 
die erbij gegeven wordt. 

1.1 Samuël 16:7 
2. Matteüs 25:40 
3. Romeinen 12:10 
4. Leer en Verbonden 18:10 

Als je weet wat de waarde van een ziel is, zou je dan iemand het gevoel willen geven dat 
hij of zij een waardeloos mens is? 
4. Nodig een moeder met haar baby in de les uit. Vraag de moeder om in een paar minu-

ten te vertellen hoe kostbaar haar kind voor haar is en wat een zegen het voor haar is 
om een van de kinderen van onze hemelse Vader te mogen opvoeden. 

5. Vraag een van de leden van de klas het verhaal te vertellen dat in het derde gedeelte van 
deze les staat. 

6. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

Ieder menselijk leven is eeuwig, heilig en goddelijk 
Laat de plaat zien met jongevrouwen uit allerlei landen. Vraag de leden van de klas uit 
welk land de personen op de plaat komen. De antwoorden zijn: plaat 1: Australië; plaat 2: 
Filippijnen; plaat 3: Japan; plaat 4: Verenigde Staten. 

Laat verschillende handschoenen zien. Handschoenen zijn er in diverse maten, kleuren, 
materialen en uit verschillende delen van de wereld. Elke handschoen heeft één belangrijk 
doel: het bekleden van een hand. Zonder een hand is de handschoen leven- en doelloos. 
De hand is te vergelijken met de menselijke geest. 

• Als de hand de geest van een persoon voorstelt, waarmee zou je dan de handschoen 
kunnen vergelijken? 

Trek verschillende handschoenen aan en vraag: 
• Welk verband kun je ontdekken tussen de plaat met die jongevrouwen en de hand-
schoenen? 

Leg uit dat het sterfelijk lichaam, dat door de handschoen wordt voorgesteld, wordt 
bewoond door de geest van een kind van God, de hand in dit geval. De omhulsels, onze 
stoffelijke lichamen, verschillen net zoveel van elkaar als de handschoenen, maar van bin-
nen zijn we allemaal eeuwige geestkinderen van onze hemelse Vader, en allemaal zijn we 
naar zijn beeld geschapen. (Zie: Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, blz. 230-237.) 
Laat nogmaals de plaat met de jongevrouwen zien. 
• Welke lichamelijke verschillen bestaan er tussen deze jongevrouwen? Schrijf de antwoor-
den op de linkerhelft van het bord. Erboven schrijft u: Verschillen. Antwoorden kunnen zijn: 
haar, ogen, huid, kleur, gelaatstrekken, kleding. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Plaat 

Aanschouwelijk 
onderwijs 

Bordbespreking 
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Bespreek dat mensen soms negatief reageren op anderen die cultureel, sociaal, lichamelijk 
en qua ras anders zijn. Laat de jongevrouwen vertellen hoe die reacties dan zijn en schrijf 
ze op de rechterhelft van het bord. Bovenaan schrijft u: Reacties op verschillen. Antwoorden 
kunnen zijn: discrimineren, uit de weg gaan, medelijden, angst, uitschelden, negeren. 
Leg uit dat wij vaak reageren op uiterlijke verschillen (de handschoen). Maar de eeuwige 
geest is oneindig veel waard. De manier waarop wij iemand behandelen moet gebaseerd 
zijn op de wetenschap dat iedereen, ongeacht ras of cultuur, goddelijk en eeuwig is. 

Verhaal Deel de lijstjes met de tekstverwijzingen en de vraag uit. Zie erop toe dat ieder lid van de 
klas de Schriften bij de hand heeft. Geef aan dat ze het lijstje bij zich moeten houden totdat 
u het verhaal verteld hebt. 
Angela hield het vel papier stevig in haar hand en liep in gedachten verzonken naar huis. 
De les die zuster Jansen gegeven had over de waarde van de ziel was niet zoveel anders 
geweest dan andere lessen. Maar ze had iets gezegd waardoor Angela zich schuldig was 
gaan voelen. 
Zuster Jansen had het gehad over kliekvorming: groepjes die andere mensen uitsloten. Ze 
had gezegd, dat het woord uitsluiten eigenlijk moest worden vervangen door insluiten, en 
ze had het gehad over het insluiten van minder-actieve mensen, verlegen mensen en dege-
nen die van een ander ras of een andere cultuur waren. Het had geklonken alsof zuster 
Jansen vond dat tieners van iedereen moesten houden. 
Zuster Jansen heeft natuurlijk Mary niet bedoeld, dacht Angela. Die was altijd zo stil en terug-
getrokken. En wist zuster Jansen niet dat Ingrid een buitenlandse was? Angela vroeg zich 
af of zuster Jansen gemerkt had dat ze met haar vriendinnen had staan giechelen om de 
kleren die Julia in de kerk aan had. Iedereen moest toch zijn eigen vriendinnen kunnen kie-
zen? Trouwens, er waren een paar jongevrouwen die waarschijnlijk niet eens aan de activi-
teiten in de kerk mee wilden doen. Waarom zouden we ze dan lastig vallen? dacht ze. 
Terwijl Angela er over liep te piekeren waarom ze zich in die les zo ongemakkelijk had 
gevoeld, werd ze zich bewust van het verkreukelde papiertje in haar hand. Dat waren de 
tekstverwijzingen en de vraag die zuster Jansen gesteld had. Die teksten waren heel duide-
lijk, en de vraag eiste een antwoord. 

Schriftlezing Vraag de jongevrouwen om nu de teksten op te zoeken en daarna de vraag te lezen. 
• Als je deze teksten leest, welk gevoel krijg je dan over je gedrag ten aanzien van ande-
ren? 
Leg uit, dat de Heer iedereen geschapen heeft. In de Schriften zegt Hij tegen ons dat al zijn 
kinderen goddelijk en eeuwig zijn, en Hij wil dat we van ze houden, ongeacht hun ras, 
cultuur of status. 

Onze geboorte is niet het begin van ons leven 
Leg uit: als een moeder een kind ter wereld brengt, krijgt een geestkind van God een ster-
felijk lichaam. Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: 
'Eerst zijn we geboren als geestkinderen van God, onze hemelse Vader. Een tijdlang hebben 
we bij hem geleefd. Ons leven is niet met dit sterfelijk bestaan begonnen. Deze sterfelijke 
sfeer is gewoon een verandering van toestand voor de eeuwige geest, die voor die tijd in 
de tegenwoordigheid van God, onze hemelse Vader had geleefd. Geboorte is een verande-
ring van toestand, een nieuwe manier van leven. (Ensign, april 1971, blz. 6.) 

Stel de moeder en de baby voor. Laat de moeder vertellen hoe dierbaar het kind voor haar 
is en wat een zegen ze het vindt dat ze een van de kinderen van onze hemelse Vader mag 
opvoeden. 
Leg uit: zo dierbaar als een baby voor zijn moeder is, zo is ieder mens voor onze hemelse 
Vader oneindig waardevol. 

Verhaal Wij moeten ervoor zorgen dat anderen merken dat we van ze houden en dat ze ons 
dierbaar zijn 

Laat de jongevrouw die u van tevoren de opdracht hebt gegeven, het volgende verhaal ver-
tellen over een seminarieleerkracht die ervoor zorgde dat er een wonder gebeurde. 

Citaat 

Moeder en baby 
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'Er zat eens een meisje in een seminarieklas dat hulpeloos en bijna hopeloos leek. Ik heb 
geprobeerd haar moed in te spreken en haar erbij te betrekken; ik merkte dat ze er ver-
schrikkelijk graag bij wilde horen en iets wilde doen. Maar als je haar vroeg om een ant-
woord te geven, om een gebed uit te spreken of een tekst voor te lezen, stond ze een tijdje 
te worstelen, dan begon ze te huilen en vervolgens ging ze weer zitten. Een deel van de 
klas voelde wel met haar mee, maar er waren ook een paar leerlingen die vaak heel 
vervelende dingen zeiden. 
'Ze kamde haar haar bijna nooit, ze had armoedige kleren aan en vaak droeg ze sokken die 
niet bij elkaar hoorden, of ze droeg helemaal geen sokken. Als zij een beetje vroeg in de 
klas zat, bleven de stoelen naast haar bijna altijd leeg. Als ze te laat de klas binnenkwam 
kon ze wel naast iemand zitten omdat dat de enige open plaats was. 
'Ik wist genoeg van haar achtergronden om te begrijpen waarom ze was zoals ze was. Haar 
moeder was weduwe en ze had bijna geen inkomen. 
'In de klas zat de voorzitter van de studentenvereniging en een meisje dat tot schoonheids-
koningin was uitgeroepen. Dat waren niet alleen hele knappe en intelligente leerlingen, 
maar ze hadden ook andere talenten en ze waren betrokken bij allerlei activiteiten. 
'Op een dag riep ik deze twee bij me in mijn kantoor en vroeg ze of ze voor een wonder 
wilden zorgen. Daar hadden ze wel belangstelling voor. Ik zei, dat sommige wonderen zich 
heel langzaam voltrokken, maar dat het dan toch wonderen waren. Toen hebben we samen 
even over dat bewuste meisje gepraat en ik gaf ze een opdracht. De jongen die voorzitter 
was, moest iedere keer als hij haar zag, tegen haar glimlachen en iets tegen haar zeggen. 
Dat was alles. Hij hoefde haar niet mee uit te vragen, hij hoefde geen gesprek met haar aan 
te knopen, hij hoefde geen speciale aandacht aan haar te besteden, hij hoefde alleen maar 
vriendelijk en bemoedigend iets te zeggen als: "Hoi, hoe gaat het?" 
'De schoonheidskoningin aanvaardde de opdracht om samen met het meisje naar het semi-
narie te lopen. Dat was alles. Ze hoefde geen vriendschap met haar te sluiten, ze hoefde 
alleen maar samen met haar van en naar de seminarieles te lopen. Ze zou zich gewoon een 
beetje haasten om haar in te halen of wat langzamer gaan lopen als ze de straat overstaken 
en gewoon een praatje maken. 
'Deze twee deden hun taak rustig maar enthousiast en ze spraken er met niemand over. 
Het duurde niet lang of het wonder begon. Op een dag merkte ik dat er iets aan het meisje 
veranderd was. Ik had bijna de hele les nodig om erachter te komen wat het was. En toen 
zag ik het. Ze had die dag haar haar gekamd. Dat was al heel wat! 
'In de maanden daama veranderde er steeds meer. Onze schoonheidskoningin sloot vriend-
schap met haar en ze praatten in die tijd veel met elkaar. Ze liep nooit alleen met haar, 
want haar andere vriendinnen waren er altijd bij. Op die manier kwamen er ook andere 
meisjes bij en al gauw was het desbetreffende meisje in die paar minuten omringd door de 
populairste meisjes van de school. 
'Er zouden heel wat interessante details over dit wonder te vertellen zijn. Ons muur-
bloempje veranderde, ze ging naar de universiteit, vond een goede baan, sloot een tempel-
huwelijk en iedereen de haar kende wilde niet geloven dat het vroeger zo'n lelijk eendje 
was.' (Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, blz. 149-150.) 

Bespreking • Waardoor onderging dit meisje zo'n grote verandering? 
• Hoe kan ieder van ons ervoor zorgen dat anderen zich bemind en gewaardeerd voelen? 
• Wat hebben de schoonheidskoningin en de voorzitter van de studentenvereniging vol-
gens jou geleerd over de waarde van de ziel? 

Tot slot 
Bespreking Bespreek de vraag die op het papiertje van de jongevrouwen staat. Leg uit: als je je best 

doet voor de mensen om je heen, kun je zorgen voor een wonder en geluk in het leven van 
die mensen. 

Toepassing van de les 
1. Vraag iedere jongevrouw vriendschap en liefde te geven aan iemand die een vriend 

nodig heeft. Vraag de komende weken steeds naar hun ervaringen hiermee. 
2. Als u een onderzoekster of een inactief lid in de klas hebt, kunt u overwegen de leden 

van de klas te vragen speciale aandacht aan dat meisje te schenken, waardoor ze zich 
meer bemind en waardevoller zal gaan voelen. 
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Oneerlijkheid vermijden Les 

48 

DOEL Iedere jongevrouw zal oneerlijkheid en de gevolgen ervan vermijden 

VOORBEREIDING Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Leerkracht 

Bespreking 

Citaat 

Er is ons gezegd dat we eerlijk moeten zijn 

• Hebben jullie wel eens een val of een strik gezien die gebruikt werd om dieren te van-
gen? Hoe zag hij eruit? 
Leg uit dat de mens eeuwenlang vallen, strikken en valkuilen heeft gebruikt om dieren te 
vangen en te doden. Satan gebruikt ook verschillende soorten vallen, strikken en valkuilen 
om ons te vangen en op den duur de invloed van de Heilige Geest in ons te doden. Een 
van zijn meest gebruikte vallen is oneerlijkheid. 

Vraag de jongevrouwen een paar van de vele vormen van oneerlijkheid te noemen. U kunt 
de antwoorden in een rijtje op de linkerkant van het bord schrijven. Antwoorden kunnen 
zijn: liegen, bedriegen, oplichten, je tijd niet goed gebruiken, verkeersregels overtreden, 
meer in je loonzakje krijgen dan je verdient, niet aan je financiële verplichtingen voldoen, 
niet de hele waarheid vertellen. 
Lees het volgende citaat van ouderling Gordon B. Hinckley: 'Op de berg Sinaï heeft de vin-
ger van de Heer op stenen tafelen geschreven: "Gij zult niet stelen" (Exodus 20:15), niets 
meer en niets minder. Dit gebod ging vergezeld van drie andere geboden, die allemaal met 
eerlijkheid te maken hadden: "Gij zult niet echtbreken." "Gij zult geen valse getuigenis 
spreken." "Gij zult niet begeren." (Exodus 20:14,16-17).' (Conference Report, april 1976, blz. 
91-92.) 

Leg uit dat eerlijkheid een van de meest fundamentele beginselen van het evangelie is. Veel 
mensen zeggen dat eerlijkheid het langst duurt. Maar eerlijkheid is meer: het is een geluk-
kige manier van leven. 

Bordbespreking 

Praktijkgevallen 
en bespreking 

Oneerlijkheid heeft veel negatieve gevolgen 
• Noem een aantal gevolgen van oneerlijkheid 
U kunt de antwoorden aan de rechterkant op het bord schrijven. 
Leg de jongevrouwen de volgende praktijkgevallen voor. Laat ze die één voor één met 
elkaar bespreken en zien wat in elk van de gevallen de gevolgen van oneerlijkheid zijn. 
Schrijf hun conclusies bij de lijst die rechts op het bord staat. 
Praktijkgeval 1 
Je woont ver van huis met een heel goede vriendin in een flat. Als zij vroeg of ze iets van 
je mocht lenen, heb je dat altijd goed gevonden. De laatste tijd heb je gemerkt dat ze onge-
vraagd dingen van jou gebruikt. Ze houdt ze lang bij zich en als je ze terugkrijgt, zijn ze 
vaak vuil en beschadigd. Welke invloed heeft dit op je relatie met je huisgenoot? Als jij 
zulke dingen zou doen, welke invloed zou dat dan hebben op de mening die anderen 
over jou hebben? 
Praktijkgeval 2 

Sandra heeft anderen over Carla horen roddelen. Ze wist dat het allemaal niet waar was, 
maar ze is niet voor Carla opgekomen. Kan je dit beschouwen als een vorm van oneerlijk-
heid? Als Sandra de leugens zou doorvertellen, wat zouden voor haar dan de gevolgen 
zijn? Welke gevolgen zou dat voor Carla hebben? Hoe zou Sandra zich voelen als ze de 
waarheid zou vertellen? 
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Praktijkgeval 3 
Het lijkt wel of de ouders van Betty nooit genoeg geld hebben om haar alles te geven wat 
ze wil hebben. Bijna iedere dag vraagt ze om iets nieuws wat ze bij iemand anders gezien 
heeft. Omdat haar ouders haar niet alles willen geven waar ze om vraagt, gaat ze manieren 
bedenken om die dingen zelf te bemachtigen. Hoe kan begeerte tot oneerlijkheid leiden? 
Wat zouden voor Betty de gevolgen kunnen zijn van haar hebzucht? 
Na het bespreken van deze praktijkgevallen zou er op het bord kunnen staan: 
Mensen vertrouwen je niet 
Je geweten stompt af 
Je verliest je goede naam 
Beschadigde relaties met gezinsleden en vrienden 
Inslijten van slechte gewoonten 
Verlies van respect 
De Heilige Geest gaat van je weg 
Je zelfrespect vermindert 
• Wie lijden eronder als je oneerlijk bent? Laat de jongevrouwen daar met elkaar over 
praten. 
Benadruk dat er veel mensen onder lijden, inclusief degene die oneerlijk is. 

Eerlijk zijn maakt je gelukkig 

Citaat Lees het volgende citaat van ouderling Howard W. Hunter voor: 
'Vaak halen we die tekst aan: 'De mensen zijn, opdat zij vreugde mogen hebben.' Er be-
staat vreugde die het gevolg is van eerlijkheid. Laat me jullie vertellen hoe dat in zijn werk 
gaat. Hierdoor kan je het gezelschap van de Meester en van de Heilige Geest hebben. Als je 
de wet van eerlijkheid overtreedt ontneem je jezelf twee grote zegeningen (...). Als wij de 
vreugde van het gezelschap van de Meester en van de Heilige Geest willen ervaren, moe-
ten we eerlijk zijn ten opzichte van onszelf, ten opzichte van God en ten opzichte van onze 
naasten. Als je dat doet, zal je echt vreugde voelen.' (New Era, februari 1978, blz. 5.) 
• Hoe komt het, dat we, als we eerlijk zijn, het gezelschap van de Heiland en de leiding 
van de Heilige Geest kunnen ontvangen? 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over een Afrikaanse jongevrouw die zowel zichzelf als anderen 
door haar eerlijkheid tot zegen was. 
'Vanmorgen vroeg ging ik naar het gemeentehuis in Dombo Tombo. Terwijl we in de rij 
stonden liet een vrouw een twintig-dollarbiljet vallen. Ik zag het gebeuren en zei het tegen 
haar. Ze raapte het op en zei: "Dank je wel." 
'Veel mensen die in de rij stonden, zeiden tegen me: "Jij bent gek! Dat is dom! Waarom heb 
je dat geld niet gehouden en gekocht wat je nodig had?" 
'Maar ik zei: "Nee, zoiets zal ik nooit doen, want ik ben een kind van God." 
'Toen de anderen wat gekalmeerd waren, zei een oude man die achter mij stond: "Ben je 
bij een kerk? Je lijkt me een goed meisje." 
'En ik zei: "Ja, ik ben lid van een kerk." 

'En hij zei: "Hoe heet jullie kerk?" 
'Ik zei: "Het is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Als u wilt, 
kunt u op dinsdagavond om half zes, of op zondag om half tien naar de Dombo Tombo 
zaal komen, dan zal ik op u wachten." 
'En de man zei: "Graag! Ik zal er zijn!" 
'Ik ben dus heel blij met wat ik vandaag gedaan heb.' (New Era, mei 1992, blz. 44.) 
• Hoe kwam het dat deze jongevrouw zichzelf tot zegen was? Hoe kwam het dat ze ande-
ren tot zegen was? 

Verhaal Vertel het volgende verhaal over hoe een van de leiders van de kerk in Zuid-Amerika leer-
de eerlijk te zijn: 
'Toen Ben Pantoja uit Santiago (Chili) zes jaar was, gingen zijn ouders in een nabijgelegen 
stad levensmiddelen voor hun gezin kopen. Toen ze weg waren, zei de achtjarige broer van 
Ben: "Laten we een ijsje gaan halen." 
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Verhalen van de 
jongevrouwen 
Vraag ter overweging 

'Ijs was namelijk een heel bijzondere traktatie voor Ben en zijn zusje Mercedes. Ze vroegen 
hun broer waar ze het geld vandaan moesten halen. Hij zei dat zijn vader gezegd had dat 
ze, als ze ergens trek in hadden, geld mochten pakken uit het kistje waar het huishoudgeld 
in bewaard werd. In zijn hart wist Ben wel, dat het niet waar was, maar het vooruitzicht 
van een ijsje maakte hem zo begerig dat hij niet meer duidelijk aanvoelde wat goed was. 
'Ze gingen hun ijsje kopen. Toen hun ouders thuiskwamen, wilde de moeder van Ben het 
geld dat ze van haar boodschappen op de markt had overgehouden, in het kistje terug 
doen. Toen merkte ze dat er geld weg was. Ze vroeg de kinderen ernaar en zo werd de 
waarheid ontdekt. 
'Die avond nam Ben Pantoja zich voor dat hij nooit meer oneerlijk zou zijn en dat hij nooit 
meer dingen zou doen waarvan hij wist dat ze niet goed waren. Tegenwoordig is hij een 
van de leiders van de kerk in Zuid-Amerika omdat hij bij zijn voornemen is gebleven.' 
(New Era, april 1992, blz. 4.) 
Vraag de jongevrouwen of ze iets willen vertellen over een ervaring waarbij ze gemerkt 
hebben dat eerlijk zijn je gelukkig maakt. 
Vraag de jongevrouwen om goed na te denken of er iets oneerlijks in hun leven is. Leg uit, 
dat het voor ons allemaal mogelijk is om vandaag te besluiten om het de rest van ons leven 
beter te doen. 

Tot slot 
Citaat en bord Ouderling Marvin J. Ashton heeft ons een richtlijn gegeven waardoor we kunnen uitmaken 

of iets eerlijk is. Vraag jezelf gewoon af: 'Is het juist? Is het waar?' Vraag je niet af: 'Komt 
het gelegen? Is het bevredigend, handig of winstgevend?' Handel dan in overeenstemming 
met je eerlijke antwoord. (Conference Report, april 1982, blz. 13.) 
Schrijf de volgende twee vragen op het bord: 'Is het juist? Is het waar?' 
Moedig de jongevrouwen aan zichzelf deze twee vragen te stellen als ze zich afvragen of 
iets wel eerlijk is. 

125 



DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen welke invloed haar beslissingen betreffende het maken van 
afspraakjes op haar toekomst zullen hebben. 

VOORBEREIDING 1. Zoig voor potlood en papier. 
2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Iedere jongevrouw is verantwoordelijk voor de manier waarop ze zich tegenover jonge-

mannen gedraagt 
Tekstbespreking Lees 2 Nephi 10:23. Leg uit dat God ons de macht heeft gegeven om te kiezen. Sommige 

beslissingen in ons leven kunnen vlug gemaakt worden, maar andere vergen vooruitden-
ken en plannen, om er zeker van te zijn dat ze de gewenste eeuwige gevolgen zullen heb-
ben. De jongevrouwen zullen in de komende jaren een aantal heel belangrijke beslissingen 
nemen ten aanzien van jongemannen. 

Bordbespreking • Welke belangrijke beslissingen moet je maken met betrekking tot jongemannen? 
Schrijf hun antwoorden op het bord. Om het gesprek op gang te brengen, kunt u de vol-
gende vragen naar voren brengen: 

Ga ik uit met jongens die geen lid van de kerk zijn? 
Ga ik uit met jongens die roken en drinken? 
Ga ik met maar één jongen uit? 
Welke beperkingen leg ik mezelf op ten aanzien van intimiteit vóór het huwelijk? 
Welke normen hanteer ik wat betreft kleding, taal en gedrag? 
Welke eigenschappen moet een jongen hebben waarmee ik uitga? 
Zal ik mijn gedachten altijd in bedwang houden? 
Zal ik me aan de normen van het evangelie blijven houden? 
Vraag de jongevrouwen waarom deze beslissingen zo belangrijk zijn. 

Leerkracht Leg uit: de beslissingen die de jongevrouwen, in deze periode van volwassen worden, 
nemen ten aanzien van jongemannen zullen waarschijnlijk van meer invloed zijn op hun 
toekomstig geluk en het geluk van hun gezin, dan besluiten waartoe ze in een andere 
periode van hun leven komen. 

De Heer heeft ervoor gezorgd dat jongevrouwen betreffende hun relaties advies kunnen 
krijgen 

Bespreking • Welke hulp kan je van de Heer en van de kerk krijgen? 

U kunt de volgende onderwerpen bespreken: antwoord op oprecht gebed; leiding door de 
Heilige Geest; antwoord uit de Schriften; raad van je ouders; advies van kerkleiders, leer-
krachten en anderen; dingen die je leert tijdens de avondmaalsdienst, zondagsschool en 
conferenties. 

Citaten Leg uit: de volgende citaten geven een voorbeeld van de aanwijzingen die kerkleiders 
gegeven hebben. Laat de jongevrouwen deze verklaringen lezen. Vraag de jongevrouwen 
na ieder citaat: Wat vind je daarvan? Hoe kan dit advies jou tot zegen zijn? 
1. 'Bedenk, jongevrouwen, hoe belangrijk het is met de juiste jongemannen op de juiste 

manier om te gaan. ( . . . ) Onze hemelse Vader wil dat jullie omgaan met jongemannen 
die trouw lid zijn van de kerk, die waardig zullen zijn om samen met jullie naar de tem-
pel te gaan om aldaar op de manier van de Heer in het huwelijk te worden verbonden. 
Er zal een nieuwe geest in Zion heersen wanneer de jongevrouwen tegen hun vrienden 
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zeggen: "Als je geen tempelaanbeveling kunt krijgen, ben ik niet van plan me voor het 
leven aan jou te binden, zelfs niet voor dit aardse leven!" ( . . . ) 
'Lieve jonge zusters, wij hebben deze hoop voor jullie. We hebben zulke grote verwachtin-
gen van jullie. Neem geen genoegen met minder dan wat de Heer jullie wil laten zijn' 
(Ezra Taft Benson, De Ster, januari 1987, blz. 82). 
2. 'De juiste omgang met leeftijdgenoten maakt deel uit van je voorbereiding op het tem-

pelhuwelijk. 
'Wacht met uitgaan tot je zestien jaar bent. Niet alle tieners gaan uit en velen willen dat 
zelfs niet. (.. .) 
'Concentreer je op het ontwikkelen van goede vriendschappen. Als je met uitgaan begint 
is het goed om in groepsverband of met een ander stel te gaan. 
'Houd je uitjes positief en constructief. Doe dingen waardoor je elkaar beter leert kennen. 
Bezoek plaatsen waar een goede sfeer heerst, waar geen verleidingen zijn. Zorg ervoor 
dat je ouders kennis maken met je vriend(in) en hem of haar beter leren kennen. ( . . . ) 
'Uitgaan is een goede voorbereiding op je tempelhuwelijk' (Voor de kracht van de jeugd, 
blz. 6). 

Wij behoren onze genegenheid te uiten binnen de grenzen die gesteld zijn door de 
profeten van de Heer 

Leerkracht Leg uit dat de profeten ook geïnspireerde adviezen hebben gegeven omtrent het uiten van 
genegenheid als je met iemand uitgaat. Om die adviezen op te volgen moeten de jonge-
vrouwen de betekenis van een aantal woorden kennen. 
• Wat is het verschil tussen liefde en begeerte? (Liefde is een onzelfzuchtige genegenheid die 
het goede voor de ander op het oog heeft. Begeerte is een onbeheerst, zelfzuchtig verlan-
gen naar seksueel genot.) 

Citaat Lees het volgende citaat van president Spencer W. Kimball: 
'Als je werkelijk van iemand houdt, zou je liever voor die persoon sterven dan hem of haar 
kwetsen. Als je je overgeeft aan genot, gaat de echte liefde de ene deur uit en begeerte 
sluipt door de andere deur naar binnen. Je genegenheid wordt dan vervangen door biolo-
gisch materialisme en onbeheerste hartstocht. ( . . . ) 
'Als ongetrouwde mensen zich overgeven aan de begeerte die leidt tot intimiteiten en te 
grote toegeeflijkheid, laten ze het lichaam de leiding overnemen en leggen ze de geest aan 
banden. Het is ondenkbaar dat iemand dit liefde kan noemen' (Spencer W. Kimball, Faith 
Precedes the Miracle, blz. 154). 

De normen van Leg uit: als de jongevrouwen hun vriendschappen gelukkig en deugdzaam willen houden, 
de profeten moeten zij hun genegenheid uiten binnen de grenzen die de Heer door middel van zijn 

profeten gesteld heeft. Geef aan welke normen gelden voor het uitgaan met een jongeman. 
U kunt dit ook door de jongevrouwen zelf laten doen. 
Kussen: 'Een kus is een uiting van genegenheid. Een kus is een bewijs van liefde, geen 
bewijs van begeerte, maar dat kan het zijn. Als je iemand kust, laat dat dan nooit een ui-
ting van begeerte zijn. Betasten en seksueel prikkelen is een uiting van begeerte, niet van 
liefde. ( . . . ) Als je een paar keer met elkaar bent uit geweest, vind ik het niet erg als je 
elkaar kust. ( . . . ) Niet met een kus vol begeerte, maar met een kus vol genegenheid.' 
(Spencer W. Kimball in een toespraak voor zendelingen, 2 januari 1959.) 

Alleen zijn met z'n tweeën: 'In gesprekken met berouwvolle jongelui, en ook wel ouderen, 
wordt mij vaak verteld dat het paar een nederlaag leed in het donker, laat in de avond, op 
afgelegen plaatsen ( . . . ) de auto [was] meestal de zetel van het kwaad.' (Spencer W. Kim-
ball, Het wonder der vergeving, blz. 235.) 
Betasten en seksueel prikkelen: 'Tot de meest algemene zonden op seksueel gebied die door 
onze jonge mensen wordt begaan behoort onfatsoenlijk vrijen. Deze onbetamelijke omgang 
leidt niet alleen dikwijls tot ontucht, zwangerschap en abortus - allemaal bedenkelijke zon-
den - maar op zichzelf is dit al een verderfelijk euvel.' (Spencer W. Kimball, Het wonder der 
vergeving, blz. 75.) 
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Tekstbespreking Leg uit, dat deze normen door een liefhebbende hemelse Vader gegeven zijn. Gevoelens 
van romantische liefde zijn ons door God gegeven. Er wordt ons echter aangeraden die 
gevoelens en de uiting daarvan te beheersen en ons er niet door te laten beheersen. 
Laat de jongevrouwen lezen: Alma 38:12. 
• Hoe komt het dat we, als we onze hartstochten kunnen bedwingen, echte liefde kunnen 
voelen? 

Leg uit: soms is het niet gemakkelijk ervoor te kiezen onze gevoelens te beheersen en de 
normen van de Heer aan te houden, maar als we ervoor kiezen draagt dat bij tot blijvend 
geluk. 

Wij kunnen nu onze gedragslijn vaststellen 
Bordbespreking Laat de jongevrouwen vaststellen welke gedragslijn ze willen volgen in hun relatie met jon-

gemannen. Laat ze daarbij uitgaan van de citaten in deze les en de normen die plaatselijk 
van toepassing zijn. Schrijf hun conclusies op het bord. Geef iedere jongevrouw potlood en 
papier en laat het haar ook opschrijven, zodat ze het later nog eens kan doorlezen. 
De volgende conclusies kunnen genoemd worden: 

1. Ik zal alleen uitgaan met jongemannen die de normen van de kerk naleven. 
2. Ik zal alleen aan activiteiten meedoen die voldoen aan de normen van de kerk. 
3. Lichamelijke intimiteiten zal ik bewaren totdat ik getrouwd ben. 
4. Ik zal hoge normen handhaven wat betreft mijn kleding, mijn taalgebruik en mijn daden. 
5. Ik zal een lijst maken van de eigenschappen die ik graag zou zien in de jongemannen 

waarmee ik uitga. 
6. Ik zal na ieder afspraakje thuiskomen met een rein gevoel en zonder het gevoel me 

eigens voor te moeten schamen. 
7. Ik zal met mijn ouders bespreken waar ik mee bezig ben. 
Leg er de nadruk op dat het voor iedere jongevrouw mogelijk is een gezonde, waardevolle 
relatie met jongemannen te hebben als ze de juiste beslissingen neemt en de raad van de 
Heer opvolgt. 

Tot slot 
Leg uit, dat de keuzes die de jongevrouwen doen ten aanzien van de afspraakjes die ze 
maken en de relatie die ze met jongemannen aangaan, grote invloed zullen hebben op hun 
leven in de eeuwigheid. Stel voor dat de leden van de klas hun lijstje met fundamentele 
gedragslijnen bewaren op een plaats waar ze het nog dikwijls kunnen nalezen. 
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Huwelijksnormen Les 48 

DOEL Iedere jongevrouw zal normen vaststellen voor haar eigen huwelijk. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 15, Span ossen. Deze plaat bevindt zich achterin dit boek. 
2. Zoig voor potlood en papier voor iedere jongevrouw. 
3. Maak een poster met de volgende tekst: 'Het huwelijk is misschien wel de belangrijkste 

beslissing die je ooit zult nemen en het heeft de meest vérstrekkende gevolgen, want het 
heeft niet alleen te maken met ons geluk in dit leven, maar ook met eeuwige vreugde.' 
(Spencer W. Kimball.) 

4. Naar keuze: maak uitreikbladen, zoals aan het eind van de les aangegeven. 
5. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

Inleiding 
Vertel dat er eens een vooraanstaand en achtenswaardig zakenman was, aan wie gevraagd 
werd wat ertoe had bijgedragen dat hij en zijn partner vijfentwintig jaar lang in hun zaken 
zoveel succes hadden gehad. 'Er zijn veel factoren die daartoe hebben bijgedragen,' zei hij, 
'maar als ik er een moest uitkiezen, dan zou dat zijn dat ik een goede partner heb gekozen. 
Dat was geen toevallige keuze of een gokje, zoals dat in het zakenleven wel gebeurt. Ik ben 
ervoor gaan zitten en ik heb een lijst gemaakt van de kwaliteiten en de eigenschappen die 
mijn toekomstige partner moest hebben. Ik moest weten of hij in dezelfde dingen geloofde 
als ik, in zaken dezelfde normen hanteerde en dezelfde doelen nastreefde als ik. Het zou 
tenslotte geen tijdelijke verbintenis zijn. Ik moest een tijdje zoeken, maar toen ik iemand 
gevonden had die aan deze zware eisen voldeed en dezelfde doelen voor ogen had, hebben 
we onze zaak opgericht. We hebben zowel magere als voorspoedige tijden gekend, maar 
door alles heen zijn we trouw gebleven aan de normen die we ons gesteld hadden. We 
hebben samen ons best gedaan en allebei ons aandeel gehad in het succes van de zaak.' 
Vraag de jongevrouwen op te noemen welke eisen deze zakenman aan een partner gesteld 
kan hebben. Leg uit dat wij in de gelegenheid zijn om een partner te kiezen voor een veel 
belangrijker deelgenootschap dan een zakelijke onderneming. Vraag de jongevrouwen waar 
u het volgens hen over heeft. (Het huwelijk.) Schrijf op het bord: Een eeuwig en gelukkig 
huwelijksverbond. 

Rechtvaardige normen helpen ons bij het kiezen van een huwelijkspartner 

Leerkracht Leg uit: jammer genoeg besteden veel mensen meer tijd aan het kiezen van een handels-
partner, een huis of zelfs een auto dan aan het kiezen van een huwelijkspartner. Misschien 
komt dat omdat je zo gemakkelijk verliefd wordt en dat we ons in onze daden laten leiden 
door ons gevoel. Later kunnen we dan tot de ontdekking komen dat de persoon waarop 
we verliefd waren, niet echt voldoet aan de normen die we gesteld hadden. Een overhaast 
huwelijk kan, net als een zakelijke overeenkomst, uitlopen op een pijnlijke scheiding of een 
ongelukkig gezinsleven. Heel vaak had dit verdriet vanaf het begin vermeden kunnen wor-
den als men zich van tevoren bepaalde normen had gesteld en zich daaraan gehouden had. 

Poster Hang de poster op die u gemaakt hebt. Vertel dat president Spencer W. Kimball heeft 
gezegd: 'Het huwelijk is misschien wel de belangrijkste beslissing die je ooit zult nemen en 
het heeft de meest vérstrekkende gevolgen, want het heeft niet alleen te maken met je 
geluk in dit leven, maar ook met eeuwige vreugde.' (Marriage and Divorce, blz. 11.) 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Verhaal 

Bespreking 
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Activiteit Geef de jongevrouwen potlood en papier. Vraag ze een lijst te maken van eigenschappen 
die ze in hun toekomstige huwelijkspartner hopen te vinden. Vraag de jongevrouwen dat 
lijstje te bewaren, omdat u er later in de les op zult terugkomen. Help ze het volgende in 
gedachten te houden: ze zullen trouwen met een van de jongemannen waarmee ze uitgaan. 
Daarom zou dit lijstje kunnen dienen als leidraad bij het maken van afspraakjes. 

Leerkracht Leg de jongevrouwen uit dat ze met hun huwelijkspartner de eeuwigheid zullen doorbren-
gen. Zij moeten voor zichzelf normen vaststellen waardoor ze een richtlijn zullen hebben 
bij het kiezen van die partner. Een van die normen kunnen we in de Schriften vinden. Laat 
2 Korintiërs 6:14 opzoeken en lezen. 

Plaat en bespreking Vraag de jongevrouwen of ze weten wat de term 'een gelijkwaardig span' betekent. Laat de 
plaat van een span ossen zien. 
Leg uit: dieren zoals ossen en paarden worden in veel delen van de wereld gebruikt voor 
zwaar werk, zoals het trekken van karren en het ploegen van akkers. Een juk is een houten 
balk die op de nek van twee dieren wordt gelegd, waardoor ze met elkaar verbonden wor-
den. Men ontdekte al gauw dat, als de dieren even sterk waren, ze allebei gelijk op konden 
trekken. Als ze niet even sterk waren konden ze niet als span ingezet worden. Het ene dier 
zou dan voorop gaan lopen en het grootste deel van het werk doen, terwijl het andere dier 
achter zou raken en veel pijn in zijn nek zou krijgen. Dit beginsel is ook op het huwelijk 
van toepassing. Er zijn aspecten van het huwelijk waarin de partners een 'gelijkwaardig 
span' moeten vormen. Een van die aspecten is het geloof. 

Vraag de jongevrouwen in welke andere opzichten een stel gelijkwaardig moet zijn voordat 
ze een huwelijk overwegen. Hun antwoorden kunnen zijn: morele waarden, kerkelijke acti-
viteit en dienstbetoon, doelen ten aanzien van een gezin en opvoeding, interesses en achter-
gronden. 
• Wat kan er gebeuren als partners wat die dingen betreft niet goed bij elkaar passen? 
Leg uit, dat iedereen anders is en andere talenten heeft. Iedereen moet in het huwelijk 
leren geven en nemen, en huwelijkspartners kunnen elkaar aanvullen met hun verschillen. 
Toch zijn er gebieden waar een compromis geen goede oplossing is. Het belangrijkste is dat 
partners bij elkaar passen wat betreft hun eeuwige doelen en dat ze samen dezelfde rich-
ting kiezen. In een huwelijksrelatie moet elke partner zijn eigen deel doen. 
Er was eens een jongevrouw die altijd de volgende vraag het belangrijkste vond: 'Wat zijn 
de gevoelens van een jongeman ten aanzien van de Heer?' 
• Hoe zou het antwoord op deze vraag een richtlijn kunnen zijn bij het kiezen van een 
huwelijkspartner? 
Vertel het volgende: een andere jongevrouw wilde niet dat haar toekomstige echtgenoot 
driftig was, zoals haar familieleden. Weer een andere jongevrouw had gezien dat haar 
familieleden veel werk voor de kerk hadden gedaan en daarvoor veel zegeningen hadden 
ontvangen. Zij wilde dat haar toekomstige echtgenoot ook tot dienstbetoon bereid zou zijn 
en dat hij zijn gezin zou stimuleren hetzelfde te doen. Een andere jongevrouw moest bij 
zichzelf nagaan of ze een jongeman zou kunnen steunen die beroepsatleet wilde worden. 
Zij moest overwegen of zijn carrière haar en haar man niet zou verhinderen het soort gezin 
te stichten wat ze voor ogen had. 
Vraag de jongevrouwen of ze willen vertellen welke eigenschappen zij in hun huwelijks-
partner zouden willen zien. 

Wij moeten trouw blijven aan rechtvaardige normen 
Leerkracht Leg uit dat de jongevrouwen hun eigen leven in ogenschouw moeten nemen en ervoor 

moeten zorgen dat zij zelf leven volgens de normen die zij van een toekomstige partner 
verlangen. 
Ouderling David B. Haight heeft eens verteld over een jongevrouw die zich had voorgeno-
men te trouwen met een jongeman die dezelfde hoge normen nastreefde als zij. Altijd als 
ze met een jongeman uitging, bleef ze trouw aan dit voornemen. 
'Ik herinner me een getuigenis van een jongevrouw tijdens een ringconferentie, waarin ze 
vertelde over de tijd waarin ze met jongemannen uitging. Haar moeder had haar verteld 
met welke problemen ze eventueel te maken kon krijgen. Nu stond ze daar als pasge-
trouwde vrouw (. . . ) haar man zat op het podium ( . . . ) en ze kon trots op hem zijn als ze 
dacht aan hun prachtige verkeringstijd. Ze waren in de tempel getrouwd, ze hadden niets 
te verbergen en ze hoefden nergens spijt van te hebben. Ze vertelde met welke verleidin-

Leerkracht 
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gen ze te maken hadden gehad. Maar hun doel was de tempel. Ze kenden het verschil tus-
sen een eerlijke kus en onfatsoenlijk vrijen. Ze wisten dat je stap voor stap je deugdzaam-
heid kunt verliezen. Ze maakten zorgvuldig hun plannen en ze vermeden het laat in de 
avond samen te zijn in een op een eenzame weg geparkeerde auto.' (Brigham Young Uni-
versity Press, Speeches of the Year 1979, blz. 168-169.) 
• Deze jongevrouw hield zich aan de normen die ze zich had gesteld. Welke positieve 
gevolgen had dat? 
Ouderling Marvin J. Ashton heeft eens een verhaal verteld over een jongevrouw die zich 
een tempelhuwelijk tot doel had gesteld en gezegend werd omdat ze zich daaraan hield: 
'Een lid van een ringpresidium heeft me eens verteld: "Het is vooral aan mijn vrouw te 
danken dat ik deze roeping heb gekregen. Toen wij samen uitgingen, was ik inactief. Op 
een avond bracht ik de moed op haar te vragen of ze met me wilde trouwen. Ze zei geen 
ja en geen nee. Ze zei: 'Waar?' De daaropvolgende maanden heb ik mijn leven op orde 
gebracht, zodat ik met haar naar de tempel zou kunnen gaan. Zij had haar plannen 
gemaakt en ik hield genoeg van haar om mijn koers te wijzigen zodat die met de hare 
overeenkwam. Ik wist wat ik moest doen en waar ik heen moest om aan haar zijde te 
kunnen blijven." ' (New Era, juli 1981, blz. 16.)' 

• Hoe zou het huwelijk van deze jongevrouw geweest zijn als zij niet trouw was gebleven 
aan haar normen? 

Uitreikblad 
(naar keuze) 

Tot slot 
Wijs nog eens op de poster die u in het tweede gedeelte van de les hebt gebruikt. Leg er de 
nadruk op dat het belangrijk is om rechtvaardige normen na te streven. Daardoor zal iede-
re jongevrouw deel uitmaken van een 'gelijkwaardig span' in een gelukkige en eeuwige 
huwelijksrelatie. 
Als u uitreikbladen gemaakt heeft, kunt u die nu uitdelen. 

Activiteit Vraag de jongevrouwen om nogmaals de lijst te raadplegen die ze aan het begin van deze 
les hebben opgesteld. Vraag ze, nu ze de les gehoord hebben, om die lijst te herzien of er 
dingen aan toe te voegen. Vraag ze of ze dit lijstje in hun dagboek willen bewaren en het 
vaak willen doorlezen, zodat het een richtlijn voor ze zal zijn als ze met iemand uitgaan, en 
bij het kiezen van een huwelijkspartner. 
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Les 48 Gods woord als norm 

DOEL Iedere jongevrouw zal voor zichzelf bepalen hoe ze het woord van God als norm kan 
gebruiken om goed te kunnen omgaan met de filosofieën van de wereld. 

VOORBEREIDING 1. Zoig voor een foto van de president van de kerk. 

2. Maak een poster met foto's, plaatjes en krantekoppen die een aantal wereldse denkbeel-
den en problemen in beeld brengen waarmee de jongevrouwen moeten leren omgaan. 
Plaats tegenover deze poster een foto van de profeet en een set standaardwerken van de 
kerk. Tussen deze twee platen in plaatst u foto's van de jongevrouwen in uw klas. 

3. Geef een aantal jongevrouwen van tevoren de opdracht om een verslag te maken over de 
onderwerpen die u ontleent aan de achtergrondinformatie aan het eind van deze les. 
Geef elke jongevrouw de informatie die betrekking heeft op haar onderwerp. Misschien 
wilt u ze helpen met aanvullend materiaal uit de Schriften, recente tijdschriften van de 
kerk of toespraken van algemene conferenties. Laat iedere jongevrouw weten hoeveel tijd 
ze heeft om verslag te doen. 

4. Bereid u voor met vragen en materiaal zodat u de verslagen van de jongevrouwen kunt 
samenvatten en ze eventueel nog kunt helpen. 

5. Naar keuze: maak voor iedere jongevrouw een uitreikblad (zie het einde van deze les). 
6. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Iedere jongevrouw krijgt met problemen te maken 
Bespreking van Laat de poster zien die u van tevoren gemaakt hebt. Leg uit dat er een aantal denkbeelden 
de poster van de wereld en problemen op afgebeeld staan waarmee de jongevrouwen tegenwoordig 

te maken krijgen. Laat de afbeeldingen op de poster benoemen. Schrijf de antwoorden op 
het bord. (Zie het overzicht hieronder voor mogelijke antwoorden.) 
• Wie heeft deze problemen en verkeerde denkbeelden bedacht? (Satan.) 
• Op welke manier kunnen jongevrouwen hiervan schade ondervinden? 

Leg uit dat Satan veel verkeerde denkbeelden stimuleert waardoor mensen worden misleid 
en op een dwaalspoor gebracht. Toch hoeft dat niet met ons te gebeuren. Wij beschouwen 
het als een zegen dat we de Schriften hebben en dat de profeten ons in onze tijd manieren 
leren om aan alle slechte invloeden die op het bord genoemd worden, weerstand te kunnen 
bieden. 

Denkbeelden van de wereld Evangeliebeginselen en 
-waarheden 

Echtscheiding Huwelijk 
Geen behoefte aan Ouderschap 

kinderen 
Abortus Heiligheid van het leven 
Onzedelijkheid Deugd en kuisheid 
Pornografie Schriften en goede boeken 
Tabak, alcohol, drugs Woord van wijsheid 
Astrologie Astronomie 
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In de Schriften kunnen we vinden welke nonnen we moeten hanteren als we met 
problemen te maken krijgen 
Vraag de jongevrouwen 2 Nephi 31:20 op te zoeken en te lezen. 
• Wat raadt Nephi ons hier aan? ( Standvastig in Christus door te gaan, met liefde voor 
God en alle mensen, blij zijn met wat Christus gezegd heeft en volhouden tot het einde.) 
Vraag de jongevrouwen 1 Petrus 1:24-25 op te zoeken en te lezen. 
• Wat staat er in deze tekst over het verschil tussen de denkbeelden van de mens en het 
woord van God? 
Vestig de aandacht van de jongevrouwen op de foto van de profeet en op de standaardwer-
ken die u heeft uitgestald. Wijs erop dat de jongevrouwen door middel van de profeten en 
de Schriften de waarheid die onze hemelse Vader bekend gemaakt heeft, te weten kunnen 
komen. 
Vraag de jongevrouwen aan wie dat van tevoren is gevraagd, om verslag uit te brengen. 
Dat verslag is, zoals u hebt afgesproken, gebaseerd op het informatiemateriaal dat aan het 
eind van de les staat. Wijs erop dat door deze verslagen duidelijk zal worden hoe je het 
woord van God als norm kunt gebruiken om beter met de moeilijkheden van de wereld 
om te gaan. Iedere keer als een jongevrouw verslag heeft gedaan, schrijft u het desbetref-
fende evangeliebeginsel op het bord, tegenover het bijpassende denkbeeld van de wereld. 
(Zie het overzicht in het lesboek.) 
Zorg ervoor dat de teksten en leerstellingen duidelijk zijn. Leg de nadruk op de manier 
waarop de valse denkbeelden en het bedrog van Satan door de evangeliewaarheden over-
wonnen kunnen worden. Trek voor de verslagen zoveel tijd uit dat ze passen in het tijds-
bestek van uw les. 

Tot slot 
Tekst of uitreikblad Leg uit: de volgende teksten verschaffen ons raad over de manier waarop we de invloed 

van Satan kunnen overwinnen en hoe we kunnen leven volgens de juiste beginselen: 
Spreuken 3:5-6 
Alma 37:35,37 
Moroni 7:16-17 
Leer en Verbonden 18:18 
U kunt deze teksten door de jongevrouwen hardop laten lezen of u kunt ze een uitreikblad 
met de tekstverwijzingen meegeven zodat ze die thuis kunnen bestuderen. 

Aanbevolen activiteiten 
1. Als er een jongevrouw is die bijzonder veel moeite heeft met het overwinnen van een 

werelds denkbeeld, kunt u haar helpen met het lezen en bestuderen van het woord van 
de Heer en zijn profeten, totdat ze zich wat meer zelfverzekerd voelt en gemoedsrust 
gevonden heeft. 

2. Vraag een goede spreker, die de goedkeuring heeft van uw plaatselijke priesterschapslei-
der, om tijdens een haardvuuravond een of meer onderwerpen te behandelen, die in 
deze les aan de orde zijn gekomen. Stel de jongevrouwen in de gelegenheid om vragen 
te stellen of er met elkaar over van gedachten te wisselen. 

1. Huwelijk 
'Er wordt ons geleerd dat het huwelijk noodzakelijk is om Gods plan te verwezenlijken, om 
te zorgen voor de juiste omstandigheden voor de geboorte van een kind en om de gezinsle-
den voor te bereiden op het eeuwige leven. "Het huwelijk is de mens van Godswege gebo-
den," zegt de Heer, "met het oogmerk, dat de aarde aan het doel van haar schepping 
beantwoordde; en dat ze met het aantal mensen mocht worden bevolkt, dat overeenstemt 
met Zijn schepping vóór de wereld werd gemaakt" (Leer en Verbonden 49:15-17)'. 
2. Kinderen krijgen 
'President Spencer W. Kimball heeft gezegd: "Het is een daad van uiterste zelfzucht wan-
neer een echtpaar dat kinderen kan krijgen, dat weigert" (Ensign, mei 1979, blz. 6). Wan-
neer echtparen het krijgen van kinderen uitstellen totdat zij hun stoffelijke doelen verwe-

Tekstbespreking 

Uitstalling 

Verslag door leden 
van de klas 

ACHTERGROND-
INFORMATIE 
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zenlijkt hebben, betekent het tijdsverloop alleen al een ernstige aantasting van hun moge-
lijkheden om mee te werken aan de verwezenlijking van het plan van onze hemelse Vader 
voor al zijn geestkinderen. Getrouwe heiligen der laatste dagen kunnen zich niet veroorlo-
ven kinderen te zien als hinderpaal voor wat de wereld "zelfverwezenlijking" noemt. Onze 
verbonden met God en de uiteindelijke bedoeling van dit leven hebben alles te maken met 
die kleinen die onze tijd, liefde en opoffering nodig hebben. 

'Hoeveel kinderen moet een echtpaar hebben? Zoveel kinderen als zij kunnen verzorgen! 
Kinderen verzorgen betekent natuurlijk meer dan hen gewoon het leven geven. Kinderen 
moeten bemind, opgevoed, onderwezen, gevoed, gekleed, gehuisvest en goed voorbereid 
worden om zelf goede en bekwame ouders te worden.' (Dallin H. Oaks, De Ster, januari 
1994, blz. 75.) 

'Door het gezinsleven, ingesteld vóór de grondlegging der wereld, worden kinderen vanaf 
hun geboorte verzorgd door een vader en een moeder, die man en vrouw zijn, wettig 
getrouwd. Ouderschap is een heilige verplichting en een grote zegen, waardoor kinderen 
worden verwelkomd als een "erfdeel des Heren" (Psalm 127:3).' (Howard W. Hunter, De 
Ster, januari 1995, blz. 8.) 

3. Abortus 
'Abortus is een groeiend kwaad waartegen wij ons uitspreken. Het is natuurlijk heel moei-
lijk om een vreselijke zonde als abortus met voorbedachten rade te rechtvaardigen. Het is 
bijna ondenkbaar dat iemand abortus zou plegen om zijn gezicht te redden, om niet in 
moeilijkheden te komen of om verantwoordelijkheid te ontlopen. Hoe kan iemand zich aan 
zo'n operatie onderwerpen, of er een aandeel in hebben door er het geld voor te verschaf-
fen of het aan te moedigen? In bepaalde, zeldzame gevallen kan het misschien gerechtvaar-
digd zijn, maar dan werkelijk alleen in zeldzame gevallen. Wij zetten het hoog op de lijst 
van zonden waartegen wij de mensen dringend waarschuwen. 

'"Abortus moet beschouwd worden als een van meest weerzinwekkende en zondige prak-
tijken van deze tijd. We zijn getuigen van de beangstigende bewijzen van tolerantie die lei-
den tot seksuele immoraliteit." (Bulletin voor de priesterschap, februari 1973, blz. 9.)' (Spencer 
w. Kimball, Conference Report, april 1974, blz. 8.) 

4. Scheiden 
'Een scheiding is geen oplossing voor moeilijkheden, alleen maar een vlucht, en een zwak-
tebod. We zijn ook tot het inzicht gekomen dat alleen een ceremonie geen geluk en geen 
gelukkig huwelijk tot gevolg heeft. Geluk krijg je niet door een knop om te draaien, zoals 
bij elektrisch licht; geluk is een gemoedstoestand en komt van binnenuit. Het moet verwor-
ven worden. Je kunt het niet kopen en je krijgt het niet voor niets' (Spencer W. Kimball, 
Marriage and Divorce, blz. 12). 

5. Deugd en kuisheid (zie ook: Voor de kracht van de jeugd, blz. 13-14) 
'Salomo heeft gezegd dat de waarde van een deugdzame vrouw koralen ver te boven gaat 
(Spreuken 31:10). Jongevrouwen, waak over en bescherm jullie deugd zoals je je leven zou 
beschermen. Wij willen dat je je leven lang een zedelijk rein leven leidt. Wij willen dat een 
zedelijk rein leven jullie levensstijl is. 

'Jawel, je kunt je bekeren van een zedelijke overtreding. Het wonder der vergeving is een 
feit en ware bekering wordt door de Heer aanvaard. Maar het is de Heer niet welgevallig 
wanneer iemand zich maar uitleeft, zich overgeeft aan seksuele overtredingen en dan ver-
wacht dat een van te voren gepland belijden en een snelle bekering voor de Heer aanneme-
lijk zullen zijn.' (Ezra Taft Benson, De Ster, januari 1987, blz. 83.) 

'Als jullie keuzes doen, mijn lieve zusters, begrijp dan goed dat God niet verandert, en dat 
zijn verbonden en leringen niet aan verandering onderhevig zijn. Zelfs als de zon zijn 
warmte verliest en de sterren niet meer schijnen, dan nog zal de wet van kuisheid in Gods 
wereld en in de kerk van de Heer een fundamentele wet zijn. Oude waarden worden door 
de kerk niet in stand gehouden omdat ze oud zijn, maar juist omdat door de eeuwen heen 
gebleken is dat ze goed zijn en omdat God zo gesproken heeft.' (Spencer W. Kimball, 
Ensign, november 1978, blz. 105.) 

6. Pornografie (zie ook Voor de kracht van de jeugd, blz. 9-10) 
'Overal wordt dringend aan de leden van de kerk gevraagd om niet alleen weerstand te 
bieden aan de wijdverspreide plaag van pornografie, maar ook om als burgers actief en 
meedogenloos mee te doen aan het gevecht tegen deze verraderlijke vijand van de hele 
mensheid. 
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'Vorig jaar zijn er over de hele wereld miljarden dollars uitgegeven aan walgelijke films en 
lectuur. Die vuiligheid ligt voor het grijpen in de boekhandel, in bioscopen en jammer 
genoeg zelfs in supermarkten. 
"'Door pornografie worden seksualiteit en menselijkheid verlaagd. Seksualiteit is een bui-
tengewoon gevoelig onderdeel van onze menselijke relaties. Als je dat ondergraaft en ver-
laagt, maak je het tot een dierlijke handeling en dat maakt het tot een aanval op onze men-
selijkheid in het algemeen. 
'Naarmate het zich meer verbreidt, heeft het effect op onze hele bevolking. Obsceniteit is 
het tegenovergestelde van beschaving. Het doet een aanval op ons fundamentele geloof. 
Het is een aanval op de gezinsethiek" (Larry Parrish, War on Pornography, blz. 76): (Spencer 
W. Kimball, Conference Report, oktober 1976, blz. 5-6.) 
7. Het woord van wijsheid (zie ook Voor de kracht van de jeugd, blz. 11) 
'Wat verdovende middelen betreft ( . . . ) heeft de kerk zich steeds gekant tegen ongepast en 
schadelijk gebruik van verdovende middelen of andere stoffen die tot verslaving, lichame-
lijke of mentale verzwakking of verlaging van de zedelijke normen zouden leiden. Wij 
willen dit nog eens bevestigen.' (Spencer W. Kimball, Ensign, mei 1974, blz. 7.) 

'De wereld mag best zijn eigen normen hebben; de kerk heeft andere normen. Door men-
sen van de wereld mag het gebruik van tabak als normaal worden beschouwd, in de kerk 
gelden normen van een hoger niveau en dat betekent dat wij niet roken. In de wereld is 
het gewoon dat mannen en vrouwen voor de gezelligheid een drankje gebruiken, maar in 
de kerk van de Heer is de mens op het niveau van geheelonthouding.' (Spencer W. Kim-
ball, De Ster, april 1981, blz. 197.) 
8. Astrologie 
In de astrologie beweert men dat men de toekomst kan voorspellen door uit te rekenen 
welke invloed de sterren op het leven van mensen uitoefenen. In oude beschavingen wer-
den de mensen vaak misleid door de valstrikken van astrologen. Leden van de kerk ver-
mijden deze zaken, want zij zijn van Satan afkomstig. 
Astronomie is de wetenschap die de sterren bestudeert, de schepping ervan en hun bewe-
ging. De grootste astronomen van de geschiedenis waren profeten zoals Mozes, Abraham 
en Henoch. Zij ontvingen hun kennis van de Heer zelf. (Zie Leer en Verbonden 88:41-47; 
Mozes 1:27-39; Abraham 3:1-18.) 
'De sterren kunnen uw handelen niet bepalen. ( . . . ) God heeft u een vrije wil gegeven en 
Hij staat zelfs de sterren niet toe die aan te tasten. Hij heeft de sterren geschapen, maar die 
eigenaardige verering van de astrologie heeft Hij niet in het leven geroepen.' (Church News, 
oktober 1972, blz. 16.) 
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Lichamelijk gezond blijven 



Goede en gezonde gewoonten 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen hoe belangrijk het is om goede en gezonde gewoonten te 
ontwikkelen 

VOORBEREIDING 1. Zoig voor potlood en papier voor alle jongevrouwen 
2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Zelfonderzoek 

Bespreking 

Inleiding 
Deel potlood en papier uit. Vraag de jongevrouwen alles op te schrijven over de laatste 
vierentwintig uur op de volgende punten: 
1. Alles wat ze gegeten hebben. 
2. Het aantal glazen water of andere dranken die ze gedronken hebben. 
3. Het aantal uren dat ze geslapen hebben. 
4. Het aantal uren dat ze besteed hebben aan lichamelijke activiteiten zoals werk, sport, 

dans of gymnastiek. 
Stel de volgende vragen: 
1. Is het voor jou een normale dag geweest? 
2. Eet je gezond voedsel zoals hele granen, fruit en groenten, melkprodukten, vlees, vis, 

gevogelte en eieren? 
3. Drink je zes tot acht glazen per dag? 
4. Zorg je dat je niet teveel medicijnen slikt die je zonder recept kunt krijgen? 
5. Krijg je genoeg rust om je lichaam weer op krachten te laten komen? 
6. Krijg je genoeg lichaamsbeweging? 
7. Hoe zou je kunnen zorgen voor een betere lichamelijke conditie? 

De Heer heeft richtlijnen voor onze gezondheid gegeven 
Tekstbespreking Laat de jongevrouwen hardop Leer en Verbonden 89 en Leer en Verbonden 88:124 lezen. 

Vraag de jongevrouwen om tijdens het lezen van deze teksten, de richtlijnen eruit onder te 
brengen in een kolom 'Je moet' en een kolom 'Je moet niet'. Bespreek deze richtlijnen van 
de Heer om zeker te stellen dat de jongevrouwen begrijpen hoe belangrijk deze aanwijzin-
gen zijn. 

Je moet Je moet niet (geen) 
Fruit en groenten eten Alcohol drinken 
Granen eten Tabak gebruiken 
Weinig vlees gebruiken Hete dranken drinken 
Voldoende slaap krijgen Ledig zijn 
Vroeg naar bed gaan Langer slapen dan 
Vroeg opstaan nodig is 
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Citaten Lees en bespreek de volgende citaten van kerkleiders over de richtlijnen die de Heer gege-
ven heeft ten aanzien van een goede gezondheid: 
'Het woord van wijsheid wordt gehandhaafd precies zoals het in afdeling 89 van de Leer 
en Verbonden voorkomt. Er bestaat geen officiële interpretatie van het woord van wijsheid, 
behalve die welke door de algemene autoriteiten in het allereerste begin van de kerk werd 
gegeven. Toen werd verklaard dat met "hete dranken" thee en koffie werd bedoeld. 
'Wat coladranken betreft, heeft de kerk nooit een officieel standpunt ingenomen, maar de 
algemene autoriteiten hebben aangeraden, en wij raden dat nu ook beslist aan, geen dran-
ken te drinken waarin zich schadelijke stoffen bevinden waaraan men onder bepaalde 
omstandigheden gewend zou kunnen raken. Elke drank die schadelijke bestanddelen 
bevat behoort vermeden te worden.' (New Era, mei 1972, blz. 50.) 
'De toestand van het lichaam kan de geest beïnvloeden. Dat is de reden waarom de Heer 
ons het woord van wijsheid heeft gegeven. Hij heeft ook gezegd dat wij vroeg naar bed 
behoren te gaan en vroeg op moeten staan (LV 88:124), dat wij niet harder behoren te lopen 
dan wij kunnen (LV 10:4) en dat wij matig behoren te zijn in alle dingen. In het algemeen 
kan gezegd worden dat hoe meer wij voedsel eten dat in zijn natuurlijke staat verkeert, en 
hoe minder het bewerkt en hoe minder eraan toegevoegd is, des te gezonder het voor ons 
zal zijn. Voedsel kan de geest beïnvloeden en een tekort aan bepaalde elementen kan 
geestelijke depressies veroorzaken. Af en toe een grondig lichamelijk onderzoek is een 
goede voorzorgsmaatregel. Men kan dan problemen op het spoor komen waar iets aan 
gedaan kan worden. Rust en lichaamsbeweging zijn absoluut noodzakelijk en een wande-
ling in de buitenlucht kan de geest verfrissen. Gezonde recreatie is een onderdeel van onze 
godsdienst, verandering van tempo is nodig en zelfs het uitkijken daarnaar kan de geest 
verheffen.' (Ezra Taft Benson, Conference Report, oktober 1974, blz. 91-92.) 

Leerkracht Leg uit dat de Heer duidelijke richtlijnen heeft gegeven betreffende de zorg voor ons li-
chaam. Een goede gezondheid en vitaliteit hangen grotendeels af van onze houding tegen-
over die richtlijnen en de gewoonten die ons op dat gebied in het begin van ons leven wor-
den aangeleerd. Wij zullen gezegend worden als we die wetten naleven. 
• Kun je een aantal zegeningen noemen die beloofd worden aan degenen die de wetten 
van de Heer naleven? (Zie LV 89:3,18-21.) 

De zegeningen voor gewoonten die een goede gezondheid bevorderen, strekken zich uit 
tot nog ongeboren generaties 

Bespreking Leg uit: de manier waarop de jongevrouw haar lichaam nu verzorgt, heeft invloed op haar 
succes en geluk in het leven en op haar toekomstige taak als vrouw en moeder. 
Bespreek de volgende vragen. 
• Waarom is een gezond lichaam vooral voor een jongevrouw belangrijk? 
• Hoe belangrijk vind je het zelf om goed gezond te zijn? 
• Hoe belangrijk is het voor je om gezond te zijn als je straks getrouwd bent en kinderen 
krijgt? 
• Welke invloed heeft jouw zorg voor je lichaam op de kinderen die je misschien zult krij-
gen? 

Quiz Laat de jongevrouwen de cijfers 1 tot en met 7 op hun papier schrijven. Laat ze na iedere 
bewering die u voorleest, waar of niet waar noteren. Kijk de antwoorden na. 
Quiz: waar of niet waar? 
1. Als een moeder verkeerde voeding gebruikt kan dat zowel voor haar ongeboren kind als 

voor haarzelf ernstige problemen opleveren. (Waar.) 
2. Regelmatig alcoholgebruik door de moeder kan de oorzaak zijn van geestelijke en licha-

melijke gebreken bij een ongeboren kind. (Waar.) 
3. Verdovende middelen zoals heroïne, cocaïne en morfine veroorzaken geen verslaving bij 

het ongeboren kind. (Niet waar.) 
4. Sommige geslachtsziekten kunnen bij de geboorte aan een kind worden doorgegeven, of 

blindheid veroorzaken bij het ongeboren kind. (Waar.) 
5. Bij moeders die roken tijdens de zwangerschap komt een hoger percentage miskramen 

en voortijdige geboorten voor. Hun baby's zijn bij de geboorte ook lichter. (Waar.) 
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6. Als een vrouw marihuana gebruikt, kunnen er bij het ongeboren kind veranderingen 
plaatsvinden in het aantal chromosomen. (Waar.) 

7. Boelemie en anorexia bij een meisje in de puberteit kunnen er de oorzaak van zijn dat ze 
later geen kinderen kan krijgen. (Waar.) 

Leerkracht Leg uit: jongevrouwen die hun lichaam goed verzorgen, hebben meer kans dat ze een 
gezond kind krijgen en dat ze langer gezond blijven. 

Tot slot 
Tekst en getuigenis Laat de jongevrouwen lezen: 1 Korintiërs 3:16-17. Geef uw getuigenis over de grote waarde 

van ons lichaam en vertel hoe belangrijk het is dat we ons lichaam zo gezond mogelijk 
houden. 
Lees de volgende verklaring voor: 
'Als je je aan het woord van wijsheid en andere goede gezondheidsregels houdt, blijf je vrij 
en houd je controle over je leven. Je krijgt de zegeningen van een rein lichaam, een scherpe 
geest en het vermogen om hulp en steun van je hemelse Vader en de Heilige Geest te ont-
vangen.' (Voor de kracht van de jeugd, blz. 11.) 

Toepassing van de les 
Moedig de jongevrouwen aan op het gebied van gezondheid een gewoonte te kiezen waar-
aan iets te verbeteren valt, en moedig ze aan er de nodige tijd voor vrij te maken. Kies er 
zelf ook een. Vertel de jongevrouwen wat u van plan bent. Vraag elkaar af en toe ter aan-
moediging hoe het ermee staat. 
Klasseprojecten, zoals samen aan gymnastiek doen, fietsen of joggen, kunnen ertoe bijdra-
gen dat de jongevrouwen eraan blijven werken. 
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DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen dat ze als dochter van God van grote waarde is. 

VOORBEREIDING Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Als kinderen van God zijn we allemaal belangrijk 
Verhaal Ouderling Marvin J. Ashton heeft eens het volgende verhaal verteld: 

'Enkele weken geleden, toen er in dit gebied een van de zwaarste sneeuwstormen woedde 
(en dat zegt heel wat, want deze winter hebben we veel zwaar weer gehad), ondervonden 
een knappe jonge soldaat en zijn mooie toekomstige bruid veel moeilijkheden om voor hun 
huwelijksplechtigheid op tijd de tempel in Salt Lake City te bereiken. Zij bevond zich in de 
ene stad in de vallei en hij moest uit een andere stad in de buurt komen. Door de hevige 
sneeuwval en de wind waren de wegen in de nacht en de vroege ochtenduren afgesloten. 
Na veel uren van angstig wachten lukte het een aantal van ons ze te helpen en ze naar de 
tempel te brengen, zodat vóór de avond de huwelijksvoltrekking plaats kon vinden. 
'De twee jongemensen, hun familieleden en vrienden waren eig dankbaar voor de hulp die 
ze gekregen hadden en die hun in staat had gesteld die belangrijke afspraak na te komen. 
Mijn vriend, we zullen hem Bill noemen, sprak zijn dankbaarheid uit met de woorden: 
"Wij danken u ten zeerste voor alles wat u gedaan hebt om ons huwelijk mogelijk te 
maken. Ik begrijp niet waarom u al die moeite hebt gedaan. Ik ben helemaal niet belang-
rijk." 
'Ik ben er zeker van dat Bill het echt meende, maar ik heb er beslist, maar hopelijk wel 
vriendelijk, op geantwoord: "Bill, ik heb nog nooit iemand geholpen die onbelangrijk was. 
In het koninkrijk van onze hemelse Vader is niemand onbelangrijk."' (Conference Report, 
april 1973, blz. 20.) 

Bespreking • Waarom zou ouderling Ashton gezegd hebben dat in het koninkrijk van onze hemelse 
Vader niemand onbelangrijk is? 
• Hoe zou het komen dat iemand zich onbelangrijk voelt? 

• Wie ben jij in het koninkrijk van God? 
Leg uit: als kind van God zijn we allemaal belangrijk. Ouderling Ashton heeft verder nog 
gezegd dat onze hemelse Vader het niet goedkeurt als we onszelf als onbelangrijk beschou-
wen. Als kind van God zijn we belangrijk. 

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen Leer en Verbonden 18:10 opzoeken en lezen. Daar staat een belang-
rijk evangeliebeginsel beschreven. 
• Waarom is iedereen zo belangrijk voor onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus? 
Zorg ervoor dat de jongevrouwen begrijpen dat iedereen een kind van God is en dat Hij 
meer van ieder van ons houdt dan wij kunnen bevatten. Jezus Christus vond ons waarde-
vol genoeg om zijn leven voor ons te offeren en voor onze zonden te lijden en verzoening 
te bewerkstelligen. 

Wij hebben allemaal een groot potentieel 

Citaat Leg uit: veel mensen denken dat ze zo gewoon zijn dat ze in dit leven niets belangrijks bij 
te dragen hebben. Maar de Heer heeft ieder van ons met een belangrijke zending naar de 
aarde gestuurd. Bisschop H. Burke Peterson heeft gezegd: 
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'Een van de grootste moeilijkheden is het overwinnen van het gevoel dat we onbelangrijk 
zijn, dat we niet bijzonder of uniek zijn. Denk je ook maar een moment dat onze hemelse 
Vader een van zijn kinderen per ongeluk naar de aarde gestuurd heeft, zonder de mogelijk-
heid om daar belangrijk werk te doen? ( . . . ) 
'Lieve vrienden (vriendinnen), jullie zijn van een koninklijk geslacht. Jullie zijn bewaard om 
in deze tijd voor een bijzonder doel naar de aarde te komen. Niet een aantal van jullie, 
maar jullie allemaal. Ieder van jullie moet dingen doen die een ander niet kan, niet zo goed 
als jij. Als jij je daarop niet voorbereidt, zal het niet gedaan worden. Jouw zending is uniek 
en speciaal voor jou. Zoig er alsjeblieft voor dat niemand jouw plaats moet innemen. Hij of 
zij kan dat niet zo goed als jij. Ik getuig tot jullie, dat, als jij het onze hemelse Vader toe-
staat, Hij je zal helpen op je reis door het leven en Hij zal je laten weten wat het doel is 
van jouw bestaan hier.' (New Era, mei 1979, blz. 4-5.) 

Verhaal Om de jongevrouwen te laten inzien dat mensen die onbelangrijk lijken, belangrijke dingen 
kunnen doen, kunt u ze het volgende verhaal vertellen: 
George A. Smith was nog jong toen hij lid werd van de kerk, vlak nadat de kerk gesticht 
was. In die tijd werden de heiligen in de staat Missouri ernstig vervolgd en veel waren er 
uit hun huis verdreven. In 1834 leidde de profeet Joseph Smith een groep van ongeveer 
tweehonderd man van Kirtland (Ohio), waar de hoofdzetel van de kerk zich bevond, naar 
Jackson County (Missouri). Die groep werd het Zionskamp genoemd, en ze legden een 
afstand van zestienhonderd kilometer af. Hun doel was de leden van de kerk hun 
landerijen en huizen terug te geven. 
George A. Smith was het jongste lid van de groep. Het was een grote, onhandige zestien-
jarige jongen die er niet als een soldaat uitzag en zich ook niet zo voelde. Zijn moeder had 
voor hem een broek gemaakt van een gestreepte matrasovertrek en een rugzak van afge-
keurde stof die eigenlijk voor schorten bestemd was. Zijn vader had hem nieuwe laarzen 
en een oud geweer gegeven. Na een paar dagen lopen had George bloederige blaren op 
zijn voeten, zijn broek was gescheurd en zijn strooien hoed was verfrommeld. Hij zag er 
niet erg indrukwekkend uit. Maar George sliep in de tent van de profeet en hij kon veel 
horen van de adviezen en de aanwijzingen die hij aan de mannen gaf. Iedere dag leerde hij 
van het voorbeeld en de leringen van Joseph Smith. 

De mannen liepen iedere dag vele kilometers en ze konden bijna niet slapen vanwege de 
warme, zwoele nachten. Muskieten en vliegen maakten het leven ellendig, de kwaliteit van 
het voedsel was slecht en er was niet genoeg voorraad. George vertelde dat het water op 
de prairie vol zat met kleine wriemelende insekten. Hij had geleerd hoe hij tijdens het drin-
ken met zijn tanden moest filteren. Veel mannen klaagden luidkeels over de erbarmelijke 
toestanden, maar George volgde bereidwillig alle aanwijzingen van de profeet op. 

Toen het Zionskamp in Missouri aankwam, kwamen ze erachter dat de gouverneur, hoewel 
hij het beloofd had, hen niet zou helpen hun huizen en landerijen terug te winnen. De lan-
ge, moeilijke mars leek tevergeefs te zijn geweest en de mannen waren diep teleurgesteld. 
Sommigen keerden zich zelfs tegen de profeet. 
Later pas werd duidelijk hoe belangrijk die mars was geweest. Degenen die de Heer en de 
profeet trouw waren gebleven, hadden leiderschapskwaliteiten en kracht ontwikkeld door-
dat ze met Joseph Smith samen waren geweest. De meeste leiders van de kerk werden 
daama gekozen uit de getrouwe mannen van het Zionskamp. 
George A. Smith, die onhandige zestienjarige jongen, werd minder dan vijf jaar later tot 
apostel geordend. Later werkte hij met Brigham Young in het Eerste Presidium. Zijn erva-
ringen in het Zionskamp hadden hem voorbereid op het leiderschap. De enige fout die hij 
gemaakt had, was het onderschatten van zijn potentieel. 

Bespreking • In welk opzicht lijken wij soms op de jonge George A. Smith? 
Leg uit: soms kunnen we niet zien waarmee de Heer ons zegent en hoe Hij ons voor-
bereidt. We kunnen ons onhandig en onbelangrijk voelen, maar net als George A. Smith 
kunnen we de Heer en zijn profeten trouw blijven en ons best doen, en op een dag zullen 
we weten dat de Heer ons heeft voorbereid om moedig te dienen in zijn koninkrijk. 

Wij hebben allemaal zwakheden die in sterke punten kunnen veranderen 

Leerkracht Leg uit: in dit leven hebben we allemaal onze zwakheden die ons ervan weerhouden onze 
mogelijkheden waar te maken. We kunnen echter ons best doen om deze zwakheden te 
overwinnen en kracht te ontwikkelen. 
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Verhaal Vertel het volgende verhaal aan de klas: 
'Als we het spel van het leven op de goede manier willen spelen, als we blijven proberen 
en oefenen, moeten we het tot het einde toe volhouden. We moeten vastbesloten zijn onze 
fouten te overwinnen en dat blijven proberen, onafhankelijk van onze handicap. In 1960 
werden de Olympische Spelen in Melbourne (Australië) gehouden. Op het erepodium 
stond een heel mooi, lang, blond meisje. Zij kreeg een gouden medaille. De jongens floten 
en zeiden: "Daar staat een meisje dat alles heeft." 

'Er liepen tranen over haar wangen toen ze de medaille in ontvangst nam. De meeste men-
sen dachten dat ze ontroerd was door de ceremonie. Wat het grootste deel van het publiek 
niet wist, was het verhaal van haar vastberadenheid. Toen ze vijf was, kreeg ze polio. Toen 
de ziekte haar lichaam verliet, kon ze haar armen en benen niet gebruiken. Haar ouders 
namen haar mee naar een zwembad. Ze hoopten dat het water zou helpen als ze probeerde 
te leren hoe ze haar armen weer kon gebruiken. Toen ze haar arm op eigen kracht uit het 
water kon tillen, huilde ze van blijdschap. Toen stelde ze zich ten doel de breedte van het 
zwembad over te zwemmen, toen de lengte, daarna een aantal malen de lengte. Ze bleef 
proberen totdat ze tijdens de Olympische Spelen in Melbourne de gouden medaille won 
voor de vlinderslag. De vlinderslag is een van de moeilijkste zwemslagen. Wat zou er 
gebeurd zijn als Shelley Mann de moed had opgegeven? Wat zou er gebeurd zijn als ze 
niet had geleerd vol te houden?' (Improvement Era, september 1965, blz. 787.) 

Bespreking • Welke uitwerking had de ziekte op Shelley Mann? 
• Welke karaktereigenschappen hadden invloed op de manier waarop ze handelde? 

• Wat kunnen wij van haar voorbeeld leren? 
Tekstbespreking Lees samen Ether 12:27. 

• Waarom geeft de Heer ons zwakheden? 
• Wie zal ons helpen om van zwakheden sterke kanten te maken? 
• Wat moeten wij doen om de zegeningen die ons in deze tekst beloofd worden, te ont-
vangen? 

Leg uit: als we op de Heer vertrouwen en alles doen wat we kunnen, zullen we in staat 
zijn onze zwakheden te overwinnen en de kracht te ontwikkelen die we nodig hebben om 
de Heer moedig en goed te dienen. 
U wilt misschien vertellen over een ervaring die u gehad hebt met het overwinnen van een 
zwakheid en het ontwikkelen van kracht. De jongevrouwen willen misschien ook wel iets 
over hun ervaringen vertellen. 

Tot slot 
Tekst Lees Leer en Verbonden 18:10 opnieuw. Geef uw getuigenis dat iedere jongevrouw in uw 

klas van grote waarde is voor onze hemelse Vader en voor Jezus Christus. Iedere jonge-
vrouw heeft de mogelijkheid in zich om een grote dienstmaagd van de Heer te worden. 
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DOEL Iedere jongevrouw zal inzien dat ze, als ze op een goede manier van zichzelf houdt, meer 
van anderen zal kunnen houden. 

VOORBEREIDING 1. Vraag een jongevrouw om het verhaal van Enos te vertellen, zoals dat staat in Enos 
1:1-18. 

2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 

Vraag de jongevrouwen na te denken over de volgende vraag: Wat zijn eigenschappen van 
iemand die een goed gevoel heeft over zichzelf? Schrijf de antwoorden die gegeven worden 
op het bord. De volgende antwoorden zouden gegeven kunnen worden: 
Ze is gelukkig. 
Ze houdt van haar familieleden en vrienden. 
Ze is bereid haar fouten toe te geven. 
Ze is zich bewust van de noden van anderen. 
Ze is bereid van anderen te leren. 
Ze vindt het fijn als ze anderen gelukkig kan maken. 

Leg uit dat iemand die een goed gevoel over zichzelf heeft, gelukkiger is en beter in staat 
is anderen te helpen. 

Wij moeten op een goede manier van anderen en onszelf houden 

Leerkracht Leg uit: soms is het moeilijk om te aanvaarden dat we van onszelf moeten houden. We 
zouden kunnen denken dat we wel van anderen, maar niet van onszelf mogen houden. We 
kunnen ons afvragen hoe we van onszelf kunnen houden zonder verwaand te worden. 

Tekstbespreking Leg uit dat de Heiland ons gezegd heeft dat we van onszelf moeten houden. Laat een 
jongevrouw Matteüs 22:36-39 lezen. 
• Wat staat er in deze verzen over onszelf liefhebben? 

Leg uit: in deze verzen staat duidelijk dat we anderen moeten liefhebben, maar ook dat we 
onszelf moeten liefhebben. De Heiland heeft gezegd dat we onze naasten moeten liefheb-
ben als onszelf. Dat betekent dat we net zoveel van onszelf mogen houden als we van 
anderen houden. 
Wijs de jongevrouwen er nogmaals op dat er veel redenen zijn waarom we van onszelf 
kunnen houden: we zijn kinderen van God, we hebben veel talenten om er anderen een 
plezier mee te doen, we hebben de mogelijkheid om onze zwakheden te overwinnen en 
sterk te worden, en we hebben de mogelijkheid om eens te worden zoals God nu is. 

• Waarom is het volgens jou belangrijk dat we van onszelf houden? Laat de jongevrouwen 
hierover met elkaar praten. 
Zorg ervoor dat ze zich de volgende begrippen eigen maken: 

1. We zijn kinderen van God, en als we onszelf niet liefhebben, tonen we geen respect voor 
de scheppingen van God. 

2. Als we niet van onszelf houden, raken we vaak gedeprimeerd en gefrustreerd. We zijn 
dan minder in staat de Heer te dienen. 

3. Iemand die niet van zichzelf houdt, is gewoonlijk minder in staat echt van anderen te 
houden of te begrijpen hoe anderen van hem of haar kunnen houden. 
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4. Als je niet van jezelf houdt, zou je geneigd kunnen zijn je normen te verlagen om ande-
ren een plezier te doen en het gevoel te krijgen dat je door anderen geaccepteerd wordt. 

Leerkracht Leg uit dat liefde voor jezelf niet voortkomt uit verwaandheid of trots. Als je op de goede 
manier van jezelf houdt, weet je dat je een kind van God bent, dat God van jou houdt en 
dat je veel talenten hebt. Maar je weet ook dat anderen ook kinderen van God zijn en dat 
je je talenten moet gebruiken om hen van dienst te zijn. 

Bordbespreking Vraag de jongevrouwen of ze manieren kunnen bedenken waarop ze kunnen laten zien dat 
ze op een goede manier van zichzelf houden. Schrijf hun ideeën op het bord. De volgende 
verklaring zou daarbij kunnen helpen: 

Citaat 'Als je werkelijk van jezelf houdt, zul je eraan denken dat je een stoffelijk, verstandelijk 
en geestelijk wezen bent. Jezelf liefhebben zoals God dat wil, houdt in dat je in wijsheid 
je leven beschermt en je gezondheid in stand houdt, zodat je je zending op aarde kunt 
volbrengen ( . . . ) 

'Mentaal sterk zijn, houdt in dat je eraan denkt dat de heerlijkheid Gods intelligentie is. 
Als je dit beseft zul je steeds het verlangen hebben om je kennis en wijsheid te vergroten 
en je zult literatuur, films en gesprekken die je geest zouden kunnen vervuilen, willen 
vermijden. Wij, die onszelf op een goede manier liefhebben, houden ernstig rekening met 
de woorden van de Heer: "Laat deugd uw gedachten zonder ophouden versieren." 
(LV 121:45.) 

'Jezelf zedelijk rein houden betekent dat je op een goede manier van jezelf houdt. ( . . . ) 
'Jezelf vergeven nadat je je voldoende van een zonde bekeerd hebt is een belangrijk aspect 
van liefde voor jezelf ( . . . ) 

'Jezelf met anderen vergelijken kan ( . . . ) minderwaardigheids- of meerderwaardigheidsge-
voelens tot gevolg hebben. ( . . . ) Accepteer jezelf als de unieke persoon die je bent en verge-
lijk jezelf niet met anderen. Als je die raad opvolgt, zul je jezelf kunnen liefhebben zonder 
verwaand te worden.' (Clark Swain, New Era, maart 1979, blz. 38.) 
Leg uit: een jongevrouw die echt van zichzelf houdt zal ervoor zorgen dat ze gezond, voor-
zichtig en zedelijk rein blijft en dat ze mededogen heeft met alle mensen. 

Als we onszelf liefhebben, kunnen we ook anderen liefhebben 
Leerkracht Leg uit: als we geleerd hebben van onszelf te houden, zijn we beter in staat liefde aan 

anderen te geven. Als we onszelf respecteren, respecteren we anderen ook. 

• Denk je dat een jongevrouw die van zichzelf houdt, beter in staat is anderen van dienst 
te zijn? Laat de jongevrouwen hierover met elkaar praten. 
Zij zouden de volgende gedachten naar voren kunnen brengen: wij moeten zelf het gevoel 
hebben dat we waardevol zijn en iets te geven hebben, voordat we genoeg zelfvertrouwen 
hebben om anderen te helpen; als we helemaal opgaan in onze eigen problemen hebben we 
geen tijd en geen energie om anderen te helpen; als we van onszelf houden kunnen we er 
meer vertrouwen in hebben dat anderen van ons houden en door ons geholpen willen wor-
den. 

Verhaal Leg uit: in het Boek van Mormon staat het verhaal van Enos, de zoon van Jakob, die de 
zoon van Lehi was. Enos had van zijn vader geleerd dat hij op God kon vertrouwen, maar 
tot op het moment waarop dit verhaal speelt, had hij de dingen die hij geleerd had, niet 
helemaal toegepast. 
Vraag de jongevrouw die daartoe de opdracht heeft gekregen, het verhaal van Enos te ver-
tellen zoals dat staat in Enos 1:1-18. Bespreek het verhaal daarna. Stel daarbij bijvoorbeeld 
de volgende vragen: 
• Wat heeft Enos gedaan om vergeving van zijn zonden te krijgen? (Hij had geloof in 
Christus en bad de hele dag en nacht.) 
• Hoe wist hij dat zijn zonden vergeven waren? (Hij hoorde de stem van de Heer die zei 
dat hij vergeving ontvangen had.) 

• Aan wie dacht hij zodra hij de woorden van de Heer had gehoord? (Aan zijn broeders, 
de Nephieten en de Lamanieten.) 

• Wat wilde hij dat de Heer voor de Lamanieten zou doen? (Een verslag bewaren, zodat, 
als het volk het geloof verloor en vernietigd werd, hun nakomelingen de waarheid te weten 
zouden komen.) 
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• Waarom denk je dat hij, nadat de Heer hem zijn zonden vergeven had, zich zorgen 
maakte over zijn broeders? Laat de jongevrouwen deze vraag met elkaar bespreken. 
Leg uit: toen Enos wist dat de Heer van hem hield en hem zijn zonden vergeven had, had 
hij gemoedsrust gevonden en hield hij meer van zichzelf dan ooit. Toen hij eenmaal die 
liefde en gemoedsrust voelde, had hij ook zijn medemens zeer lief en verlangde hij ernaar 
dat de Heer hen zou zegenen. Lees Enos 1:19 om te laten zien dat Enos na deze ervaring 
veel tijd gaf en zich veel inspanning getroostte om zijn broeders te onderwijzen en te hel-
pen. 

Citaten Leg uit: naarmate we door onze woorden en daden laten zien dat we van anderen houden, 
neemt ons gevoel van eigenwaarde toe. Hoe meer we van anderen houden, des te gemak-
kelijker is het om van onszelf te houden. 
President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Als persoon krijgen we meer betekenis als we 
anderen dienen. We worden wezenlijker onszelf als we anderen dienen - in feite is het dan 
gemakkelijker onszelf te vinden, omdat er zoveel te vinden is!' (Ensign, december 1974, 
blz. 2.) 
'Alle mannen en vrouwen zijn onze broeders en zusters. Ze zijn naar de aarde gezonden 
om hun zaligheid uit te werken. Allemaal hebben ze hun eigen moeilijkheden, allemaal 
hebben ze behoefte aan hulp en medegevoel. Wij voeren Gods plan uit als we ze respecte-
ren en ze met woord en daad laten voelen dat zij hun doel kunnen bereiken, dat ze de 
moeite waard zijn en dat we allemaal kinderen van God zijn. Als we dit gebod van God 
naleven, ontvangen wij achting als een gave van degenen die wij hoogachten: (Alice Colton 
Smith, Relief Society Magazine, augustus 1968, blz. 625; cursivering toegevoegd.) 

Vraag de jongevrouwen of zij wel eens een beter gevoel over zichzelf hebben gekregen 
nadat zij iemand anders hadden geholpen. Bereid u erop voor om zelf ook over een 
dergelijke ervaring te vertellen. 

Tot slot 
Leg uit: de boodschap die we vinden in Matteüs 22:36-39 staat ook in de hedendaagse 
Schriftuur. Lees Leer en Verbonden 38:24. Wijs de jongevrouwen er nogmaals op, dat we 
beter in staat zijn onze naasten te dienen en we onszelf meer op waarde leren schatten als 
we leren onszelf op een goede manier lief te hebben. 
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48 Betrouwbaarheid 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen hoe belangrijk het is om betrouwbaar te zijn. 

VOORBEREIDING 1. Breng een klok of een horloge mee. 
2. Zorg voor potlood en papier voor alle jongevrouwen. 
3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

Inleiding 
Laat de klok of het horloge zien. 
Leg aan de klas uit dat een goede klok of een goed horloge erg waardevol is als men daar-
van de juiste tijd kan aflezen. Maar, hoe mooi een horloge ook versierd is met goud en 
juwelen, als het niet de juiste tijd aangeeft, is het van weinig waarde. 

Het is belangrijk dat wij betrouwbaar zijn 
Vertel: een jongevrouwenklas en hun adviseuse hadden eens een dienstbetoonproject op 
touw gezet. Zij zouden samen de tuin van een bejaarde weduwe opknappen. Ze hadden 
afgesproken dat ze op zaterdagochtend om negen uur bij het huis van zuster Morgan zou-
den staan, met schoffels, harken, een grasmaaimachine en snoeischaren. Die ochtend waren 
de adviseuse en één jongevrouw present. Hoewel zij tot één uur 's middags hard werkten, 
waren ze niet in staat om alles te doen wat ze zich hadden voorgenomen, omdat twee men-
sen moesten proberen te werken voor tien. 

Bespreek hoe deze twee zich gevoeld moeten hebben. 
• Welke verantwoordelijkheid hadden de andere leden van de klas? 
• Hoe voel jij je als andere mensen iets beloven en dan hun belofte niet nakomen? 
Bespreek wat betrouwbaar zijn betekent. Schrijf een aantal eigenschappen van een betrouw-
baar persoon op het bord. (Genoemd zouden kunnen worden: trouw, je kunt er van op 
aan, verantwoordelijkheidsgevoel, ijverig.) 
Lees het volgende citaat voor. Vraag de jongevrouwen goed te luisteren en te letten op 
voorbeelden van mensen die niet betrouwbaar zijn. Laat ze dan nadenken of er mensen in 
hun leven zijn op wie ze kunnen vertrouwen. Voorbeelden zouden kunnen zijn: hun 
ouders, leerkrachten, de bisschop, de buschauffeur, de dokter, enzovoort. 

'Confucius (een Chinees filosoof, 551-479 voor Christus) heeft eens een gedachte geuit 
waarmee hij aangaf op welke manier veel persoonlijke en algemene problemen ontstaan. 
"Iemand die het ontbreekt aan betrouwbaarheid is absoluut nutteloos." Deze uitspraak 
geeft voor een belangrijk deel aan wat er mis is met intermenselijke relaties: onbetrouw-
baarheid, er niet op kunnen rekenen dat mensen hun aandeel leveren, dat ze doen wat ze 
zeggen te zullen doen als het gedaan moet worden. En zo raken er iedere dag mensen 
teleurgesteld en ontgoocheld. Iemand zegt dat hij op een bepaald tijdstip iets klaar zal heb-
ben, en dan is het niet klaar. Iemand leent iets en zegt dat hij het op een bepaalde tijd zal 
teruggeven of terugbetalen, en het gebeurt gewoon niet. Iemand tekent een contract en 
belooft bepaalde dingen te doen en doet het niet. Deze lijst zou tot in het oneindige ver-
lengd kunnen worden. Vaak zijn er steekhoudende redenen, maar soms is het gewoon een 
gebrek aan betrouwbaarheid, en in sommige situaties is dat niet alleen frustrerend maar 
ook beangstigend. Je zou dit allemaal kunnen vergelijken met een parachute die alleen zo 
nu en dan open gaat, of met de remmen van een auto waarvan je niet steeds op aankunt. 
( . . . ) Stel je voor dat we niet op Gods beloften konden vertrouwen. Stel je voor dat astronau-
ten die zich in een baan om de aarde bevinden, niet konden vertrouwen op de berekenin-
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gen die anderen hebben gemaakt, of er niet op konden rekenen dat het heelal op een goede 
manier bestuurd wordt. Stel je voor dat we niet op eb en vloed, op de zon of op de seizoe-
nen kunnen rekenen. Als we alles maar zo'n beetje doen zoals het ons uitkomt, maakt dat 
het leven onmogelijk. Leven wordt mogelijk door de mate van betrouwbaarheid, eerlijkheid 
en standvastigheid waar we op kunnen rekenen. "Iemand die het ontbreekt aan betrouw-
baarheid is absoluut nutteloos." (Richard L. Evans, Ensign, oktober 1971, blz. 9.) 

Tekst Laat de jongevrouwen opzoeken en lezen: Leer en Verbonden 82:24. 
• Welke zegeningen kunnen standvastige mensen verwachten? 

Leerkracht Vraag de jongevrouwen of er wel eens een moment is geweest dat zij een belofte niet zijn 
nagekomen. Vraag ze of ze willen vertellen hoe ze zich toen voelden. 
• Op welke gebieden in jouw leven is het nodig dat mensen op je kunnen rekenen? Er zou 
gesproken kunnen worden over persoonlijke verantwoordelijkheden thuis, op school, in de 
kerk en op het werk. 

Tekst Laat de klas 1 Nephi 3:7 opzoeken en lezen. Bespreek hoe Nephi's instelling ertoe heeft 
bijgedragen dat hij een groot dienstknecht van de Heer is geworden. 
Leg uit: als we taken krijgen, moeten we net zo toegewijd met die taak bezig zijn als 
Nephi, toen de Heer hem voor een taak riep. 

Als we betrouwbaar zijn, krijgen we meer zelfvertrouwen en zullen we meer bereiken 
Verhaal en bespreking Het volgende verhaal van president N. Eldon Tanner illustreert hoe belangrijk het is om te 

leven in overeenstemming met onze godsdienst en om betrouwbaar te zijn: 
'Een man met wie ik te maken heb als commissaris van een grote maatschappij, en die ook 
regeringsambtenaar is, heeft mij eens verteld: "We zochten iemand voor een bepaalde rege-
ringsbaan. Er waren veel sollicitanten en we hebben er tien geselecteerd. Toen wij deze tien 
mensen nog eens nader bekeken, merkten we dat een van hen lid was van jullie kerk, en 
die hebben we zonder meer aangenomen." 
Ik vroeg: "Waarom hebben jullie hem genomen?" 
'Hij zei: "Omdat we wisten dat hij 's avonds niet zou gaan boemelen. We wisten dat we op 
hem konden bouwen en dat hij het hem opgedragen werk zou doen."' (Ensign, april 1974, 
blz. 4.) 
• Hoe komen leden van de kerk aan zo'n goede reputatie? 
• Wat denk je, als je zo over betrouwbare mensen hoort praten? 
Vraag de jongevrouwen over hun eigen leven na te denken, terwijl ze luisteren naar de 
vragen in het volgende citaat: 
'Elke dag behoren wij onszelf af te vragen: "Ben ik een betrouwbaar mens? Ben ik sterk 
genoeg en vastbesloten om iemand te worden waarin iedereen vertrouwen kan hebben?" 
Om ons heen hebben we volop voorbeelden van mensen die allemaal de kans hebben 
gehad om iets te bereiken en een carrière op te bouwen en iets goeds in de wereld bij te 
dragen, maar die daarin niet zijn geslaagd omdat ze niet vastbesloten en sterk genoeg 
waren om de verleidingen waarmee ze te maken hebben gekregen, te weerstaan.' 
(N. Eldon Tanner, Dependability, blz. 4.) 
Leg uit: als wij betrouwbaar zijn, zullen we meer bereiken in alles wat we doen, ook als lid 
van de kerk. Als we onze taken uitvoeren hebben we een goed gevoel over onszelf. We 
hoeven ons niet te verontschuldigen voor ons gedrag en we hoeven onze ouders, de bis-
schop of wie we ook verantwoording schuldig mogen zijn, niet te ontlopen. We zullen ons 
zeker voelen van onszelf en de achting en het vertrouwen van anderen winnen. 

Verhaal Laat een van de jongevrouwen het volgende verhaal vertellen: 
'Cindy keek op de klok boven de deur. ( . . . ) De tijd was zo snel voorbij gegaan dat ze bijna 
niet kon geloven dat het al bijna negen uur was. ( . . . ) 
'"Laten we nog een spelletje doen", vroeg Diny. "Die laatste game was echt een ongelukje. 
De volgende win je met gemak." 
'"Ik kan niet", antwoordde Cindy. "Ik heb nog net tijd om naar huis te gaan en me te dou-
chen voordat ik naar het ziekenhuis ga om mevrouw De Haas te helpen met het verhaal en 
de handenarbeid." 

Citaat 
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"'Ach, onzin!" Diny trok een gezicht. "Dat is ook geen manier om je zomer door te bren-
gen! Twee middagen per week met zieke kinderen bezig zijn." 

'"Die kinderen moeten wel een hele tijd in het ziekenhuis blijven. Ze voelen zich heel een-
zaam en ik heb het beloofd." zei Cindy. 
'"Nou, maar ik vind dat je deze keer best nog een spelletje me mij kunt doen", drong Diny 
aan. "Zo belangrijk ben je nou ook weer niet. Je hebt zelf gezegd dat je niet zoveel doet." 

'Daar had Cindy al een paar keer over nagedacht. Het enige wat ze deed, was het uitdelen 
van potlood en papier of scharen, of wat er verder nog nodig mocht zijn. En ze hielp de 
kinderen met hun rolstoel en hun krukken. ( . . . ) 
' "Vooruit Cindy, jij moet serveren", zei Diny ongeduldig. 
'Cindy liet de bal een paar keer over haar racket rollen, maar toen schudde ze haar hoofd. 
"Ik kan het niet, Diny. Ik heb het echt beloofd en het zou niet eerlijk zijn!" ( . . . ) 

'Cindy ging thuis snel onder de douche en maakte zich klaar om naar het ziekenhuis te 
gaan. Ze was bang dat ze te laat zou zijn, daarom holde ze bijna de hele afstand van huis 
naar het ziekenhuis. 
'Haar benen deden pijn toen ze de trappen van het ziekenhuis opliep en zich door de gang 
haastte naar de kamer waar de kinderen op haar zaten te wachten. Cindy deed de deur 
open en bleef even staan om op adem te komen. 

'"Mevrouw De Haas is nog niet met het verhaal begonnen", dacht ze. "Het is dus nog niet 
zo laat als ik dacht." 
'"Daar is Cindy!" riep Daniël toe hij haar zag. Daniël lag vanaf zijn heupen met zijn benen 
in het gips, maar hij wilde de verhaaltjes voor geen prijs missen. 
'De andere kinderen draaiden zich ook om. "Cindy, Cindy!" riepen ze bijna in koor. 
'Mevrouw De Haas moest glimlachen, maar Cindy kon zien dat er wat aan de hand was. 
Gewoonlijk maakte ze altijd grapjes met de kinderen. 
'"Voelt u zich niet goed?" vroeg Cindy zachtjes. 
'Mevrouw De Haas schudde haar hoofd. "Ik ben de hele dag al een beetje duizelig. Ik 
vroeg me af of ik het wel uit zou kunnen houden totdat jij er was. Maar nu jij er bent weet 
ik dat alles in orde zal komen." 

'Cindy voelde haar gezicht warm worden toen ze eraan dacht hoe ze zich bijna door Diny 
had laten verleiden om nog een partijtje tennis te spelen. 
'"Ik vind het vervelend om je alleen te laten, Cindy", zuchtte mevrouw De Haas. "Maar 
alle kinderen houden zoveel van je dat ik met een gerust hart naar huis kan gaan. Het is zo 
goed om te weten dat ik op je kan rekenen. Nu je vanmiddag alleen zult zijn, kun jij mis-
schien een paar verhaaltjes voorlezen." 

'Cindy had de kinderen nog nooit verhaaltjes voorgelezen. Haar stem klonk volgens haar 
eerst onzeker en te zacht, maar langzamerhand kreeg ze meer zelfvertrouwen. 
'"Jij kunt goed voorlezen", zei Daniël. "Net zo goed als iemand anders." 
'Cindy moest lachen en streelde de arm van de kleine jongen. "Dat komt omdat jullie alle-
maal mijn vriendjes zijn." 

'De middag was zo om; bijna te snel. 
'"Je komt toch terug hè?" vroeg Daniël toen Cindy wegging. "Je zei toch dat we vriendjes 
waren?" voegde hij er een beetje weemoedig aan toe. 
'Cindy keerde zich om en gaf hem een knuffel. "Natuurlijk zijn we vrienden. En ik beloof 
dat ik terugkom." 

'Toen Cindy naar buiten liep, wist ze zeker dat ze haar belofte zou houden, zo vaak als het 
maar nodig zou zijn.' (Lucy Parr, The Friend, juni 1973, blz. 43-45.) 

Bespreking • Hoe denk je dat Cindy zich voelde? 
• Wie zou er de dupe van geweest zijn als Cindy haar belofte niet was nagekomen? 

150 



Les 32 

Tot slot 

Citaat 'Wij behoren niet bijna, maar altijd betrouwbaar te zijn. Laten we trouw zijn, zowel in klei-
ne als in grote dingen. Kan men op mij rekenen als het gaat om een toespraak in de kerk, 
om huisbezoek, een bezoek aan een zieke of een roeping als ring- of voltijdzendeling?' 
(N. Eldon Tanner, Dependability, blz. 5.) 

Leerkracht Leg uit: als we ons aan onze beloften houden en onze taken ten volle aanvaarden, zal ons 
leven waardevoller worden, precies zoals het horloge pas waardevol is als je erop kunt 
rekenen dat het de juiste tijd aangeeft. 

Toepassing van de les 

Laat door de jongevrouwen een lijst maken van hun taken in de komende week, zoals ker-
kelijke vergaderingen en verplichtingen, huishoudelijke taken, taken in het gezin, opdrach-
ten van school, enzovoort. Moedig ze aan om zich voor te nemen betrouwbaar te zijn. 
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Je voorbereiden op veranderingen 

DOEL Iedere jongevrouw zal zichzelf voorbereiden, zodat ze met eventuele veranderingen goed 
zal kunnen omgaan. 

VOORBEREIDING 1. Plaat 16, Een rups wordt een vlinder. Deze plaat bevindt zich achterin het lesboek. Maak, 
als dat mogelijk is, een kopie voor iedere jongevrouw. 

2. Vraag een gast of een lid van de klas te vertellen over een verandering in hun leven die 
ze goed hebben leren hanteren. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

Les 

48 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Leerkracht Leg uit: een vlinder begint als een eitje waaruit op een bepaald moment een rups tevoor-

schijn komt. De rups verpopt zich en maakt dan ogenschijnlijk een rustperiode door, maar 
in werkelijkheid verandert hij heel snel. Dat is een periode waarin hij heel kwetsbaar is 
voor invloeden van buitenaf. Als het diertje in de laatste fase van die periode aan teveel 
warmte wordt blootgesteld, zullen zijn vleugels zich niet volledig kunnen ontwikkelen. Als 
alles echter goed gaat, wordt de rups tot een vlinder: dat was vanaf het begin ook de 
bedoeling. 

Plaat Laat de plaat zien waarop de rups bezig is een vlinder te worden. Leg uit: net als de rups 
moeten wij veranderingen ondergaan. Die veranderingen, uiterlijk of innerlijk, lichamelijk 
of geestelijk, kunnen ons mooier maken als ze plaats vinden in overeenstemming met het 
plan van de Heer. 

Leerkracht 

Bordbespreking 

Leerkracht 

Bespreking 

Verandering is een normaal onderdeel van het leven 
Leg uit: het leven is stabiel. Iedere dag gebeurt er wel iets waardoor er een verandering in 
ons leven plaatsvindt. Iemand heeft eens gezegd dat er niets zo bestendig is als verande-
ring, want ons leven is altijd in beweging en in ontwikkeling. 

Vraag de jongevrouwen welke veranderingen er zich zoal in het persoonlijke of in het 
gezinsleven kunnen voordoen. Schrijf de antwoorden op het bord. Genoemd kunnen wor-
den: geboorte, huwelijk, overlijden, werk, school, zending, verhuizing, een gezin stichten, 
ziekte, ouder worden, ongelukken, scheiding, werkeloosheid, verlies van goederen door 
brand of overstroming, ontvangen of verliezen van grote geldbedragen. 

Leg uit: sommige veranderingen zijn gunstig, andere juist niet. Het spreekt vanzelf dat we 
uitkijken naar veranderingen die we zelf willen, maar soms denken we, kinderlijk genoeg, 
dat er zich in onze familieomstandigheden geen ongewenste veranderingen zullen voor-
doen. 

Verwijs naar de veranderingen die er op het bord staan en laat de jongevrouwen overwe-
gen waarom sommige gemakkelijk en andere moeilijk te aanvaarden zijn en waarom ze 
verdriet of blijdschap veroorzaken. 
Leg uit dat zelfs positieve veranderingen soms moeilijk kunnen zijn. 
• Noem een paar positieve veranderingen waarbij moeilijke aanpassingen nodig kunnen 
zijn. 

Leg bij wijze van voorbeeld uit: een huwelijk is een positieve gebeurtenis waar we naar 
uitkijken. Ouders hebben soms verdriet omdat hun kind het huis uitgaat. De bruid of de 
bruidegom kan er tegenop zien om de veilige omgeving van thuis te gaan verlaten. Een 
jongevrouw die van huis gaat om te studeren of om te gaan werken, maakt misschien een 
positieve verandering door, maar ze kan zich onzeker voelen en heimwee hebben. Een 
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jongevrouw die voor zichzelf moet leren zorgen, leert daar wel veel van, maar het is moge-
lijk dat zij zich opofferingen moet getroosten en haar levenswijze moet wijzigen. 

Leerkracht Maak de jongevrouwen duidelijk dat de veranderingen die besproken zijn vroeg of laat in 
ieders leven en in ieder gezin kunnen plaats vinden. Als dat gebeurt moeten we begrijpen 
dat ze een onderdeel zijn van onze beproeving in de sterfelijkheid. 

Citaat President Spencer W. Kimball heeft ons gezegd: 'Voordat we geboren werden wisten wij 
dat we naar de aarde zouden gaan om een lichaam te ontvangen en ervaring op te doen en 
dat we vreugde en verdriet, pijn en troost, welstand en ontbering, gezondheid en ziekte, 
succes en teleurstellingen zouden meemaken. En we wisten ook dat we zouden sterven. 
We hebben al deze mogelijkheden met een blij hart aanvaard en we waren geheel bereid 
om zowel gunstige als ongunstige omstandigheden tegemoet te treden.' (Tragedy or Destiny, 
blz. 8-9.) 

We kunnen leren ons goed aan te passen aan veranderingen 
Leerkracht Leg uit: soms zijn we vrij om de veranderingen in ons leven te kiezen, maar soms ook niet. 

Maar altijd hebben we de vrijheid om te kiezen wat we zullen doen als die veranderingen 
plaatsvinden. Als dat in onze familie gebeurt, vooral als er onverwachte en ongewenste 
veranderingen plaatsvinden, kunnen we ons toch op een goede manier aanpassen. 

Citaat Lees het volgende citaat: 
'Men heeft de neiging om verandering te beschouwen als vijand. Velen van ons staan er 
achterdochtig tegenover en zijn geneigd zich ertegen te verzetten, voordat we zelfs maar 
hebben gezien wat de werkelijke gevolgen zullen zijn. Als we over veranderingen goed 
nadenken, kunnen er de meest uiteenlopende en diepgaande ervaringen uit voortvloeien.' 
(Marvin J. Ashton, De Ster, mei 1980, blz. 99.) 

Bespreking • Waardoor wordt jouw reactie op een verandering bepaald? Laat deze vraag door de 
jongevrouwen bespreken. 
Wijs op het volgende: geloof in de Heer en de wetenschap dat Hij ons zal leiden en helpen 
zijn de belangrijkste dingen waardoor iemand op een goede manier met veranderingen kan 
omgaan. 

Verhaal Lees het volgende verhaal voor om te illustreren hoe iemand met een heel moeilijke veran-
dering in haar leven is omgegaan. 
'Op een warme zaterdagmorgen werd ik gewekt door de zon die op mijn gezicht scheen. 
Terwijl de rest van het gezin nog sliep, kleedde ik mij aan en liep de tuin in. We waren nog 
bezig met het aanleggen ervan. ( . . . ) Ik bekeek de tuin en ons nieuwe huis en dacht aan 
alle plannen die we nog hadden. Ik voelde dankbaarheid voor al het moois van deze aarde 
en het geluk waarmee we gezegend waren. 
'Mijn man en ik vierden de twintigste verjaardag van ons huwelijk en de rest van de dag 
brachten we samen door. We gingen lunchen in ons favoriete restaurant. Samen keken we 
terug op de jaren die we samen waren geweest, onze bekering tot de kerk, de geboorte van 
onze zeven kinderen, onze dromen en de doelen die we bereikt hadden. Met vertedering 
dachten we eraan hoe we negen jaar eerder geknield waren aan het altaar in de Salt Lake-
tempel. 
'Aan het eind van de dag maakten we ons klaar om naar de zaterdagavondbijeenkomst 
van de ringconferentie te gaan. Toen we uit de inrit de weg opreden vroeg ik aan Phil: 
"Weet je zeker dat deze vuurrode bloes me goed staat?" 
'Hij antwoordde: "Wat je ook aan hebt, je ziet er altijd goed uit." 
'Dat waren de laatste woorden die ik me van mijn man herinner. 
'Toen we over de boulevard reden, op weg naar het kerkgebouw, reed er plotseling een 
bestelwagen vanuit de tegenovergestelde richting onze rijstrook op. De chauffeur had 
geprobeerd een aantal auto's te passeren op een gedeelte van de weg waar hij weinig zicht 
had. Een frontale botsing was niet te vermijden. Phil zag het aankomen en wierp zich over 
mij heen, om mij te beschermen. 
'Het eerste wat ik daama hoorde, was het geluid van een snijbrander op het metaal van 
onze auto. Toen ik bij bewustzijn kwam, wist ik dat mijn man dood was. Niemand hoefde 
mij dat te vertellen. Toen het tot mij doordrong, werd toch mijn hele lichaam vervuld met 
een vredig, kalm gevoel. "Phil is er niet meer," fluisterde de Geest mij toe, "maar alles zal 
goed komen. Je leven is in mijn hand." 
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Temidden van al die verwarring, bezorgdheid en dat grote verlies begreep ik als nooit 
tevoren over welke vrede Christus sprak toen Hij zei: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik 
u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd." 
(Johannes 14:27.) 

'Zelf had ik een gebroken nek en nog andere verwondingen. Maar tijdens de luidruchtige 
rit naar het ziekenhuis, waarbij ik ondervraagd werd door het medisch personeel en ik 
merkte hoe bezorgd de bisschop en de ringpresident waren, bleef ik rustig. "Waarom is 
iedereen zo bezorgd?" vroeg ik me af. "Weten ze dan niet dat alles goed zal komen?" ( . . . ) 
Toen ik uit het ziekenhuis kwam, lag de kaart die Phil mij had gegeven voor de verjaardag 
van ons huwelijk, nog steeds op de kast waar ik hem vier weken geleden had neergelegd. 
Weer kreeg ik hetzelfde vredige gevoel toen ik las wat hij geschreven had: "Ik kan niet 
bevatten hoe het zal zijn als dit geluk en deze liefde voor eeuwig zo blijven groeien. Veel 
liefs, Phil."' (Edith Rockwood, Ensign, april 1983, blz. 30-31.) 

Bespreking • Waardoor voelde deze vrouw zich zo vredig in die tijd van grote veranderingen? 
Tekstbespreking Laat de jongevrouwen lezen: Johannes 14:27. 

• Waarom is de vrede die Christus schenkt anders dan de vrede van de wereld? (Zijn vre-
de blijft in ons, ongeacht wat er om ons heen gebeurt.) 

Presentatie Vraag een gast of een lid van de klas of zij iets wil vertellen over een ervaring waarin ze 
zich op een goede manier heeft aangepast aan veranderde omstandigheden. Dat zou kun-
nen gaan over heimwee toen ze voor een studie of een zending van huis ging, over aan-
passingen die nodig waren voor een verhuizing, over de zorgen die ze zich maakte toen ze 
naar de universiteit ging, het mislopen van bepaalde plannen, aanpassing aan lichamelijke 
of geestelijke handicaps, het omgaan met sterfgevallen, of dergelijke onderwerpen. 
Als de tijd het toelaat kunnen de jongevrouwen misschien iets vertellen over hun eigen 
ervaringen. Misschien wilt u iets over uzelf vertellen. 

Tot slot 
Leerkracht Wijs de jongevrouwen op het volgende: iedereen krijgt met veranderingen te maken. Daar-

om moeten ze dit accepteren en erop voorbereid zijn. Door dicht bij de Heer te blijven en 
in te zien dat ze door veranderingen kunnen groeien, zullen ze in staat zijn om de toe-
komst zonder angst tegemoet te zien. Deel de kopieën van de plaat van de vlinder uit om 
ze eraan te herinneren dat ze veranderingen kunnen benutten om meer kwaliteit aan hun 
leven te geven. 

Toepassing van de les 
Stel voor dat de jongevrouwen het onderwerp van deze les tijdens een gezinsavond bespre-
ken en het dan in verband brengen met veranderde gezinsomstandigheden. 
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Omgaan met anderen Les 

48 

DOEL Iedere jongevrouw zal ernaar streven haar manier van omgaan met anderen te verbeteren. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor alle jongevrouwen. 
2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Poster en bespreking Leg uit: een beroemde Engelse dichter en predikant uit de zeventiende eeuw, John Donne, 

heeft in zijn gedicht 'Meditation XVII' iets geschreven wat ook in deze tijd nog zinvol is. 
Hij schreef: 'Niemand is een eiland.' U kunt deze regel op het bord schrijven of laten zien 
op een kaart die u van tevoren heeft geschreven. Vraag de leden van de klas met elkaar te 
bespreken wat dit volgens hen betekent. 

Wij groeien als we met anderen omgaan 
Leg uit dat het een onderdeel van het plan van de Heer is dat we andere mensen nodig 
hebben. We zijn naar de aarde gestuurd als deel van een gezin, helemaal van anderen 
afhankelijk en gedurende ons hele leven hebben we de omgang met anderen nodig. God 
erkende deze behoefte toen Hij Adam en Eva samen in de hof plaatste en zei: 'Het is niet 
goed dat de mens alleen zij.' (Genesis 2:18.) 
• In welke opzichten hebben wij andere mensen nodig? Laat de jongevrouwen deze vraag 
met elkaar bespreken. 
Zij zullen waarschijnlijk zeggen dat we van anderen afhankelijk zijn voor onze bescher-
ming en om te kunnen overleven (vooral als we klein zijn), voor onderwijs en training, 
voor het oplossen van problemen en het vervullen van taken, om lief te kunnen hebben en 
om vreugde te ervaren. 
• Hoe kunnen anderen ons helpen in onze groei? 

Geef iedere jongevrouw potlood en papier. Vraag ze een lijst te maken van hun talenten en 
vaardigheden. 
Nadat ze dat gedaan hebben, vraagt u een aantal jongevrouwen of ze een paar dingen van 
hun lijst willen voorlezen. Bespreek met de groep hoe deze jongevrouwen hun vaardighe-
den en talenten ontwikkeld hebben. Laat ze inzien dat ze er wel aan gewerkt hebben, maar 
dat ze zonder de hulp van andere mensen niets bereikt zouden hebben. Je kunt bijvoor-
beeld geen goede schoolopleiding krijgen zonder de hulp van je ouders, het schoolbestuur, 
de leerkrachten en de belastingbetalers. Je kunt niet leren schilderen, een muziekinstrument 
bespelen, een sport beoefenen, of lesgeven zonder dat iemand je dat leert. Zelfs het verkrij-
gen van een getuigenis hangt gedeeltelijk af van het onderwijs en het voorbeeld van ande-
ren. 

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen Leer en Verbonden 46:11-12 opzoeken en lezen. Leg uit dat de Heer 
in deze verzen spreekt over geestelijke gaven. 
• Heeft iedereen een geestelijke gave? Heeft iedereen alle gaven? 
Wijs erop dat de Heer iedereen geestelijke gaven heeft gegeven en dat er veel verschillende 
gaven zijn. Hij verwacht van ons dat wij die gaven gebruiken om ons leven te vervolmaken 
en anderen tot zegen te zijn. In deze verzen zegt de Heer ons hoe graag Hij wil dat wij 
onze gaven met anderen delen en daardoor allemaal zullen groeien. 

Leerkracht 

Bespreking 

Activiteit 
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Wij kunnen leren hoe we beter met anderen kunnen omgaan 
Leerkracht Leg uit dat de Heer wil dat wij leren hoe we het leven van anderen kunnen verrijken. De 

meeste mensen hebben echter het gevoel dat ze niet zo goed zijn in het tot stand brengen 
van zinvolle en bevredigende relaties met anderen. Ze zouden willen dat ze het beter 
konden. Wijs erop dat je ook kunt leren hoe je een goede relatie met anderen opbouwt. 

Bordbespreking • Wat kunnen we doen om onze relatie met anderen te verbeteren? Laat de jongevrouwen 
dit met elkaar bespreken en schrijf hun ideeën op het bord. 
Leg de nadruk op de volgende drie punten: 
1. Wees bereid om bij anderen betrokken te raken en ze te helpen. 
2. Heb geen kritiek op anderen. Veroordeel ze niet. 
3. Bid om meer liefde voor anderen. 
Ga met de jongevrouwen dieper op deze punten in. Maak daarbij gebruik van hun ideeën 
en de volgende suggesties. 
Wees bereid om bij anderen betrokken te raken en ze te helpen 
Vraag de jongevrouwen te denken aan twee of drie van de belangrijkste en fijnste relaties 
die ze kennen. 

• Zijn deze relaties tot stand gekomen zonder enige hulp of inspanning van jezelf? Wat 
heb je gedaan om er een goede relatie van te maken? 
Leg uit dat we vaak bereid moeten zijn om als eerste een hand naar de ander uit te steken, 
voordat we vriendschap met ze kunnen sluiten. We kunnen niet gaan zitten wachten totdat 
zij naar ons toe komen. 
• Waarom zijn mensen bang om de eerste stap te doen en te proberen vriendschap te slui-
ten? (Iemand kan verlegen zijn, bang voor wat die ander zal denken, of te gemakzuchtig.) 
• Welke ontwikkelingsmogelijkheden zou een jongevrouw kunnen mislopen als ze te verle-
gen is om een eerste stap te zetten? (Het kan zijn dat ze daardoor de kans mist om anderen 
over het evangelie te kunnen vertellen, om waardevolle dingen van anderen te leren, om 
het geluk te voelen dat alleen kan komen door de omgang met anderen, of door deelname 
aan groepsactiviteiten.) 

Leg uit: het is mogelijk om je verlegenheid te overwinnen als je je concentreert op anderen, 
en niet zozeer op je eigen gevoel. 

Praktijkgeval Vraag de jongevrouwen na te denken over het volgende geval: 
Karin was net geroepen als presidente van de jongevrouwenklas. Ze had de jongevrouwen 
niet zo goed leren kennen omdat ze altijd verlegen was bij mensen die ze nog niet kende. 
Ze voelde zich heel zwaar belast door de verantwoordelijkheid die ze nu had om de jonge-
vrouwen te leren kennen en ze te helpen. Ze was bang dat ze zouden denken dat ze geen 
goede leidster was. 

• Wat zou Karin kunnen doen om moedig haar taak te vervullen? 
• Wat zou Karin mislopen als ze haar verlegenheid niet zou overwinnen? 
Heb geen kritiek op anderen. Veroordeel ze niet 

Tekst Laat lezen: Leer en Verbonden 88:124. Wijs op de zin: 'Houdt op bij elkander fouten te zoe-
ken.' 
• Waarom denk je dat de Heer ons geboden heeft niet naar de fouten van anderen te zoe-
ken of eraan te denken? (Het is gemakkelijker van anderen te houden en ze te helpen als 
we meer op hun goede eigenschappen letten dan op hun fouten. We weten niet alles van 
andere mensen en daarom mogen we hun gedrag niet veroordelen. Als we fouten gaan 
zoeken, zijn we niet in staat om het goede in de mensen te zien.) 

Verhaal Lees het volgende verhaal voor om te laten zien hoe belangrijk het is dat we geen kritiek 
op anderen hebben: 

Martha vroeg aan Tanja of ze had gemerkt hoe slordig hun kamergenoot was. Dat had 
Tanja echt nog nooit opgemerkt, maar nadat Martha dat gezegd had, kreeg ze het ook in 
de gaten. Ze begon zich er zelfs aan te storen. Ze besefte echter al gauw dat haar kritiek op 
Paula hun vriendschap in de weg stond. 
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Tanja dacht: 'Wat maakt het veel verschil als we proberen anderen positief te benaderen in 
plaats van ze te vernederen om zelf beter uit de verf te komen.' Ze kwam tot het besef dat 
anderen net zoveel liefde en ondersteuning nodig hadden als zijzelf. 
Vraag de jongevrouwen of ze eens willen denken aan een keer dat ze kritiek hadden op 
een vriendin. Vraag ze dan erover na te denken hoe ze zich zouden voelen als anderen net 
zoveel kritiek op hen zouden hebben. Verwachten ze van anderen dat die zich milder op-
stellen dan zijzelf? 
Bid om meer liefde voor anderen 

Tekstbespreking Laat de jongevrouwen lezen: Moroni 7:46-48. 
• Wat is naastenliefde volgens Moroni? 
• Waarom denk je dat we God om deze naastenliefde moeten vragen? (Als wij willen leren 
liefhebben zoals Christus, hebben we zijn hulp nodig om ons vermogen om lief te hebben 
te ontwikkelen.) 
• Denk je dat het zou helpen als je bad om het vermogen om meer van een bepaald 
iemand te kunnen houden? 
De volgende verhalen geven manieren aan waarop we een betere relatie met anderen kun-
nen opbouwen. Vraag de jongevrouwen na ieder verhaal om met elkaar te bespreken wat 
de persoon in het verhaal heeft gedaan om die relatie op te bouwen. 

Verhaal Alle jongevrouwen van onze wijk waren eens bij elkaar gekomen voor een gezellig avondje 
bij een van de leraressen thuis. Emmy was verlegen en onzeker en het was voor de eerste 
keer dat ze aan zo'n activiteit deelnam. Een paar jongevrouwen zaten op de grond een 
spelletje te doen. Emmy kende het spel niet en de andere jongevrouwen en ik hadden het 
al vaak gespeeld. Ik speelde even energiek en enthousiast als altijd en iedere keer als ik aan 
de beurt was, deed ik mijn best om zoveel mogelijk punten te krijgen. Nadat we allemaal 
een beurt hadden gehad viel het me op hoe rustig en attent Anne, een van de andere jon-
gevrouwen, meedeed. Ik merkte al gauw dat ze erop bedacht was Emmy de kans te geven 
een paar punten te halen, en niet steeds zelf de meeste punten te krijgen. Emmy won het 
spel niet, maar Anne en de andere twee meisjes ook niet. Ik had gewonnen, en achteraf 
had ik een lesje geleerd dat ik nooit vergeten zou: ik hoefde het spel niet altijd te winnen. 
Ik was wel winnaar geworden, maar ik zou het fijner hebben gevonden als Emmy gewon-
nen had. 
• Wat zegt dit verhaal over degene die het vertelt? Wat zegt het over Anne? Wat is van 
werkelijk belang als een groepje mensen een spelletje doet? 

Verhaal Een jongevrouw, ze heet Diana, zal nooit vergeten wat een goede vriendin in een moeilijke 
periode in haar leven ongevraagd voor haar gedaan heeft. Toen Diana zeventien was, werd 
ze heel erg depressief. Ze was zo neerslachtig, dat ze uiteindelijk medische behandeling 
nodig had. Toen haar vriendin Rita dat hoorde, zorgde ze er in alle stilte voor dat ze altijd 
beschikbaar was als Diana haar nodig had. Tot op de dag van vandaag zegt Diana dat de 
telefoontjes, de lange wandelingen, de partijtjes tennis en de lange gesprekken over allerlei 
onderwerpen, ook over haar ziekte, tot haar volledige genezing hebben bijgedragen. 
• Welke bijzondere vaardigheden bleek Rita te bezitten? Wat is Rita's beloning voor de in-
spanningen die ze zich getroost heeft? 

Tot slot 

Leerkracht Leg uit: de Heer heeft ons elkaar gegeven om elkaar te helpen groeien en elkaar te helpen 
bij onze voorbereiding op het eeuwige leven. Om ons volle potentieel te bereiken, zijn we 
van elkaar afhankelijk. 

Toepassing van de les 
Vraag iedere jongevrouw of ze een lijst wil maken van de manier waarop ze kan werken 
aan een betere relatie in haar leven. Vraag haar om daar de komende weken aandacht aan 
te besteden. 
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48 Noodsituaties vermijden 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen dat ze noodsituaties kan vermijden als ze op een verstan-
dige manier plannen maakt. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor alle jongevrouwen. 

2. Maak woordstroken van de volgende zinnen of schrijf ze op het bord: Stel vast wat je 
prioriteiten zijn. Laat onbelangrijke dingen buiten beschouwing. Verbeter je werk- en studie-
gewoonten. Erken je beperkingen. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Inleiding 
Verhaal Vertel het volgende verhaal: 

'Nadat ze thuis samen gegeten hadden, las Elly haar werkstuk nog even door en nadat ze 
twee typefouten verbeterd had, deed ze het in een plastic mapje. Zevenentwintig bladzij-
den!, dacht ze. Ik hoop niet dat ik ooit nog eens een langer werkstuk moet maken. Ik hoop 
maar dat meneer Willemse dit onderwerp interessant vindt. Elly legde het werkstuk bij 
haar andere schoolspullen. Ben ik even blij dat ik er op tijd mee begonnen ben! Anders had 
ik het morgen nooit kunnen inleveren, dacht ze. Die man verwacht wel heel veel van zijn 
examenklas. Haar huiswerk was af en Elly ging naar beneden om voor het slapengaan 
samen met haar broertje een tv-programma te kijken. 
'Drie huizen verderop had Paula, ook een leerling van meneer Willemse, de lasagna zo snel 
mogelijk naar binnen geschrokt, ondanks het feit dat het haar lievelingseten was. Ze zei: 
"Het spijt me, mam, maar ik moet mijn werkstuk nog afmaken!" Ze holde naar haar kamer. 
Haar bureautje lag vol met aantekeningen. Blijkbaar waren de meeste in haast geschreven. 
"Gelukkig heb ik gisteravond in de bibliotheek al wat aantekeningen gemaakt, en als het 
nodig is blijf ik de hele nacht doorwerken." Ze schoof wat papiertjes opzij om haar schrijf-
machine neer te kunnen zetten en keek naar het eerste stapeltje aantekeningen. "Ik heb 
geen tijd om het eerst nog in klad te doen", zuchtte ze. "Het moet maar direct in het net. Ik 
moet dit morgen inleveren, anders krijg ik een onvoldoende." Ze begon aan de eerste en 
enige versie van haar werkstuk. Meneer Willemse zou die gebruiken om voor het eerste 
half jaar haar cijfer te bepalen. Paula vroeg zich af wanneer ze nu eens zou leren om op tijd 
aan iets te beginnen.' (Ron Woods, New Era, september 1980, blz. 12.) 

Bespreking # Qp w « e v a R ^ w e e jjj? Welk werkstuk zal de beste indruk op de leraar maken? 
Wie van de twee heeft een beter gevoel over zichzelf? 

We kunnen noodsituaties vermijden 
Leerkracht Leg uit: het leven bestaat uit het nemen van kleine beslissingen. Op een dag moet ieder 

van ons iedere keer uit een aantal mogelijkheden kiezen. We moeten bepaalde dingen doen 
en andere buiten beschouwing laten. Het is belangrijk dat we verstandige keuzes doen. 

Citaat President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Jezus ( . . . ) heeft ons geleerd hoe belangrijk het 
is dat we onze tijd verstandig indelen. Dat betekent niet dat we ons nooit kunnen ontspan-
nen, want er moet ook tijd zijn om te mediteren en om bij te komen, maar we moeten geen 
tijd verspillen. Het is zo belangrijk hoe we met onze tijd omgaan, en we kunnen onze tijd 
goed indelen zonder dol te worden of te overdrijven. Je kunt de tijd geen twee keer gebrui-
ken. Als er een moment voorbij is, is dat ook echt voorbij. Onbelangrijke bezigheden kun-
nen er de oorzaak van zijn dat we ons niet meer bezig houden met mensen en dingen die 
echt van belang zijn. Onbelangrijke bezigheden zorgen ervoor dat we niet toekomen aan de 
dingen die echt gedaan moeten worden en het gebeurt maar al te vaak dat we ons aan die 

160 



tirannie onderwerpen. Goed omgaan met onze tijd is goed omgaan met onszelf.' ('Jesus: 
The Perfect Leader', Ensign, augustus 1979, blz. 6.) 

Leerkracht Leg uit: we hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd toegemeten gekregen: allemaal heb-
ben we vierentwintig uur per dag. Als we onze tijd verknoeien, krijgen we het gevoel dat 
we te zwaar belast zijn, we komen onder druk te staan en we hebben het gevoel dat we 
het niet meer in de hand hebben. Het leven lijkt één grote crisis. 
Wijs erop dat veel mensen het druk hebben, en dat het heel gemakkelijk is jezelf voortdu-
rend in een noodsituatie te bevinden. Toch kunnen we leren hoe we veel van die situaties 
kunnen vermijden. 

Woordstroken Hang de woordstroken op of schrijf de zinnen op het bord. Bespreek waarom deze dingen 
een hulpmiddel kunnen zijn om je tijd goed te gebruiken. 
1. Stel vast wat je prioriteiten zijn. Bedenk iedere week of iedere dag wat je te doen hebt. 

Beslis dan wat het belangrijkste is. Doe de belangrijkste dingen het eerst. 
2. Laat onbelangrijke dingen buiten beschouwing. Je zult merken dat je met sommige activitei-

ten je tijd alleen maar verknoeit en dat je er niets aan hebt. Laat onbelangrijke dingen 
weg. 

3. Verbeter je werk- en studiegewoonten. Zorg voor discipline in je werk en studeer hard. Begin 
op tijd aan dingen die veel tijd vragen. 

4. Erken je beperkingen. Onthoud dat niemand alles kan. Wees reëel in de verwachtingen die 
je omtrent jezelf koestert. Vergelijk jouw mogelijkheden niet met die van anderen. 

Vraag de jongevrouwen of ze deze aanwijzingen wel eens hebben toegepast en of ze er iets 
over willen vertellen. 

Verhaal Leg uit: een jongevrouw die in de begintijd van de kerk leefde, ontdekte iets waardoor ze 
beter in staat was haar doelen te bereiken en noodsituaties in haar leven te vermijden. Zij 
heette Ellis Reynolds Shipp, en zij werd een van de eerste artsen in Utah. 
Toen ik een jongevrouw was, stelde ik voor mezelf een studieplan vast en daar heb ik in 
de jaren daarna veel baat bij gehad. Overdag kon ik me niet zo goed op de lessen concen-
treren, dus daarom besloot ik 's morgens vroeg te gaan studeren. Ik begon om vier uur en 
studeerde dan drie volle uren, voordat de rest van het gezin in beweging kwam.' (The Early 
Autobiography and Diary of Ellis Reynolds Shipp, M.D., blz. 64.) 
• Wat kunnen wij leren van het voorbeeld van Ellis Reynolds Shipp? 
Leg uit: we vinden bevrediging en we maken vooruitgang als we zorgvuldig en onder 
gebed kiezen waar we onze tijd aan willen besteden. 

We moeten alles in wijsheid en orde doen 
Citaat Leg uit: de Heer weet dat we niet alles kunnen wat we in dit leven zouden willen doen. 

Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd: 'Het omgaan met de ingewikkelde en verschil-
lende moeilijkheden die zich in ons dagelijks leven voordoen, kan het evenwicht en de har-
monie die we zoeken, verstoren. Er zijn veel goede mensen die zich inspannen om in even-
wicht te blijven, maar soms wordt het ze teveel en voelen ze zich verslagen. (.. .) Er 
worden aan veel mensen hoge eisen gesteld die te maken hebben met hun ouderschap, 
hun familie, werk, kerk en burgerlijke verantwoordelijkheden. Het kan werkelijk heel moei-
lijk zijn om alles in evenwicht te houden.' (Conference Report, april 1987, blz. 15.) 

Tekstbespreking Op een moment in het leven van Joseph Smith, toen hij nog jong was en bezig een grote 
teleurstelling te boven te komen, kreeg hij van de Heer een liefdevol advies. Dat advies 
kan op ons allemaal betrekking hebben als we ons gefrustreerd voelen over onze onmacht 
om ons leven in goede banen te leiden. 
Laat de jongevrouwen lezen: Leer en Verbonden 10:4. 
• Wat kunnen we uit deze tekst leren met betrekking tot het gebruik van onze tijd en 
energie? 
Leg uit dat koning Benjamin ditzelfde gegeven met de Nephieten besprak, hij drong er bij 
hen op aan om helemaal volgens het evangelie te leven, om de hongerigen te voeden en de 
behoeftigen te helpen. Maar toen voegde hij er ook een waarschuwing aan toe. 
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Laat de klas lezen: Mosiah 4:27. 
• Hoe kunnen we deze raad in ons leven toepassen? 
Leg uit: de Heer vraagt niet van ons dat we harder lopen en werken dan we kunnen, maar 
Hij verwacht wel dat we ijverig zijn en wijsheid en inzicht gebruiken, zodat we de dingen 
kunnen doen waarvan Hij weet dat we er de mogelijkheden voor hebben. 

Tot slot 
Leerkracht Leg uit dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de manier waarop we onze tijd gebrui-

ken. We kunnen zelf beslissen of we onze dagen produktief maken en ordelijk laten ver-
lopen, of dat ze gevuld worden met kleine noodsituaties. De Heer wil dat we Hem 
iedere dag zo goed mogelijk dienen. 
Het leven schenkt ons twee kostbare zaken: tijd, en de vrijheid om die tijd te gebruiken 
zoals wij dat willen. Het soort leven dat we leiden wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
manier waarop we onze tijd wensen te gebruiken. 

Toepassing van de les 

Deel potlood en papier uit. Vraag de jongevrouwen op te schrijven hoe zij een of meer van 
de suggesties die vandaag zijn besproken, zullen toepassen, waardoor ze beter in staat 
zullen zijn hun tijd in wijsheid te gebruiken. 
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Beroepskeuze Les 

48 

DOEL Iedere jongevrouw zal leren hoe ze op een verstandige manier een beroep kan kiezen. 

VOORBEREIDING 1. Zorg voor potlood en papier voor de hele klas. 

2. Naar keuze: zorg voor brochures en lectuur van een plaatselijk bureau voor beroeps-
keuze. Deel die uit aan jongevrouwen die er belangstelling voor hebben. 

3. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 
Bespreking 

Leerkracht 

Citaat 

Bespreking 

Het is belangrijk om een beroep te kiezen 
Deel potlood en papier uit. Vraag de jongevrouwen op te schrijven aan welke beroepen zij 
gedacht hebben. Als iedereen daarmee klaar is, kunt u ieder van hen vragen welke van de 
beroepen die ze hebben opgeschreven voor hen het meest aantrekkelijk zijn, en waarom. 
Leg uit: als vrouw moet je twee beroepen in gedachten hebben: op de eerste plaats het 
beroep van huisvrouw en op de tweede plaats iets waarmee je geld kunt verdienen om, als 
dat nodig blijkt, te helpen je gezin te onderhouden. Veel vrouwen vinden ook dat ze, voor-
dat ze trouwen of als de kinderen groot zijn tijd hebben om een beroep uit te oefenen. 
Leg uit dat het belangrijk is een beroep te kiezen en dat verstandig te doen. Het beroep dat 
we kiezen kan ons leven op veel manieren beïnvloeden. Het kan bepalen waar we wonen, 
wie onze vrienden zijn, hoe lang we op school zitten, hoeveel geld we aan een opleiding 
kunnen besteden, hoeveel we verdienen en in hoeverre we in staat zijn onze familieleden te 
helpen. Welk beroep we ook kiezen, we moeten ons erop voorbereiden om de beste hulp te 
verlenen. 
Ouderling Howard W. Hunter heeft gezegd: 'Er zijn dwingende redenen voor onze zusters 
om zich op een beroep voor te bereiden ( . . . ) Wij willen dat zij zoveel mogelijk schooloplei-
ding en beroepstraining krijgen, voordat ze gaan trouwen. Als zij weduwe worden of gaan 
scheiden en daardoor moeten gaan werken, willen wij dat ze waardig en lonend werk kun-
nen doen. Als een zuster niet trouwt heeft zij alle recht om een beroep te kiezen dat haar in 
staat stelt haar talenten en gaven te benutten.' (Ensign, november 1975. blz. 124.) 
• Hoe kan het beroep dat je overweegt, je leven in deze tijd van voorbereiding verrijken? 
• Hoe kun je het gebruiken tot welzijn van een gezin? 
• Kun je met dit beroep in je eigen levensonderhoud voorzien? 

Er zijn richtlijnen voor beroepskeuze 
Citaat Lees de volgende verklaring voor van ouderling Howard W. Hunter waaraan we een aan-

tal richtlijnen voor onze beroepskeuze kunnen ontlenen. 
'Het werk dat we kiezen moet eerbaar zijn en het moet uitdagingen bevatten. Als we het 
helemaal goed willen doen moeten we zoeken naar werk dat aansluit bij onze belangstel-
ling, vaardigheden en opleiding. Werk moet meer doen dan ons van een toereikend inko-
men voorzien; we moeten er een gevoel van eigenwaarde en vreugde aan ontlenen, iets 
waarnaar we iedere dag uitkijken. 
'Ik zou een definitie willen geven van de term "eerbaar werk". Eerbaar werk is eerlijk werk 
dat rechtvaardig beloond wordt en waar geen fraude of bedrog aan te pas komt. Het pro-
dukt moet van hoge kwaliteit zijn en de werknemer, klant, cliënt of patiënt moet meer ont-
vangen dan hij verwacht. Eerbaar werk heeft met moreel te maken. Er komt niets aan te 
pas wat schade toebrengt aan het algemeen goed of aan de goede zeden. Het mag bijvoor-
beeld niets te maken hebben met handel in drank, illegale verdovende middelen of gokken. 
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Eerbaar werk is nuttig. Het voorziet in goederen of diensten waardoor de wereld een bete-
re plek wordt om te wonen.' (Prepare for Honorable Employment, blz. 122-123.) 

Leerkracht en Leg uit dat er richtlijnen bestaan die wij nu of op een later tijdstip bij onze beroepskeuze 
bespreking kunnen gebruiken. Bespreek de volgende drie richtlijnen met de leden van de klas: 

1. Leer jezelf kennen 

Leg uit dat het goed is om bij het kiezen van een beroep zoveel mogelijk te weten te 
komen over je waarden, doelen, interesses en talenten. 
Leg uit dat het nodig is vast te stellen of het beroep dat we kiezen ons in staat zal stellen 
onze waarden te handhaven en onze doelen na te streven. De eisen die een beroep stelt 
moeten er niet de oorzaak van zijn dat we Gods wetten overtreden of onze persoonlijke 
waarden geweld aandoen. Het is ook belangrijk dat we bekijken waar we ons beroep zul-
len gaan uitoefenen en welke invloed dat zou kunnen hebben op de eeuwige doelen die 
we ons gesteld hebben. We moeten beroepen vermijden die van ons zouden veigen dat we 
ten aanzien van onze waarden water bij de wijn moeten doen, of die ons afhouden van 
ons eeuwige doel. 
• Hoe kan het beroep dat je overweegt je waarden en doelstellingen aantasten? 

Leg uit: het is goed om, voordat je een beroep kiest, uit te zoeken waar je belangrijkste 
interesses liggen. De interesses van de jongevrouwen kunnen liggen op het gebied van de 
schoolvakken die ze leuk vinden en de dingen die ze graag in hun vrije tijd doen. Sommi-
gen kunnen door het lezen van een boek een bepaalde belangstelling ontwikkelen of door 
anderen in hun beroep bezig te zien. 

Verhalen Vertel de volgende verhalen: 

Een jongevrouwenklas besteedde een dag per maand aan vrijwilligerswerk in een zieken-
huis. Door die ervaring kreeg een van de jongevrouwen belangstelling voor de verpleging 
en nu is ze hoofdverpleegkundige in een groot ziekenhuis. 
Een andere jongevrouw vond het leuk om met dieren bezig te zijn. Ze bood zich als vrij-
willigster aan bij de praktijk van een dierenarts in haar buurt. Later kreeg ze daar een 
betaalde baan en koos ze dat werk als haar beroep. 

Veel belangstelling voor naaien resulteerde in het beroep van een derde jongevrouw. Jaren-
lang naaide ze kleren voor zichzelf en de kinderen, waardoor ze er heel goed in werd. Toen 
de kinderen groot waren, vond ze werk als kostuumnaaister in een televisiestudio in de 
buurt. Omdat ze kwaliteit leverde, werd ze een jaar later hoofd van de afdeling kleding. 

Leerkracht Leg uit dat ook wij moeten nagaan wat onze mogelijkheden en talenten zijn. Sommige 
mensen hebben natuurlijke talenten op diverse gebieden. Anderen verwerven zich talenten 
door studie en oefening. Iemands mogelijkheden kunnen van invloed zijn, of ze nu wel of 
geen succes heeft in haar beroep. 
Vraag de jongevrouwen te bedenken welke talenten en vaardigheden ze op dit moment 
bezitten. 
• Hoe kun je die gebruiken in de beroepen die je overweegt? 
2. Informatie inwinnen over beroepen 
Bij alles wat we over onszelf te weten komen, moeten we ook te weten zien te komen wel-
ke beroepen mogelijk zijn. 
• Welke bronnen voor beroepskeuze kun je in onze maatschappij raadplegen? 
Bespreek welke bronnen dat zijn. daarbij kunnen genoemd worden: adviseurs op school, 
leerkrachten, plaatselijke instellingen, LEAO, HEAO, technische scholen, en mensen in je 
omgeving die ervaring hebben in bepaalde beroepen. 

Als er een jongevrouw in uw klas zit die door middel van een van die hulpbronnen tot een 
besluit is gekomen, vraag haar dan om daar iets over te vertellen. 
3. Neem een besluit met een gebed in je hart 

Citaat Wijs erop dat het gebed een belangrijk onderdeel is bij het nemen van een besluit. Ouder-
ling Howard W. Hunter heeft de jeugd hierover de volgende raad gegeven: 'In de tijd dat 
we op zoek zijn naar een passend beroep behoren wij daarover te bidden. Terwijl wij infor-
matie verzamelen, besluiten nemen, de juiste opleiding ontvangen en ervaring opdoen en 
een baan zoeken, is het van het grootste belang dat we ons niet alleen inspannen, maar ook 
tot de Heer gaan in nederig gebed. Wij moeten de beslissing nemen, maar de Heer zal ons 
wijsheid toevoegen als wij Hem er oprecht om vragen.' (Ensign, november 1945. blz. 123.) 
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Tekstbespreking Wijs erop dat de Heer van ons verwacht dat we zelf tot een besluit komen en dan aan 
Hem vragen dat te bevestigen. 
Lees Leer en Verbonden 9:7-9. Wat staat er in deze verzen over de manier waarop de Heer 
ons zal helpen bij het nemen van een beslissing ten aanzien van een beroep? 

Tot slot 

Leg uit: het kiezen van een beroep is een belangrijk besluit voor iemand die jong is. Als je 
de richtlijnen gebruikt die je in deze les zijn aangereikt en als je vraagt om de leiding van 
de Heer, kun je je voorbereiden op een beslissing die het beste voor je is. 

Toepassing van de les 
Moedig alle jongevrouwen aan om de informatie van deze les nog eens door te lezen en, 
als ze dat nog niet gedaan hebben, te bepalen wat zij kunnen doen om te beginnen met het 
kiezen van een beroep. 

Aanbevolen activiteiten 
Maak een plan voor een avondbijeenkomst waar de jongevrouwen verslag uitbrengen over 
beroepen die hun belangstelling hebben. Ze zouden vraaggesprekken kunnen hebben, 
bedrijven bezoeken en publikaties lezen over de beroepen die ze uitkiezen. 
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48 Met geld omgaan 

DOEL Iedere jongevrouw zal leren hoe ze verstandig met geld om kan gaan 

VOORBEREIDING Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

De Heer heeft goede financiële adviezen gegeven. 
Schrijf op het bord: De manier waarop we met ons geld omgaan heeft invloed op alle aspecten van 
ons leven. 
• Welke invloed heeft de manier waarop wij met ons geld omgaan, op ons leven? 
Laat Leer en Verbonden 29:34 lezen. 
• Welke invloed heeft ons financieel beheer op ons geestelijk leven? 

Leg uit: als je nu leert goed met je geld om te gaan, zal dat je in de toekomst voordeel 
opleveren. Als we ons best doen, zal de Heer ons helpen om verstandig met ons geld om 
te gaan. Hij heeft ons, door middel van de leiders van de kerk, richtlijnen gegeven over de 
manier waarop we met ons geld moeten omgaan. 
Schrijf de zes punten op die hieronder genoemd worden. Vraag een aantal jongevrouwen 
om de citaten die bij ieder punt worden aangehaald, voor te lezen en te bespreken hoe ze 
dat advies in hun leven kunnen toepassen en hoe het ze in de toekomst tot zegen zou 
kunnen zijn. U kunt de belangrijkste opmerkingen op het bord schrijven. 

Citaten en bespreking 1. Kerkelijke bijdragen 
'Ik vraag mij dikwijls af of we beseffen dat het betalen van tiende geen geschenk aan de 
Heer of aan de kerk is. Tiende betalen is het inlossen van een schuld aan de Heer. De Heer 
is de bron van al onze zegeningen, waaronder het leven zelf. 
'Het betalen van tiende is een gebod, en wel een gebod met een belofte. Wanneer wij dat 
onderhouden wordt ons beloofd, dat wij "voorspoedig zullen zijn in het land". Deze voor-
spoed bestaat uit meer dan aardse goederen; het kan ook het genieten van een goede 
gezondheid en een onvermoeibaar verstand betekenen. Het omvat solidariteit in het gezin 
en geestelijke groei. Ik hoop dat zij, die op het ogenblik geen volledige tiende betalen, zul-
len streven naar het geloof en de kracht om dit te doen. Wanneer u deze plicht jegens uw 
Schepper nakomt, zult u grote, zeer grote vreugde ondervinden die slechts wordt ervaren 
door hen die getrouw zijn aan dit gebod.' (N. Eldon Tanner, zie De Ster, mei 1982, 
blz. 14,15.) 
2. Schulden 
'Het Eerste Presidium dringt er bij ieder lid van de kerk op aan het voorbeeld te volgen 
dat de kerk geeft en te leven in overeenstemming met zijn inkomen. Iedereen die boven 
zijn inkomen leeft, vraagt om moeilijkheden. Geleend geld is geen inkomen. (...) Geld 
lenen om van te leven is niet goed, of het nu om een echte lening gaat of om kopen op 
afbetaling. Wij dringen er bij de leden op aan om zuinig te zijn, spaarzaam, ijverig, matig 
en op rechtvaardige wijze te leven.' (J. Reuben Clark, Relief Society Magazine, oktober 1957, 
blz. 695.) 
'U behoort al het mogelijke te doen om uw schulden af te betalen en vrij van schuld te blij-
ven. Ik begrijp dat u geld moet lenen om een huis te kopen, te kunnen studeren, en soms 
om een vervoermiddel te kopen, maar buiten deze dingen behoort u voor alles wat u aan-
schaft, te betalen.' (Ezra Taft Benson, toespraak voor godsdienstleraren, 17 september 1976.) 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA 

Bord 

Tekstbespreking 

Bord 
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3. Sparen 
'Als u rijk wilt worden, moet u sparen van uw inkomen. Een dwaas kan geld verdienen, 
maar er is een wijs man voor nodig om te sparen en dat spaargeld tot zijn eigen voordeel 
te benutten.' ( John A. Widtsoe, Discourses of Brigham Young, blz. 292.) 
'Met alle respect wil ik er bij u op aandringen te leven volgens de fundamentele beginselen 
van werk, zuinigheid en zelfredzaamheid. (...) Zet de tering naar de nering. Spaar regel-
matig een deel van uw inkomen.' (Ezra Taft Benson, The Teachings of Ezra Taft Benson, 
blz. 262-263.) 
'Vroeg of laat moeten we in dit leven allemaal zelfdiscipline leren, onze begeerten en onze 
stoffelijke verlangens in banen leiden. Hoe gezegend is degene die leert om minder uit te 
geven dan hij verdient en iets opzij legt als appeltje voor de dorst.' (N. Eldon Tanner, 
'Constancy Amid Change', Ensign, november 1979, blz. 81.) 

4. Zelfdiscipline 
'Als je nu niet kunt aanschaffen wat je zou willen hebben, leer het dan zonder te doen. 
Gebruik je verstand en besef dat je de tering naar de nering moet zetten.' (Discourses of 
Brigham Young, blz. 293.) 
'Ik heb ontdekt dat er geen enkele manier is om meer te verdienen dan je kunt uitgeven. 
Ik ben ervan overtuigd dat het niet zozeer de hoeveelheid geld is die iemand gemoedsrust 
schenkt, als wel het goed kunnen beheren ervan. Geld kan een gehoorzame dienstknecht 
zijn, maar ook een harde leermeester. Zij die hun levensstandaard zo structureren dat er 
wat ruimte is, beheersen hun omstandigheden. Zij, die net wat meer uitgeven dan ze ver-
dienen, worden door hun omstandigheden beheerst. Zij zijn in slavernij.' (N. Eldon Tanner, 
De Ster, mei 1982, blz. 15.) 
5. Een begroting opmaken 
'Het maakt niet uit van hoeveel of hoe weinig we iedere week of iedere maand moeten 
zien rond te komen, het moet in ieder geval verstandig worden uitgegeven. We moeten een 
begroting opmaken en ons daaraan houden. Sommigen beweren dat leven volgens een 
begroting de vreugde aan het leven ontneemt en dat het je aan banden legt. Maar degenen 
die hun uitgaven niet willen budgetteren moeten de pijn ondergaan die een gevolg is van 
het overschrijden van je begroting. De kerk werkt met een begroting. Succesvol zakendoen 
gebeurt volgens een begroting. Gezinnen die geen schuldenlast te dragen hebben, hebben 
een begroting opgesteld. Als we leven volgens een begroting, verloopt het allemaal beter.' 
(Marvin J. Ashton, Ensign, september 1982, blz. 75.) 

6. Eerlijkheid 
' Wees eerlijk in al uw financiële zaken. Het ideaal van onkreukbaarheid zal nooit uit de mode 
raken. Het is van toepassing op alles wat we doen. Als leiders en leden van de kerk beho-
ren wij de belichaming van onkreukbaarheid te zijn.' (N. Eldon Tanner, De Ster, mei 1982, 
blz. 18.) 
'Liegen is een zonde. Gevangen zijn in de valstrikken van oneerlijkheid en een verkeerde 
voorstelling van zaken gebeurt niet ineens. Een kleine leugen of oneerlijke handeling voert 
tot de volgende, totdat de dader verstrikt is in een web van bedrog. (...) 
'Bij alles wat we zeggen of doen moeten we onszelf afvragen: "Is dit juist? Is dit waar?" en 
niet: "Is dit opportuun, voldoeninggevend, geschikt of winstgevend?'" (Marvin J. Ashton, 
De Ster, oktober 1982, blz. 17,20.) 

We kunnen gelukkiger zijn als we verstandig met ons geld omgaan 

Leerkracht Leg uit dat de financiële situatie van mensen over de hele wereld verschillend is. Iedereen 
kan echter een grotere gemoedsrust en meer geluk ondervinden als hij op een verstandige 
manier zijn financiën beheert. 

Verhalen Vertel de volgende verhalen over jongevrouwen die hebben geleerd hoe ze hun geld op een 
goede manier kunnen beheren. 
Gerda droomde al heel lang van een reis naar een grote stad die haar altijd al had geboeid. 
Bijna twee jaar had ze plannen lopen maken en gespaard voor de reis. Twee weken voor 
de datum van vertrek hoorde ze van haar tandarts dat hij een van haar kiezen die wat pro-
blemen gaf, moest behandelen. Gelukkig had ze een apart spaarpotje voor noodgevallen, 
maar om de hele rekening te kunnen betalen moest ze toch een gedeelte van haar reisgeld 
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gebruiken. Om toch te kunnen gaan besloot ze haar plannen wat in te korten, maar de reis 
kon ze wel maken. Twee weken daarna ging ze vrolijk op weg. 
• Wat deed Gerda toen er zich een noodgeval voordeed? Waardoor kon ze er op die 
manier mee omgaan? 

Jan en Connie waren getrouwd toen ze allebei nog studeerden. Hun financiën waren wel 
beperkt, maar toch wilden ze allebei graag afstuderen. Jan werkte in de zomer, terwijl Con-
nie studeerde. Hij verdiende genoeg om voor hen alle twee de collegegelden nog een jaar 
te bekostigen. 

Jan moest, om dat jaar zijn studie af te kunnen maken, veel colleges lopen en op zaterdag 
werken. Ze woonden op een klein flatje dat ze van hun beperkte inkomen konden betalen 
en altijd betaalden ze eerst hun tiende en vastengaven. Ook probeerden ze iedere maand 
een paar gulden te sparen. 

Voordat het jaar om was, werd hun zoontje geboren. Jan studeerde hard en kreeg goede 
cijfers en Connie kon haar studie afronden. 

Nadat Jan was afgestudeerd kreeg hij een baan als leerkracht 
aangeboden. Omdat ze hun financiën altijd goed hadden beheerd konden ze nu zelfs wat 
meer sparen. Binnen een paar jaar konden ze een huisje kopen. 

Bespreking Vraag de jongevrouwen om een paar voorbeelden van zuinig en verstandig financieel 
beheer waarvan ze zelf getuige zijn geweest. Vraag ze om suggesties waardoor ze zelf ver-
standiger met hun geld zouden kunnen leren omgaan. 

Tot slot 
Geef uw getuigenis over de waarde van een verstandig financieel beleid in uw eigen leven. 
Moedig iedere jongevrouw aan alle noodzakelijke veranderingen in haar leven aan te 
brengen waardoor ze beter met haar geld kan omgaan. 

Aanbevolen activiteit 
Nodig, met de toestemming van uw priesterschapsleider, een lid van de wijk uit die een 
goed financieel beheer voert. Hij of zij kan tips geven op het gebied van financieel beheer 
en budgettering. 
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Les 

48 Boodschappen van de 
hedendaagse profeten 

DOEL Iedere jongevrouw zal begrijpen hoe belangrijk de boodschappen van de profeten van de 
kerk in deze les zijn. 

VOORBEREIDING 1. Lees les 48 over lesgeven aan de hand van toespraken van algemene conferenties. Bereid 
u erop voor in deze les die informatie door te geven die voor de jongevrouwen in uw 
klas het meest bruikbaar zal zijn. 

2. Vraag desgewenst een aantal jongevrouwen om een verhaal, tekst of citaat voor te lezen. 

AANBEVOLEN 
LESSCHEMA Het volgende lesmateriaal is ontleend aan een toespraak die president Ezra Taft Benson 

heeft gegeven voor de jongevrouwen van de kerk. 
'Lieve zusters, dit is een heerlijke vergadering geweest. Wat een fijne gelegenheid om 
samen te zijn met de uitgelezen dochters van onze Vader in de hemel, die in kerkgebou-
wen over de hele wereld bij elkaar zijn! ( . . . ) 
'Welke hoop - ofwel verwachtingen - heb ik niet van jullie, jonge zusters! Welke verwach-
tingen heeft onze Vader in de hemel niet van jullie! 
'Jullie zijn in deze tijd geboren voor een heilig en heerlijk doel. Jullie zijn niet per ongeluk 
achtergehouden om naar de aarde te komen in deze laatste bedeling, de bedeling van de 
volheid der tijden. Jullie geboorte in deze tijd is in het voorsterfelijk bestaan vastgesteld. 
'Jullie zijn bestemd om in de laatste dagen de koninklijke dochters van de Heer te zijn. 
Jullie zijn de "jong'ren vol edel streven" (HL 1983, nr. 193). 

Versterk je familieleden 
'Lieve jonge zusters, het verheugt mij, zovelen van jullie vanavond hier te zien met jullie 
moeders. Ik raad ieder van jullie aan te zorgen voor een nauwe band met je moeder. Heb 
haar lief. Respecteer haar. Houd haar in ere. Neem de raad aan die ze jullie zo liefdevol in 
alle rechtvaardigheid voorhoudt. Houd je vader in ere en gehoorzaam hem, het hoofd van 
het gezin, door zijn geestelijke eigenschappen na te streven. 
'Jonge vrouwen, het gezin is eeuwig en jullie behoren al het mogelijke te doen om het ster-
ker te maken. Bevorder thuis de gezinsavond en neem er actief aan deel. Stimuleer het 
gezinsgebed. Zorg dat je samen met de rest van het gezin op je knieën ligt in die heilige 
kring. Doe jouw deel om werkelijke eenheid in het gezin tot stand te brengen. 

'In zulke gezinnen bestaat geen generatiekloof. Dat is een van de vele werktuigen van de 
duivel. Je belangrijkste vriendschapsbanden behoren de banden met je eigen broers en zus-
sen en met je vader en moeder te zijn. Heb ze lief. Wees trouw aan hen. Wees oprecht 
bezorgd om je broers en zussen. Help hen bij het dragen van hun last. (.. .) 
'Bedenk dat het gezin een van Gods belangrijkste bolwerken tegen het kwaad van onze tijd 
is. 
'Draag ertoe bij jullie gezin sterk en hecht te houden en waardig om de zegeningen van 
onze Vader in de hemel te ontvangen. Wanneer je dat doet, zul je geloof, hoop en kracht 
ontvangen, hetgeen je leven tot in de eeuwigheid tot zegen zal zijn. 

Lees dagelijks in de Schriften 
'Vervolgens, jongevrouwen, wil ik jullie aansporen om dagelijks in de Schriften te lezen en 
erover na te denken. Wij herinneren ons de ervaring van onze geliefde profeet, president 
Spencer W. Kimball, die als veertienjarige jongen de uitdaging aannam om de Bijbel van 
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begin tot eind door te lezen. Hij moest grotendeels bij het licht van een carbidpitje lezen 
boven op zijn zolderkamertje. Maar hij las trouw iedere avond, totdat hij de 1519 bladzij-
den uit had, waar hij ongeveer een jaar over deed. Maar hij had zijn doel bereikt. 

'Van de vier grote standaardwerken van de kerk: de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer 
en Verbonden en de Parel van grote waarde, wil ik jullie in het bijzonder aanmoedigen om 
telkens weer het Boek van Mormon te lezen, en de leringen die erin staan te overdenken en 
toe te passen. De profeet Joseph Smith heeft over het Boek van Mormon gezegd, dat het 
"het nauwkeurigste van alle boeken op aarde is, de hoeksteen van onze godsdienst, en dat 
iemand dichter bij God kan komen door zich aan de leringen ervan te houden, dan door 
die uit welk ander boek dan ook" (History of the Church, deel 4, blz. 461). 
'Jongevrouwen, het Boek van Mormon zal jullie leven veranderen. Het zal jullie sterken 
tegen het kwaad van deze tijd. Het zal jullie leven een spiritualiteit geven waar geen enkel 
ander boek toe in staat is. Het zal van alle boeken die je leest het belangrijkste zijn bij je 
voorbereidingen op de uitdagingen van het leven. Een jongevrouw die het Boek van Mor-
mon kent en ervan houdt, die het verschillende keren gelezen heeft, die een blijvend getui-
genis van de waarachtigheid ervan heeft en die de leringen ervan toepast, zal in staat zijn 
de sluwe streken van de duivel te weerstaan en zal een machtig werktuig in de handen 
van de Heer zijn. 
'Bovendien, jonge zusters, zou ik jullie, die de tienerjaren tegemoet gaan, willen aanmoedi-
gen jullie patriarchale zegen te ontvangen. Bestudeer die zegen zorgvuldig en beschouw 
hem als jouw persoonlijke stuk Schriftuur - en dat is het ook inderdaad. Een patriarchale 
zegen is "een geïnspireerde en profetische uitspraak aangaande je (levens)zending ( . . . ) te 
zamen met die zegeningen, waarschuwingen en raadgevingen waartoe de patriarch zich 
geïnspireerd voelt." (Heber J. Grant, J. Reuben Clark jr., David O. McKay in Messages of the 
First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, comp. James R. Clark, deel 6, 
blz. 194.) 

'Jongevrouwen, ontvang jullie patriarchale zegen onder vasten en gebed en lees hem daar-
na regelmatig door, zodat jullie zullen weten wat Gods wil voor jullie is. 

Woon alle vergaderingen van de kerk bij 
'Mag ik jullie aandacht er nu op richten hoe belangrijk het is dat jullie alle kerkvergaderin-
gen bijwonen? Trouwe aanwezigheid op de vergaderingen van de kerk brengt zegeningen 
met zich mee die jullie op geen enkele andere manier kunnen krijgen. 
'Woon iedere zondag de avondmaalsdienst bij. Luister goed naar de boodschappen. Bid om 
de geest van begrip en getuigenis. Neem van het avondmaal met reine handen en een zui-
ver hart. 
'Woon iedere zondag de zondagsschoolklas bij. Luister goed naar de lessen en neem deel 
aan de klasbesprekingen. Zo zal jullie kennis van het evangelie groeien en jullie getuigenis 
toenemen. 
'Woon iedere zondag de jongevrouwenvergaderingen bij en neem deel aan de midweekse 
activiteiten. Leer wat je taken in het evangelie zijn en wees ijverig in het nakomen ervan. 
'Woon regelmatig jullie seminarieklas bij en zorg dat jullie het diploma behalen. De semina-
rielessen meemaken is een van de belangrijkste geestelijke ervaringen die een jongevrouw 
kan hebben. 
'Jongevrouwen, maak gretig gebruik van de programma's van de kerk. Stel jullie ten doel 
om uitmuntend te zijn in de prestatieprogramma's van de kerk. 
'Het programma "Mijn persoonlijke vooruitgang" is een uitstekende hulp bij het stellen van 
doelen. De bedoeling ervan is jullie te helpen bij het ontwikkelen van de eigenschappen en 
deugden van voorbeeldige jeugdige heiligen der laatste dagen. Zorg dat jullie de jonge-
vrouwenonderscheiding verdienen en draag het gouden medaillon met trots. Neem geen 
genoegen met middelmatigheid in dit grootse, stimulerende programma voor de jonge-
vrouwen van de kerk. 

Steun het zendingswerk 
'Vervolgens wil ik met jullie spreken over zendingswerk in het koninkrijk, hetgeen mij zeer 
na aan het hart ligt. Ik bid dat jullie de verlangens van mijn hart zullen begrijpen. 
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'De profeet Joseph Smith heeft eens gezegd: "Na alles wat er gezegd is, is het onze grootste 
en belangrijkste taak het evangelie te verkondigen" (History of the Church, deel 2, blz. 478). 
'De Heer wil dat iedere jongeman een voltijdzending vervult. Op dit ogenblik is slechts één 
derde van de daarvoor in aanmerking komende jongemannen op zending. Dat is de Heer 
niet welgevallig. Wij moeten hier verbetering in aanbrengen. Jongemannen behoren het ver-
vullen van een zending niet alleen te beschouwen als een bij het priesterschap behorende 
verantwoordelijkheid, maar dienen met grote vreugde en verwachting naar deze ervaring 
uit te kijken. 
'Er is niets belangrijkers wat een jongeman kan doen. De studie kan wachten, een beurs 
kan uitgesteld worden. Beroepswensen kunnen opgeschort worden. Ja, zelfs het tempel-
huwelijk behoort te worden uitgesteld totdat de jongeman een eervolle zending voor de 
Heer heeft vervuld. 
'Welnu, waarom spreek ik daar vanavond over met jullie jongevrouwen? Omdat jullie een 
positieve invloed kunnen uitoefenen om jongemannen ertoe te bewegen op zending te 
gaan. Laat de jongemannen waar jullie mee omgaan weten dat jullie van hen verwachten 
dat zij hun verantwoordelijkheid wat een zending betreft op zich zullen nemen, dat jullie 
graag willen dat zij op zending gaan, omdat jullie weten dat dat is waar de Heer hen 
hebben wil. 
'Vermijd vaste verkering met een jongeman voordat hij zijn zendingsoproep heeft ontvan-
gen. Als jullie band wat oppervlakkiger is, zal het hem minder moeilijk vallen de juiste 
beslissing te nemen en kan hij al zijn aandacht aan zijn zendingswerk besteden, in plaats 
van met zijn gedachten bij het meisje te zijn dat hij heeft achtergelaten, en nadat hij een eer-
volle zending heeft vervuld, zal hij een betere echtgenoot, vader en priesterschapsdrager 
zijn. 

'Het lijdt geen twijfel dat trouwe jongevrouwen van de kerk een zeer grote invloed ten 
goede kunnen zijn, waardoor zij jongemannen helpen hun priesterschap groot te maken, 
hen tot goede werken te bewegen en hen ertoe te brengen zich van hun beste zijde te laten 
zien. 
'Bedenk echter, jongevrouwen, dat ook jullie de kans kunnen krijgen om op zending te 
gaan. Ik ben dankbaar dat mijn vrouw een zending op Hawaii heeft vervuld voordat wij in 
de Salt Lake-tempel trouwden en dat drie van mijn kleindochters op zending zijn geweest. 
Sommigen van onze beste zendelingen zijn jonge zusters. 

Leef in overeenstemming met je goddelijke mogelijkheden 
'Mijn lieve jonge zusters, wij hebben deze hoop voor jullie. We hebben zulke grote ver-
wachtingen van jullie. Neem geen genoegen met minder dan wat de Heer jullie wil laten 
zijn. 
'Zoals de profeet Nephi uitroept in 2 Nephi 31:20: "Daarom moet gij standvastig in Chris-
tus voorwaarts streven, met onverzwakte hoop, en met liefde voor God en alle mensen. 
Indien gij aldus voorwaarts zult streven, en u in Christus' woord verheugt, en volhardt tot 
het einde toe, dan zegt de Vader: Gij zult het eeuwige leven hebben." 
'Ja, toon mij een jongevrouw die houdt van haar thuis en familie, die dagelijks in de Schrif-
ten leest en erover nadenkt, die een brandend getuigenis van het Boek van Mormon heeft. 
Toon mij een jongevrouw die trouw haar kerkvergaderingen bijwoont, die haar seminarie-
diploma heeft behaald, die haar jongevrouwenonderscheiding heeft verdiend en met trots 
draagt! Toon mij een jongevrouw die deugdzaam is en haar persoonlijke reinheid heeft 
bewaard, die geen genoegen zal nemen met minder dan een tempelhuwelijk - dan zal ik 
jullie een jongevrouw tonen die nu en door alle eeuwigheid heen wonderen zal verrichten 
voor de Heer. 

'En nu, tot slot, mijn dierbare jonge zusters, ik heb jullie lief en koester een groot respect 
voor jullie! Ik bid voor jullie! En ik koester grote verwachtingen wat jullie betreft. Denk aan 
de raad die ik jullie vanavond heb gegeven. Het is de raad die de Heer jullie nu - vandaag 
- wil laten horen. 
'Leef overeenkomstig jullie goddelijke mogelijkheden. Bedenk wie jullie zijn en denk aan 
jullie goddelijk erfdeel, want jullie zijn letterlijk de koninklijke dochters van onze Vader in 
de hemel. O, "jong'ren vol edel streven," met heel mijn hart zeg ik: "Houw en trouw, houw 
en trouw, houw en trouw!" (HL 1983, nr. 192), in de naam van Jezus Christus. Amen. ('Aan 
de jongevrouwen van de kerk', De Ster, januari 1987, blz. 78-82.) 
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Meer op de Heiland gaan lijken 

(Het volgende is ontleend aan toespraken van president Howard W. Hunter.) 
'Ik wil alle leden van de kerk uitnodigen steeds grotere aandacht te schenken aan het leven 
en het voorbeeld van de Heer Jezus Christus, in het bijzonder de liefde, hoop en barmhar-
tigheid die Hij ten toon heeft gespreid. Ik bid dat we elkaar vriendelijker, hoffelijker, gedul-
diger en vergevensgezinder zullen bejegenen. ( . . . ) 

'Laten we elke lering van de Meester bestuderen en laten we zijn voorbeeld beter volgen. 
Hij heeft ons met "alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd." Hij heeft ons "geroe-
pen (. . .) door zijn heerlijkheid en macht" en heeft Hij ons "met kostbare en zeer grote 
beloften begiftigd, opdat [wij] daardoor deel [zouden] hebben aan de goddelijke natuur" 
(2 Petrus 1:3-4). 
'Ik geloof in die "kostbare en zeer grote beloften" en ik nodig iedereen uit die mijn stem 
kan horen, er aanspraak op te maken. Wij moeten "deel hebben aan de goddelijke natuur". 
Alleen dan kunnen we echt hopen op "vrede in deze wereld en het eeuwig leven in de 
komende wereld" (LV 59:23). 
'Ik getuig plechtig en dankbaar dat Jezus de Christus is, de Heiland van de wereld. Op 
Hem richt zich onze aanbidding; Hij is de sleutel tot ons geluk. Laten wij de Zoon van God 
op ieder ogenblik en in iedere omstandigheid van ons leven navolgen. Laten wij Hem als 
voorbeeld en onze gids aannemen. 
'Wij bevinden ons op een punt in de geschiedenis van de wereld en de groei van de kerk 
waarop wij meer aandacht aan heilige zaken dienen te besteden en meer te handelen naar 
wat de Heiland van zijn discipelen verwacht. In iedere situatie dienen wij ons af te vragen: 
"Wat zou Jezus doen?", en dan moedig te handelen volgens het antwoord op die vraag. Wij 
moeten bezig zijn met zijn werk zoals Hij bezig is met het werk van zijn Vader. Wij dienen 
ons in te spannen om te worden als Christus, het enige voorbeeld in deze wereld dat vol-
maakt en zonder zonde is.' (De Ster, januari 1995, blz. 6, 81.) 

Maak de tempel tot symbool van je lidmaatschap 
'Ik nodig elke heilige der laatste dagen uit naar de tempel van de Heer op te zien als het 
verheven symbool van zijn of haar lidmaatschap. Het is mijn grootste hartewens dat ieder 
lid van de kerk waardig zal zijn om naar de tempel te gaan. Het zou de Heer behagen als 
ieder volwassen lid een geldige tempelaanbeveling waardig is en die ook bezit. Wat wij 
moeten doen en nalaten om een tempelaanbeveling waardig te zijn, is precies datgene wat 
ons geluk als individu en als gezin garandeert. ( . . . ) 
'Nogmaals leggen wij de nadruk op de persoonlijke zegeningen die volgen op dienen in de 
tempel en op de heiligheid en veiligheid die die heilige muren bieden. Het is het huis van 
de Heer, een plaats van openbaring en vrede. Tempelbezoek verrijkt en verdiept ons inzicht 
in het doel van het leven en in de betekenis van het zoenoffer van de Heer Jezus Christus. 
Laten wij de tempel, het dienen daar, de tempelverbonden en het tempelhuwelijk verheffen 
tot ons belangrijkste doel op aarde en de grootste ervaring in de sterfelijkheid. ( . . . ) 
'Laten wij ervoor zorgen dat iedere zendeling goed voorbereid is wanneer hij de tempel 
bezoekt en dat die tempelervaring voor hem een nog groter hoogtepunt is dan zijn zen-
dingsoproep. Laten wij het erop aanleggen, en onze kinderen leren en ze ervan overtuigen 
dat zij in het huis des Heren behoren te trouwen. Laten wij krachtiger dan ooit verkondi-
gen dat het er werkelijk toe doet waar men huwt en met welke bevoegdheid men man en 
vrouw wordt verklaard. 
'Al onze inspanningen om het evangelie te verkondigen, de heiligen te vervolmaken en de 
doden te verlossen voeren ons naar de heilige tempel. De reden daarvoor is dat de tempel-
verordeningen absoluut cruciaal zijn; bij het ontbreken daarvan kunnen we niet in Gods 
tegenwoordigheid terugkeren. Ik moedig iedereen aan om waardig te zijn de tempel te 
bezoeken of zich voor te bereiden op de dag dat u dat heilige huis kunt betreden om uw 
verordeningen en verbonden te ontvangen. 
'Laat de schoonheid, betekenis en vrede van de tempel meer invloed in uw dagelijks leven 
krijgen, opdat het duizendjarig rijk moge aanbreken, de tijd waarin zoals beloofd "zij hun 
zwaarden tot ploegscharen [zullen] omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk 
zal [dan] tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer 
leren[, maar] ( . . . ) wandelen in het licht des Heren". (Jesaja 2:4,5.) (De Ster, januari 1995, 
blz. 81,82.) 
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48 Voor de leerkracht: lesgeven aan de hand 
van conferentietoespraken 

De woorden van levende profeten zijn uitstekende hulpbronnen voor aanvullende lessen. 
Als u aanvullende lessen nodig hebt, kunt u toespraken kiezen uit De Ster. Bij de voorbe-
reiding van deze lessen zult u door de Geest geleid worden in uw streven om te voldoen 
aan de specifieke behoeften van de jongevrouwen. Zeg van tevoren tegen de jongevrouwen 
welke toespraken u zult gebruiken zodat ze zich op de bespreking ervan kunnen voorbe-
reiden. Vertrouw bij het uitwerken van deze lessen op de leringen van de algemene autori-
teiten, de toespraken van de algemene conferenties en de Schriften. 
Volg dezelfde procedure bij de voorbereiding en het geven van de lessen, als die welke u 
volgt voor de lessen in de handleiding. Als aanvulling daarop geven wij u aan welke 
stappen u bij de voorbereiding tot steun kunnen zijn: 

1. Bepaal met een gebed in uw hart welk evangeliebeginsel of welk belangrijk begrip in de 
door u gekozen toespraak behandeld wordt. Kies twee of drie begrippen die de hoofdge-
dachte ondersteunen. 

2. Bepaal wat u met deze les wilt bereiken. Bijvoorbeeld: wilt u dat de jongevrouwen een 
bepaald beginsel begrijpen, dat hun geloof toeneemt, dat ze zich een bepaalde instelling 
eigen maken of wilt u ze motiveren hun gedrag te veranderen? 

3. Zoek lesmateriaal bij elkaar. Gebruik de index om aanvullende teksten op te zoeken. 
Vraag bij de mediatheek naar toepasselijke visuele hulpmiddelen. 

4. Bereid vragen voor die betrekking hebben op de door u gekozen citaten en teksten in de 
toespraak. Wat betekenen die citaten en teksten? Maak ze van toepassing op de jonge-
vrouwen (zie 1 Nephi 19:23). 

5. Kies onderwijsmethoden waardoor u de leden van de klas erbij betrekt en geef opdrach-
ten met datzelfde doel. Raadpleeg Onderwijzen, geen grotere roeping (33043120) voor uitleg 
van onderwijsmethoden. 

De volgende informatie kan nuttig zijn bij de voorbereiding van een les aan de hand van 
een toespraak. 
Titel van de toespraak:  
Evangeliebeginsel of kerngedachte:  
Ondersteunende begrippen:  
1. Vertel over welk evangeliebeginsel en welke begrippen de les zal gaan. 

• Schrijf het evangeliebeginsel en de ondersteunende begrippen op het bord. Gebruik aan-
schouwelijk materiaal, een verhaal, een plaat of een denkvraag om de les in te leiden. 

2. Behandel het voornaamste gedeelte van de les. 
• Zoek de teksten op die in de toespraak worden genoemd, en bespreek die om het 

evangeliebeginsel te verduidelijken. 
• Bespreek wat de Heer en zijn profeten over dit beginsel gezegd hebben. 
• Stel vragen over gedeelten uit de toespraak. Vertel verhalen en geef voorbeelden uit de 

toespraak om het evangeliebeginsel toe te lichten. 
• Bespreek op welke manier het naleven van dit beginsel ervoor kan zoigen dat ons 

geloof toeneemt en dat we goede beslissingen nemen om onze problemen op te lossen. 
• Stel vragen en leid gesprekken waardoor de jongevrouwen in staat zullen zijn de evan-

geliebeginselen in hun leven toe te passen. 
• Vraag de leden van de klas of ze willen vertellen over hun ervaringen, gevoelens en 

hun getuigenis willen geven over het besproken onderwerp. Vertel ook over uw eigen 
gevoelens. 

3. Vat ten slotte samen wat er behandeld is. 
• Getuig van de waarheid van het evangeliebeginsel dat u in de les hebt behandeld en 

van de waarde die het in uw leven heeft. 
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