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Dit lesboek bevat lessen voor kinderen die op 1 januari drie jaar zijn. Leerkrachten kunnen dit
lesboek ook gebruiken voor kinderen die tussen de anderhalf en drie jaar zijn. Kinderen
jonger dan drie behoren naar de kinderkamer te gaan en niet bij de driejarigen te zitten, tenzij
de wijk of gemeente erg klein is. Als er in een wijk of gemeente meer dan acht of tien kinderen
van dezelfde leeftijd zijn, kan de klas worden gesplitst.

De leerkrachten kinderkamer wordt aanbevolen om behalve dit hoofdstuk ook ‘De lessen
aanpassen aan de kinderkamer’ door te nemen.

Leidsters en leerkrachten moeten onder gebed bepalen hoe de klassen het beste kunnen
worden ingedeeld en hoe het beste in de behoeften van de kinderen in hun wijk of gemeente
kan worden voorzien.

DE KLAS 
VAN DRIEJARIGEN Kinderen die op 1 januari drie jaar zijn, behoren in de klas van driejarigen te zitten.

Doel

In de klas van driejarigen kunnen de kinderen hun kennis van en hun liefde voor onze hemelse
Vader en Jezus Christus ontplooien, fijne ervaringen in het jeugdwerk opdoen en hun gevoel
van eigenwaarde kracht bijzetten.

Gebed

Elke lesperiode begint en eindigt met een gebed door een kind. Meestal wordt het
openingsgebed uitgesproken aan het begin van de les en het slotgebed aan het eind van
de les. Leer de kinderen korte, eenvoudige gebeden uit te spreken. Help ze zo nodig.

Tijdschema

In deze klas wordt de overgang van de kinderkamer naar het gewone jeugdwerk vergemakke-
lijkt. Aan het begin van het jaar verdient het wellicht de voorkeur de driejarigen de participatie-
en activiteitenperiode in hun eigen klaslokaal te laten hebben. De rest van het jaar kunnen
zij met de andere jeugdwerkkinderen aan de participatieperiode deelnemen. Het begrips-
vermogen van de kinderen bepaalt wanneer de overgang wordt gemaakt. Let op de kinderen
om te zien wanneer zij eraan toe zijn en overleg met het jeugdwerkpresidium over het tijdstip
van de overgang. De driejarigen kunnen eventueel het hele jaar samen met de andere
jeugdwerkkinderen naar het openings- of slotprogramma gaan.

Het jeugdwerk duurt normaal een uur en veertig minuten. Het openings- en het slotprogramma
duren twintig minuten en tussendoor hebben de kinderen vijf minuten om naar hun klas te
gaan. Als de driejarigen de participatieperiode in hun eigen lokaal hebben, duurt de les
75 minuten. Het onderstaande schema is een suggestie en kan aan de plaatselijke behoeften
worden aangepast:

Begroeting: 10–15 minuten
Lestijd: 25–30 minuten
Participatie- en activiteitenperiode: 20–25 minuten
Slot: 10–15 minuten

Als de driejarigen met de rest van het jeugdwerk aan de participatieperiode deelnemen,
duurt de lesperiode veertig minuten en bestaat dan uit de les en een kortere periode voor de
begroeting en afsluiting.

Begroeting: Het doel van de begroeting is de kinderen de gelegenheid te geven om op
informele wijze met elkaar en de leerkracht te communiceren. Zij zullen zich veiliger en fijner
voelen in het jeugdwerk wanneer zij zich in deze periode vrij mogen bewegen.

Lesgeven uit dit lesboek 

V
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Geef ieder kind het gevoel dat het welkom is in de klas en zorg ervoor dat ze zich op hun
gemak voelen. Laat uit uw woorden en daden liefde, warmte en respect blijken. Bespreek de
behoeften en interesses van de kinderen. Geschikte gespreksonderwerpen kunnen zijn:

• Recente gebeurtenissen in het leven van de kinderen, zoals de geboorte van een baby in
het gezin of een uitstapje met het gezin.

• Feestdagen.

• Het weer.

• Wat zij in de natuur hebben gezien.

• Sociale vaardigheden zoals luisteren, met elkaar delen, of goede manieren.

• Aardig zijn voor iemand.

Tijdens deze periode kunnen ook vingerspelletjes en rek-en-strekoefeningen worden gedaan
of er kunnen liedjes worden gezongen om de kinderen tot rust te laten komen.

Lestijd: Volg de grote lijn van iedere les en pas deze, indien nodig, aan de behoeften van uw
klas aan. Richt u op het begrip en de interesse van de kinderen. Kies verhalen en activiteiten
waarmee u de kinderen in uw klas de belangrijke beginselen uit de les het beste duidelijk kunt
maken. Gebruik de ‘aanvullende activiteiten’ waarvan de kinderen het meest zullen leren en
die ze prettig vinden. Gebruik ze in de les op een tijdstip dat u juist acht. Herhaling is voor
kinderen een hele goede manier om iets te leren. U kunt daarom dezelfde activiteit meer dan
één keer in een les gebruiken, of in volgende lessen herhalen.

Geef de lessen in de gegeven volgorde, met uitzondering van les 45 en 46 (Pasen en
Kerstmis).

Participatie- en activiteitenperiode: Als de kinderen de participatieperiode in hun eigen lokaal
doorbrengen en niet bij de andere jeugdwerkkinderen, kunt u in die periode de leer- en
aanvullende activiteiten uit de lessen gebruiken. Misschien wilt u de lievelingsactiviteiten van
de kinderen uit vorige lessen herhalen. Zing ook jeugdwerkliedjes (zie ‘Muziek in de klas’,
blz. VII). Moedig de kinderen aan mee te doen en hun ideeën aan anderen te vertellen.

Zodra de driejarigen met de andere jeugdwerkkinderen aan de participatieperiode deelnemen,
zal hun zo nu dan gevraagd worden om een presentatie te geven. Bereid een eenvoudige
presentatie over het evangelie voor waar alle kinderen in de klas aan mee kunnen doen.
U kunt:

• De kinderen een verhaaltje uit een van de lessen laten naspelen.

• De kinderen plaatjes laten gebruiken om een verhaaltje uit een les na te vertellen.

• Ieder kind iets over een tekst of een evangeliebeginsel laten zeggen.

• De kinderen een liedje laten zingen over het evangeliebeginsel dat ze geleerd hebben.

De les afsluiten: Neem de belangrijkste ideeën van de les nog eens door en vat ze samen.
Noem in het bijzonder een of twee schriftplaatsen uit de les en leg nadruk op de belangrijkste
ideeën, zodat de kinderen er thuis over kunnen vertellen. Vraag een kind om het slotgebed
uit te spreken.

DE LES 
VOORBEREIDEN De eerste sleutel tot succesvol onderwijs aan jonge kinderen is ze te kennen en van ze te

houden. Ken en gebruik de namen van uw leerlingen als u tot ze spreekt. Zorg dat u contact
met de kinderen hebt en leer ze kennen. Bedenk hoe u de kinderen bij de lessen kunt
betrekken en geef zo les dat het ze zal aanspreken. Toon gepaste liefde en belangstelling
voor alle kinderen in uw klas.

De tweede sleutel is voorbereid zijn. Bereid iedere les minstens een week van te voren
voor. Lees de hele les, bestudeer die vervolgens onder gebed om vast te stellen hoe u de
beginselen het beste kunt behandelen. Kies aanvullende activiteiten als aanvulling op de
leeractiviteiten in de les en zorg ervoor dat de kinderen geïnteresseerd en betrokken blijven.
Plan verschillende soorten activiteiten, maar wees flexibel om aan de behoeften van de
kinderen tegemoet te kunnen komen. Zorg dat u de les zo goed in uw hoofd heeft dat u niet
uit het lesboek hoeft voor te lezen en houd zoveel mogelijk oogcontact met de kinderen.
Bid vaak terwijl u de lessen voorbereidt en vraag om de leiding van de Geest, zowel tijdens
de voorbereiding als tijdens de les zelf.
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DE LES GEVEN U behoort de liefde voor het evangelie bij de kinderen aan te wakkeren. Door toepassing
van de volgende suggesties kunt u de jeugdwerkperiode voor de kinderen in uw klas tot een
prettige ervaring maken:

• Geef de kinderen vaak de gelegenheid om te praten en mee te doen.

• Luister als de kinderen spreken en probeer positief en gepast te reageren.

• Wees enthousiast. Als de leerkracht plezier heeft in het jeugdwerk, zullen de kinderen er
ook plezier in hebben.

• Spreek op vriendelijke toon.

• Wees geduldig, vriendelijk en liefdevol, in het bijzonder als de kinderen moe of onrustig zijn.

• Geef positieve aandacht aan goed gedrag en negeer negatief gedrag zoveel mogelijk.

• Bereid verschillende soorten activiteiten voor en wees flexibel in het gebruik ervan om in de
behoeften van de kinderen te kunnen voorzien. Jonge kinderen kunnen zich slechts korte
tijd achter elkaar concentreren en moeten zich geregeld kunnen bewegen.

• Probeer de aandacht van de kinderen af te leiden als er ruzie ontstaat.

• Denk eraan dat jonge kinderen van verhalen, visuele hulpmiddelen, muziek en beweging
houden. Ze vinden het leuk om regelmatig verhalen en liedjes te herhalen, vooral die ze al
goed kennen.

MUZIEK IN 
DE KLAS Iedere les in dit lesboek bevat liedjes die de beginselen van het evangelie extra onderstrepen.

U hoeft geen bekwaam musicus te zijn om het zingen in de klas zinvol en leuk te maken.
De kinderen zullen niet merken of u wel of niet goed zingt, maar wel of u plezier heeft in het
zingen. Leer ieder liedje goed en oefen het als onderdeel van de voorbereiding op uw les.

Regelmatig zingen is de beste manier om kinderen liedjes te leren. U kunt liedjes tijdens een
les herhalen. Door eenvoudige bewegingen kunnen jonge kinderen bij een liedje betrokken
worden. Als de kinderen een liedje goed kennen en het graag zingen, zing het dan regelmatig
in de les, of tijdens de participatie- en activiteitenperiode.

Om de kinderen een nieuw liedje of doe-versje te leren kunt u:

• Het liedje of doe-versje uit het hoofd leren voordat u de les gaat geven.

• Het nieuwe liedje of doe-versje introduceren door het voor te zingen of voor te doen.
Overdrijf de bewegingen die erbij gemaakt kunnen worden.

• Vraag de kinderen om mee te zingen of de woorden samen met u op te zeggen. Ze zullen
de woorden niet meteen uit hun hoofd kennen, maar als u het liedje een aantal keren
herhaalt, zullen zij de woorden leren.

• Doe het langzaam zodat de kinderen de woorden en de bewegingen zullen begrijpen.

• Gebruik zo nu en dan visuele hulpmiddelen om het liedje of doe-versje te presenteren.
Kinderen kunnen zich beter concentreren en nemen het beter in zich op als zij naar iets
kunnen kijken.

• Kort het liedje of het doe-versje in als de kinderen onrustig worden. Als het erg lang is, kunt
u ervoor kiezen zelf het liedje te zingen of het versje op te zeggen, terwijl de kinderen de
bijpassende bewegingen maken.

Jonge kinderen willen niet altijd meezingen, maar ze luisteren wel graag als er gezongen
wordt.
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VISUELE 
HULPMIDDELEN Visuele hulpmiddelen zijn belangrijk bij het onderwijs aan jonge kinderen. Plaatjes, knipsels,

voorwerpen en andere visuele hulpmiddelen kunnen de aandacht van de kinderen trekken
en vasthouden, en daardoor een geheugensteuntje zijn.

De platen en knipsels die u nodig hebt in de lessen, vindt u in het lesboek. Onder ‘Voorbe-
reiding’ in iedere les vindt u de titel en het nummer van de platen die in die les gebruikt
worden op titel en nummer. Het nummer tussen haakjes is het nummer van de plaat (of een
soortgelijke) in de doos Evangelieplaten (34730 120). Onder ‘Voorbereiding’ staat ook het
nummer van het knipsel uit het lesboek.

Voorwerpen zijn goede visuele hulpmiddelen, vooral als het bekende voorwerpen zijn die de
kinderen kunnen aanraken of vasthouden. Als u een verhaal uit de Schriften vertelt, gebruik
dan uw eigen Schriften of die van de mediatheek als visueel hulpmiddel.

GEHANDICAPTE 
KINDEREN BIJ DE 
LES BETREKKEN De Heiland heeft ons door zijn voorbeeld laten zien dat we ons in de situatie van gehan-

dicapte mensen moeten inleven. Toen Hij na zijn opstanding de Nephieten bezocht, zei Hij:

‘Hebt gij ook mensen onder u die ziek zijn? Brengt hen hierheen. Hebt gij ook mensen onder
u die lam zijn, of blind of kreupel of verminkt of melaats, of die verschrompeld zijn, of die
doof zijn, of die enigerlei wijze lijdende zijn? Brengt hen hierheen en Ik zal hen genezen, want
Ik heb medelijden met u’ (3 Nephi 17:7).

Als leerkracht in het jeugdwerk kunt u medeleven tonen. U kunt de gehandicapte kinderen
wel begrijpen en lesgeven, al kunt u waarschijnlijk geen professionele hulp bieden. Zorg,
begrip en het verlangen om ieder kind in de klas bij de leerzame activiteiten te betrekken zijn
onontbeerlijk.

Ongeacht hun niveau kunnen gehandicapte kinderen door de Geest geraakt worden. Al
kunnen sommige kinderen misschien niet de hele jeugdwerkperiode aanwezig zijn, moeten
zijn toch de gelegenheid krijgen om een korte tijd aanwezig te zijn om de Geest te kunnen
voelen. Het kan noodzakelijk zijn dat iemand met begrip voor de behoeften van het kind, een
bepaald kind begeleidt als het even niet wil meedoen met de activiteiten van de groep.

Sommige kinderen hebben leerproblemen, kunnen blind, doof of verstandelijk gehandicapt
zijn, taal-, spraak-, gedrags-, sociale of motorische problemen hebben, of chronisch ziek zijn.
Voor andere kinderen kan de taal of cultuur onbekend of moeilijk zijn. Ieder kind wil, ongeacht
de omstandigheden, liefde voelen en geaccepteerd worden. Ieder kind wil over het evangelie
leren, de Geest voelen, met plezier meedoen en anderen helpen.

Deze richtlijnen kunnen een hulpmiddel zijn bij het onderwijs aan gehandicapte kinderen:

• Kijk verder dan de handicap en leer het kind kennen. Wees oprecht, vriendelijk en liefdevol.

• Leer de specifieke sterke kanten en moeilijkheden van het kind kennen.

• Doe er alles aan om de kinderen in de klas te leren dat ze ieder kind in de klas moeten
respecteren. Een gehandicapt kind in de klas helpen kan een leerervaring zijn waardoor
de kinderen dichter bij Christus gebracht worden.

• Zoek naar de beste leermethoden door met de ouders, andere gezinsleden en, indien
mogelijk, met het kind zelf te overleggen.

• Voordat u een gehandicapt kind vraagt om het gebed uit te spreken of anderszins deel te
nemen aan de activiteiten, moet u eerst peilen hoe hij of zij het vindt om mee te doen in de
klas. Leg nadruk op de mogelijkheden en talenten van het kind en zoek manieren om ieder
kind succesvol en met plezier mee te laten doen.

• Pas het lesmateriaal aan en zorg dat de omgeving aangepast wordt aan de individuele
behoeften van de gehandicapte kinderen.



DE KINDERKAMER Wie in de kinderkamer thuishoren

Kinderen die op 1 januari minstens anderhalf maar nog geen drie jaar zijn,  kunnen naar de
kinderkamer als de ouders daarmee akkoord gaan. Voor elke kinderkamer behoren ten
minste twee leerkrachten geroepen te worden. Als de leerkrachten geen echtgenoten zijn,
behoren zij van hetzelfde geslacht te zijn. Beide leerkrachten behoren de gehele jeugdwerk-
periode in de klas aanwezig te zijn.

Doel

De kinderkamer verschaft een liefdevolle, veilige, goed georganiseerde omgeving waar jonge
kinderen begrip en liefde voor onze hemelse Vader en Jezus Christus kunnen ontwikkelen,
prettige ervaringen kunnen opdoen en meer zelfvertrouwen kunnen krijgen. In de kinder-
kamer krijgen heel jonge kinderen voor het eerst binnen de kerk les in het evangelie en komen
ze in contact met andere kinderen en volwassenen.

Het lokaal 

De kinderkamer moet schoon, gezellig en uitnodigend zijn en zo mogelijk in de buurt van een
toilet. De kinderkamer kan verdeeld worden in een plek om te spelen (indien mogelijk op een
kleed), te lezen of activiteiten te houden en een plek om les te geven. Speelgoed moet
schoon en veilig zijn en in goede staat verkeren. Er worden geen klimtoestellen gebruikt.

Tijdschema

De kinderkamer duurt normaal een uur en veertig minuten. Die tijd wordt verdeeld in een
aantal segmenten waarin het doel van de les aan de orde komt.

Probeer de elke week dezelfde lesopbouw te hanteren. Kinderen voelen zich veilig als er
regelmaat is en een vertrouwde overgang van de ene activiteit naar de andere. De volgende
aanbevolen opbouw kan worden aangepast aan de palatselijke behoeften:

Begroeting

Speelperiode: 35 minuten
Gezamenlijke periode: 10 minuten
Muziekperiode: 10 minuten
Versnapering: 10 minuten
Lesperiode: 10 minuten
Activiteit: 15 minuten
Slot: 10 minuten

Kinderen van de kinderkamer nemen geen deel aan participatieperiode of de opening en het
slot van het jeugdwerk.

Begroeting: Begroet elk kind dat binnenkomt en noem hem of haar bij de naam. Zorg dat elk
kind uw genegenheid en de liefde van onze hemelse Vader voelt. Zachte muziek kan een
eerbiedige, uitnodigende sfeer scheppen. Opnamen van liedjes uit Kinderliedjes staan op
geluidscassette (52538 120). 

Speelperiode: Laat de kinderen vrij spelen met speelgoed, puzzels, plaatjes of boekjes.
Moedig elk kind aan om steeds één ding te kiezen om mee te spelen en het op de goede
plaats terug te leggen voordat het iets anders kiest. Dwing een kind niet om samen te doen
als het dat niet wil. Veel kinderen van deze leeftijd zijn daar emotioneel of sociaal nog niet aan
toe. Sta klaar voor de kinderen, maar bemoei u niet teveel met hun spel. Als de speeltijd ten
einde is, helpt u de kinderen met opruimen.

Er kunnen in deze periode bijzondere activiteiten gedaan worden (zie ‘Activiteiten en
spelletjes voor de kinderkamer’, blz. XIV), maar van de kinderen mag niet geëist worden dat
ze meedoen. 

De lessen aanpassen aan 
de kinderkamer

IX



X

Gezamenlijke periode: Zing met alle kinderen samen een liedje en bereid ze voor op het
gebed. Een lijst van mogelijke gebedsliedjes vindt u op blz. 152–153 van Kinderliedjes. Vraag
een kind of het een gebed wil uitspreken. Leer de kinderen hoe ze kort en eenvoudig kunnen
bidden. Zo nodig kunt u hen helpen. Na het gebed maken geeft u de kinderen gelegenheid
om in een informele sfeer met de leerkrachten en met elkaar te praten en om te gaan. Toon
liefde, warmte en respect door uw woorden en daden. Wees ontvankelijk en flexibel.
Bespreek waar de kinderen behoefte aan hebben en waar ze belangstelling voor hebben.
Geschikte gespreksonderwerpen kunnen zijn:

• Recente gebeurtenissen in het leven van de kinderen, zoals een nieuwe baby of een
uitstapje met het gezin.

• Feestdagen

• Het weer

• Wat ze in de natuur gezien hebben

• Sociale vaardigheden als luisteren, iets met anderen delen, of goede manieren

• Aardig zijn voor iemand

Om de kinderen rustig te maken, kunnen in deze periode doe-versjes, buig-en
strekoefeningen en liedjes gebruikt worden.

Muziekperiode: Muziek kan tijdens de hele kinderkamerperiode gebruikt worden om een blije,
gastvrije sfeer te scheppen, om de evangelieboodschap over te brengen en om afwisseling
te bieden. (Zie ‘Muziek in de kinderkamer’, blz. XVII). Kinderen vinden het fijn om keer op
keer dezelfde liedjes te zingen. Leidsters en leerkrachten van de kinderkamer behoren een
exemplaar van Kinderliedjes te hebben. Ook aan anderen kan worden gevraagd om te
helpen met de muziek in de kinderkamer.

Versnapering: Las een periode in voor een versnapering om aan de behoefte van de kinderen
te voldoen. Geld voor versnaperingen komt uit het budget van het jeugdwerk. Omdat de
kinderen in de kinderkamer elke week een versnapering krijgen, informeren de leerkrachten
bij de ouders of hun kind bepaalde dingen niet mag eten. (Zie Handboek kerkbestuur, boek 2:
leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties [1998], blz. 239.) Help, voordat u de
versnaperingen uitdeelt, een kind bij het uitspreken van een gebed.

Lesperiode: De lessen in dit lesboek zijn geschreven op het niveau van driejarigen, maar veel
leer- en aanvullende activiteiten in de lessen zijn geschikt voor jongere kinderen. Iedere les
bevat ook een onderdeel ‘Aanvullende activiteiten voor kleine kinderen’. (Let op: het materiaal
en de voorbereiding voor de aanvullende activiteiten zijn niet opgenomen in het onderdeel
‘Voorbereiding’ van de les. Lees de beschrijving van iedere activiteit zorgvuldig door zodat u
weet welke materialen u nodig hebt.)

Voorbeelden van aanpassing van lessen in dit lesboek voor de kinderkamer vindt u op blz.
XIX–XXI. Bij het aanpassen van lessen houdt u rekening met het bevattingsvermogen en de
interessse van de kinderen. De activiteiten moeten kort en gevariëerd zijn omdat kinderen van
deze leeftijd een korte aandachtsboog hebben. Kinderen leren door herhaling, daarom kunt u
desgewenst een activiteit tijdens de les of in volgende lessen herhalen. Zie voor aanvullende
hulp met lesgeven aan jongere kinderen: ‘De les voorbereiden’, ‘Muziek in de klas’, en ‘Visuele
hulpmiddelen’ op blz. VI–VIII.

Activiteit: Kies activiteiten als kleuren, kleien, toneelspelen, spelletjes enzovoort (zie
‘Activiteiten en spelletjes voor de kinderkamer’, blz. XIV) waarmee de evangelieboodschap
onderbouwd wordt en waarmee kinderen  samen de creatieve ervaringen kunnen opdoen.
Maak u geen zorgen als jongere kinderen weer willen gaan spelen.

Slot: Help de kinderen met het opruimen van al het speelgoed en ander mateiraal; neem dan
nog even kort de evangelieboodschap van de les door. Help een kind met het uitspreken van
het slotgebed.

KINDEREN
VOORBEREIDEN OP
DE KINDERKAMER Een paar weken voordat een kind in de kinderkamer komt, geeft de eerste raadgeefster van

het jeugdwerkpresidium de ouders van dat kind een exemplaar van de controlelijst op blz. XI
en regelt ze een bijeenkomst van de ouders met de leerkrachten van het jeugdwerk.



______ 1. Vertel uw kind erover, ten minste twee weken
voordat het naar de kinderkamer gaat.

______ 2. Regel ongeveer twee weken voordat uw kind
voor het eerst naar de kinderkamer gaat, een
ontmoeting van uw kind met de leerkrachten
van de kinderkamer.

______ 3. Zorg dat uw kind kennis gemaakt heeft met
een paar andere kinderen van de
kinderkamer.

______ 4. Zeg positieve dingen over de kinderkamer in
de week voordat uw kind erheen gaat.

______ 5. Laat uw kind de kinderkamer zien als daar
verder niemand is.

______ 6. Herinner uw kind er een dag van tevoren aan
dat de kinderkamer morgen begint.

______ 7. Zorg op de eerste dag van de kinderkamer
dat uw kind genoeg tijd heeft om zich voor de
kerk klaar te maken. Jaag het niet op.

______ 8. Laat al het speelgoed van uw kind thuis.

______ 9. Zorg dat uw kind naar de WC is geweest en
gegeten heeft voordat u het naar de
kinderkamer brengt. Als een kind een schone
luier nodig heeft, wordt het naar een van de
ouders gebracht.

______ 10. Wees op tijd in de kinderkamer.

______ 11. Stel uw kind gerust met de verzekering dat u
terugkomt. Kom op tijd terug om uw kind op
te halen als de kinderkamer is afgelopen.

______ 12. Als uw kind bang is, blijft u er de eerste paar
keren bij.

______ 13. Vertel de leerkrachten van de kinderkamer
welke lessen u tijdens de kinderkamer gaat
bijwonen, zodat zij uw kind bij u kunnen
brengen als er zich een probleem voordoet.

______ 14. Stel de leerkrachten van de kinderkamer op
de hoogte van ongewone problemen, zoals
voedselallergie.

______ 15. Praat met uw kind op een positieve manier
over zijn of haar belevenissen in de
kinderkamer. Zorg dat u positief praat over
de lessen in de kinderkamer en over de
leerkrachten.

______ 16. Houd in gedachte dat de kinderkamer voor
uw kind door liefde en geduld een goede
ervaring wordt.

• Koorts

• Een loopneus

• Hoesten

• Als het ongewoon dwars en humeurig is

• Braken

• Diarree

• Uitslag

• Ontstoken ogen

• Hoofdluis

• Een ziekte die minder dan 48 uur geleden met
antibiotica is behandeld

• Een van de kinderziekten in de besmettelijke periode:

waterpokken (een week)

mazelen (totdat de uitslag verdwenen is)

roodvonk (totdat de uitslag verdwenen is)

de bof (totdat de zwelling verdwenen is, gewoonlijk
een week)

huiduitslag

Als uw kind een loopneus heeft, hoest of uitslag heeft
tengevolge van een of andere allergie, laat de
leerkrachten kinderkamer dan weten dat die
symptomen niet besmettelijk zijn.

Controlelijst voor ouders

XI

Een kind kan de eerste keer enthousiast of angstig, lachend of huilend naar de kinderkamer gaan. Ouders kunnen veel
doen om de eerste ervaring van hun kind met de kinderkamer prettig te maken door het kind erop voor te bereiden. Als
kinderen weten waar ze naar toe gaan en wat ze kunnen verwachten, vinden ze het meestal leuk om erheen te gaan.
Kinderen die weinig of geen uitleg hebben gekregen, kunnen bang zijn en niet willen blijven. Bereid uw kind op de
kinderkamer voor door zo veel mogelijk te doen wat hieronder wordt aangegeven:

Verzoek: breng uw kind niet naar de kinderkamer als het de volgende symptomen vertoont:
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KENMERKEN VAN 
JONGE KINDEREN Door onderstaande gedragspatronen van jonge kinderen te bestuderen, zult u inzicht krijgen

in de oorzaken van het gedrag van de kinderen in uw klas. Dat inzicht kan u van pas komen
bij het voorbereiden en geven van de les en het omgaan met de kinderen. Vergeet niet dat dit
algemene richtlijnen zijn; kinderen ontwikkelen zich niet allemaal in hetzelfde tempo, en ook
vertonen zij op dezelfde leeftijd niet allemaal hetzelfde gedrag. Zie voor meer informatie over
kenmerken van jonge kinderen: Onderwijzen – geen grotere roeping (blz. 110–111).

Verstandelijke kenmerken van een jong kind

• Denkt eenvoudig en letterlijk. Kan nog niet abstract denken.

• Kan zich slechts korte tijd concentreren (één tot drie minuten).

• Stelt vaak vragen of maakt opmerkingen die niets met de les te maken hebben.

• Is erg nieuwsgierig en onderzoekend.

• Is over het algemeen erg leergierig en wil graag nieuwe dingen proberen.

• Vindt herhaling fijn.

• Kan eenvoudige keuzen maken.

Lichamelijke kenmerken van een jong kind

• Is meestal erg actief.

• Leert lopen, springen en klappen.

• Wordt snel onrustig en moe, is snel geïrriteerd.

• Vindt het gemakkelijker om  speelgoed tevoorschijn te halen dan het op te ruimen of weer 
in elkaar te zetten.

Sociale kenmerken van een jong kind

• Is vol vertrouwen.

• Vindt het meestal plezierig om alleen te spelen.

• Is vaak erg egoïstisch en egocentrisch.

• Vindt het moeilijk om samen of om de beurt iets te doen.

• Maakt vaak ruzie over speelgoed.

Emotionele kenmerken van een jong kind

• Wil graag van anderen houden en lief gevonden worden.

• Heeft regelmatig emotionele uitbarstingen.

• Huilt vaak snel.

• Heeft wisselende stemmingen.

Geestelijke kenmerken van een jong kind

• Bidt graag, maar heeft er hulp bij nodig.

• Kan begrijpen wat eerbied is.

• Is gevoelig voor de Geest.

• Begrijpt dat onze hemelse Vader en Jezus van ons houden.

• Begrijpt geestelijke beginselen.
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Probleem

Een ouder vertelt u dat het kind
niet naar de kinderkamer wil.
Het kind schreeuwt en huilt als
de ouder probeert  weg te
gaan.

Een kind lijkt bang te zijn voor u
of de andere kinderen, loopt
doelloos rond en wil tegen
niemand iets zeggen.

Een kind hangt gedurende de
hele kinderkamerperiode aan
uw rokken of probeert op uw
schoot te klimmen.

Tijdens de les staan
verschillende kinderen op en
lopen weg, voordat de
activiteiten beëindigd zijn.

Een kind wil niet rustig blijven
zitten luisteren. Het duwt en
trekt aan de kinderen die naast
hem of haar zitten.

Een paar kinderen beginnen te
vechten om een speeltje. Een
kind slaat, schopt en bijt om het
speeltje te kunnen houden.

Een kind begint ruw te spelen –
zwaait met speelgoed, slaat
erop en gooit het weg. Dan rent
het naar de andere kant van de
kamer.

Een kind neemt het ene na het
andere speeltje van de plank en
weigert het weer terug te zetten.

Een kind begint te zeuren en te
huilen. Als u het probeert te
troosten, zegt het: ‘Ik vind u niet
aardig’ en duwt u weg.

MOGELIJKE
PROBLEMEN EN
OPLOSSINGEN IN
DE KINDERKAMER Zelfs in de beste kinderkamers misdragen kinderen zich wel eens. Hieronder vindt u de

meest voorkomende gedragsproblemen en wat u eraan kunt doen.

Mogelijke oplossing

Spoor de ouders aan het kind tijdig voor te bereiden.
(Zie ‘Kinderen voorbereiden op de kinderkamer’, blz. X.)
Vraag de ouder te blijven totdat het kind kalm is. Ook
kunt u andere volwassenen vragen huilende kinderen
vast te houden om ze gerust te stellen.

Heb geduld; dwing het kind niet. Geef het de tijd om u,
de andere kinderen en het lokaal te leren kennen. Stel
het kind zo nu en dan op zijn gemak en bied het een of
twee activiteiten aan die het mag proberen. Geef het
kind iets te doen wat het goed kan.

Jonge kinderen hebben behoefte aan warmte en
aandacht. Het kind vasthouden en er even aandacht
aan schenken zal meestal genoeg zijn. Moedig het kind
daarna aan mee te doen aan de activiteiten in de
kinderkamer.

Zorg dat u op de hoogte bent van wat elk kind nodig
heeft, waarvoor het zich interesseert en hoe lang het
zich kan concentreren. Wees bedacht op tekenen van
verveling of onrust, zodat u de activiteit kunt aanpassen
aan de interesse van de kinderen. Dwing een kind niet
aan een activiteit mee te doen. Als sommige kinderen
liever weer met speelgoed willen spelen, laat ze dan hun
gang gaan.

De tweede leerkracht kan de aandacht van het kind
vestigen op de activiteit die plaatsvindt onder leiding
van de eerste leerkracht. Geef het kind iets om vast te
houden, zodat het actief bij de les of activiteit betrokken
wordt.

Kinderen kunnen hun onenigheden soms zelf oplossen,
maar als het nodig is, moet u ingrijpen om te voorkomen
dat ze elkaar pijn doen of iets kapot maken. U kunt de
kinderen misschien helpen bij het oplossen van hun
probleem.

U dient dat gedrag een halt toe te roepen. Leg het kind
uit waarom het zich zo niet kan gedragen; geef het kind
dan iets anders te doen.

Vertel vriendelijk maar beslist wat u in de kinderkamer
gewend bent. Laat het kind zien hoe het de speeltjes
moet opruimen. Moedig het kind aan een speeltje terug
te zetten of te leggen, voordat het iets anders pakt.

Jonge kinderen worden meestal snel afgeleid. Toon het
kind een mooi speeltje en zeg dat het daar fijn mee kan
spelen. Als dat niet helpt, kunt u proberen de aandacht
van het kind af te leiden met een verhaaltje of door
samen plaatjes te kijken. Als u de tranen van het kind
afveegt, zal het soms ophouden met huilen. Als het blijft
huilen, brengt u het naar zijn ouders.
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Een kind vraagt: ‘Wanneer komt
mijn moeder? Wanneer kan ik
naar huis?’

Verzeker het kind dat zijn ouders zullen komen om hem
op te halen. Vertel wat er nog zal gebeuren voordat het
tijd is om naar huis te gaan.

ACTIVITEITEN EN 
SPELLETJES VOOR 
DE KINDERKAMER Gebruik de activiteiten van dit onderdeel naar eigen goeddunken in de speelperiode of de

activiteitenperiode van de kinderkamer. U kunt deze activiteiten ook doen tijdens de
lesperiode van de kinderkamer als ze aansluiten bij de desbetreffende les. U kunt activiteiten
van de les ook tijdens de speelperiode gebruiken. Zorg dat de kinderen tijdens de
speelperiode  aan de activiteiten mee kunnen doen, maar dwing ze daar niet toe. Sommige
kinderen spelen liever de hele speelperiode met speelgoed.

Creatief bezig zijn

Door creatief bezig te zijn, kunnen de kinderen zelfvertrouwen, creativiteit, handigheid, hand-
oogcoördinatie, en de bewustwording van hun zintuigen ontwikkelen. Het kan ook een heel
bevredigende manier zijn om uiting te geven aan hun individualiteit. Gebruik uw fantasie en
creativiteit bij de planning van geschikte bezigheden voor uw klas.

De volgende richtlijnen kunnen van nut zijn bij de planning van creatieve projecten:

• Houd de projecten eenvoudig.

• Bereid u goed voor. Zorg dat u alle benodigde materialen bij de hand hebt en zelf weet hoe
u het project moet uitvoeren.

• Wees flexibel. Als u flexibel bent, zult u zich niet ergeren als een project niet volgens plan
verloopt. Denk eraan dat kinderen vaak meer geïnteresseerd zijn in het experimenteren met
de  aangeboden materialen dan in het afmaken van een project.

• Wees positief. Wees geïnteresseerd in wat de kinderen doen, geef positief en oprecht
commentaar.

• Pas variatie toe. Bereid elke week projecten voor waardoor de kinderen veel ervaring
opdoen met veel verschillende materialen en methoden.

• Wees tactvol. Jonge kinderen willen met hun werk niet altijd iets uitbeelden. Ze vinden het
gewoon leuk om met het beschikbare materiaal te experimenteren. Als u een opmerking wilt
maken over het werk van een kind of graag wil dat het kind u er iets over vertelt, zeg dan:
‘Vertel me eens iets over je tekening’. Dat is beter dan: ‘Wat is dat?’

• Help de kinderen zo min mogelijk. Help als dat nodig is, maar geef de kinderen de
gelegenheid hun eigen gang te gaan.

Kleuren op muziek

Benodigd materiaal: opgenomen muziek of instrumenten, papier, waskrijt, kleurpotloden.

Draai de muziek of speel iets terwijl de kinderen aan het kleuren zijn. Laat de kinderen kleuren
volgens het gevoel dat de muziek bij ze oproept.

Collages

Een collage is een plaat die gemaakt wordt door er stukjes papier, foto’s of ander materiaal op
te plakken. 

Benodigd materiaal: bijna elk materiaal is geschikt voor een collage, zoals cadeaupapier,
servetten, behang, bladeren, zand en pastaproducten. Voor ieder kind heeft u lijm, een vel
papier of iets anders met een glad oppervlak nodig (om de collage op te plakken).

Laat de kinderen materiaal uitkiezen om op de ondergrond te plakken. Laat ze hun eigen
ontwerp maken.

Macaroni, rietjes of ander materiaal rijgen

Benodigd materiaal: ongekookte macaroni (of gekleurde, in korte stukjes geknipte rietjes),
een lang stukje dun touw of garen en lijm.



XV

Maak één einde van het touw of garen onbuigzaam door deze in lijm of was te dopen. Als het
droog is, zal het stijf genoeg zijn om ermee te rijgen. Maak een knoop aan het andere einde
van het touw, zodat macaroni of de rietjes er niet afglijden. Laat de kinderen een ketting rijgen
en als ze klaar zijn, knoopt u de einden aan elkaar. 

Werken met brooddeeg

Benodigd materiaal:

2 kopjes meel
1 kopje zout
1 eetlepel plantaardige olie
3/4 kopje water. 
kleurstof voor levensmiddelen (naar keuze)

Vermeng het meel en het zout. Voeg de olie en water toe totdat een kleiachtige massa is
verkregen. Voeg scheutjes water toe totdat de massa kneedbaar, maar niet plakkerig is.
Goed kneden. Om het deeg een kleur te geven, kunt u kleurstof in het water doen voordat u
het aan het meel en het zout toevoegt.

Maak het brooddeeg van tevoren thuis en bewaar het zo mogelijk in een luchtdichte trommel.
Leg, voordat de kinderen ermee gaan werken, vetvrij papier op de tafels.

Spelletjes en doe-versjes

Kinderen vinden het fijn om iets te doen warbij ze zich moeten bewegen, zoals eenvoudige
spelletjes of gebaren bij versjes of liedjes. In de lessen staan veel doe-versjes en hieronder
worden een aantal eenvoudige spelletjes beschreven. Als de kinderen een activiteit leuk
vinden, kunt u die vele malen in het jaar herhalen, en niet alleen in de lessen waarin hij wordt
genoemd.

Aan de hand van deze richtlijnen kunt u kinderen een nieuw doe-versje leren:

• Leer zelf het doe-versje uit uw hoofd voordat u het de kinderen gaat leren.

• Zeg de woorden op en doe de bewegingen aan de kinderen voor. Overdrijf de beweging.
Laat de kinderen dan met u meedoen.

• Doe het langzaam zodat de kinderen de woorden en bewegingen goed kunnen volgen. 

• Gebruik zo nu en dan visuele hulpmiddelen om het doe-versje te presenteren. Kinderen
hebben meer aandacht en leren makkelijker als ze naar iets kunnen kijken.

• Kort het doe-versje in als de kinderen onrustig worden. Als een doe-versje lang is, kunt u de
kinderen de bijpassende gebaren laten maken terwijl u de woorden zegt.

Eerbiedsversjes

U kunt de volgende versjes gebruiken als de kinderen onrustig worden en hulp nodig hebben
om weer eerbiedig te worden. Door iedere week op dezelfde tijd hetzelfde versje te
gebruiken, kunt u de kinderen leren wanneer het tijd is voor het openings- of slotgebed. Help
de kinderen als ze het versje opzeggen en bedenk bewegingen bij de woorden:

Open en dicht [handen]

Open en dicht,
Open en dicht,
En klap nu heel zacht
Open en dicht, 
Open en dicht
Vouw ze maar en wacht.

Ik schud mijn handen.

Ik schud mijn handen
Ik draai mijn handen.
Ik klap ze op elkaar.
Ik steek ze omhoog,
Dan weer omlaag,
In mijn schoot en houd ze daar.
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Mijn voeten zet ik neer,
En ik beweeg ze niet meer.
Ook mijn mond wordt stilgezet.
Ik buig mijn hoofd
en sluit mijn ogen.
Nu ben ik klaar voor het gebed.

Soms ben ik groot, soms ben ik klein

Gebruik het volgende buig-en-strekversje als de kinderen een tijdje gezeten hebben en wat
beweging nodig hebben. Herhaal de activiteit als dat wenselijk is.

Soms ben ik groot – heel groot (sta op en ga dan op de tenen staan).
Soms ben ik klein – heel klein (buk je en ga dan op je hurken zitten).
Soms groot, soms klein (sta op, buk je).

Wat ben ik nu?  (Ga staan of buk u en laat de kinderen zeggen of ze groot of klein zijn).

Het zaadje

Vertel de kinderen hoe zaadjes in de grond worden gelegd en laat ze doen alsof ze groeiende
zaadjes zijn. Zeg: ‘Laten we net doen alsof we zaadjes zijn’ (kruip op de grond helemaal in
elkaar en doe de ogen dicht). ‘De zon kwam tevoorschijn en verwarmde het zaadje. Toen
stroomde de regen neer en zei: “Word wakker zaadje”’ (open de ogen en begin je uit te
rekken). ‘Kom uit de grond, klein zaadje, zodat je kunt groeien’ (ga staan en doe de armen
boven het hoofd). ‘Zaadje, je bent een mooie bloem geworden (of een grote boom).’

Laten we naar oma [of opa] gaan

Zeg: ‘Laten we net doen of we naar oma [of opa] gaan. We moeten eerst onze jas aantrekken
of ons aankleden.’ Doe net of u een jas aantrekt of uzelf aankleedt. Zeg dan: ‘Laten we in de
auto stappen (of in de bus).’ Doe net of u de deur openmaakt en wegrijdt. Zeg dan: ‘Wat is dit
een hobbelige weg!’ Doe net alsof u over hobbels rijdt. Zeg dan: ‘Kijk, laten we naar die
politieagent zwaaien.’ Doe net of u wuift. Zeg nu: ‘We zijn er bijna. Daar komt oma [of opa].
Laten we haar [of hem] een dikke knuffel geven.’ Doe net of u oma [of opa] omhelst.

Onze ouders helpen

Laat de kinderen met bewegingen doen alsof ze hun ouders helpen. U zou kunnen zeggen:
‘Laten we moeder helpen met de vloer vegen.’ De kinderen doen net of ze de vloer vegen. U
zou verder kunnen gaan met bedden opmaken, ramen zemen, afstoffen, bladeren bij elkaar
harken, de tuin omspitten, de auto wassen of andere activiteiten die in uw omgeving
gebruikelijk zijn.

Rol de bal

Benodigd materiaal: een bal.

De kinderen zitten in een halve cirkel. U zit ervóór en rolt de bal naar een kind terwijl u zijn
naam zegt of een vraagt stelt over de les. Het kind rolt de bal terug en zegt uw naam, of geeft
antwoord op de vraag. Zorg dat ieder kind minstens één beurt krijgt. U kunt het spel ook
staande spelen en de bal doorgeven.

Vormen bij elkaar zoeken

Benodigd materiaal: gekleurd papier; scharen.

Knip uit gekleurd papier een groot en een klein exemplaar van de volgende vormen: vierkant,
cirkel, driehoek, hart, achthoek en ovaal. Spreid de figuren op de grond uit. Dan legt ieder
kind om de beurt een kleine vorm bovenop een bijpassende grote vorm. Als variatie kunt u
dezelfde vormen van verschillende kleuren papier maken en de kinderen de vormen op kleur
laten sorteren in plaats van op vorm.
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Muzikale vormen

Benodigd materiaal: cirkels in verschillende kleuren papier of stof; bandopnamen of
muziekinstrumenten; plakband (indien gewenst).

Plak de cirkels in een grote kring op de vloer. Laat de kinderen om de kring  heen lopen terwijl
de muziek wordt gespeeld. Als de muziek stopt, noemt ieder kind de kleur van de cirkel waar
hij of zij bij staat. Ter variatie kunt u ook verschillende gekleurde vormen gebruiken. De
kinderen moeten dan kleur en vorm noemen.

Gooi het bonenzakje

Benodigd materiaal: bonenzakjes; een doos, mand of een doel (te maken door gaten te
knippen in een poster die op stevig materiaal geplakt is).

Laat de kinderen bonenzakjes in de doos, mand of in het doel gooien. (U kunt bonenzakjes
maken die passen bij een bepaald feest of een bepaalde les.) De kinderen kunnen ook
bonenzakjes gooien naar blokken of dozen die op elkaar zijn gezet.

Standbeelden

Benodigd materiaal: muziek op geluidsband of instrumenten.

Laat de kinderen in de klas rondlopen terwijl de muziek speelt. Als de muziek stopt, moeten
ze net zo stil staan als een standbeeld. Ze mogen zich weer bewegen als de muziek begint,
maar ze moeten als de muziek ophoudt, moeten ze weer stilstaan.

MUZIEK IN DE 
KINDERKAMER Muziek in de kinderkamer schept een prettige sfeer en maakt het jeugdwerk tot een prettig

gebeuren. Kinderen van deze leeftijd zijn eraan toe iets te weten te komen over hun hemelse
Vader en Jezus Christus, over zichzelf en over deze prachtige wereld. Kinderen kunnen op
verschillende manieren van muziek genieten. Ze kunnen zingen, instrumenten bespelen,
bewegen op muziek en naar muziek luisteren. Zie ‘Muziek in de klas’, blz. VII, voor meer
aanwijzingen voor het gebruik van muziek bij onderwijs aan jonge kinderen.

Zingen

Jonge kinderen willen niet altijd samen met u zingen (heel jonge kinderen kunnen het
misschien nog niet), maar ze vinden het fijn om u te horen zingen en door liedjes leren ze
vaak belangrijke beginselen. Moedig de kinderen aan om mee te zingen, maar maak u geen
zorgen als ze dat niet doen. Kinderen die nog niet kunnen meezingen, vinden het misschien
leuk om eenvoudige bewegingen te maken terwijl u zingt.

U kunt desgewenst iedere week bij de verschillenden lesonderdelen dezelfde liedjes
gebruiken. Als de kinderen de bekende melodie horen, zullen ze weten welk onderdeel aan
de beurt is. U kunt ook de woorden van een liedje aan situaties of activiteiten aanpassen  Zing
de lievelingsliedjes van de kinderen vaak het hele jaar door.

De volgende liedjes uit Kinderliedjes zijn bijzonder geschikt voor gebruik in de kinderkamer.
Hieronder vindt u een aantal ideeën om de woorden aan te passen. U heeft wellicht andere
ideeën hoe u deze en andere liedjes in Kinderliedjes kunt aanpassen voor de kinderkamer.

• ‘Een gelukkig gezin’ (blz. 104) (© 1975 Pioneer Music Press, Inc.). Maak een strofe over uw
fijne kinderkamer of jeugdwerk. Begin met: ‘Ik zie Truusje; zij ziet mij (…)’. 

• ‘Ben je vrolijk’ (blz. 125)

• ‘Ik heb twee kleine handjes’ (blz. 126)

• ‘Er was eens een sneeuwman’ (blz. 121) (© 1981 Pioneer Music Press, Inc.). Maak strofen
over andere zaken in de natuur: ‘Er was eens een plantje, klein, klein, klein. Om ernaar te
kijken is fijn, fijn, fijn.’ 

• ‘Regenliedje’ (blz. 117)

• ‘Zingen is leuk’ (blz. 129). Vervang ‘zingen’ door bewegingen: springen, huppen.

• ‘Een boos gezichtje’ (blz. 128)

• ‘Popcorn pofte aan de bomen’ (blz. 118)
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Muziekinstrumenten

Zorg voor eenvoudige, eventueel zelfgemaakte muziekinstrumenten waar de kinderen op
kunnen spelen.

Fluit of trompet: Prik een paar gaten in een kartonnen koker (bijvoorbeeld van een keukenrol).
Plak één kant dicht met plakband als u een speciaal effect wilt. Neurie of zing in de koker.

Schuurblokjes: Zorg voor blokjes hout van 2 x 4 x 10 cm,  plus twee blokjes hout die iets
kleiner zijn, ongeveer 1 x 2 x 5 cm. Schuur de scherpe kantjes eraf. Spijker de kleine blokjes
goed vast op het midden van de grotere blokjes. Bevestig een stukje schuurpapier op de
onderkant van de grote blokjes. Om ze te bespelen worden de blokjes tegen elkaar getikt of
met het schuurpapier langs elkaar gewreven.

Rammelaar: Vul een blikje zonder scherpe randjes of een kartonnen doosje met rijst of bonen.
Laat de kinderen de busjes of doosjes versieren. Plak de openingen goed dicht, zodat de
kinderen niet van de inhoud kunnen eten. Om ze te bespelen, worden ze geschud.

Bellen: Naai belletjes op een strook stof. Om ze te bespelen, worden ze geschud.

Bewegen op muziek

Door op muziek te bewegen, leren de kinderen hun energie constructief gebruiken en hun
creatieve vermogen ontwikkelen. Zing erbij, speel piano of een ander instrument of gebruik
bandopnamen waar de kinderen op kunnen bewegen.

Om de kinderen mee te laten doen, kunt u:

• De kinderen voordoen hoe ze moeten rennen, springen, buigen, ronddraaien, op de tenen
lopen, kruipen, duwen, trekken, hinkelen of zich strekken op de muziek. Geef de kinderen
om de beurt de leiding van de groep.

• In wisselend tempo spelen of zingen en de kinderen laten rennen of lopen zoals de muziek
aangeeft.

• De kinderen laten bewegen op de muziek en daarbij met gekleurde sjerpen of
crêpepapieren slingers laten zwaaien.

• Bewegingsliedjes gebruiken als de kinderen aan afwisseling toe zijn. Als de kinderen lang
hebben stilgezeten, is een bewegingsliedje waarbij ze de lange spieren gebruiken, heel
geschikt. Als de kinderen druk in de weer zijn geweest en tot bedaren moeten worden
gebracht, is een bewegingsliedje waarbij ze de korte spieren gebruiken, heel geschikt. 

Luisteren

Bij dit lesboek hoort een geluidscassette die gebruikt kan worden voor luisteroefeningen. De
geluidscassette bevat vijf onderdelen:

1. ‘Rustige muziek’ – die u kunt afspelen als de kinderen de kinderkamer binnenkomen of op
andere momenten waarop een vredige atmosfeer wenselijk is.

2.‘Muzikaal besef’ – om de kinderen bewust te laten worden van diverse muzikale kenmerken

3.‘Bewegen op muziek’- om af te spelen als de kinderen bewegingen maken als buigen of
strekken. De kinderen kunnen daarbij hun energie kwijt en ritmische vaardigheden
ontwikkelen.

4.‘Muzikale expressie’ – om de kinderen aan te moedigen naar muziek te luisteren en er vrij
op te bewegen. Dit deel bevat twaalf korte onderdelen waarin vertelt wordt hoe de kinderen
zich op de muziek kunnen bewegen. Gebruik per les niet meer dan drie onderdelen.

5.‘Doe-alsof-verhaaltjes’ – om de kinderen actief bezig te laten zijn. Door de aanwijzingen op
te volgen en goed naar de verhaaltjes te luisteren, doen de kinderen mee aan pantomime
en andere lichamelijke activiteiten. De verhaaltjes heten ‘Een wandeling in het bos’, ‘Een
bezoek aan de dierentuin’, en ‘Het speelgoed in de speelgoedkist’. Gebruik slechts één
verhaaltje per les.

U kunt, als ze beschikbaar zijn, ook de geluidscassettes van Kinderliedjes gebruiken 
(52538 120). 

Kinderen kunnen het moeilijk vinden om zich op muziek te concentreren als ze alleen maar
luisteren. Combineer het luisteren met zingen, bewegen of andere activiteiten, bijvoorbeeld:
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• Laat de kinderen op de grond liggen en luisteren naar verschillende soorten muziek. Praat
erover hoe ze zich bij die muziek voelen. Laat ze dan uitbeelden hoe ze zich voelen.

• Speel marsmuziek en laat de kinderen door het lokaal lopen.

• Laat de kinderen meeklappen met het ritme van de muziek die ze horen.

VOORBEELDEN
VAN AANGEPASTE
LESSEN Hieronder vindt u een voorbeeld van twee lessen uit dit lesboek die aangepast zijn voor

gebruik in de kinderkamer. Let er bij het bestuderen van deze voorbeelden op dat:

Elke periode in de les gericht is op een eenvoudige evangelieboodschap. Door middel van
activiteiten en muziek kunnen de kinderen de belangrijkste evangeliebeginselen en termen
gaan begrijpen.

Er zijn slechts een aantal onderdelen van elke les gekozen. Daardoor blijft de les eenvoudig,
vol actie en geschikt voor kinderen in de kinderkamer.

De gekozen activiteiten worden niet altijd gebruikt in de volgorde zoals die in de les wordt
aangegeven. De activiteiten moeten gebruikt worden in de volgorde waardoor het kind in de
kinderkamer de evangelieboodschap het beste kan begrijpen. 

Les 6: Mijn hemelse Vader en Jezus houden van mij

Begroeting

Muziek van de geluidscassette van Kinderliedjes afspelen is één manier om in de kinderkamer
een eerbiedige sfeer te scheppen. Om de evangelieboodschap in deze les in te leiden, kunt
u elk kind een kaartje opspelden waarop staat: ‘Onze Vader in de hemel en Jezus houden van
mij’. (Zie aanvullende activiteit 6, blz. 17.)

Speelperiode

35 minuten

Bedenk voor de speelperiode manieren om de kinderen aan hun hemelse Vader en Jezus
Christus te laten denken. Bijvoorbeeld: u kunt de kinderen vertellen dat onze hemelse Vader
en Jezus blij zijn als we aardig zijn voor elkaar en dat Zij veel van ons houden. U kunt de
kinderen ook de les van vorige week in herinnering brengen door hun te vragen: ‘Wie is de
Zoon van onze hemelse Vader?’

Gezamenlijke periode

10 minuten

De gezamenlijke periode kan ook gebruikt worden om de kinderen op de les voor te
bereiden. Begin met het zingen van een gebedsliedje en help de kinderen bij het bidden.
Bereid de kinderen dan op de les voor door te vragen wie ons deze prachtige aarde, het
evangelie en de kerk gegeven heeft. (Zie aandachtsactiviteit, blz. 15.)

Muziekperiode

10 minuten

Muziek kan heel doeltreffend zijn om kinderen in de kinderkamer een evangelieboodschap te
leren. Bijvoorbeeld: in deze les kunt u de kinderen over onze hemelse Vader en Jezus laten
nadenken door ‘Ik voel uw liefde, Heer’ te zingen. (Zie aanvullende activiteit 2, blz. 17.) Als de
tijd het toelaat kunt u liedjes van vorige lessen herhalen of liedjes zingen die op bladzijde XVII
vermeld worden.

Versnaperingen

10 minuten

Hoewel hier geen activiteit gebruikt wordt om de evangelieboodschap te benadrukken, kunt u
de kinderen eraan herinneren dat onze hemelse Vader en Jezus van ons houden en dat we
Hen voor alles moeten bedanken, ook voor ons voedsel. Laat dan een kind een dankgebedje
voor het voedsel uitspreken.
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Lesperiode

10 minuten

Deze les bevat verschillende onderdelen die gebruikt kunnen worden om kinderen van de
kinderkamer te laten begrijpen dat onze hemelse Vader en Jezus van hen houden.
Bijvoorbeeld: u kunt de volgende onderdelen van les 6 gebruiken:

• Onze hemelse Vader en Jezus Christus zegenen ons (blz. 15-16)
• Onze Vader in de hemel en Jezus Christus houden van ons allemaal (blz. 16)
• Aanvullende activiteit 2 (blz. 17)
• Aanvullende activiteit 1 (blz. 17)

Activiteit

15 minuten

In de periode voor activiteiten krijgen de kinderen de gelegenheid creatief te zijn en hun
energie te kanaliseren. Zo mogelijk moeten de activiteiten de evangelieboodschap kracht
bijzetten. U kunt bijvoorbeeld het spelletje met de bal spelen (blz. XVI) waarbij u vragen stelt
om de evangelieboodschap te versterken.

Slot

10 minuten

Gebruik deze periode om de kinderen eraan te herinneren dat onze hemelse Vader en Jezus
van hen allemaal houden en weten hoe ze heten. Vertel hoe dankbaar u bent voor de
zegeningen die u van onze hemelse Vader en Jezus Christus gekregen heeft. Help dan een
kind bij het uitspreken van een slotgebed.

Les 10: Ik ben dankbaar voor de bomen, planten en bloemen

Begroeting

Begroet elk kind bij zijn of haar naam als het de kinderkamer binnenkomt. Leid daarbij het
thema van de les in door te vertellen dat ze vandaag iets zullen leren over planten, bloemen
en bomen.

Speelperiode

35 minuten

Bereid de kinderen in de speelperiode op de les voor door ze te vertellen over de vele
prachtige dingen in deze wereld die onze hemelse Vader en Jezus Christus voor ons
geschapen hebben om ons ervan te laten genieten.

Gezamenlijke periode

10 minuten

Zing een gebedsliedje; wees dan een kind behulpzaam bij het uitspreken van een gebed.
Voor deze les kunt u ook een plant meebrengen zodat de kinderen die kunnen zien, voelen en
ruiken. Vertel dan hoe dankbaar hoe bent voor planten, bloemen en bomen. (Zie aanvullende
activiteit 2, blz. 30.)

Muziekperiode

10 minuten

U kunt liedjes van vorige lessen herhalen.

Versnapering

10 minuten

Begin zo mogelijk de periode van de versnapering met een eenvoudige activiteit die met de
evangelieboodschap te maken heeft. Bijvoorbeeld: in deze les zou de versnapering kunnen
bestaan uit brood en fruit. Leg de kinderen uit dat die zaken komen van bomen, planten en
bloemen. (Zie de activiteit op bladzijde 29.) Wees dan een kind behulpzaam bij het uitspreken
van een dankgebed voor het voedsel.
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Lesperiode

10 minuten

Kies onderdelen van de les waarvan u denkt dat de kinderen daardoor de evangeliebood-
schap beter zullen begrijpen. Bijvoorbeeld: u kunt de kinderen laten begrijpen hoe bomen,
planten en bloemen groeien door een vrucht open te snijden zodat de kinderen de pitten of
de zaden kunnen zien. Leg uit wat er moet gebeuren om de zaden te laten groeien woordoor
er nog meer fruit komt. (Zie aanvullende activiteit 4, blz. 30.) Wees de kinderen dan
behulpzaam bij het platen van zaadjes in plastic bekertjes met aarde erin. (Zie aanvullende
activiteit 1, blz. 29.)

Activiteit

15 minuten

In de loop van de les kunt u zachte muziek spelen terwijl de kinderen platen van bomen,
planten en bloemen kleuren. De activiteiten worden gekozen uit de les of uit de lijst op
bladzijde XIV–XVII. Sommige kinderen vinden het misschien fijner om in die tijd met
speelgoed te spelen. Eis niet van de kinderen dat ze aan de activiteiten meedoen.

Slot

10 minuten

De slotperiode wordt gebruikt om de evangelieboodschap samen te vatten en de kinderen op
het slotgebed voor te bereiden. In deze les kunt u de kinderen de woorden laten nazeggen
van het liedje ‘Kleine zaadjes slapen vast’ om de kinderen eraan te herinneren dat we
dankbaar zijn voor bomen, planten en bloemen. (Zie aanvullende activiteit 2, blz. 30.) Wees
dan een kind behulpzaam bij het uitspreken van een slotgebed.
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DOEL Ieder kind laten inzien dat wij geestkinderen van onze hemelse Vader zijn, die ons kent en van
ons houdt.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Exodus 2:1–10; Psalm 82:6; Leer en Verbonden
138:55–56 en Mozes 1:1–6. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 2.

2. Vraag de ouders om twee of drie goede karaktereigenschappen van hun kind te noemen.

3. Benodigdheden:
a. Een bijbel en een Parel van grote waarde.
b. Een bonenzakje of een klein zacht voorwerp.
c. Plaat 1-1, De wereld; plaat 1-2, Mozes in het biezen kistje (Evangelieplaten 106).

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Zing ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2) met de kinderen.

Ik ben een kind van God,
door Hem op aard’ gebracht.
Hij heeft mij met een veilig thuis,
met ouders lief bedacht.

Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij,
vraag ik hun steeds weer,
leer mij al wat ik moet doen,
dat ik tot Hem wederkeer.

Werp een kind het bonenzakje of een zacht voorwerp toe en zeg de woorden ‘Ik ken een
kind van God, en ik heet _____________’. Laat het kind zijn naam zeggen en het zakje aan
u teruggeven. Herhaal de activiteit tot iedereen aan de beurt is geweest.

Wij zijn de geestkinderen van onze hemelse Vader

• Wie is onze hemelse Vader? (Gebruik de antwoorden van de kinderen om dit op een voor
hun begrijpelijke manier uit te leggen.)

Laat plaat 1-1, De wereld, zien. Leg uit dat we voordat we werden geboren bij onze Vader
in de hemel woonden. Wij waren toen geesten. Een geest is datgene in ons wat ons tot
een levend wezen maakt. Toen we geest waren, hadden we geen lichaam van vlees en
beenderen zoals nu, maar we zagen er wel hetzelfde uit.

Leg uit dat onze hemelse Vader de Vader van onze geest is en dat wij zijn geestkinderen
zijn. We kunnen ons niet meer herinneren dat we bij onze hemelse Vader gewoond hebben
voordat we naar de aarde kwamen, maar we weten dat we zijn geestkinderen zijn omdat
we dat in de Schriften kunnen lezen.

Laat de bijbel zien en lees Psalm 82:6 voor en leg uit dat met des Allerhoogsten onze hemelse
Vader wordt bedoeld. Benadruk dat ieder mens op aarde een kind van onze hemelse Vader
is.

Lied Zing nog een keer ‘Ik ben een kind van God’. Vertel dat God een andere naam is voor onze
hemelse Vader.

Les
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Onze hemelse Vader kent ons en houdt van ons

Leg uit dat onze hemelse Vader van ons allemaal houdt omdat wij zijn kinderen zijn. Hij kent
onze naam en weet alles over ons. Hij weet wat ons blij en wat ons verdrietig maakt. Hij weet
wat het beste voor ons is.

Activiteit Zeg het volgende versje verschillende keren op voor de kinderen en maak daarbij de
bijbehorende bewegingen:

Onze Vader in de hemel kent mij (wijs naar uzelf)
en dat maakt me heel blij.
Hij kent mijn naam en weet waar ik woon (maak een dak door de vingers van beide handen
tegen elkaar te houden)
en ik weet dat Hij van mij houdt (kruis uw armen over elkaar en leg uw handen op uw
schouders alsof u iemand knuffelt).
Hij weet wat mij blij maakt (wijs met uw vingers naar uw lachende mond)
Hij weet wat me verdriet doet (wijs met uw vingers naar uw fronsende gezicht) 
Ik weet dat Hij mij wil helpen (wijs naar uzelf).
En dat voelt heel goed!

Vraag een kind om voor de klas te komen. Gebruik wat u van de ouders van het kind heeft
gehoord om uit te leggen dat onze hemelse Vader zijn of haar de goede karaktereigen-
schappen kent. U kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Onze Vader in de hemel weet dat Els een hele
lieve dochter is, die haar mama helpt om voor haar zusje te zorgen en meestal erg vrolijk
is en lacht.’ Doe dit totdat ieder kind aan de beurt is geweest.

Leg uit dat we, wanneer we vriendelijk en liefdevol zijn, net zo zijn als onze hemelse Vader.

Wij kunnen als onze hemelse Vader zijn

• Hoe noem je een baby-hondje?

• Wat wordt de puppy als hij groot is?

• Hoe noemen we een baby-kip?

• Wat wordt dat kuiken als hij groot is?

Leg uit dat wij, net als dieren, ook op onze ouders lijken als we groot zijn. Onze Vader in de
hemel is de Vader van onze geest en daarom kunnen wij net zo worden als Hij. Onze Vader in
de hemel is liefdevol, goed en vriendelijk en Hij wil ons helpen. Als wij liefdevol, goed en
vriendelijk zijn, zijn we net als onze hemelse Vader. Leg uit dat we er iedere dag naar moeten
streven om net zo te worden als onze hemelse Vader. 

Onze hemelse Vader heeft belangrijk werk voor ons te doen

Verhaal Laat plaat 1-2, Mozes in het biezen kistje, zien en vertel hoe de dochter van farao Mozes
redde toen hij nog een baby was. Zie Exodus 2:1–10.

Leg uit dat Mozes opgroeide tot een van de belangrijkste helpers van onze hemelse Vader, tot
profeet. Onze hemelse Vader vertelde Mozes dat hij zijn zoon was (zie Mozes 1:4, 6) en dat
Hij belangrijke werk te doen had voor Mozes. Lees de eerste regel van Mozes 1:6 voor. Mozes
deed wat hij moest doen toen hij de kinderen van Israël uit het land Egypte, waar zij erg wreed
werden behandeld, naar een ander land leidde. Daar onderwees hij hen in de geboden van
onze hemelse Vader.

Laat de kinderen om de beurt voor de klas komen en laat hen de eerste regel van Mozes 1:6
nazeggen. Laat hen daarbij de naam Mozes door hun eigen naam vervangen: ‘En ik heb een
werk voor u, (naam van het kind), mijn zoon (dochter).’

Leg uit dat onze hemelse Vader hier op aarde belangrijk werk voor ons te doen heeft, zoals
moeder of vader zijn, of zendeling, leraar, of helpen in de kerk of in de samenleving.

• Welk belangrijk werk zou onze Vader en de hemel voor jullie te doen hebben?

Activiteit Laat de kinderen uitbeelden wat zij later willen worden, bijvoorbeeld een moeder of een vader
die een baby in de wieg stopt, een zendeling die het evangelie verkondigt, of een leerkracht
die lesgeeft.
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Getuigenis Vertel de kinderen dat zij nooit moeten vergeten dat zij geestkinderen van hun hemelse Vader
zijn en dat Hij ze kent en van ze houdt. Doordring hen ervan dat zij net zoals hun hemelse
Vader kunnen worden en dat zij belangrijk werk te doen hebben. U kunt hun een persoonlijke
ervaring vertellen waardoor u beter begrepen heeft dat onze Vader in de hemel u kent en van
u houdt.

AANVULLENDE 
ACTIVITEITEN Kies een aantal van de onderstaande activiteiten voor uw les.

1. Laat platen van verschillende mensen zien, of spreek over personen die de kinderen
kennen en vraag dan: ‘Is die persoon een kind van God?’ Bijvoorbeeld: ‘Is de bisschop
een kind van God?’ ‘Is de politieagent een kind van God?’ ‘Is je buurman een kind van
God?’ enzovoort. Laat de kinderen inzien dat ieder mens een kind van God is.

2. Laat de kinderen zinnen afmaken om te benadrukken dat onze Vader in de hemel ieder
kind kent en van hem of haar houdt. ‘Mijn Vader in de hemel weet dat ik verdrietig ben als
________’, ‘MijnVader in de hemel weet dat ik blij ben als ________’, ‘Mijn Vader in de hemel
weet dat ik het allerliefste ________ doe’, ‘Mijn Vader in de hemel weet dat ik graag naar het
jeugdwerk kom omdat ________’ enz.

3. Leg uit dat onze hemelse Vader de Koning van hemel en aarde is. Daarom zijn wij prinsen
en prinsessen. Maak een eenvoudige kroon voor ieder kind en schrijf er de woorden Ik ben
een kind van God op. Laat de kronen kleuren.

4. Zing samen met de kinderen beide strofen van ‘Onze Vader danken wij’ (Kinderliedjes,
blz. 15), of zeg de tekst op.

VERVANGENDE 
ACTIVITEITEN VOOR 
KLEINE KINDEREN 1. Vraag de kinderen aan iets te denken wat zij leuk vinden (u kunt dit ook van tevoren aan de

ouders vragen). Vraag ieder kind wat het leuk vindt en leg uit dat onze Vader in de hemel
dat weet door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Onze Vader in de hemel weet dat Leo van honden
houdt.’

2. Doe de bewegingen voor terwijl u het volgende versje opzegt:

Als je heel erg groot bent (strek uw armen uit boven uw hoofd)
dan is er een plaatsje in de kerk voor jou
Als je heel erg klein bent (zak helemaal door de knieën)
dan is er een plaatsje in de kerk voor jou.

Groot (strekken)
Klein (door de knieën zakken)
Groot (strekken)
Klein (door de knieën zakken)
Onze hemelse Vader houdt van iedereen.

3. Doe de gebaren bij het volgende versje voor terwijl u het opzegt:

Kleine Mozes

Kleine Mozes heeft een bootje gekregen als bed (maak een dobberend bootje van
uw handen).

Zijn lieve zusje heeft in het geheim op hem gelet (gespreide vingers voor uw ogen).

De prinses is gekomen (buig naar voren, alsof daar iets te zien is).

Ze heeft Mozes eruit genomen (doe of u een baby oppakt).

Ze heeft gezegd: ‘Ik neem hem maar mee (houd een denkbeeldige baby in uw armen)
Ik bescherm hem, dan is hij tevree.’

(Naar Fascinating Finger Fun, Eleanor Doan. © 1951. Gebruikt met toestemming.)

Les 1



DOEL Ieder kind laten inzien dat onze hemelse Vader een echt persoon is met een volmaakt lichaam
van vlees en beenderen en dat wij naar zijn beeld zijn geschapen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Johannes 14:9; Leer en Verbonden 130:22; Mozes 2:27
en Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–17. Zie ook Evangelieleer (31110 120), hoofdstuk 1.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel en een Parel van grote waarde.
b. Tekenpapier en potloden.
c. Een kleine spiegel.
d. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-4, Het eerste visioen

(Evangelieplaten 403).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Deel papier en potloden uit en laat de kinderen een tekening van zichzelf maken. Als zij
ermee klaar zijn, laat u ze hun tekening omhoog houden en vraagt u welke kinderen echt zijn,
de kinderen op de tekening of die de tekeningen vasthouden. Vraag ze hoe ze dat weten.

Leg uit dat zij echt zijn omdat ze een lichaam hebben, en dat onze Vader in de hemel ook
echt is en een lichaam heeft. Wij kunnen naar plaatjes van onze hemelse Vader kijken, maar
dat is niet de echte hemelse Vader. De echte hemelse Vader heeft een lichaam van vlees en
beenderen.

Jezus Christus lijkt op onze hemelse Vader

Vraag de kinderen of iemand wel eens tegen ze gezegd heeft dat ze op hun ouders lijken.
Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien en leg uit dat Jezus Christus de Zoon is van onze
hemelse Vader. In de Schriften staat dat Jezus op onze hemelse Vader lijkt. Laat de bijbel
zien en leg uit wat in Johannes 14:9 staat.

• Op wie lijkt Jezus Christus?

Activiteit Laat de kinderen gaan staan. Leer ze het eerste gedeelte van het eerste geloofsartikel: ‘Wij
geloven in God, de Eeuwige Vader, en in zijn Zoon Jezus Christus’.

Wij lijken op onze hemelse Vader en op Jezus Christus

Leg uit dat wij, omdat wij geestkinderen van onze hemelse Vader zijn, ook op Hem lijken.
We hebben een lichaam dat er net zo uitziet als het zijne. Bespreek Mozes 2:27. Vertel dat
geschapen zijn naar het beeld van onze hemelse Vader betekent dat wij op Hem lijken.

Activiteit Laat de kinderen om de beurt in de spiegel kijken of naar een ander kind. Laat ieder kind een
lichaamsdeel noemen dat hij ziet, zoals een arm, been, oog of oor. Leg uit dat onze hemelse
Vader en Jezus Christus die lichaamsdelen ook hebben.

• Lijkt jullie lichaam op het lichaam van onze hemelse Vader en Jezus Christus?

Leg uit dat we weten hoe onze hemelse Vader en Jezus Christus eruit zien omdat sommige
profeten (leiders van de kerk) onze hemelse Vader en Jezus Christus gezien hebben en in de
Schriften over Hen geschreven hebben.

Onze Vader in de hemel 
heeft een lichaam

Les
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Verhaal Laat plaat 1-4, Het eerste visioen, zien. Vertel het verhaal van het eerste visioen zoals dat
voorkomt in de Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–17.

• Hoe wist Joseph Smith hoe onze hemelse Vader en Jezus eruit zagen?

• Hoe ziet het lichaam van Jezus en onze hemelse Vader eruit?

Getuigenis Geef uw getuigenis dat u heel dankbaar bent dat u een lichaam hebt dat naar het beeld
van onze hemelse Vader is geschapen. Vertel hoe dankbaar u bent voor de vele geweldige
dingen die u met uw lichaam kunt doen.

AANVULLENDE 
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat de kinderen staande het volgende doe-versje verscheidene malen opzeggen. Maak
daarbij de aangegeven gebaren.

Ik heb een prachtig lichaam

Ik heb een prachtig lichaam (leg uw handen op uw borst)
van mijn God gekregen.
Zo heb ik ogen en ook oren (wijs naar uw oog en houd daarna uw hand achter uw oor),
o, wat vind ik dat een zegen (vouw uw handen).

Twee handjes met tien vingers (beweeg uw vingers heen en weer),
twee voetjes met tien tenen (rustig pasjes op de plaats maken).
Behalve die voetjes met tenen
heb ik ook nog benen met schenen (buig voorover en raak uw scheenbenen aan).

Als ik aan mijn lichaam denk (steek uw vinger in de lucht)
dan word ik ontzettend blij (ga rustig zitten)
en dank ik mijn Vader in de hemel
dat ik er net zo uitzie als Hij.

2. Leer de kinderen de tekst van het liedje ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ (Kinderliedjes,
blz. 129). Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader ons een lichaam heeft
gegeven dat er net zo uitziet als dat van Hem en dat we heel veel geweldige dingen met
ons lichaam kunnen doen.

3. Laat de kinderen om de beurt het verhaal van het eerste visioen navertellen. Ze mogen
daarbij gebruik maken van plaat 1-4, Het eerste visioen.

4. Vertel het verhaal van Mark en de familiereünie:

Marks vader was overleden toen Mark nog een baby was. Hij vroeg zich vaak af hoe zijn
vader eruit had gezien. Zijn moeder en hij gingen naar een familiereünie waar hij zijn ooms
en tantes zou ontmoeten, die zijn vader goed hadden gekend.

Toen zij aankwamen, kwam oom Joop ze tegemoet om ze te begroeten. Hij keek naar Mark
en zei: ‘Ik zou je zo herkennen. Je hebt de ogen van je vader.’ Tante Els zei: ‘Weet je, Mark,
je hebt precies zo’n neus als je vader.’ Tante Mary zei: ‘Mark, je glimlach doet me aan de
glimlach van je vader denken.’

Toen ze naar huis reden, zei Mark tegen zijn moeder: ‘Ik heb het erg naar mijn zin gehad
vandaag! Ik heb heel veel over mijn vader geleerd. Ik heb ontdekt dat ik op hem lijk, en dat
maakt me heel blij! Nu weet ik telkens wanneer ik in de spiegel kijk hoe hij eruit zag, en zal
ik hem niet vergeten.’ Marks moeder legde haar hand op de zijne en zei: ‘Met jou in de
buurt zal ik hem ook nooit vergeten.’

Vertel de kinderen dat Mark, ook al was zijn vader niet in de buurt, toch wist dat hij op zijn
vader leek. Zo weten wij dat we op onze hemelse Vader lijken ook al kunnen we Hem niet
zien.

VERVANGENDE 
ACTIVITEITEN VOOR 
KLEINE KINDEREN 1. Laat plaat 1-4, Het eerste visioen, zien. Vertel het verhaal van het eerste visioen in

eenvoudige bewoordingen. Benadruk dat onze hemelse Vader en Jezus Christus echte
personen zijn en dat Zij naar onze gebeden luisteren.

Les 2
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2. Gebruik plaat 1-4, Het eerste visioen, om te laten zien dat ons lichaam lijkt op het lichaam
van onze hemelse Vader en Jezus Christus. Laat, als u naar een lichaamsdeel op het
plaatje wijst, de kinderen dan datzelfde lichaamsdeel aan hun eigen lichaam aanwijzen.
Wijst u bijvoorbeeld de arm van onze hemelse Vader aan, laat de kinderen dan hun eigen
arm aanwijzen.

3. Laat de kinderen de gebaren bij het volgende versje maken terwijl u het opzegt:

Joseph knielde in het bos (kniel neer en vouw uw armen)
En bad daar tot de Heer (raak met uw vingertoppen uw lippen aan)
Hij zag de Vader en de Zoon (kijk omhoog en houd uw hand boven uw ogen alsof 
u tegen het felle licht inkijkt)
En luisterde, o zo zeer (leg uw hand bij uw oor).

4. Wijs uw mond aan en zeg: ‘Dit is mijn mond’. Vraag dan: ‘Kunnen jullie je eigen mond
aanwijzen?’ Help de kinderen daarbij. Vraag: ‘Heeft onze hemelse Vader een mond?’
Herhaal dit met de ogen, neus, oren, handen en voeten. Wijs dan ieder lichaamsdeel aan
zonder te zeggen hoe het heet en vraag de kinderen om het te benoemen.



DOEL Ieder kind laten inzien dat wij als geestkinderen bij onze hemelse Vader woonden voordat we
naar de aarde kwamen en dat we na dit leven weer bij Hem kunnen wonen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Abraham 3:22–27 aandachtig door. Zie ook Evangelieleer (31110 120),
hoofdstuk 2.

2. Benodigdheden:
a. De standaardwerken
b. Een pop of een figuur van karton.
c. Plaat 1-1, De wereld; plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-5, 

Gezin met een baby; plaat 1-6, Gezinsavond; plaat 1-7, Een liefhebbende familie; 
plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal; plaat 1-9, Het ochtendgebed; plaat 1-10
Gezinsgebed; plaat 1-11, Een jongen die gedoopt wordt; plaat 1-12, Een meisje dat
bevestigd wordt; plaat 1-13, Joseph Smith (Evangelieplaten 400).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Zet een pop of een kartonnen figuur op een van de stoelen tussen de kinderen. Vraag de
kinderen op te gaan staan, zich om te draaien en weer te gaan zitten.

• Waarom stond de pop niet op?

• Waarom kunnen jullie wel opstaan?

Praat over de verschillen tussen de pop en de kinderen. Laat de kinderen inzien dat zij leven.
Zij hebben allemaal een geest in hun lichaam waardoor zij leven en kunnen zien, horen, staan,
bewegen, denken en praten.

Wij zijn de geestkinderen van onze hemelse Vader

Bespreek nogmaals met de kinderen dat wij de geestkinderen van onze hemelse Vader
zijn en dat wij bij Hem hebben geleefd voordat we werden geboren. Wij waren gelukkig en
vonden het fijn om bij onze hemelse Vader te wonen. Wij hadden niet zo’n lichaam als nu,
maar wij waren een geest. Leg uit dat een geest er net zo uitziet als wij, maar dat het geen
vlees en beenderen heeft.

• Waar woonden jullie voordat jullie werden geboren?

Lied Zing ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2) met de kinderen. Herinner de kinderen
eraan dat God een andere naam is voor onze hemelse Vader.

Ik ben een kind van God,
door Hem op aard’ gebracht.
Hij heeft mij met een veilig thuis,
met ouders lief bedacht.

Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij,
vraag ik hun steeds weer,
leer mij al wat ik moet doen,
dat ik tot Hem wederkeer.

Activiteit Vraag een kind om bij u te komen staan. Gebruik zijn of haar naam en leg uit dat hij of zij bij
onze hemelse Vader woonde voordat hij of zij werd geboren en dat hij of zij een geestkind is
en dat onze hemelse Vader veel van hem of haar houdt. Herhaal dit met ieder kind.

Leg uit dat onze hemelse Vader van ons houdt en een plan voor ons heeft. Voordat de aarde
werd geschapen, riep onze hemelse Vader al zijn kinderen bij elkaar en legde het plan uit.
Iedereen, onze ouders, onze broers en zusters, was daar aanwezig.

Les
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Onze hemelse Vader stuurde ons naar de aarde om daarop te wonen

Laat plaat 1-1, De wereld, zien. Leg uit dat de aarde deel uitmaakt van het plan van onze
hemelse Vader. Onder leiding van onze hemelse Vader heeft Jezus Christus de aarde voor
ons geschapen. Wij zijn hier naar toe gestuurd, werden hier geboren en kregen daardoor een
lichaam van vlees en beenderen.

Laat plaat 1-5, Gezin met een baby, zien. Laat de kinderen over de plaat praten. Vertel ze dat
wij heel graag naar de aarde wilden gaan om te leren en vooruitgang te maken. Wij kwamen
als baby op aarde in een gezin waar we liefde konden krijgen en waar voor ons gezorgd kon
worden.

Vertel de kinderen dat we toen we naar de aarde kwamen een lichaam kregen met een huid,
spieren, bloed en beenderen. Laat de kinderen hun eigen arm voelen.

• Kunnen jullie de beenderen in je arm voelen?

• Kunnen jullie je huid zien en voelen?

• Kunnen jullie je spieren voelen?

Maak de kinderen erop attent dat de geest in ons lichaam ons leven geeft, maar dat we de
geest niet kunnen zien of voelen. Ons lichaam kunnen we zien en voelen. Vertel de kinderen
dat het een grote zegen is om een lichaam van vlees en beenderen te hebben.

Activiteit Zeg met de kinderen het volgende versje op. Wijs ieder lichaamsdeel aan zodra het genoemd
wordt.

Ik dank

Ik dank voor mijn neus, die staat van voren,
voor mijn mond, mijn ogen en oren.
Ik dank voor mijn hoofd, armen en benen,
voor mijn handen, voeten en tenen.

(Naar een versje van Lucy Picco)

Leg uit dat wij hier op aarde groeien en heel veel leren. Als wij leren het goede te kiezen,
kunnen we net als onze hemelse Vader en Jezus worden. Dat maakt ook deel uit van het plan
van onze hemelse Vader.

Onze hemelse Vader wil graag dat wij eens bij Hem terugkeren

Vertel hoeveel u van onze hemelse Vader houdt en dat u eens bij Hem terug wilt keren zodat u
Hem kunt zien en weer bij Hem kunt zijn. Leg uit dat dat ook een onderdeel is van het plan
van onze hemelse Vader. Hij wil dat iedereen bij Hem terugkeert als dit aardse leven voorbij is.
Hij wil dat wij, onze ouders en onze familie, weer bij Hem zijn.

Leg uit dat wij ons moeten laten dopen om weer bij onze hemelse Vader en Jezus te kunnen
leven, en alle geboden moeten onderhouden. Laat de standaardwerken zien. Leg uit dat we
in de Schriften over onze hemelse Vader en Jezus kunnen lezen en over wat zij willen dat wij
doen.

Gebruik de platen die vermeld staan onder ‘Voorbereiding’ en vertel wat onze hemelse Vader
wil dat wij leren en doen. Hij wil dat wij het gezin waar we bij horen, liefhebben, dat we niet
alleen maar aan onszelf denken, naar de kerk gaan, van het avondmaal nemen, ’s ochtends
en ’s avonds bidden, gezinsgebed en gezinsavond houden, gedoopt en bevestigd worden
en de Heilige Geest ontvangen, in de tempel trouwen, weten wie de profeten zijn, en dat wij
net zo worden als onze hemelse Vader en Jezus.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor onze hemelse Vader en het plan dat Hij voor ons heeft
gemaakt. Moedig de kinderen aan altijd het goede te doen, zodat zij eens terug kunnen keren
naar onze hemelse Vader en Jezus.

AANVULLENDE 
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Geef ieder kind een blaadje met daarop de woorden Ik ben een kind van God, en laat elk
kind een tekening van zichzelf maken. Vraag de kinderen de tekeningen aan de rest van
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de klas te laten zien. Moedig ieder kind aan iets positiefs over zichzelf te zeggen als hij of
zij de tekening laat zien.

2. Leer de kinderen het volgende versje met de bijbehorende gebaren:

Gods schepping

God schiep de maan (armen cirkelvormig boven het hoofd)
en de twinkelende sterren (handen boven het hoofd openen en sluiten)
Hij schiep de zon, (armen cirkelvormig boven het hoofd)
de bomen en de bloemen, (bomen – armen hoog, bloemen – wijs op de grond)
de vissen in de bron. (Handen tegen elkaar en zigzaggend van u af bewegen)

(Naar Fascinating Finger Fun, Eleanor Doan. © 1951. Gebruikt met toestemming.)

3. Schrijf de volgende vragen op aparte blaadjes. Vat de les samen door ieder kind een
blaadje uit te laten kiezen. Lees de vraag op en laat het kind antwoord geven. Herhaal
de activiteit eventueel zodat ieder kind een beurt krijgt.

a. Wie is een kind van God? (Ik ben een kind van God; iedereen is een kind van God.)
b. Waar waren wij voordat wij op aarde geboren werden? (In de hemel bij onze hemelse

Vader en Jezus.)
c. Waarom hebben onze hemelse Vader en Jezus de aarde voor ons gemaakt? (Zodat we

een lichaam konden krijgen en konden leren wat wij moeten doen om bij onze hemelse
Vader en Jezus terug te keren.)

d. Wat moeten wij doen om bij onze hemelse Vader en Jezus terug te kunnen keren? (De
geboden naleven, niet alleen maar aan onszelf denken, gedoopt worden, naar de
tempel gaan enzovoort. Laat de kinderen bij hun antwoord het bijbehorende plaatje
uitkiezen.)

e. Bij wie kunnen wij leven als ons leven op aarde voorbij is? (Bij onze hemelse Vader en
Jezus en onze huisgenoten.)

VERVANGENDE 
ACTIVITEITEN VOOR 
KLEINE KINDEREN 1. Nodig, met de toestemming van de jeugdwerkpresidente, een vader uit om zijn baby aan

de klas te laten zien. Spreek over vaders en hoeveel zij van hun kinderen houden. Vertel de
kinderen dat zij twee vaders hebben die van hen houden: hun vader hier op aarde en hun
Vader in de hemel. Voordat een baby wordt geboren, woonde hij bij onze hemelse Vader.
(Opmerking: houd rekening met de persoonlijke situatie van de kinderen in uw klas,
sommigen hebben misschien geen vader thuis.)

2. Neem een of meer paren ‘vaderschoenen’ mee naar de klas. Praat erover wie deze grote
schoenen draagt. Laat de kinderen de grootte van hun eigen schoenen of voeten
vergelijken met de grote schoenen. Laat de kinderen om de beurt op ‘vaders schoenen’
lopen.

3. Zeg de tekst op van ‘Lang geleden‘ (Kinderliedjes, blz. 144).

Heel lang geleden was ik in de hemel, echt waar
Jij en ik woonden in vreugde met anderen daar;

• Bij wie woonden wij in de hemel? (Bij onze hemelse Vader en Jezus en iedereen.)

4. Zeg het volgende versje op en doe de bijbehorende gebaren voor. Herhaal het zo vaak
als u wilt.

Blijf tijdens deze hele activiteit in een kring staan en laat iedereen elkaars hand
vasthouden.

Wij woonden allemaal bij onze hemelse Vader (dicht naar elkaar toekomen, de handen in
het midden van de kring).
Hij stuurde ons naar de aarde om hier te wonen (maak de cirkel groter).
Hij gaf ons ouders om ons dingen te leren en om van ons te houden (kom weer dicht naar
elkaar toe).
Onze ouders zullen ons helpen bij Hem terug te keren (maak de cirkel weer groter).

Les 3



DOEL Ieder kind leren hoe het tot onze hemelse Vader kan bidden en laten begrijpen dat Hij luistert.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Daniël 6 aandachtig door. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120),
hoofdstuk 8.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-9, Het ochtendgebed; plaat 1-10, Het gezinsgebed; plaat 1-14, Daniël in de

leeuwenkuil (Evangelieplaten 117); plaat 1-15, Het zegenen van het voedsel.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat het kind dat het openingsgebed heeft uitgesproken voor de klas blijven staan. Herinner
de kinderen eraan dat zij in de laatste les hebben geleerd dat zij bij onze hemelse Vader
woonden voordat zij werden geboren. Onze hemelse Vader heeft ons naar de aarde
gestuurd.

• Hoe kunnen wij hier op aarde met onze hemelse Vader praten?

• Met wie sprak (naam van het kind dat het openingsgebed uitsprak) toen hij/zij aan het
bidden was?

Vertel de kinderen dat wij werkelijk met onze hemelse Vader praten als wij bidden.

Wij kunnen tot onze hemelse Vader bidden

Geef uw getuigenis dat wij tot onze hemelse Vader kunnen bidden, ook al kunnen wij Hem niet
zien en dat Hij naar onze gebeden zal luisteren.

Laat plaat 1-9, Het ochtendgebed zien.

• Wat doet dit meisje?

• Met wie praat ze?

• Wat denken jullie dat dit meisje tegen onze hemelse Vader zegt?

Gebruik plaat 1-9, Het ochtendgebed; plaat 1-10, Het gezinsgebed en plaat 1-15, Het
zegenen van het voedsel terwijl u met de kinderen bespreekt wanneer zij tot onze hemelse
Vader bidden. Leg uit dat wij tot onze hemelse Vader kunnen bidden wanneer wij maar
willen; gewoonlijk bidden wij als we opstaan of naar bed gaan, bij de maaltijden, met onze
huisgenoten, en als wij hulp nodig hebben. Laat tijdens uw bespreking door kinderen de
bijbehorende platen ophouden.

Jezus Christus leerde ons om tot onze hemelse Vader te bidden

Leg uit dat Jezus ons heeft geleerd wat we moeten doen als we bidden. Als we ons
voorbereiden op het gebed dan denken wij aan onze hemelse Vader.

• Wat doen jullie met je armen als jullie bidden?

• Wat doen jullie met je hoofd en je ogen als jullie bidden?

Activiteit Laat zien wat u doet als u zich klaarmaakt om te gaan bidden en laat de kinderen dat nadoen.
Vraag ze hun armen te vouwen, hun hoofd te buigen en hun ogen te sluiten. Vervolgens kunt u
een kind vragen om voor de klas te gaan staan en de anderen kinderen vragen hem of haar
na te doen als hij of zij zich klaarmaakt om te gaan bidden.

Lied Leer de kinderen het lied ‘Wij buigen stil ons hoofdje nu’ (Kinderliedjes, blz. 18):

Ik kan tot onze 
hemelse Vader bidden
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Wij buigen stil ons hoofdje nu,
eerbiedig bidden wij
en danken onze Vader lief
dat Hij ons is nabij.

Wij sluiten onze oogjes toe
en vragen zo de Heer
of Hij ook thuis, op school, bij ’t spel
het kwade van ons weer’.

• Wat kunnen wij verder nog doen om ons voor te bereiden op het gebed?

Leg uit dat wij thuis, als wij het gezinsgebed uitspreken niet alleen onze armen vouwen, ons
hoofd buigen en onze ogen sluiten maar dat wij dan ook vaak knielen.

Versje Leg uit dat er bepaalde woorden zijn die wij in het gebed gebruiken. Zeg de tekst op van het
volgende versje en laat de kinderen een vinger opsteken voor elk van de onderdelen van ons
gebed.

Ik begin en zeg: ‘Lieve hemelse Vader’;
ik dank Hem voor wat Hij mij geeft;
Dan vraag ik Hem need’rig om wat ’k nodig heb,
In de naam van Jezus Christus. Amen.

(Copyright © by Janice Kapp Perry. Gebruikt met toestemming.)

• Hoe beginnen wij ons gebed?

• Waar kunnen wij onze hemelse Vader voor bedanken?

• Waar kunnen wij onze hemelse Vader om vragen?

• Hoe eindigen wij ons gebed?

Onze hemelse Vader luistert naar ons gebed

Verhaal Laat plaat 1-14, Daniël in de leeuwenkuil zien. Vertel het verhaal zoals het in Daniël 6
beschreven staat. Lees het eerste gedeelte van vers 22 voor om uit te leggen waarom Daniël
niets overkwam in de leeuwenkuil.

Leg uit dat Daniël wilde bidden omdat het een gebod van onze hemelse Vader is en omdat hij
onze hemelse Vader wilde bedanken voor zijn zegeningen.

• Wat deed de koning omdat Daniël aan het bidden was? (Zie Daniël 6:17.)

• Wat gebeurde er met Daniël in de leeuwenkuil? (Zie Daniël 6:23.)

• Hoe weten jullie dat onze hemelse Vader naar het gebed van Daniël luisterde? (Zie Daniël
6:23.)

Getuigenis Vertel een ervaring waarbij onze hemelse Vader naar uw gebeden luisterde en verzeker de
kinderen dat onze hemelse Vader naar ons gebed luistert.

Vraag een kind het slotgebed uit te spreken, en vat nog eens samen hoe wij ons voorbereiden
op het gebed:

• Wat moeten wij doen om ons klaar te maken voor het gebed? (Armen vouwen, hoofd buigen
en ogen dichtdoen.)

• Wat moet (naam van het kind) in het gebed eerst zeggen?

• Waar kan (naam van het kind) onze hemelse Vader voor bedanken?

• Waar kan (naam van het kind) onze hemelse Vader om vragen?

• Hoe moet (naam van het kind) het gebed afsluiten?

AANVULLENDE 
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Werp de kinderen om de beurt een zacht voorwerp, bijvoorbeeld een zakje met bonen toe.
Als een kind het voorwerp heeft gevangen, vraagt u het of het de volgende zin af wil
maken: ‘Wanneer ik bid, kan ik onze hemelse Vader bedanken voor ________.’ Het kind kan
antwoorden: ‘Mijn ouders.’ Nadat alle kinderen aan de beurt zijn geweest, kunt u dit
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herhalen, maar nu laat u de kinderen opnoemen waar zij onze hemelse Vader in gebed
om kunnen vragen. U kunt plaatjes laten zien om ze op ideeën te brengen.

2. Zeg de tekst op van ‘Onze Vader danken wij’ (Kinderliedjes, blz. 15) en maak daarbij
gebaren die bij de tekst passen.

Onze Vader danken wij, ja, voor elke zegen,
want wij hebben alles van Hem alleen gekregen.
Ogen, oren geeft Hij mij, niets is Hij vergeten,
alles wat ik nodig heb, kleren en ook eten.
Vader, moeder, baby lief, in dit aardse leven,
broertje, zusje, groot of klein, heeft hij mij gegeven.

3. Zeg het versje ‘Ik dank’ op en wijs daarbij naar de lichaamsdelen als ze genoemd worden:

Ik dank

Ik dank voor mijn neus, die staat van voren,
voor mijn mond, mijn ogen en oren.
Ik dank voor mijn hoofd, armen en benen,
voor mijn handen, voeten en tenen.

(Naar een versje van Lucy Picco.)

4. Laat de kinderen het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil naspelen. U zou eenvoudige
verkleedkleren mee kunnen nemen. Als u niet het hele verhaal wilt laten uitbeelden, kunt u
de kinderen laten doen alsof ze brullende leeuwen zijn en laat hen vervolgens hun mond
dicht doen alsof de engel hun bek gesloten heeft.

5. Laat de kinderen een tekening maken van alles waar zij onze hemelse Vader in gebed voor
kunnen bedanken. Schrijf op iedere tekening Als ik bid, kan ik onze hemelse Vader
bedanken voor.

VERVANGENDE 
ACTIVITEITEN VOOR 
KLEINE KINDEREN 1. Herinner de kinderen eraan dat wij als we bidden tot onze hemelse Vader spreken, Die van

ons houdt en naar ons luistert. Leer de kinderen het volgende versje:

Ik hou van mijn hemelse Vader;
Wanneer ik bid, dank ik Hem iedere keer
Mijn hemelse Vader houdt van mij;
En luistert naar wat ik zeg, telkens weer.

2. Leer de kinderen de volgende versjes en laat hen daarbij de bewegingen maken die al in
de tekst worden aangegeven:

Wij vouwen onze armen en buigen ons hoofd, kijk maar,
dan doen we onze ogen dicht en zijn we klaar.
Wij buigen ons hoofd en doen onze ogen dicht
en luisteren naar het gebed tot God gericht.

3. Maak van ieder kind de omtrek van een hand op een vel papier. Bespreek wat wij met
onze handen en armen moeten doen als wij bidden. Laat de kinderen de afbeelding van
hun hand inkleuren. Schrijf de naam van ieder kind boven zijn of haar tekening.



DOEL Ieder kind laten inzien dat Jezus Christus de Zoon is van onze hemelse Vader.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Matteüs 3:13–17 en Lucas 1:26–35; 2:1–7, 41–52. Zie ook
Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 3.

2. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, de vader van een van de kinderen
uit om te komen vertellen hoe zijn kind als baby was.

3. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-16, De geboorte van Jezus Christus (Evangelieplaten 200); plaat 1-17, De jonge

Jezus in de tempel (Evangelieplaten 205); plaat 1-18, Johannes de Doper doopt Jezus
(Evangelieplaten 208).

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd, als u tijdens de les over vaders spreekt, rekening met de kinderen in uw klas
waarvan de vader niet thuis woont. Benadruk dat we allemaal een hemelse Vader hebben die
van ons houdt. Als er kinderen in uw klas zijn die een stiefvader hebben, leg dan uit dat
stiefvaders ook van ons houden en voor ons zorgen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag de kinderen of zij weten wie de gast is. Vraag aan het desbetreffende kind om zijn of
haar vader voor te stellen. Laat de vader over zijn kind vertellen. Vraag ieder kind iets over zijn
of haar vader te vertellen, bijvoorbeeld wat voor kleur haar hij heeft of wat zijn beroep is.

Jezus Christus is de Zoon van onze hemelse Vader

Vertel de kinderen dat ze allemaal twee vaders hebben: een aardse vader en een hemelse
Vader. Onze aardse vader is de vader van ons lichaam. Onze hemelse Vader is de Vader van
de geest in ons lichaam. Jezus heeft maar één Vader, omdat onze hemelse Vader zowel de
Vader is van Jezus’ geest als van zijn lichaam. Daarom wordt Jezus de Zoon van God
genoemd.

Verhaal Laat plaat 1-16, De geboorte van Jezus Christus zien en vertel het verhaal van zijn geboorte,
zoals u dat kunt lezen in Lucas 1:26–35 en 2:1–7. Benadruk dat de engel aan Maria vertelde
dat haar baby de Zoon van God was. Wijs op de plaat terwijl u de volgende vragen stelt:

• Wie is de moeder van Jezus?

• Hoe heet zij? (Zie Lucas 1:27.)

• Wie is de man op de plaat? (Zie Lucas 1:27.)

• Wie is de vader van Jezus? (Onze Vader in de hemel. Jozef was een goede man die door
onze hemelse Vader was gekozen om voor Maria en Jezus te zorgen.)

Lied Laat de kinderen staande ‘In een stal zo klein en need’rig’ (Kinderliedjes, blz. 25) zingen of de
tekst ervan opzeggen. Bedenk er zelf geschikte bewegingen bij.

In een stal zo klein en need’rig
legde zij haar kindje mooi,
tussen ossen, tussen schapen
in een krib’ met stro en hooi.
’t Was de maagd Maria rein
met haar Christuskindje klein.
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Jezus houdt van onze hemelse Vader en gehoorzaamt Hem

Verhaal Laat plaat 1-17, De jonge Jezus in de tempel, zien en vertel het verhaal van Jezus in de
tempel zoals u dat in Lucas 2:41–52 kunt lezen. Benadruk dat Jezus naar de tempel ging
omdat Hij van onze hemelse Vader houdt en zijn wil wilde doen.

• Wat doet Jezus in de tempel? (Zie Lucas 2:46.)

Activiteit Laat de kinderen staande het volgende activiteitenversje doen en herhaal dat een aantal
keren:

De jonge Jezus ging naar de tempel, (loop op de plaats)
Hij was nog niet zo oud,
om het werk van zijn Vader te doen (strek de armen uit)
omdat Hij van ons allen houdt (omhels uzelf).

Verhaal Laat plaat 1-18, Johannes de Doper doopt Jezus, zien en vertel het verhaal van Jezus’ doop
zoals u dat in Matteüs 3:13–27 kunt vinden. Leg uit dat Jezus Zich heeft laten dopen omdat Hij
van onze hemelse Vader houdt en Hem wilde gehoorzamen. Jezus wilde ons ook het goede
voorbeeld geven. Lees vers 17 (beginnende met Deze is mijn Zoon, de geliefde) voor en leg
uit dat dit de woorden zijn van onze hemelse Vader. Onze hemelse Vader was blij dat Jezus
Zich liet dopen.

• Hebben jullie wel eens gezien hoe iemand werd gedoopt?

Leg uit dat de kinderen onze hemelse Vader kunnen gehoorzamen en Hem kunnen laten zien
dat zij van Hem houden door zich te laten dopen als ze acht jaar zijn.

Getuigenis Geef uw getuigenis dat Jezus Christus de Zoon van onze hemelse Vader is. Vertel hoeveel u
van Jezus houdt en hoe dankbaar u Hem bent.

AANVULLENDE 
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in de les.

1. Leg de drie platen voor deze les met de voorkant naar beneden op uw schoot of op een
tafel. Vraag een kind een van de platen uit te kiezen, laat de plaat aan de klas zien en
vertel het bijbehorende verhaal. Doe hetzelfde met de andere twee platen.

2. Laat de kinderen het eerste vers van ‘Al de verhalen van Jezus’ (Kinderliedjes, blz. 36)
zingen of de tekst ervan opzeggen.

3. Laat de kinderen het verhaal van de geboorte van Jezus uitbeelden. Gebruik eenvoudige
rekwisieten zoals een pop en een sjaal.

VERVANGENDE 
ACTIVITEITEN VOOR 
KLEINE KINDEREN 1. Laat plaat 1-16, De geboorte van Jezus, zien en vraag de kinderen wie de baby op de

plaat is. Vertel hen over de geboorte van Jezus.

Leg uit dat Jezus geen baby meer is. Hij is nu volwassen en Hij is de belangrijkste Helper
van onze hemelse Vader. Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien en vertel de kinderen dat
Jezus van ons houdt en ons op heel veel manieren helpt.

2. Laat de kinderen staande de volgende woorden zingen op de melodie van ‘Er was eens
een sneeuwman’ (Kinderliedjes, blz. 121). Kniel bij het eerste vers en rek u uit bij het
tweede vers.

Eens was ik een baby, baby, baby,
Eens was ik een baby, heel erg klein.

Nu ben’k aan ’t groeien, groeien, groeien,
Nu ben’k aan ’t groeien, heel erg groot!

3. Praat ter voorbereiding op de les met de ouders van kinderen in uw klas en vraag of u een
paar babyfoto’s mag lenen of speelgoed waarmee ze gespeeld hebben. Laat die aan de
klas zien. Zeg bij iedere foto wie de baby is, of bij het speelgoed van wie het is. Leg uit dat
ze er als baby zo uitzagen en met dit speelgoed speelden.



DOEL Ieder kind laten voelen dat onze hemelse Vader en Jezus van ons houden.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Marcus 10:13–16; Johannes 3:16; en 3 Nephi 17:11–12,
21–24.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel en een Boek van Mormon.
b. Een spiegeltje.
c. Plaat 1-1, De wereld; plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-4

(Het eerste visioen (Evangelieplaten 403); plaat 1-20, Jezus zegent de Nephitische
kinderen.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u met de kinderen wilt
gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Geef ieder kind een hand. Zeg zijn of haar naam en noem van ieder kind iets wat u leuk vindt.

Vraag ieder kind iemand te noemen die van hem of haar houdt en wat die persoon doet om
dat te laten voelen.

Leg uit dat deze les gaat over twee Personen die van ons allemaal houden. Zij hebben ons
deze prachtige aarde, het evangelie en de kerk gegeven.

• Wie zijn die Personen die van iedereen houden? (Onze hemelse Vader en Jezus Christus.)

Verhaal Laat plaat 1-4 (Het eerste visioen) zien. Laat de kinderen u helpen bij het vertellen van het
verhaal dat bij deze plaat hoort.

• Weten jullie nog wie de personen op deze plaat zijn?

• Wat doen ze?

Onze hemelse Vader en Jezus Christus zegenen ons

Herinner de kinderen eraan dat wij, voordat wij naar de aarde kwamen, bij onze hemelse
Vader en Jezus Christus hebben gewoond. Zij wilden dat wij naar de aarde zouden gaan om
te leren en te groeien. Zij kennen ons en geven om ons.

Laat plaat 1-1, De wereld, zien.

• Wat liet onze hemelse Vader door Jezus Christus voor ons maken?

Leg uit dat onze hemelse Vader door Jezus de aarde en alles wat erop is, liet scheppen.
Laat de kinderen inzien dat onze hemelse Vader en Jezus alles gemaakt hebben wat voor
ons nodig is om gelukkig te kunnen leven. Daaraan kun je zien dat Zij van ons houden.

• Waaraan kun je zien dat onze hemelse Vader en Jezus van jullie houden? (De kinderen
kunnen bijvoorbeeld antwoorden: een gezin, vrienden, de kerk, planten en dieren.)

Lied Lees de tekst op van het liedje ‘Mijn hemelse Vader is goed voor mij’ (Kinderliedjes, blz. 16)
en maak daarbij de onderstaande gebaren. Vraag de kinderen vervolgens om op te staan en
het samen met u te doen.

Wanneer ik de zang van vogels hoor (breng u handen aan uw oren)
of kijk (kijk omhoog) naar de blauwe lucht, (hef uw armen boven uw hoofd en maak er een
grote opengaande boog mee)
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Wanneer ik de zachte regen voel (doe met vingers vallende regendruppels na)
en de wind die me duwt in de rug,
wanneer ik seringen zie (wijs en kijk)
en ruik (ruik) of rust op het mos zo zacht,
dan dank ik U, hemelse Vader,
dat U al dit moois hebt gemaakt door uw macht (strek uw handen en armen uit).

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien.

• Wie is dit?

• Wie is de Vader van Jezus?

Lees het eerste gedeelte van Johannes 3:16 (tot en met Zoon) voor en leg uit dat onze
hemelse Vader Jezus naar de aarde heeft gestuurd en dat het de grootste zegen is die Hij
ons ooit heeft geschonken.

Jezus toonde zijn liefde voor kinderen

Verhaal Laat plaat 1-19, Christus en de kinderen zien. Vertel hoe Jezus de kinderen in Jeruzalem
zegende. Zie Marcus 10:13–16.

Leg uit dat Jezus de tijd nam om de kinderen te zegenen en lief te hebben, ook al vonden
sommigen van zijn volgelingen dat Hij zich daar niet mee bezig moest houden.

• Wat deed Jezus toen de kinderen naar Hem toekwamen? (Zie Marcus 10:16.)

• Wat voelde Jezus voor de kinderen?

Lied Zeg de woorden van het lied ‘Jezus houdt van kleine kinderen’ (Kinderliedjes, blz. 146) op.

Jezus houdt van kleine kinderen,
kind’ren zoals wij,
gaf aan hen zijn zegen
en nam ze aan zijn zij.

Verhaal Laat plaat 1-20, Jezus zegent de Nephitische kinderen, zien. Leg uit dat Jezus nadat Hij
gestorven was, de mensen in Amerika bezocht heeft. Amerika ligt ver van het land waar
Jezus woonde toen Hij op aarde was.

Vertel hoe Jezus de Nephitische kinderen zegende, zoals u het in 3 Nephi 17:11–12, 21–24
kunt lezen. Jezus zegende ieder kind afzonderlijk.

• Hoe toonde Jezus zijn liefde voor de kinderen?

• Hoe weten jullie dat Jezus van jullie houdt?

Activiteit Herhaal de volgende activiteit een aantal keren met de kinderen en maak daarbij de
aangegeven gebaren:

Jezus houdt van alle kinderen

Jezus houdt van alle kinderen (spreid uw armen),
van de kindertjes zo klein (geef met de hand kniehoogte aan),
van de baby’s in hun wiegje (vorm met de armen een wiegje),
en van wie al groter zijn (hand hoog boven het hoofd).

(Naar Thea Cannon. Uit de bundel Finger Fun for Little Folk, copyright 1949. Gebruikt met
toestemming van Standard Publishing Company.)

Onze Vader in de hemel en Jezus Christus houden van ons allemaal

Laat de kinderen inzien hoe belangrijk een ieder van hen is in de ogen van onze hemelse
Vader en Jezus.

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus van ons allemaal houden en iedereen bij naam
kennen.

Activiteit Houd een spiegel op en laat de kinderen een voor een naar voren komen. Als een kind naar
voren komt en in de spiegel kijkt, zeg dan: ‘Dit is (naam van het kind) en onze hemelse Vader
en Jezus houden heel veel van (naam van het kind).’

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus Christus leven en dat zij van ons
allemaal houden. Vertel hoe dankbaar u bent voor de vele zegeningen die u van onze
hemelse Vader en Jezus heeft gekregen.
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AANVULLENDE 
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zing het lied ‘Jezus is mijn beste vriend’ (Kinderliedjes, blz. 37) of zeg de tekst op. Geef
ieder kind een exemplaar van de tekening ‘Jezus is onze liefhebbende Vriend’ (aan het
eind van de les) en laat die kleuren.

2. Zing het lied ‘Ik weet dat Jezus leeft’ (Kinderliedjes, blz. 8) of ‘Ik voel uw liefde, Heer’
(Kinderliedjes, blz. 42).

3. Laat plaatjes zien van wat onze hemelse Vader en Jezus ons hebben gegeven, zoals een
tempel, dieren, bloemen, gezinnen, voedsel, vrienden, huizen, kerkgebouwen, of de
Schriften. (Platen kunt u vinden in de mediatheek, in Evangelieplaten of in de tijdschriften
van de kerk.) Laat de kinderen inzien dat onze hemelse Vader en Jezus ons dit allemaal
hebben gegeven omdat zij van ons houden.

4. Neem een voorwerp mee, zoals een lege fles die kan ronddraaien als een wijzer. Laat de
kinderen in een kring op de grond gaan zitten en leg de fles in het midden. Draai de fles
rond. Wanneer hij naar een kind wijst, moet dat kind iets noemen wat onze hemelse Vader
en Jezus ons hebben gegeven en waaruit hun liefde voor ons blijkt. Wees ieder kind
behulpzaam bij het bedenken van een antwoord als het aan de beurt is. Als het kind een
antwoord heeft gegeven, laat u dat kind de fles ronddraaien zodat een ander aan de beurt
komt.

5. Maak een tas of doos klaar met daarin dingen die we nodig hebben om te kunnen leven,
zoals voedsel, water of kleding. Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus deze aarde voor
ons gemaakt hebben om op te leven. Vertel dat wij daarvoor de spullen in de tas of doos
nodig hebben. Geef de kinderen aanwijzingen over een voorwerp totdat ze geraden
hebben wat het is. Haal het uit de tas of doos zodra ze het geraden hebben. Ga door met
het spel totdat de kinderen alle voorwerpen hebben geraden.

6 Maak voor ieder kind een plaatje met de tekst: Onze Vader in de hemel en Jezus houden
van mij, wat ze kunnen dragen als ze naar huis gaan U kunt het op hun kleding spelden of
een touwtje aan het plaatje maken zodat ze het om hun nek kunnen doen. U kunt de
plaatjes voor de les onder hun stoelen verstoppen en de kinderen ernaar laten zoeken.

VERVANGENDE 
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zeg het volgende versje met de kinderen op en maak daarbij de aangegeven

bewegingen:

Als je heel erg groot bent (strek uw armen uit boven uw hoofd)
dan is er een plaatsje in de kerk voor jou
Als je heel erg klein bent (zak helemaal door de knieën)
dan is er een plaatsje in de kerk voor jou.

Groot (strekken)
Klein (door de knieën zakken)
Groot (strekken)
Klein (door de knieën zakken) Onze hemelse Vader houdt van iedereen.

2. Zeg het volgende versje met de kinderen op en maak daarbij de aangegeven
bewegingen:

Onze Vader in de hemel kent mij (wijs naar uzelf)
en dat maakt me heel blij.
Hij kent mijn naam en weet waar ik woon (maak een dak door de vingers van beide handen
tegen elkaar te houden)
en ik weet dat Hij ook van mij houdt (kruis uw armen over elkaar en leg uw handen op uw
schouders alsof u iemand omhelst).

Hij weet wat mij blij maakt (wijs met uw vingers naar uw lachende mond).
Hij weet wat me verdriet doet (wijs met uw vingers naar fronsende gezicht).
Ik weet dat Hij mij wil helpen (wijs naar uzelf).
en dat voelt heel goed!
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DOEL De kinderen laten begrijpen dat de Heilige Geest ons helpt.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Johannes 14:16–17; 2 Nephi 32:5; Moroni 10:4 – 5; en
Leer en Verbonden 39:23; 130:22. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 7.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel en de Leer en Verbonden.
b. Een bekend voorwerp en een tas om het in te doen.
c. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-4, Het eerste visioen

(Evangelieplaten 403).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag een kind om bij u te komen voor de klas. Fluister iets over de Heilige Geest in zijn of
haar oor, zoals: ‘De Heilige Geest helpt onze hemelse Vader en Jezus’. Herhaal dit bij elk kind
(u kunt telkens hetzelfde influisteren). Vraag de kinderen of zij weten over wie u vandaag gaat
praten. Vertel dat u gaat praten over de helper van onze hemelse Vader en Jezus Christus, de
Heilige Geest.

Laat plaat 1-4, Het eerste visioen, zien. Wijs onze hemelse Vader en Jezus aan en leg uit dat
zij een lichaam hebben, net als wij. Vertel hun dat de Heilige Geest in vele opzichten op onze
hemelse Vader en Jezus lijkt. Hij houdt van ons en helpt ons. Maar Hij heeft geen lichaam
zoals onze hemelse Vader en Jezus. Hij is een Geest en kan stilletjes ideeën in ons hoofd
planten en ons een blij en tevreden gevoel geven.

De Heilige Geest troost en helpt ons

• Hoe troosten je vader en moeder je als je verdriet of pijn hebt en hoe zorgen zij ervoor dat
je je weer beter voelt?

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien. Vertel de kinderen dat Jezus wist dat zijn discipelen,
zijn helpers, na zijn dood verdrietig zouden zijn. Daarom vertelde Hij ze dat Hij onze hemelse
Vader zou vragen een Trooster te sturen die zou zorgen dat ze zich niet meer zo verdrietig
zouden voelen (zie Johannes 14:16–17).

Vertel de kinderen dat die Trooster de Heilige Geest is en dat Hij ons ook kan troosten. Leg
uit dat onze hemelse Vader ons helpt als wij verdrietig of overstuur zijn door de Heilige Geest
te sturen om ons te troosten.

Verhaal Let uit dat de Heilige Geest ons kan waarschuwen en leiden wanneer wij hulp nodig hebben.
Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal van Harold B. Lee, de elfde president van de
kerk:

‘Ik was, denk ik, een jaar of acht toen mijn vader me meenam naar een boerderij een eind uit
de buurt. Terwijl hij aan het werk was, deed ik de spelletjes die een jongen van mijn leeftijd
doet. Het was een warme, droge dag en ik speelde tot ik moe was. Aan de andere kant van
het hek was een vervallen schuur die mijn belangstelling trok. In mijn fantasie was deze
vervallen schuur een kasteel dat ik wilde gaan onderzoeken. Om bij de schuur te komen
moest ik over een hek klimmen. Toen ik over het hek klom, hoorde ik een stem die tegen mij
zei: ”Harold, ga daar niet naar toe.” Ik keek om me heen om te zien wie er tegen mij had
gesproken. Mijn vader was helemaal aan de andere kant van het veld. Hij kon niet zien wat
ik aan het doen was. Ik zag niemand. Toen realiseerde ik me dat iemand die ik niet kon zien,
mij had gewaarschuwd. Wat voor gevaar er dreigde, zal ik nooit weten, maar ik had al vroeg
geleerd dat er personen zijn die we niet kunnen zien, maar die wel tot ons kunnen spreken’
(in Conference Report, gebiedsconferentie, Mexico City, 1972, blz. 48–49).
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Leg uit dat de Heilige Geest soms tegen ons spreekt, zoals tegen president Lee, maar dat Hij
ons vaak gewoon laat voelen wat wij wel of niet moeten doen.

De Heilige Geest laat ons weten wat goed is

Leg uit dat de Heilige Geest van ons houdt en ons helpt om het goede te kiezen. Vraag de
kinderen te denken aan iets goeds wat zij gedaan hebben, zoals hun ouders gehoorzamen,
anderen helpen, en bidden.

• Wat voel je wanneer je het goede doet?

• Wat voel wanneer je het verkeerde doet?

Leg uit dat de Heilige Geest ons het verschil tussen goed en kwaad laat voelen door ons een
warm gevoel te geven wanneer wij het goede doen en een droevig gevoel wanneer we iets
doen wat verkeerd is.

Laat de kinderen vertellen over gebeurtenissen waarbij zij een goed, warm gevoel kregen
omdat zij een juiste beslissing hadden genomen of iemand hadden geholpen. Vertel hoe ze
de invloed van de Heilige Geest kunnen herkennen.

Lied Zeg de woorden op van het lied ‘De Heilige Geest ’ (Kinderliedjes, blz. 56).

De Heiland heeft beloofd dat Hij ons zenden zou
de Heil’ge Geest als goede Vriend van mij en ook van jou.
De Heil’ge Geest getuigt met stille, zachte stem
van God de Vader en zijn Zoon en leidt ons terug naar Hen.

De Heilige Geest laat ons weten dat onze hemelse Vader en Jezus Christus echt bestaan

Leg uit dat de Heilige Geest ons kan laten weten of iets echt waar is. Laat de kinderen een tas
zien met een voorwerp erin. Vertel de kinderen dat er iets in de tas zit, maar zeg niet wat.

• Zit er iets in de tas?

Leg de kinderen uit dat ook al kunnen ze het voorwerp in de tas niet zien, ze toch weten dat
het er is omdat u ze dat heeft verteld. Ook zullen weinig mensen onze hemelse Vader en
Jezus zien, de Heilige Geest kan ons echter laten weten dat onze hemelse Vader en Jezus
echt bestaan en dat zij van ons houden. Vertel hun dat deze kennis een getuigenis wordt
genoemd. Soms geven mensen hun getuigenis tijdens een kerkdienst en zij vertellen ons dan
dat zij weten dat Jezus leeft. De Heilige Geest heeft hen laten weten dat dit waar is.

Wij kunnen de gave van de Heilige Geest ontvangen

Vertel hoe u zich voelde toen u gedoopt en bevestigd werd. Vertel hun hoe u zich voelde toen
priesterschapsdragers u de handen oplegden en u de gave van de Heilige Geest verleenden.

Lees Leer en Verbonden 39:23 voor tot en met Heilige Geest. Leg de kinderen uit dat zij,
wanneer zij acht jaar worden en zich laten dopen en bevestigen, de gave van de Heilige
Geest ontvangen. Door de gave van de Heilige Geest kunnen zij zich houden aan de beloften
die zij bij de doop hebben gedaan.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor de Heilige Geest en vertel de kinderen hoe de Heilige Geest
u heeft getroost en u geholpen heeft het goede te kiezen.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat plaatjes zien van mensen die goede dingen doen, zoals elkaar helpen en met elkaar
delen. Vraag de kinderen hoe zij zich voelen als zij het goede doen. Beschrijf verschillende
situaties voor de kinderen waarin mensen iets goeds of iets verkeerds doen, zoals hun
moeder helpen, ruzie maken met hun broertjes en zusjes, samen met speelgoed spelen of
ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Laat de kinderen glimlachen als het goed is en hun
wenkbrauwen fronsen als het verkeerd is.

2. Zeg heel zachtjes: ‘Iedereen die mijn stem kan horen, moet zijn vinger op zijn neus leggen.
Iedereen die mijn stem kan horen, moet zijn hand op zijn hoofd leggen.’ Ga door met
andere lichaamsdelen totdat alle kinderen naar uw zachte stem luisteren. Leg uit dat de
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kinderen, als zij goed luisterden, u konden horen toen u met een zachte stem sprak en dat
zij daardoor uw instructies konden opvolgen. Leg uit dat de Heilige Geest tot ons spreekt
met een zachte stem. Als wij goed luisteren, vertelt Hij ons belangrijke zaken.

3. Vertel in uw eigen woorden het verhaal van president Wilford Woodruff, de vierde president
van de kerk:

Op een avond toen president Woodruff, zijn vrouw, en hun vier kinderen op reis waren,
overnachtten zij bij een vriend. Drie kinderen sliepen in het huis van de vriend. President
Woodruff, zijn vrouw en het vierde kind sliepen buiten in de wagen. President Woodruff
vertelde: ‘Ik lag nog maar net in bed toen een stem tegen mij zei: “Sta op en verplaats de
wagen”. Het was geen donderende stem, of een lichtflits uit de hemel of een aardbeving,
maar de zachte stem van de Geest van God – de Heilige Geest. (. . .) Ik stond op en zette
de wagen (. . .) naast het huis van mijn vriend. Toen ik weer naar bed wilde gaan, zei
dezelfde Geest tegen mij: “Laat je muilezels niet onder de eik staan.” (. . .) Ik bond ze een
eind verder aan een noteboom vast en ging naar bed. Binnen een half uur stak er een hele
zware storm op. De eik, waaraan mijn muilezels eerst waren vastgebonden, werd uit de
grond gerukt en meer dan honderd meter door de lucht gezwiept, vernielde twee hekken
en viel neer op de plek waar mijn wagen had gestaan. Door de openbaring van de Heer te
gehoorzamen, heb ik niet alleen mijn eigen leven kunnen redden, maar ook dat van mijn
vrouw, mijn kind en mijn dieren’ (“Leaves from My Journal”, Millennial Star, 12 dec. 1881,
blz. 790–791).

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Vraag een week voor de les aan de ouders of ze hun kind iets mee willen geven wat hun

troost. Dat kan een dekentje zijn of een stuk speelgoed of misschien wel een liedje. Breng
een paar extra voorwerpen mee voor het geval iemand iets vergeet mee te brengen.

Bespreek in de klas met de kinderen hoe deze voorwerpen hun een veilig gevoel of
warmte kunnen geven of het gevoel dat iemand van ze houdt. Leg uit dat een van de
belangrijkste helpers van onze hemelse Vader en Jezus ons het gevoel kan geven dat we
veilig zijn en er iemand van ons houdt. Die Persoon wordt soms de Trooster genoemd,
omdat onze hemelse Vader Hem heeft gestuurd om ons te troosten wanneer we verdrietig
zijn, of bezorgd. Dit is de Heilige Geest, een fantastische Vriend!

2. Zeg de woorden op van het volgende versje en laat de kinderen de aangegeven gebaren
maken:

Luister, luister, (leg uw hand bij uw oor)
de Heil’ge Geest wil fluist’ren, (houd uw wijsvinger voor uw lippen)
luister, luister (leg uw hand bij uw oor)
naar die zachte stem (leg uw hand op uw hart).

Les 7



DOEL De kinderen laten inzien dat Jezus Christus, in overeenstemming met het plan van onze
hemelse Vader, de dag heeft geschapen zodat we kunnen werken en spelen, en de nacht
zodat we kunnen rusten.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Genesis 1:1, 3–5, 14–18; Helaman 14:1–13; en 3 Nephi
1:15–23.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel en een Boek van Mormon.
b. Knipplaat 1-1, De zon; knipplaat 1-2, De maan; knipplaat 1-3, De sterren.
c. Plaat 1-21, Samuël de Lamaniet op de muur (Evangelieplaten 314).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u met de kinderen wilt
gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vertel de kinderen dat u denkt aan iets dat onze hemelse Vader voor ons heeft bedacht en dat
Hij door Jezus Christus liet scheppen. Laat de kinderen raden waar u aan denkt. Geef een
voor een de volgende aanwijzingen:

1. Het maakt ons warm.

2. Het is rond en geel.

3. Het staat hoog in de lucht.

4. Soms lijkt het alsof het zich achter een wolk of berg verstopt.

Nadat de kinderen ‘de zon’ hebben geraden, laat u de knipplaat van de zon zien.

• Wie heeft de zon gemaakt?

Wij werken en spelen overdag

Verhaal Vertel de kinderen hoe de dag en de nacht geschapen zijn (zie Genesis 1:1, 3–5) en hoe de
schepping van de zon, maan en de sterren verliep. Zie Genesis 1:14–18.

• Wie heeft de dag en de nacht geschapen?

• Wat heeft onze hemelse Vader door Jezus in de lucht laten plaatsen om ons te laten zien
dat het dag is?

Vertel de kinderen dat de zon ons licht geeft zodat we kunnen zien. De zon geeft ons ook
warmte en daardoor kunnen ook de planten groeien. Zonder de zon zouden we niet op de
aarde kunnen leven.

• Hoe noemen we de tijd dat de zon aan de hemel staat? (Dag.)

Leg uit dat wij veel kunnen doen als het dag is. Wij kunnen werken, spelen en anderen
helpen.

Activiteit Laat de kinderen vertellen wat ze allemaal doen als het dag is, zoals eten, een spelletje doen,
de vloer vegen. Laat de kinderen gaan staan en hun ideeën uitbeelden. U kunt eventueel
meedoen.

• Hoe kun je iemand helpen als het dag is? (De kinderen kunnen als antwoord geven: iemand
helpen zijn/haar speelgoed op te ruimen, helpen met de afwas, of met een jonger broertje of
zusje spelen.)

Ik ben dankbaar voor 
de dag en de nacht
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Wij rusten als het nacht is

• Zien wij de zon altijd?

Leg uit dat de zon iedere avond ondergaat en dat het dan donker wordt. Als het nacht is,
kunnen wij de zon niet zien.

• Hoe noemen wij de tijd dat het donker is? (Nacht.)

• Wat liet onze hemelse Vader door Jezus in de lucht plaatsen om ons te laten weten dat
het nacht is? (De maan en de sterren.)

Laat de knipplaten van de maan en de sterren naast de knipplaat van de zon leggen.

Activiteit Laat ze vertellen of uitbeelden wat zij ’s avonds of ’s nachts doen, zoals bidden voor het
slapengaan, naar verhaaltjes luisteren, tanden poetsen of slapen.

Leg uit dat sommige mensen, zoals dokters, verpleegkundigen of brandweerlieden ’s nachts
werken, maar dat de meeste mensen ’s nachts slapen. Veel dieren slapen ’s nachts ook.

• Waarom slapen wij?

Breng de kinderen tot het inzicht dat slapen goed is voor ons lichaam en dat onze hemelse
Vader en Jezus willen dat wij goed voor ons lichaam zorgen. Als wij genoeg slaap krijgen,
zullen wij ons beter en gezonder voelen. Als wij niet genoeg slaap krijgen, zijn we moe en
chagrijnig.

Als de lengte van de dag in het gebied waar u woont per seizoen verschillend is, leg dan uit
dat de nacht in sommigen perioden van het jaar langer duurt en in andere weer korter. Onze
ouders vertellen ons wanneer het bedtijd is en wanneer het tijd is om wakker en bezig te zijn.

Activiteit Laat de kinderen staande het volgende vingerspelletje doen:

Het mannetje

‘Naar bed’ is tegen dit mannetje gezegd (doe de wijsvinger omhoog).
Dus heeft hij zijn hoofd op zijn kussen gelegd (leg de wijsvinger in de palm van de andere
hand).
Hij rolt zich in zijn dekentjes warm en zacht (dek hem toe door de hand dicht te knijpen).
Hij slaapt goed en lekker – de hele nacht.

Nu is het morgen. Zijn ogen gaan open.
Kijk, zo komt hij zijn bed uitgekropen (open de hand).
Hij wast zich, hij eet wat en kleedt zich aan (richt de wijsvinger weer op).
En staat klaar om naar het jeugdwerk te gaan.

Onze Vader heeft de dag en de nacht gebruikt om de geboorte van Jezus Christus
aan te kondigen

Verhaal Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader de dag en de nacht gebruikt heeft om de
geboorte van Jezus Christus aan te kondigen. Laat plaat 1-21, Samuël de Lamaniet op de
muur, zien en leg uit wat er op deze plaat gebeurt. Vertel hoe de profeet Samuël tegen de
Nephieten zei wat er in de lucht zou gebeuren in de tijd dat Jezus geboren zou worden. De
zon zou ondergaan, maar de lucht zou niet donker worden. Vertel dat er veel mensen
waren die Samuël niet geloofden, maar dat wat hij zei wel gebeurd is. (Zie Helaman 14:1–13
en 3 Nephi 1:15–23.)

Laat de kinderen inzien dat de geboorte van Jezus zo belangrijk was dat onze hemelse Vader
in Amerika, dat heel ver weg is van de plaats waar Jezus geboren is, het in de nacht van Zijn
geboorte net zo licht liet zijn als de dag.

• Over welke belangrijke gebeurtenis vertelde Samuël de Lamaniet?

• Wat zagen de Nephieten in de lucht gebeuren in de nacht dat Jezus werd geboren?

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus Christus de dag en de nacht hebben
geschapen om ons te helpen. Moedig de kinderen aan om onze hemelse Vader zowel voor
de dag als voor de nacht te bedanken.
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AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zorg voor een vel wit papier en een half vel donkerblauw of zwart papier voor elk kind.
Lijm de donkere helft aan de ene kant van het witte vel om de dag en de nacht voor
te stellen. Knip kleine papieren cirkels die de zon en de maan voorstellen en laat die door
de kinderen op de juiste plaats plakken. Laat ook sterren op de donkere helft van het
papier plakken. Schrijf op ieder vel Ik ben dankbaar voor de dag en de nacht.

2. Zing met de kinderen ‘De wereld is prachtig’ (Kinderliedjes, blz. 123) of zeg de woorden
op.

3. Zing van ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129) de verzen die de kinderen uitkiezen.
Voordat u een vers zingt, vraagt u de kinderen of deze activiteit ’s nachts of overdag wordt
gedaan. Maak de gebaren die in de verzen gesuggereerd worden.

4. Verzin een verhaal van een broertje en een zusje die aan het eind van de dag buiten
spelen. Gebruik namen en plaatsen die de kinderen in uw klas kennen. Vertel wat de
kinderen aan het eind van de dag deden. Beschrijf details zoals: de schemering die
intreedt, hun moeder die ze roept om thuis te komen, de kinderen die hun taken doen,
opruimen, hun handen wassen voordat ze aan tafel gaan, helpen met afwassen, zich
klaarmaken om naar bed te gaan, luisteren naar een verhaaltje vóór het slapengaan en
hun avondgebed bidden. Beschrijf hoe het broertje en het zusje en andere mensen,
vogels en dieren zich klaarmaken om te gaan slapen.

Zorg dat de kinderen begrijpen dat wij ’s nachts onze ogen dicht moeten doen en gaan
slapen zodat ons lichaam kan groeien en sterk worden. Dit is een onderdeel van het plan
van onze hemelse Vader voor ons.

Gebruik knipplaten bij het verhaal, of bedenk hoe de kinderen gedeelten van het verhaal
kunnen uitbeelden.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat de knipplaat van de zon, de maan en de sterren zien. Stel de volgende vragen:

• Waar kunnen wij dit zien?
• Kunnen wij ’s nachts de zon zien?
• Kunnen wij overdag de sterren zien?

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus de zon gemaakt hebben om ons overdag licht en
warmte te geven, en de sterren om ons ’s nachts licht te geven.

2. Laat de kinderen de gebaren bij het volgende versje maken terwijl u de tekst opzegt:

Gods schepping

God schiep de maan (armen cirkelvormig boven het hoofd)
en de twinkelende sterren (handen boven het hoofd openen en sluiten).
Hij schiep de zon (armen cirkelvormig boven het hoofd),
de bomen en de bloemen (bomen – armen hoog, bloemen – wijs op de grond),
de vissen in de bron (handen tegen elkaar en zigzag van u af bewegen).

(Naar Fascinating Finger Fun, Eleanor Doan. © 1951. Gebruikt met toestemming.)

3. Zing ‘Wees steeds een zonnestraaltje’ (Kinderliedjes, blz. 38).



DOEL Bij ieder kind een gevoel van dankbaarheid wekken omdat we van onze hemelse Vader en
Jezus Christus water hebben gekregen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Genesis 1:9–10; Exodus 17:1–6; en Matteüs 3:13–17.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Verschillende plaatjes van wateren, zoals meren, rivieren en oceanen.
c. Plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal; plaat 1-11, Een jongen die gedoopt wordt;

plaat 1-18 (Johannes de Doper doopt Jezus Christus (Evangelieplaten 208).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Nodig een kind uit het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag een kind om voor de klas te komen. Fluister een handeling in zijn of haar oor waarbij
water nodig is, bijvoorbeeld tanden poetsen, handen wassen of planten water geven. Laat het
kind die handeling uitbeelden en laat de andere kinderen raden wat er wordt uitgebeeld. (Als
het nodig is, kunt u voordoen hoe de handeling uitgebeeld kan worden.) Geef ieder kind een
beurt.

Wijs erop dat bij iedere handeling water nodig was. Zeg tegen de kinderen dat wij onze
hemelse Vader en Jezus dankbaar moeten zijn dat er water is.

Water was een belangrijk onderdeel van de schepping

Lees Genesis 1:9–10 voor en leg uit wat het betekent.

• Waarom is water belangrijk voor ons?

• Hoe krijgen wij water?

Zorg dat de kinderen begrijpen dat wij op verschillende manieren water krijgen: uit meren,
rivieren, oceanen, door regen en sneeuw. Leg uit dat sneeuw en ijs uit bevroren water
bestaan. Laat de plaatjes zien van een meer, een rivier enzovoort en bespreek waar het water
in uw gebied vandaan komt. Vertel de kinderen dat u dankbaar bent dat water een onderdeel
is van het plan van onze hemelse Vader.

Lied Zing het volgende liedje op de muziek van ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129). Laat de
kinderen eerst vertellen waar zij water allemaal voor kunnen gebruiken, zoals om kleren te
wassen, in bad te gaan, tanden te poetsen. Bedenk zelf gebaren die bij de tekst passen.

Wassen is leuk, dus was een hemd,
was een hemd, dus was een hemd.
Wassen is leuk, dus was een hemd,
dus was, dus was een hemd.

(Copyright © D. C. Heath and Company. Gebruikt met toestenming.)

Wij hebben voor veel dingen water nodig

• Waarom hebben wij water nodig? Waar wordt het voor gebruikt?

Leg uit dat alle levende wezens, mensen, dieren en planten, water nodig hebben om te
kunnen leven. Geef, indien mogelijk, ieder kind een klein bekertje water te drinken. Vertel
dat we niet kunnen leven als we geen water zouden drinken.
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• Hoe krijgen dieren en planten het water dat zij nodig hebben?

Leg uit dat we niet alleen om te drinken water nodig hebben, maar ook om bijvoorbeeld te
koken en te wassen.

Jezus gaf Mozes en de Israëlieten water toen zij in de woestijn waren

Verhaal Vertel hoe Mozes water uit de rots kreeg (zie Exodus 17:1–6). Leg uit dat de mensen zich in
een hete, droge woestijn bevonden en dat daar geen water was.

• Wat zou er gebeurd zijn als de Israëlieten geen water hadden gekregen?

• Hebben jullie wel eens heel erge dorst gehad? Hoe vind je het om een glas fris drinken te
krijgen als je dorst hebt?

Water is belangrijk in de kerk

Verhaal Laat plaat 1-18, Johannes de Doper doopt Jezus, zien. Vertel het verhaal van Jezus’ doop
zoals het in Matteüs 3:13–17 staat.

• Waar is Jezus gedoopt?

• Hoe is Jezus gedoopt?

Laat plaat 1-11, Een jongen die gedoopt wordt, zien.

• Waar worden wij gedoopt als wij acht jaar zijn?

• Hebben jullie wel eens gezien hoe iemand gedoopt werd?

Moedig de kinderen aan te vertellen wat er bij die doop gebeurde. Leg uit dat wij water nodig
hebben om gedoopt te worden.

Laat plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal, zien.

• Wat doen wij met water in de avondmaalsdienst?

Vertel hoe dankbaar u bent dat er water is, waardoor wij gedoopt kunnen worden en van het
avondmaal kunnen nemen.

Getuigenis Geef uw getuigenis dat water een onderdeel is van het plan van onze hemelse Vader en dat
we daardoor kunnen zien hoeveel Hij van ons houdt. Vertel de kinderen dat u onze hemelse
Vader en Jezus dankbaar bent voor deze geweldige zegen.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zeg het volgende vers met de kinderen op en maak daarbij de aangegeven gebaren:

Regendruppels

Als bloempjes dorst hebben
En blaadjes zijn droog (hef geopende handen omhoog)
Komen vrolijke druppeltjes
vallen van omhoog (beweeg de vingers en laat de handen zakken).
Zij spatteren en spetteren
in hun vrolijk spel (maak met de armen een cirkel boven het hoofd)
Tot de warme zonneschijn
ze laat verdwijnen, héél snel (verberg vingers achter de rug).

2. Zing met de kinderen het ‘Regenliedje’ (Kinderliedjes, blz. 117) of ‘Geef, zegt het beekje
klein’ (Kinderliedjes, blz. 116) of zeg de woorden op.

3. Laat ieder kind een tekening maken over water, bijvoorbeeld van een meer, een rivier,
of van regendruppels. Schrijf boven iedere tekening Ik ben dankbaar dat er water is.

4. Laat de kinderen vertellen hoe zij met water kunnen spelen, of laat het uitbeelden.
Bijvoorbeeld: zwemmen, schaatsen, een sneeuwpop maken of in plassen springen.

5. Zorg dat de kinderen begrijpen dat wij water kunnen gebruiken om dingen schoon te
maken. Laat uitbeelden hoe zij water kunnen gebruiken bij het schoonmaken, zoals
bijvoorbeeld kleren of handen wassen.
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VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Doe samen met de kinderen een of meer van de volgende activiteiten om ze te laten

begrijpen hoe wij water gebruiken:

a. Geef ieder kind een klein bekertje water te drinken. Leg ondertussen uit dat water een
onderdeel is van het plan van onze hemelse Vader. Wij kunnen water drinken als wij
dorst hebben.

b. Doe wat water in een kom en laat ieder kind zijn handen wassen. Herinner de kinderen
eraan dat onze hemelse Vader en Jezus voor water gezorgd hebben. Leg uit dat wij
water kunnen gebruiken om dingen te wassen.

c. Neem de kinderen, indien mogelijk, mee naar buiten en laat ze allemaal een plant water
geven. Of neem een plant mee naar de klas en laat ieder kind de plant een beetje water
geven. Leg uit dat planten ook water nodig hebben om te kunnen leven en groeien.

2. Laat de kinderen vallende regen nadoen – eerst zacht en dan geleidelijk aan harder.

a. Sla de vingertoppen tegen elkaar.
b. Klap in de handen.
c. Sla met de handen op de knieën.
d. Stamp met de voeten op de grond.
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DOEL Bij ieder kind een gevoel van dankbaarheid wekken omdat we van onze hemelse Vader en
Jezus Christus bomen, planten en bloemen hebben gekregen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Genesis 1:11–13 aandachtig door.

2. Stop wat fruit, groenten of een takje in een papieren zak.

3. Leg wat fruit, groente of brood klaar. Informeer bij de ouders of hun kind misschien
allergisch is voor dit voedsel.

4. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Zorg voor plaatjes van bomen, planten en bloemen die bij u in de omgeving groeien.

Neem ook een paar houten voorwerpen mee, zoals een potlood, een lepel of een
schaal.

c. Knipplaat 1-4, Bloemen.
d. Plaat 1-22, Boom in bloei; plaat 1-23, Een nest met jonge vogeltjes.

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de zak met fruit, groente of tak erin dicht rondgaan, zodat de kinderen niet kunnen zien
wat erin zit. Laat de kinderen aan de zak voelen en raden wat erin zit. Vertel dat ze niets
mogen zeggen totdat iedereen de kans heeft gehad om te voelen. Vraag, als alle kinderen
hebben kunnen voelen, wat er volgens hun in de zak zit. Neem het fruit, de groente of de
tak uit de zak en bespreek hoe het eruit ziet en welk nut het heeft.

Bomen, planten en bloemen maken de aarde tot een mooie plaats om te wonen

Vertel de kinderen nog eens dat alles op aarde volgens het plan van onze hemelse Vader
gemaakt is. Op de derde dag van de schepping schiep Jezus bomen, planten en bloemen
(zie Genesis 1:11–13). Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus de aarde mooi wilden maken
met bomen, planten en bloemen.

Laat de knipplaten van bloemen en de andere plaatjes van bomen, planten en bloemen zien.
Laat de kinderen vertellen over wat ze beleefd hebben met bomen, planten en bloemen.

Verhaal Vertel een verhaal waaruit duidelijk wordt dat bomen, planten en bloemen de aarde tot een
mooie plaats maken om te leven. Spreek over de mooie planten die groeien in de omgeving
waar u woont. Als er bij u ook bloeiende bomen staan, laat dan plaat 1-22, Boom in bloei,
zien. U kunt daarbij het volgende verhaaltje vertellen:

Kelly heeft een lievelingsboom waar zij graag onder speelt. Op een morgen maakt haar
moeder haar wakker en zegt dat ze een verrassing heeft voor Kelly. Kelly’s boom staat in volle
bloei. De bloemetjes lijken net kleine stukjes popcorn. Zij vraagt hoe die popcorn in haar
lievelingsboom komt en haar moeder legt uit waarom bloesem zo belangrijk is.

Lied Laat de kinderen staande ‘Popcorn pofte aan de bomen’ (Kinderliedjes, blz. 118) zingen en
gebaren maken die bij de woorden passen. Leg uit dat in het voorjaar een abrikozenboom
witte bloesem draagt en het dan net lijkt of hij bedekt is met popcorn.

Ik stond net buiten en wat zag ik daar?
Popcorn pofte aan de bomen, echt waar!
Lente bracht me deze toverpracht:
bloesems net als popcorn, zoet en zacht.

Ik ben dankbaar voor de 
bomen, planten en bloemen
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’k Had zo graag een handvol en keek eens rond:
het was of ik op de kermis stond.
Het was niet werk’lijk zo,
leek alleen maar waar:
popcorn pofte aan de bomen, wat raar!

Leg uit dat sommige bloemen aan bomen groeien, andere aan struiken of wijnstokken en
sommige gewoon op de grond. Moedig de kinderen aan te praten over bloemen die zij
hebben gezien.

• Hoe gebruiken wij bloemen om onze wereld mooier te maken? (Wij planten ze in
bloembedden en dragen ze in ons haar of op onze kleding.)

• Wanneer geven wij iemand bloemen? (Bij een bijzondere gebeurtenis of als we iemand
blij willen maken.)

Wij hebben planten en bomen nodig om te kunnen leven

Verhaal Leg uit dat wij planten en bomen nodig hebben om te kunnen leven. Laat plaat 1-22, Boom in
bloei, zien en vertel een verhaal waaruit blijkt op hoeveel manieren wij een boom kunnen
gebruiken. Gebruik de volgende suggesties of vertel hoe bomen nog meer gebruikt worden:

Eerst gebruiken de vogels de boom om in te wonen. Zorgvuldig bouwen ze een nestje en de
moedervogel legt er eieren in. Laat plaat 1-23, Een nest met jonge vogeltjes, zien. Als de
jonge vogeltjes uit het ei kruipen, is de boom een goede behuizing voor ze. Hij beschermt ze
tegen de hete zon, de regen en dieren op de grond die ze anders kwaad zouden doen. De
boom draagt ook vruchten die de mensen lekker op kunnen eten. De kinderen spelen in de
schaduw van de boom en maken een schommel aan een van de takken. Als een deel van de
boom afsterft, hakken de mensen die takken eraf en gebruiken ze als brandhout zodat hun
huis lekker warm is.

• Waarom zijn bomen belangrijk voor ons? (Ze geven ons voedsel, schaduw, warmte en een
plaats om te spelen.)

Laat een aantal houten voorwerpen zien die u van huis heeft meegebracht of die in de klas
staan, en bespreek hoe wij hout kunnen gebruiken.

• Kennen jullie nog andere dingen die van hout gemaakt zijn?

Leg uit dat wij planten ook op veel manieren gebruiken. Het belangrijkste is wel dat ze ons
voedsel verschaffen.

• Welke planten kun je eten?

Wanneer u plaatjes heeft van eetbare planten die in uw omgeving voorkomen, kunt u die nu
laten zien.

Activiteit Praat met de kinderen over verschillende soorten granen, fruit en groenten die bij u in de
buurt groeien. Leg uit dat er van graan vaak brood en cornflakes wordt gemaakt. Vraag de
kinderen welke van hun lievelingsgerechten van planten gemaakt worden. Laat de kinderen
iets proeven van het fruit, de groente of van het brood dat u heeft meegebracht. Vertel ze
iets over de plant of de boom waar het van afkomt.

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus heel veel verschillende planten en bomen hebben
geschapen om te zorgen dat wij gezond voedsel zouden hebben.

• Hoe kunnen wij onze hemelse Vader bedanken voor ons voedsel? (Door niet te vergeten
een zegen voor het voedsel te vragen voordat we gaan eten.)

Getuigenis Geef uw getuigenis van de liefde van onze hemelse Vader en Jezus voor ons allemaal. Vertel
de kinderen nog eens dat zij daar iedere dag aan kunnen denken wanneer zij de mooie
bomen, planten en bloemen zien.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Neem wat zaadjes mee (bijvoorbeeld bloemzaden, zaad van bonen of graan) en voor
ieder kind een klein bloempotje met wat aarde erin dat zij mee naar huis kunnen nemen.
Laat de kinderen zien hoe zij het zaadje moeten planten en vertel ze dat het zaadje vanzelf
gaat groeien als zij voor voldoende water en zonlicht zorgen.
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2. Laat de kinderen de woorden van het liedje ‘Kleine zaadjes slapen vast’ (Kinderliedjes,
blz. 119) opzeggen. Laat ze vervolgens spelen alsof zij de kleine zaadjes zijn die wakker
worden en zich uitstrekken terwijl u de woorden opnieuw zingt of opzegt.

3. Knip bloembladeren, bladeren en bloemstengels van gekleurd papier en laat ieder kind
er een bloem van maken en op een blad papier plakken. Schrijf boven elk werkstuk Ik ben
dankbaar voor de mooie bloemen.

4. Neem een stuk fruit of wat groente mee waar zaadjes in zitten. Vertel de kinderen dat er
een verrassing in zit. Snij het fruit of de groente open zodat de kinderen de zaadjes kunnen
zien. Leg uit dat wanneer de zaadjes geplant zijn en genoeg water en zon krijgen, zullen
groeien en voor meer fruit en groente zullen zorgen.

5. Neem de kinderen mee naar buiten voor een wandeling door de natuur en laat ze de
verschillende soorten planten zien. Als het slecht weer is, kunt u de kinderen naar buiten
laten kijken en om de beurt laten vertellen welke planten zij zien. U kunt eventueel
bespreken welke veranderingen de planten en de bomen ieder seizoen doormaken.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat plaat 1-22, Boom in bloei, zien. Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader door

Jezus de planten en de bomen liet scheppen (zie Genesis 1:11–13). Leg uit dat bomen
ons hout en fruit geven. Planten geven ons fruit en groenten.

2. Neem een plant of een gedeelte van een plant (een bloem of wat blaadjes) mee naar de
klas zodat de kinderen het kunnen voelen, zien en ruiken. Geef ieder kind de kans om
de plant aan te raken of vast te houden. Wijs op de kleur, geur en schoonheid. Vertel hoe
dankbaar u bent voor planten, bloemen en bomen.

3. Zeg eerst het volgende versje op en maak daarbij de aangegeven gebaren. Laat
vervolgens de kinderen de gebaren nadoen terwijl u het versje opzegt.

De zaadjes

In de grond maak ik wat gaatjes (maak graafbewegingen),
Daarin stop ik nu mijn zaadjes (buk en doe alsof).
Ik schoffel en ik hark (maak de bewegingen),
Ik trek het onkruid eruit (maak de bewegingen).
De zon maakt de grond heel warm (maak met de armen een cirkel boven het hoofd).
Alles is stil en zonder geluid.
De regen maakt de grond nat (beweeg de vingers en laat tegelijkertijd de armen zakken),
En dan . . . dan gebeurt er wat (tuur naar de grond).
Na enkele dagen komt het eerste groen (duw vingers van de rechterhand door vingers van
de linkerhand).
Dat is zo leuk, joh! Je moet het ook eens doen (glimlach).



DOEL Bij ieder kind een gevoel van dankbaarheid wekken omdat we van onze hemelse Vader en
Jezus Christus vissen en waterdieren hebben gekregen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aabdachtig door: Genesis 1:20–23; Johannes 1–3; Matteüs 14:15–21; en
Lucas 5:1–11.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Papieren vissen (zie het voorbeeld aan het eind van de les).
c. Een ‘vishengel’ – een stokje met een touwtje waar aan het eind een paperclip, een

stukje plakband of een magneetje is bevestigd. (Bewaar deze hengel voor lessen die
nog volgen.)

d. Een aquarium om de papieren vissen in te doen.
e. Plaatjes van vissen of andere waterdieren.
f. Knipplaat 1-5, Een vis.
g. Plaat 1-1, De wereld; plaat 1-24, Jezus en de vissers (Evangelieplaten 210); 

plaat 1-25, Een vis; plaat 1-26, Een kikker; plaat 1-27, Een schildpad.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u met de kinderen wilt
gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen doen alsof ze op een brug over een rivier of een meer zitten.

• Wat zie je als je in het water kijkt?

Laat de kinderen gaan staan en doen alsof ze een zwemmende vis zijn.

Onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben de vissen en andere waterdieren
geschapen

Laat plaat 1-1, De wereld, zien en neem nog eens door wat onze hemelse Vader door Jezus
heeft laten scheppen en wat u in de vorige lessen heeft besproken. Vertel de kinderen dat
Jezus ook de vissen geschapen heeft (zie Genesis 1:20–23). Vissen zijn een deel van het
plan van onze hemelse Vader. Laat plaat 1-25, Een vis, zien en bespreek waar vissen leven.

• Hebben jullie wel eens een vis gezien?

Laat de kinderen vertellen over de vissen die zij hebben gezien.

Laat knipplaat 1-5 zien en andere platen van vissen die u gevonden heeft. Vertel iets over
verschillende soorten vissen, zoals de goudvis, de forel, de tonijn, haaien of andere vissen
die de kinderen kennen.

• Wat voor dieren leven er nog meer in het water behalve vissen?

Laat plaat 1-26, Een kikker, zien en plaat 1-27, Een schildpad. Vertel iets over kikkers en
schildpadden en waar zij wonen. Vertel ook iets over walvissen, krabben, zeehonden
en andere waterdieren. Leg uit dat sommige waterdieren in de oceaan leven, andere in
meren en weer andere in rivieren.

Activiteit Laat ieder kind een waterdier in gedachten nemen en dan het lopen, hippen of zwemmen
van dat dier nadoen.

Verhaal Houd de bijbel omhoog en leg uit dat we in de Schriften iets over vissen kunnen lezen. Vertel
het verhaal van Jona zoals dat staat in Jona 1-3. Leg uit dat Jezus voor een grote vis had
gezorgd die Jona op moest slokken om te zorgen dat hij niet zou verdrinken. Jezus had een
taak voor Jona. Misschien wilt u, tijdens het verhaal een paar verzen voorlezen, bijvoorbeeld
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Jona 1:17 of Jona 2:1. (Als u een vers voorleest, leg dan uit dat Jezus soms ‘de Heer’ wordt
genoemd.)

• Wie stuurde de grote vis om Jona op te slokken? (Zie Jona 1:17.)

• Wat deed Jona toen de vis hem had ingeslikt? (Zie Jona 2:1.)

• Wat deed Jona toen hij uit de vis kwam? (Zie Jona 3:1–3.)

• Geloofden de mensen Jona, en bekeerden zij zich? (Zie Jona 3:5, 10.)

Vertel dat sommige vissen erg groot zijn, zoals de vis die Jona opslokte, en dat andere heel
klein zijn en zelfs in een kom kunnen leven.

Activiteit Doe de kinderen het volgende vingerspelletje voor:

De goudvis

Mijn lieve kleine goudvis heeft geen teen (tenen aanraken).
Hij zwemt achter zijn neusje aan en denkt alleen: daarheen (lange neus maken).
Hij kan niet uit de kom, en ik kan er niet in zwemmen (zwembewegingen maken met de
armen).
De vissen hebben niet als wij heel duidelijke stemmen (van de handen een toeter maken). 
Ik zeg tegen hem: ‘Kom er uit zeg, speel je mee?’ (wenken met rechterhand).
Hij zegt tegen mij: ‘Kom er in zeg, in mijn zee’ (wenken met linkerhand).

Verhaal Laat nogmaals de bijbel zien en vertel het verhaal over Simon Petrus dat u in Lucas 5:1–11
kunt vinden. Laat op het juiste moment plaat 1-24, Jezus en de vissers, zien.

• Waarom stapte Jezus bij Simon Petrus aan boord? (Zie Lucas 5:3.)

• Wat moest Petrus van Jezus doen? (Zie Lucas 5:4.)

• Wat ving Simon Petrus in zijn net? (Zie Lucas 5:6.)

Onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben de vissen en waterdieren voor ons
geschapen

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus de vissen en andere waterdieren voor ons hebben
geschapen als voedsel voor ons en voor andere doeleinden.

Verhaal Wijs opnieuw naar de bijbel en vertel het verhaal dat u in Matteüs 14:15–21 vindt. Misschien
wilt u tijdens het verhaal een paar verzen voorlezen, bijvoorbeeld Matteüs 14:16–17.

• Wat deed Jezus toen de mensen honger kregen? (Zie Matteüs 14:15–16.)

• Wat gaf Jezus de mensen te eten? (Zie Matteüs 14:19.)

Activiteit Laat de vishengel die u heeft gemaakt aan de klas zien en nodig een van de kinderen uit om
te komen vissen. Stop een paar uitgeknipte vissen in het aquarium en bevestig een vis aan
de paperclip, het plakband of het magneetje, terwijl het kind doet alsof het vist. Laat het kind
vervolgens zijn hengel ophalen. Geef ieder kind een beurt.

Vraag de kinderen of zij wel eens hebben gevist of vis hebben gegeten en laat daarover
vertellen.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent dat er vissen en andere waterdieren zijn.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat de kinderen de papieren vis die zij hebben gevangen, kleuren (Als dat gewenst is,
kunt u er nog een paar laten kleuren). Schrijf Ik ben dankbaar voor de vissen op de
achterkant van iedere vis.

2. Zet de kinderen in een halve kring. Leg de vissen die zij gekleurd hebben voor ze op de
grond en zeg het volgende versje met ze op:

Heel klein visje in de sloot,
morgen lig je op mijn brood.
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3. Zing ‘Onze Vader danken wij’ (Kinderliedjes, blz. 15).

4. Doe de kinderen het volgende vingerspelletje voor. Leg uit dat een stekeltje een klein visje
is.

Het schildpadje

Ik heb een kleine schildpad.
Hij woont in een kom (handen komvormig).
Hij zwemt in zijn slootje,
dat doet hij niet dom (zwembewegingen).
Hij wilde een stekeltje bijten (handen klappen)
wilde bijten naar een bij (handen klappen)
wilde naar een mug bijten (handen klappen)
wilde bijten naar mij! (handen klappen)
Hij ving het stekeltje (handen klappen)
hij ving ook de bij (handen klappen)
hij ving ook het mugje (handen klappen)
maar wie ving hij niet? Mij!

(Naar Collected Poems of Vachel Lindsay. Copyright 1920, Macmillan Publishing Co., Inc.,
herzien 1948 door C. Lindsay. Gebruikt met toestemming.)

5. Gebruik vijf papieren vissen voor de volgende activiteit. Leg uit dat een beek een kleine
rivier is.

Vijf kleine visjes

Laat vijf kinderen voor de klas gaan staan met elk een vis in de hand.

Vijf kleine visjes zwommen in de sloot.
Eentje kwam aan de haak en werd nooit groot (één kind zwemt terug naar zijn plaats).
Kleine visjes, kleine visjes die aan het spelen zijn
Kleine visjes, kleine visjes hebben het heel fijn.

Ga zo door met de vier, de drie en de twee visjes, maar als u nog maar één visje over hebt,
komt het volgende versje.

Eén klein visje zwom er in de sloot.
Hij beet niet in de haak en werd heel groot.
Heel groot visje, heel groot visje dat aan het spelen is,
Heel groot visje, heel groot visje, wat een flinke vis.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat plaat 1-25, Een vis; plaat 1-26, Een kikker, en plaat 1-27, Een schildpad, zien. Vertel

in eigen woorden het verhaal van de schepping van de vissen en waterdieren (zie Genesis
1:20–23). Vertel hoe dankbaar u bent voor de vissen en andere waterdieren.

2. Vertel de kinderen dat veel dieren in of in de buurt van het water leven. Geef de volgende
aanwijzingen en laat raden over welk dier u het heeft:

a. Mijn huid is groen, glad en glibberig. Ik spring. Ik leef in de buurt van meren, beken en
vijvers. Kunnen jullie raden wie ik ben?

(Laat, wanneer de kinderen ‘kikker’ hebben geraden, plaat 1-26, De kikker, zien, of
teken een kikker op het bord.)

b. Ik ben heel langzaam. Ik draag een hard schild op mijn rug. Als ik bang ben, trek ik mijn
kop en poten terug in mijn schild. Wie ben ik?

(Laat, zodra de kinderen ‘schildpad’ hebben geraden, plaat 1-27, De schildpad, zien of
teken een schildpad op het bord.)

Laat de kinderen, als zij beide dieren hebben geraden, rondspringen als kikkers en
langzaam kruipen als schildpadden.

3. Zing met de kinderen ‘Zeg, wat doe je graag als het zomer is’ (Kinderliedjes, blz. 120).
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DOEL Bij ieder kind een gevoel van dankbaarheid wekken omdat onze hemelse Vader en Jezus
Christus ons de dieren hebben gegeven.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Genesis 1:24–25; Genesis 6:5–8:19.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Knipplaten 1-6 tot en met 1-9, Dieren.
c. Plaat 1-28, De schepping – levende wezens (Evangelieplaten 100); plaat 1-29, Bouw

van de ark (Evangelieplaten 102); plaat 1-30, Noach en de ark met dieren
(Evangelieplaten 103).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Leg de knipplaten van de dieren voor de kinderen op de grond of op de tafel. Laat een kind
een knipplaat uitzoeken, zeggen welk dier het is en het aan de klas laten zien. Herhaal dit
totdat ieder kind een beurt heeft gehad.

Onze hemelse Vader heeft Jezus de dieren laten scheppen

Neem nog eens met de kinderen door dat onze hemelse Vader door Jezus Christus onze
prachtige aarde liet scheppen, met de dag en de nacht, de oceanen en het land en de
planten en de bomen. Laat de bijbel zien en herinner de kinderen eraan dat we in dit boek
over de schepping kunnen lezen. Leg uit dat in de Bijbel staat dat onze hemelse Vader door
Jezus alle dieren liet scheppen en ze op de aarde liet plaatsen.

Laat plaat 1-28, De schepping – levende wezens, zien.

• Wie heeft alles wat op deze plaat te zien is, geschapen?

• Hoe heten de dieren op deze plaat?

Leg uit dat Jezus allerlei dieren op de aarde heeft geplaatst. Sommige dieren leven op
boerderijen en in en om ons huis. Sommige dieren leven in het bos, sommige in de bergen en
sommige in de woestijn. Sommige dieren leven op plaatsen in de wereld waar het koud is en
andere juist op plaatsen waar het warm is.

• Wat voor dieren leven er op een boerderij?

• Wat voor dieren leven er in het bos, de bergen of de woestijn?

• Wat is jullie lievelingsdier?

Activiteit Laat de kinderen opstaan en hun lievelingsdier nadoen.

Dieren helpen ons

Leg uit dat onze hemelse Vader aan Jezus de opdracht gaf om dieren op de aarde te
plaatsen om ons te helpen. Sommige dieren kunnen we eten, sommige doen werk voor
ons, en andere zijn leuk om naar te kijken of om mee te spelen.

• Hoe helpen dieren ons?

• Welke dieren kunnen we eten en welke geven ons melk of eieren?

• Van welke dieren kunnen we de vacht gebruiken om kleding van te maken?
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• Welke dieren zijn leuk als huisdier?

• Op welke dieren kunnen we rijden?

Laat de kinderen praten over ervaringen die zij met verschillende soorten dieren hebben
gehad.

De dieren werden gered voor de zondvloed.

Vertel het verhaal van de ark van Noach, zoals het in Genesis 6:5–8:19 staat. Laat plaat 1-29,
Bouw van de ark, zien en plaat 1-30, Noach en de ark met dieren. U kunt de knipplaten
gebruiken om het verhaal te illustreren.

• Hoe werden Noach en zijn familie gezegend doordat ze Jezus gehoorzaamden?

• Hoe werden de dieren gered?

• Waaraan worden we herinnerd als we een regenboog zien?

Activiteit Laat de kinderen staande de gebaren bij het volgende versje maken terwijl u het opzegt:

Noach

Noach bouwde een ark – zo groot (spreidt armen om de maat aan te geven)
Hij wist precies hoe dat moest met zo’n boot.
Want onze hemelse Vader vertelde hem dat (knik),
Dus timmerde hij, en zaagde en mat (doe alsof u timmert, zaagt en meet).

Toen riep Noach zijn gezin (wenk met uw arm).
Hij zei: ‘’t Is tijd, kom de ark in’ (maak pasjes op de plaats).
Daarna kwamen de dieren in paren (steek twee vingers op)
Om zich bij Noach in de ark te scharen.
Het werd ineens verschrikkelijk weer (hef de handen boven het hoofd).
De regen stroomde en stroomde maar neer (doe met de vingers de stromende regen na)

Tot geen land meer kon worden ontdekt (tuur met de handen boven de ogen)
Want heel de aarde was met water bedekt (maak een alomvattende armzwaai).
Maar de ark dobberde veilig en zacht (maak gebaar met uw handen),
Veertig keer een dag éen een nacht.

Eindelijk daar kwam de zon (wijs naar boven)
Het drogen van de aarde begon (vouw uw armen).
Eerst de bergen, toen het andere land (spreid uw armen met geopende handen).
Noach boog zich en zei: ‘Heer, bedankt’ (buig uw hoofd, vouw uw armen).

(Naar een versje van Beverly Spencer.)

Getuigenis Vertel de kinderen hoe dankbaar u bent voor de prachtige aarde die Jezus volgens het plan
van onze hemelse Vader heeft geschapen. Vertel hoe dankbaar u bent voor de dieren die op
deze aarde zijn geplaatst zodat wij ze kunnen gebruiken en van ze kunnen genieten.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Kies een of meer van de onderstaande activiteiten uit om tijdens de les te gebruiken.

1. Doe het spelletje: ‘Wat ben jij voor een dier?’ De kinderen zitten in een kring. Een kind zit in
het midden en maakt de bewegingen of geluiden van een dier. De andere kinderen steken
hun hand op als ze raden kunnen welk dier het kind nadoet. Het kind dat het geraden
heeft, beeldt dan een ander dier uit. Laat het kind u de naam van het dier dat het wil
nadoen in uw oor fluisteren. U bent er dan zeker van dat het kind het dier duidelijk voor
de geest heeft.

2. Doe het spelletje: ‘Welk dier is dit?’ Geef de kinderen aanwijzingen over een bepaald dier.
Het kunnen aanwijzingen zijn over waar het dier leeft, welke kleur het heeft, hoe groot het
is, wat voor geluid het maakt en hoe het de mensen helpt. Vertel de kinderen dat zij hun
hand op moeten steken als ze denken te weten over welk dier u spreekt. Herhaal het spel
zo vaak als u wilt en gebruik telkens verschillende dieren.
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3. Zeg samen met de kinderen de woorden van het lied ‘De wereld is prachtig’ (Kinderliedjes,
blz. 123). Maak daarbij passende gebaren.

4. Vraag de kinderen of ze iets kunnen vertellen over huisdieren die zij hebben, of graag
zouden willen hebben. Bespreek met de kinderen hoe wij onze huisdieren moeten
behandelen en verzorgen.

5. Geef de kinderen papier en kleurpotloden. Laat ieder kind een tekening maken van zijn
of haar lievelingsdier. Schrijf boven iedere tekening Ik ben dankbaar voor de dieren.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat plaat 1-28, De schepping – levende wezens, zien. Vertel in uw eigen woorden het

scheppingsverhaal van de dieren (zie Genesis 1:24–25). Vertel hoe dankbaar u bent voor
de dieren.

2. Kies een paar dieren uit die de kinderen kennen. Laat de kinderen ieder dier nadoen.
Bespreek hoe die dieren eruit zien, wat voor geluid ze maken en waarom ze nuttig zijn.
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DOEL Bij ieder kind een gevoel van dankbaarheid wekken omdat we vogels, insecten en kruipende
dieren van onze hemelse Vader en Jezus Christus gekregen hebben.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Genesis 1:20–25 en 1 Koningen 16:29–17:6 aandachtig door.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Zorg voor plaatjes van vogels, insecten en kruipende dieren die in uw omgeving

voorkomen.
c. Knipplaten 1-20 t/m 1-25, Vogels en insecten.
d. Plaat 1-31, Elia wordt door de raven gevoed; plaat 1-32, Het wonder van de

zeemeeuwen (Evangelieplaten 413).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Geef de volgende aanwijzingen en laat de kinderen het antwoord raden op de vraag ‘Wat
ben ik?’.

1. Ik heb een snavel.

2. Ik heb veren.

3. Ik heb vleugels.

4. Ik vlieg in de lucht.

Wanneer de kinderen ‘vogel’ geraden hebben, laat ze u dan nadoen en doen alsof ze vogels
zijn die door de kamer vliegen. Leid ze terug naar hun plaats.

Onze hemelse Vader liet Jezus Christus de vogels scheppen

Leg uit dat onze hemelse Vader door Jezus Christus de vogels liet scheppen om ons ervan te
laten genieten en om de aarde tot een mooie woonplaats voor ons te maken. Laat de bijbel
zien en vertel de kinderen dat in de Bijbel het verhaal staat van de schepping van de vogels
(zie Genesis 1:20–23).

Leg uit dat er verschillende soorten vogels op de wereld zijn. Laat een voor een de plaatjes
en de knipplaten van de vogels zien.

• Is dit een vogel?

• Waaraan kun je dat zien? (Hij heeft vleugels, veren en een snavel.)

Laat de kinderen vertellen over ervaringen die zij hebben gehad met vogels.

Vogels kunnen ons helpen

Verhaal Laat plaat 1-31, Elia wordt door de raven gevoed, zien en vertel het verhaal van de raven die
Elia, de profeet voedden, zoals het opgetekend staat in 1 Koningen 17:1–6. Zorg dat de
kinderen begrijpen dat onze hemelse Vader en Jezus macht hebben over alles, ook over de
vogels. Jezus gebood de vogels voor Elia te zorgen toen hij zich verstopte voor de goddeloze
koning Achab.

• Hoe wisten de raven dat zij Elia voedsel moesten brengen? (Zie 1 Koningen 17:4.)

• Wat voor voedsel brachten de raven? (Brood en vlees; zie 1 Koningen 17:6.)

Ik ben dankbaar voor de
vogels en insecten
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Activiteit Laat een kind de rol van Elia spelen. De andere kinderen kunnen doen alsof zij de raven zijn
die hem ’s ochtends en ’s avonds voedsel brengen.

Verhaal Vertel in u eigen woorden het verhaal van de zeemeeuwen en de sprinkhanen:

Toen de pioniers in de Salt Lake Valley waren aangekomen, plantten zij tarwe en andere
graansoorten. Ze hadden het graan nodig om brood te kunnen bakken. Het graan groeide
goed. Net voor de oogsttijd, hing er een grote wolk in de lucht. Het was geen regenwolk maar
een wolk met duizenden hongerige sprinkhanen. De sprinkhanen gingen op het graan af en
begonnen het op te eten.

De pioniers deden alles om te voorkomen dat de sprinkhanen het graan opaten. Ze staken
vuur aan, sloegen de sprinkhanen met bezems en dekens en probeerden ze zelfs met water
te doden. Maar ze bleven dooreten. De pioniers waren bang dat zij geen voedsel voor de
winter zouden hebben. Ze knielden neer om te bidden en vroegen onze hemelse Vader om
hulp.

Korte tijd later kwamen er zwermen zeemeeuwen die de sprinkhanen opaten. Laat plaat 1-32,
Het wonder van de zeemeeuwen, zien. Het duurde niet lang of alle sprinkhanen waren
verdwenen. De pioniers bedankten onze hemelse Vader dat Hij de zeemeeuwen had
gestuurd om hun oogst te redden (zie William E. Berrett, Zijn kerk hersteld, (Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1961), blz. 283–285).

• Hoe kwamen de zeemeeuwen de pioniers te hulp?

Onze hemelse Vader liet Jezus Christus de insecten en de kruipende dieren scheppen

Vertel dat Jezus Christus ook de insecten en de kruipende dieren heeft geschapen, zoals de
spinnen en slangen. Deze dieren zijn een onderdeel van het plan van onze hemelse Vader.

Activiteit Laat de kinderen raden om welk insekt of kruipend dier het in de volgende raadsels gaat.
Laat, als een dier geraden is, de bijpassende knipplaat zien en vertel er iets over.

1. Ik ben geel en zoem.
Mijn buik is fluweelzacht.
Ik maak honing voor jou en mij,
Ik ben een honing (bij; maak een zoemend geluid).

2. Ik spin een web om mijn voedsel te vangen.
Ik heb acht poten en zo hoort het ook.
Mensen houden meestal niet van me.
Kun je raden wat ik ben? (Een spin; beweeg uw vingers alsof het poten zijn).

3. Eens was ik een rups.
Ik kan hoog vliegen.
Ik heb prachtige vleugels.
Ik ben (een vlinder; beweeg uw vingers zachtjes alsof het vleugels zijn).

• Wat weten jullie over deze dieren?

Leg uit dat insecten om verschillende redenen zijn geschapen. Sommige dienen als voedsel
voor vogels, dieren en andere insecten; sommige zien er mooi uit en maken mooie geluiden.
De honingbij maakt honing die we kunnen eten en zorgt ervoor dat bloemen en groenten
kunnen groeien.

Activiteit Laat de knipplaat van de bij en andere plaatjes van bijen en bijenkorven zien. Vertel hoe de
bijen nectar uit de bloemen gebruiken om honing te maken en laat de kinderen dan doen
alsof ze bijen zijn die van bloem tot bloem gaan om nectar voor de honing te verzamelen.

• Welke insecten vind je leuk? Waarom?

Laat plaatjes van insecten zien.

Leg uit dat we van sommige insecten last hebben. Ze eten ons voedsel op en kunnen
ons bijten of steken.

Herinner de kinderen aan het verhaal van de zeemeeuwen en de sprinkhanen. De
sprinkhanen aten al het voedsel van de pioniers op.

Leg uit dat insecten ons meestal alleen maar lastig vallen om zichzelf te beschermen.

Getuigenis Herinner de kinderen eraan dat vogels, insecten en ander kruipend gedierte belangrijk
zijn voor onze aarde. Vertel hoe dankbaar u bent voor deze dieren.
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AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Kies enkele van de volgende activiteiten uit om tijdens de les te gaan doen.

1. Speel het vlinderspel. Laat de kinderen in een kring gaan zitten. Kies een kind uit om
vlinder te zijn. Dit kind laat een papieren vlinder boven het hoofd van de andere kinderen
vliegen terwijl hij of zij aan de buitenkant van de kring loopt. Zeg, terwijl het kind om de
kring heenloopt, het volgende vers op:

Een vlindertje vloog heen en weer
In prachtig zomerweer
Het fladderde in de lucht zo blauw
En kwam toen neer op jou.

2. Leg op een eenvoudig manier uit hoe een rups zich tot een vlinder ontwikkelt. Laat de
kinderen doen alsof ze rupsen zijn die een cocon spinnen. Laat hen op hun stoel of op de
grond gaan zitten en hun armen om hun benen slaan en doen alsof ze slapen. Vertel dat
als een rups in een vlinder veranderd is, hij zijn vleugels begint te bewegen en uit te
strekken. Laat de kinderen hun armen strekken. Wijs de kinderen erop dat vlinders heel stil
zijn als zij zich bewegen. Laat de kinderen gaan staan en zachtjes als vlinders door de
kamer vliegen.

3. Zeg samen met de kinderen de woorden op van het lied ‘De wereld is prachtig’
(Kinderliedjes, blz.123). Maak daarbij passende gebaren.

4. Zeg de tekst op van ‘Wat is de wereld toch heerlijk mooi’ (Kinderliedjes, blz. 122) en maak
daar gebaren bij.

5. Neem een pot honing mee voor de kinderen om te zien en te proeven. (Vraag eerst aan de
ouders of hun kind misschien allergisch is voor honing.)

6. Doe een of meer van de volgende vingerspelletjes voor:

Twee vogeltjes

Eens zaten twee vogeltjes op een muur (leg op elke schouder een wijsvinger)
De ene heette Gluur, de ander Tuur (til linkerwijsvinger even op en daarna de rechter).
Pas op! Gevaar! Vlucht nu Gluur, vlucht nu Tuur! (Doe de linkerwijsvinger achter de rug,
daarna de rechter.)
’t Is weer veilig. Kom maar, Gluur. Kom maar Tuur (leg de vingers een voor een terug op
de schouders).

Bijenkorf

Hier is de bijenkorf (houd de linkerhand komvormig met de palm naar onderen).
Maar de bijen zie je niet.
Ze hebben zich verstopt waar niemand ze ziet (verstop de vingers van de rechterhand
onder de linker).
Straks komen ze naar buiten uit hun verblijf (de vingers kruipen één voor één naar buiten
terwijl de kinderen tellen).
Tel ze maar: één, twee, drie, vier, vijf.
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VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat een eenvoudig plaatje, een knipplaat of een tekening van een vogel zien. Vertel de

kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus Christus de vogels geschapen hebben (zie
Genesis 1:20–23). Vertel hoe dankbaar u bent voor de vogels.

2. Vertel dat vogels een snavel hebben om hun voedsel goed te kunnen oppakken. Laat de
kinderen hun handen ter hoogte van hun mond houden en doen alsof het snavels zijn
waarmee ze hun voedsel oppakken. Leg uit dat vogels ook vleugels hebben waarmee ze
kunnen vliegen. Laat de kinderen met hun armen fladderen alsof het vleugels zijn en doen
alsof ze vliegen.

3. Doe de kinderen de gebaren voor bij het volgende doe-versje:

Fuzzy wuzzy de rups
Kruipt over de grond (beweeg de duim over de arm).
Fuzzy wuzzy de rups
Maakt geen enkel geluid (beweeg de duim heen en weer).

Fuzzy wuzzy de rups
Eet de hele dag (beweeg de top van de duim vlug op en neer).
Fuzzy wuzzy de rups
Wordt heel groot en sterk (strek de duim helemaal uit).

Les 13



DOEL Ieder kind laten inzien dat Adam en Eva naar Gods beeld zijn geschapen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Genesis 1; 2:15–25; en 3 aandachtig door. Zie ook Evangeliebeginselen
(31110 120), hoofdstuk 5 en 6.

2. Benodigde materialen:
a. Een bijbel.
b. Knipplaat 1-1 t/m 1-25.
c. Plaat 1-33, Adam en Eva (Evangelieplaten 101); plaat 1-34, Adam en Eva onderwijzen

hun kinderen.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag al diegenen die een kind zijn van onze hemelse Vader om op te gaan staan. Herinner
de kinderen eraan dat we allemaal kinderen van onze hemelse Vader zijn en dat iedereen dus
moet gaan staan.

Lied Zing ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2) met de kinderen. Wijs erop dat we
zingen dat onze hemelse Vader ons een aards thuis heeft gegeven.

Ik ben een kind van God,
door Hem op aard’ gebracht.
Hij heeft mij met een veilig thuis,
met ouders lief bedacht.

Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij,
vraag ik hun steeds weer,
leer mij al wat ik moet doen,
dat ik tot Hem wederkeer.

De aarde werd geschapen volgens het plan van onze hemelse Vader

Activiteit Leg de knipplaten met de goede kant naar onderen op uw schoot of op een tafel.

• Wat heeft Jezus allemaal voor deze aarde geschapen?

Laat een kind bij het opnoemen van de scheppingen de desbetreffende knipplaat omhoog
houden.

• Voor welke scheppingen ben je dankbaar?

Zorg dat de kinderen begrijpen dat de aarde met alles erop voor ons geschapen is om haar
te gebruiken en ervan te genieten. Herinner de kinderen eraan dat de aarde met alles erop
een onderdeel is van het plan van onze hemelse Vader.

Lied Zing nogmaals ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2) met de kinderen.

Adam en Eva zijn een deel van het plan van onze hemelse Vader

Laat de kinderen de knipplaten zien.

• Wat hebben we hier op aarde nog meer nodig?

Laat plaat 1-33, Adam en Eva, zien. Leg uit dat Adam en Eva pas werden geschapen nadat
al het andere was geschapen. Vertel over de schepping van de mens zoals u die in Genesis
1:26–28 kunt lezen. Leg uit dat Adam en Eva de eerste twee mensen waren die op aarde
leefden. Zij hadden een lichaam van vlees en beenderen, net zoals onze hemelse Vader.

Adam en Eva zijn naar Gods
beeld geschapen
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• Wie was de eerste man op aarde?

• Wie was de eerste vrouw?

• Wat voor lichaam hadden Adam en Eva?

Laat de kinderen aan hun armen voelen en vertel ze dat hun lichaam er net zo uitziet als het
lichaam van Adam en Eva.

Verhaal Vertel, terwijl u plaat 1-33, Adam en Eva, laat zien, het verhaal van Adam en Eva in uw eigen
woorden na.

Breng daarin de volgende punten naar voren (zie Genesis 2:15–25; 3):

1. Nadat Adam en Eva een lichaam van vlees en beenderen hadden gekregen, woonden
zij in een prachtige tuin. Die werd de hof van Eden genoemd.

2. Adam en Eva waren voor tijd en alle eeuwigheid met elkaar getrouwd door onze hemelse
Vader.

3. Fruit en bloemen groeiden heel gemakkelijk in de hof van Eden en de dieren waren tam.

4. Adam en Eva kenden geen verschil tussen goed en kwaad.

5. Adam en Eva hadden geen kinderen.

6. Adam en Eva mochten van alle vruchten eten behalve van één boom.

7. Adam en Eva aten toch van de vrucht van die boom.

8. Adam en Eva moesten weg uit de hof van Eden.

9. De hele wereld veranderde: Adam en Eva moesten werken om aan voedsel te komen,
onkruid begon te groeien en de dieren werden wild.

10. Adam en Eva kregen kinderen.

Laat plaat 1-34, Adam en Eva onderwijzen hun kinderen, zien. Leg uit dat Adam en Eva
gezegend werden met veel kinderen. Zij waren de eerste ouders op aarde. Zij vertelden hun
kinderen over onze hemelse Vader en over Jezus. Hun familie groeide en verspreidde zich
over de aarde.

• Wat deden Adam en Eva nadat zij de hof van Eden hadden verlaten?

Leg uit dat Adam en Eva en hun kinderen de planten en dieren gebruikten die op de aarde
waren geschapen, en ervan genoten.

Activiteit Doe samen met de kinderen het volgende doe-versje:

Adam en Eva

Adam en Eva woonden op de aarde (houd de armen komvormig om de de aarde aan
te geven),
pas gemaakt door Gods hand.
Zij verzorgden de dieren (aai met een hand over de andere)
en de groenten die ze hadden geplant (doe alsof u eet).
Adam en Eva hadden kinderen (houd twee vingers dicht tegen elkaar)
die zelf weer kleintjes kregen (voeg er twee vingers aan toe)
Kijk eens hoeveel mensen er nu op de aarde zijn (wiebel met alle tien de vingers heen
en weer).

Zorg dat de kinderen begrijpen dat wij, omdat Adam en Eva de eerste ouders waren op
de aarde, allemaal deel uitmaken van één grote familie.

Onze hemelse Vader en Jezus zeiden dat de aarde goed was

Lees de eerste zin van Genesis 1:31 voor. Laat de kinderen de zin met u herhalen. Leg uit dat
onze hemelse Vader en Jezus al hun scheppingen goed vinden. En het allerbelangrijkste is
nog dat ze ons goed vinden en heel veel van ons allemaal houden.

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus heel veel van een ieder van ons
houden. Leg uit dat de aarde met alles erop voor ons is geschapen om te gebruiken en ervan
te genieten. Telkens als we een bloem, een ster of een van de andere scheppingen zien,
kunnen we eraan denken hoeveel onze hemelse Vader en Jezus van ons houden. Vertel hoe
dankbaar u bent voor hun liefde en voor de aarde.
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AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Kies een aantal van de activiteiten uit les 8 t/m 13 uit om met de kinderen te doen, zoals
bijvoorbeeld ‘Gods schepping’ of ‘Noach’.

2. Neem in het kort door wat er op iedere dag van de schepping gebeurde en laat de
kinderen de dagen op hun vingers aftellen.

3. Zing samen met de kinderen ‘Mijn hemelse Vader is goed voor mij’ (Kinderliedjes, blz. 16)
of zeg de woorden op.

4. Laat de kinderen een tekening maken van een van de scheppingen van onze hemelse
Vader of een tekening inkleuren, bijvoorbeeld een bloem, een boom of de zon. Schrijf
boven iedere tekening Ik ben dankbaar voor de aarde.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zeg de tekst op van het liedje ‘De wereld is prachtig’ (Kinderliedjes, blz. 123). Laat de

kinderen bijpassende gebaren maken.

2. Doe de kinderen de gebaren bij het volgende doe-versje voor terwijl u de tekst opzegt:

Gods schepping

God schiep de maan (armen cirkelvormig boven het hoofd)
en de twinkelende sterren (handen boven het hoofd openen en sluiten).
Hij schiep de zon (armen cirkelvormig boven het hoofd),
de bomen en de bloemen (bomen – armen hoog, bloemen – wijs op de grond),
de vissen in de bron (handen tegen elkaar en zigzag van u af bewegen).

(Naar Fascinating Finger Fun, Eleanor Doan. © 1951. Gebruikt met toestemming.)



DOEL Ieder kind laten beseffen dat de sabbat een dag van aanbidding en rust is.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig Genesis 2:1–3 en Exodus 16:11–31 door. Zie ook
Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 24.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-6, Gezinsavond; plaat 1-7, Een liefhebbende familie; plaat 1-8, Het ronddienen

van het avondmaal; plaat 1-9, Het ochtendgebed; plaat 1-10, Gezinsgebed; plaat 1-35,
Verzamelen van het manna; plaat 1-36, Kinderen en ouders lezen een verhaal uit de
Schriften.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen de dagen van de schepping uitbeelden terwijl u vertelt wat er op iedere dag
is geschapen (zie Genesis 1):

De eerste dag: Doe alsof je slaapt en wakker wordt om de dag en de nacht aan te geven.

De tweede dag: Sta op, kijk omhoog, en spreid de armen wijd uit om de lucht uit te beelden.

De derde dag: Doe alsof u een bloem wilt plukken en ruik eraan.

De vierde dag: Maak met uw armen een grote cirkel voor de zon, een kleinere met uw
handen voor de maan en wiebel met uw vingers om de twinkelende sterren
uit te beelden.

De vijfde dag: Doe alsof u een vogel bent die door de klas vliegt of een vis die in de zee
zwemt.

De zesde dag: Doe alsof u een dier bent. Loop verschillende keren door de klas en doe
het dier na. Laat de kinderen in een rij staan en om de beurt zeggen: ‘Mijn
naam is (naam van het kind). Ik ben een kind van God’.

Laat de kinderen rustig gaan zitten.

Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus op de zevende dag rustten. Zij noemden
deze dag de sabbat.

Laat de kinderen het woord sabbat verscheidene malen herhalen.

De sabbat is een heilige dag

Lees Genesis 2:1–2 en vers 3 en tot en met het woord dag voor. Leg uit dat onze hemelse
Vader en Jezus klaar waren met de schepping van de aarde en alles wat erop is en dat zij de
zevende dag zegenden. Het moest een heilige dag zijn, anders dan de andere dagen van
de week. De sabbat is een dag waarop wij kunnen uitrusten van ons werk en onze hemelse
Vader en Jezus kunnen aanbidden.

• Welke dag van de week is de sabbat?

• Wat deden onze hemelse Vader en Jezus op de sabbat? (Zie ook Genesis 2:2.)

Activiteit Laat de kinderen zeven vingers ophouden. Tel de zeven vingers af en raak ze aan bij het
tellen. Leg uit dat we zes dagen lang (beweeg de eerste zes vingers) ons werk doen. Op de
zevende dag (beweeg alleen de zevende vinger) rusten we uit van ons werk omdat het dan
sabbat is.

Verhaal Laat plaat 1-35, Het verzamelen van het manna, zien en vertel het verhaal van de Israëlieten
en het manna. Zie Exodus 16:11–31.
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Laat de kinderen het wonder van het manna inzien. Vertel dat de Israëlieten iedere dag net
genoeg manna voor die dag verzamelden, maar dat zij op de zevende dag genoeg manna
voor twee dagen vonden. Als de Israëlieten op een andere dag dan de zesde extra manna
verzamelden, bedierf het. Op de zevende dag, de sabbat, regende het geen manna uit de
hemel. Op die dag aten de Israëlieten het extra manna dat zij op de zesde dag hadden
verzameld.

• Hoe kregen de Israëlieten voedsel?

• Waarom verzamelden zij geen manna op de sabbat?

Lees Exodus 16:26 voor. Leg uit dat de Israëlieten hadden geleerd dat zij op de sabbat niet
mochten werken. Onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij op de sabbat, in plaats van aan
ons werk te denken, aan Hen denken. De sabbat is een bijzonder heilige dag in de ogen van
onze hemelse Vader en Jezus.

Benadruk dat de sabbat geen dag is om te werken of om alledaagse dingen te doen, maar
een dag om onze hemelse Vader en Jezus te aanbidden. Aanbidden is: denken aan onze
hemelse Vader en Jezus en laten zien hoeveel wij van Hen houden.

De sabbat is een dag van aanbidding

Zorg dat de kinderen begrijpen dat de sabbat een blijde dag is omdat we onze hemelse
Vader en Jezus op veel manieren kunnen aanbidden.

• Wat hebben jullie vandaag gedaan om te laten zien dat jullie van onze hemelse Vader en
Jezus houden?

Leg uit dat wij onze hemelse Vader en Jezus kunnen aanbidden en kunnen laten zien dat we
van Hen houden door naar de kerk te gaan en van het avondmaal te nemen. Laat plaat 1-8,
Het ronddienen van het avondmaal, zien. Onze hemelse Vader en Jezus zijn blij als we
zingen, luisteren, rustig zijn en ons netjes gedragen zodat we kunnen luisteren naar wat onze
leerkrachten zeggen en kunnen voelen hoeveel onze hemelse Vader en Jezus van ons
houden.

Activiteit Doe met de kinderen het volgende vingerspelletje:

Ik ben dankbaar dat ik naar de kerk kwam vandaag (maak de torenspits van de kerk door de
vingertoppen van twee vingers tegen elkaar te houden).
Ik leer er te luisteren (hand komvormig achter het oor)
en bid er heel graag (vouw de armen en buig het hoofd).
Ik denk aan Jezus die in de hemel is (wijs omhoog).
ik luister heel goed
zodat ik niets mis.

Onze hemelse Vader en Jezus kunnen zien dat we van Hen houden als we netjes en schoon
zijn als we naar de kerk gaan. We moeten ons wassen en onze beste kleding dragen.

Activiteit Laat de kinderen uitbeelden hoe zij zich klaar maken om naar de kerk te gaan.

• Wat doen we als we in de kerk zijn om onze hemelse Vader en Jezus te aanbidden?

• Wat doen we als we thuis zijn om onze hemelse Vader en Jezus te aanbidden?

Zorg dat de kinderen begrijpen dat we op de sabbat geen geld uit moeten geven of moeten
gaan winkelen. We behoren op de sabbat niet te gaan sporten of aan ontspannende
activiteiten mee te doen. Wij behoren op de sabbat niet in onze tuin te werken of te gaan
vissen of jagen.

Leg uit dat er veel is wat we thuis wel kunnen doen om de sabbat te heiligen. Laat op het
juiste moment de platen zien die onder ‘Voorbereiding’ genoemd worden. We kunnen rustige
spelletjes doen met onze huisgenoten, luisteren naar verhalen uit de Schriften, werken aan
ons familiealbum, familieleden of mensen die ziek zijn bezoeken, tekeningen maken van
zaken waarvoor wij dankbaar zijn, bidden, liedjes zingen en naar goede muziek luisteren.

Activiteit Laat de kinderen om de beurt uitbeelden wat zij leuk vinden om thuis te doen en waarmee zij
de sabbat heiligen.

Getuigenis Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus blij zijn als we op de sabbat naar de kerk
gaan en zingen, bidden en naar onze leerkrachten luisteren. Ze zijn ook blij als we thuis de
sabbat heiligen. Vertel wat u graag doet op de sabbat en vertel hoe blij u zich voelt op de
sabbat. Moedig de kinderen aan om thuis te vertellen wat ze vandaag geleerd hebben.
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AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Doe de volgende activiteit en bedenk een vers voor ieder kind in uw klas. Vraag de
kinderen samen met u de gebaren te maken.

Omdat het zondag is vandaag

Wijs een kind in uw klas aan en noem zijn of haar naam terwijl u het vers opzegt en de
gebaren maakt:

(Naam kind) luistert naar de Schriften, heel graag (handen als een open boek tegen
elkaar),
(Naam kind) luistert naar de Schriften, heel graag, omdat het zondag is vandaag.

Zeg voor ieder kind een vers op; u kunt de onderstaande ideeën gebruiken:

(Naam kind) bidt in het jeugdwerk, heel graag (vouw uw armen en buig uw hoofd).
(Naam kind) maakt een tekening, heel graag (doe alsof u tekent).
(Naam kind) bezoekt iemand die eenzaam is, heel graag (schud de hand van het
genoemde kind).
(Naam kind) leert over zijn familiegeschiedenis, heel graag (blader in boek en kijk naar de
plaatjes).
(Naam kind) schrijft oma en opa een brief, heel graag (doe alsof u een brief schrijft).
(Naam kind) luistert naar een verhaal, heel graag (houd uw hand komvormig bij uw oor).

2. Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal:

De pioniers reisden vele kilometers voordat zij in de Salt Lake Valley aankwamen. Ze
arriveerden slechts een paar dagen voor de sabbat. Ondanks dat ze huizen moesten
bouwen en gewassen inzaaien, besloten zij om op de sabbat niet te werken. Ze werkten
erg hard en snel om de grond gereed te maken voor het inzaaien. De grond was heel hard
en daarom moesten ze die nat maken om te kunnen ploegen. Toen het zaterdagavond
was, hadden ze een groot veld met groenten ingezaaid. Zondagochtend kwamen ze
bijeen voor de vergaderingen en dankten onze hemelse Vader dat Hij hen naar een nieuw
land had geleid om er te kunnen wonen.

3. Laat ieder kind een tekening maken van wat hij/zij op de sabbat kan doen. Laat de
kinderen aan elkaar vertellen wat ze getekend hebben. Schrijf, volgens het volgende
voorbeeld, boven iedere tekening van wie de tekening is en wat voor activiteit het betreft,
bijvoorbeeld: David zingt jeugdwerkliedjes op de sabbat.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Doe de kinderen de gebaren van het volgende doe-versje voor terwijl u het opzegt:

De schepping

Jezus riep: het zonnelicht (maak een grote cirkel met de armen boven het hoofd),
De regen (steek de handen vooruit met de vingers naar beneden en beweeg de vingers
vlug heen en weer),
De bloemenpracht (vorm een kom met beide handen, de handpalmen naar boven).
Jezus riep: de vogels zingen (leg de duimen tegen elkaar en wuif met de handen om de
beweging van vleugels na te doen),
En dat gebeurde (plaats de handen voor het lichaam met de handpalmen naar boven).
Dat gebeurde (armen over elkaar).

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus rustten toen zij de schepping van de aarde
hadden voltooid. De sabbat is een dag waarop wij rusten en aan onze hemelse Vader en
Jezus denken.

2. Vertel de kinderen dat het zondags makkelijker is om aan onze hemelse Vader en Jezus te
denken als wij zaterdags ons werk doen. Zing ‘Zaterdag’ (Kinderliedjes, blz. 105) en verzin
er gebaren bij.

Les 15



DOEL Zorgen dat ieder kind blij is met zijn lichaam en er respect voor heeft.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Daniël 1 en Leer en Verbonden 89. Zie ook
Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 29.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel en de Leer en Verbonden.
b. Plaat 1-5, Gezin met een baby; plaat 1-37, Daniël weigert het voedsel en de wijn van de

koning (Evangelieplaten 114); plaat 1-38, Kinderen spelen met een bal.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd rekening met de gevoelens van kinderen in uw klas met lichamelijke gebreken.
Richt u op wat zij wel kunnen met hun lichaam, niet op hun gebreken.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen gaan staan. Zing ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ (Kinderliedjes, blz. 129)
met ze en doe de bijbehorende gebaren voor. Zing het liedje zo langzaam dat u de lichaams-
delen die genoemd worden, aan kunt wijzen of kunt bewegen. Bijvoorbeeld: knik met uw
hoofd, haal uw schouders op, buig uw knieën en ga op uw tenen staan.

Hoofd (wijs naar uw hoofd), schouders (wijs naar uw schouders),
knie en teen, knie en teen (wijs naar knie en teen),
Hoofd, schouders, knie en teen.

Ogen, oren, puntje van je neus,
hoofd, schouders, knie en teen,
knie en teen (wijs steeds naar de betreffende lichaamsdelen).

Onze hemelse Vader wilde dat we allemaal een lichaam zouden krijgen

Herhaal dat we, toen we bij onze hemelse Vader en Jezus woonden, geen lichaam hadden.
Wij waren geesten. We moesten naar de aarde komen om een lichaam te kunnen krijgen.
Onze hemelse Vader wilde dat wij op de aarde geboren zouden worden en aardse ouders
zouden krijgen die voor ons zouden zorgen.

Laat plaat 1-5, Gezin met een baby, zien.

• Wie zijn de mensen op deze plaat?

• Wie wilde dat wij naar de aarde zouden komen om een lichaam te krijgen en in een gezin op
te groeien?

Activiteit Laat de kinderen opstaan en u nadoen. Leg ondertussen uit dat alles tussen de kruin van uw
hoofd (raak uw hoofd aan) en het puntje van uw tenen bij uw lichaam hoort (raak uw tenen
aan). Ons gezicht (glimlach) en onze vingers (beweeg uw vingers) zijn allemaal een deel van
ons lichaam. Laat de kinderen een keer ronddraaien en dan gaan zitten.

Leg uit dat wij veel kunnen met ons lichaam. Ieder lichaamsdeel heeft zijn eigen taak.

• Wat kun je met je ogen doen?

• Wat kun je met je oren doen?

• Wat kun je met je mond doen?

• Wat kun je met je handen doen?

• Wat kun je met je voeten doen?

Ik heb een lichaamLes
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Activiteit Laat de kinderen opstaan voor het volgende doe-versje:

Ik heb een prachtig lichaam
Ik heb een prachtig lichaam (leg uw handen op uw borst)
van mijn God gekregen.
Zo heb ik ogen en ook oren (wijs naar uw oog en houd daarna uw hand achter uw oor),
o, wat vind ik dat een zegen (vouw uw handen).

Twee handjes en tien vingers (beweeg uw vingers heen en weer),
twee voetjes en tien tenen (rustig pasjes op de plaats maken).
Behalve die voetjes en die tenen
heb ik ook nog benen en schenen (buig voorover en raak uw scheenbenen aan).

Als ik aan mijn lichaam denk (steek uw vinger in de lucht)
dan word ik ontzettend blij (ga rustig zitten)
en dank ik mijn Vader in de hemel
dat ik er net zo uitzie als Hij.

Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat wij ons lichaam goed verzorgen

Leg uit dat ons lichaam zo belangrijk is, dat onze hemelse Vader en Jezus regels hebben
gegeven hoe wij voor ons lichaam moeten zorgen om het sterk en gezond te houden. Die
regels worden het woord van wijsheid genoemd. Laat de Leer en Verbonden zien. Leg uit dat
daarin het woord van wijsheid staat.

Bespreek de soorten voedsel die volgens het woord van wijsheid ons lichaam gezond
houden, zoals fruit, groente en graan. Bespreek vervolgens wat wij van onze hemelse Vader
en Jezus niet mogen gebruiken, zoals tabak, alcohol en koffie. Zorg dat de kinderen
begrijpen dat onze hemelse Vader en Jezus tevreden zijn over ons en ons zullen zegenen
als wij het woord van wijsheid naleven en het juiste voedsel eten.

Verhaal Vertel hoe Daniël het voedsel at dat onze hemelse Vader voorschreef (zie Daniël 1). Laat op
het juiste moment plaat 1-37, Daniël weigert het voedsel en de wijn van de koning, zien.

• Wat deed Daniël toen de koning hem wilde dwingen voedsel te eten dat niet goed voor
hem was? (Zie Daniël 1:8, 12–13.)

• Hoe werden Daniël en zijn vrienden gezegend omdat ze zich aan de regels van onze
hemelse Vader hielden?

• Wat voor goed voedsel eten jullie?

• Hoe voel je je als je goed voedsel eet?

Leg uit dat we nog meer moeten doen om ons lichaam gezond en sterk te houden.

Laat plaat 1-38, Kinderen spelen met een bal, zien.

• Wat doen deze kinderen?

• Waarom is het belangrijk om je lichaam te bewegen?

• Hoe kunnen we ons lichaam nog meer trainen?

Houd uw handen aan een kant van uw gezicht en doe alsof u slaapt.

• Wat deed ik?

• Waarom is het belangrijk om genoeg slaap te krijgen?

Doe alsof u uw handen wast.

• Wat doe ik?

• Wanneer moeten wij onze handen wassen?

• Wanneer moeten wij in bad?

• Wanneer moeten wij onze tanden poetsen?

• Waarom moeten wij schoon zijn?
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Bespreek andere zaken die belangrijk zijn voor een goede gezondheid, zoals je kleding
aanpassen aan de weersomstandigheden, veiligheidsregels in acht nemen en zorgen dat
je genoeg frisse lucht krijgt.

Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat wij ons lichaam beschermen

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij ons lichaam beschermen tegen
gevaar en verwondingen. Vraag de kinderen naar mogelijke gevaren. Stel de volgende
vragen of bedenk er zelf een paar:

• Wat kan er gebeuren als je met lucifers speelt?

• Wat kan er gebeuren als je midden op straat of tussen de auto’s speelt?

• Wat kan er gebeuren als je niet voorzichtig bent met scherpe voorwerpen zoals messen en
scharen?

• Waarom moet je in de auto een veiligheidsgordel om?

Leg uit dat het nodig is dat we ons lichaam beschermen. Wij behoren niets te doen wat
gevaarlijk is voor ons lichaam of waardoor wij ons kunnen bezeren. Leg uit dat onze hemelse
Vader en Jezus willen dat wij ons veilig en gelukkig voelen. Zij willen dat wij voor ons lichaam
zorgen en dat we gezond blijven.

Getuigenis Vertel hoe blij u bent met uw lichaam. Vertel dat u blij bent dat de kinderen voor hun lichaam
zorgen zodat ze gezond en sterk kunnen zijn.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een aantal van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zeg het volgende versje op of zing ‘Scharnieren’ (Kinderliedjes, blz 127) en verzin gebaren
bij de tekst. Vertel de kinderen hoe dankbaar u bent dat u met uw lichaam zoveel kan
doen.

Doe nu wat ik doe,
volg mij, volg mij na!
Doe nu wat ik doe,
volg mij, volg mij na!
Doe ik het ook hoog of laag,
doe ik het ook snel of traag,
Doe nu wat ik doe,
volg mij, volg mij na!
Doe nu wat ik doe,
volg mij, volg mij na!

2. Breng plaatjes van allerlei soorten voedsel en drinken mee. Laat de kinderen bij ieder
plaatje bepalen of het goed of slecht is voor hun lichaam. Leg uit dat sommige dingen wel
goed zijn, maar alleen als we er niet te veel van nemen. Snoep bijvoorbeeld smaakt lekker,
maar als we er te veel van eten, worden we er ziek van. Leg alle plaatjes van het gezonde
voedsel en drinken neer zodat de kinderen er naar kunnen kijken.

3. Stop in een tas of een doos wat voorwerpen die wij kunnen gebruiken om voor ons lichaam
te zorgen. Bijvoorbeeld: zeep, een washandje of handdoek of een tandenborstel. Stop er
ook wat gezond voedsel in, een kleine deken als symbool voor slapen en iets voor
lichaamsbeweging, zoals een bal. Geef de kinderen aanwijzingen over een van de
voorwerpen en laat ze raden wat het is. Laat ze het voorwerp zien zodra ze het geraden
hebben. Ga door totdat alle voorwerpen geraden zijn.

4. Laat de kinderen gaan staan en uitbeelden hoe zij hun lichaam schoon houden. Laat ze
doen alsof ze hun handen wassen, hun tanden poetsen of hun haar kammen. Vraag ze
vervolgens hoe zij het liefst hun lichaam trainen, bijvoorbeeld springen, hinkelen, touwtje
springen of gooien met een bal.

5. Praat met de kinderen over mensen die lichamelijk gehandicapt zijn. Wij moeten geen
grapjes maken over deze mensen of ze nawijzen en uitlachen. Bespreek hoe wij
gehandicapte mensen behoren te behandelen (met ze praten, hun vriend of vriendin zijn,
ze gewoon behandelen, ze helpen als dat nodig is).
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6. Laat ieder kind een tekening van zichzelf maken. Schrijf boven iedere tekening Ik ben
dankbaar voor mijn lichaam.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat plaat 1-5, Gezin met een baby, zien en praat erover met de kinderen.

• Zijn jullie een baby geweest?

• Kunnen baby’s lopen of praten?

Herinner de kinderen eraan dat zij een baby zijn geweest, maar dat hun lichaam nu
gegroeid is en dat ze nu meer kunnen. Naarmate hun lichaam groeit, zullen ze nog meer
kunnen.

Laat plaat 1-16, De geboorte van Jezus, zien en herinner hen eraan dat Jezus ook een
baby is geweest.

2. Wijs uw mond aan en zeg: ‘Dit is mijn mond’. Vraag dan ‘Kunnen jullie je mond aanwijzen?’
en help de kinderen daarbij. Herhaal dit met de ogen, neus, oren, handen en voeten. Wijs
dan de lichaamsdelen opnieuw aan zonder te zeggen wat het is. Vraag de kinderen hoe
die lichaamsdelen heten. Als de kinderen dat beheersen, kunt u ook wat minder bekende
lichaamsdelen aanwijzen, zoals de ellebogen, knieën, polsen en enkels.

3. Verzin een eenvoudig verhaal over een klein kind bij u in de buurt. Vertel hoe het kind op
een morgen wakker wordt, zich aankleedt, ontbijt enzovoort, tot u de hele dag heeft
besproken. Vraag de kinderen bij iedere activiteit te vertellen welk lichaamsdeel je daarbij
gebruikt.

4. Laat de kinderen opstaan en zing het volgende liedje op de melodie van ‘Er was eens een
sneeuwman’ (Kinderliedjes, blz. 121). Kniel bij het eerste vers en rek u uit bij het tweede
vers.

Eens was ik een baby, baby, baby,
Eens was ik een baby, heel erg klein.

Nu ben’k aan ’t groeien, groeien, groeien,
Nu ben’k aan ’t groeien, heel erg groot!

Les 16



DOEL Ieder kind leren dankbaar zijn voor zijn handen en voor wat het ermee kan doen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Matteüs 19:13–15 en Leer en Verbonden 20:70; 35:6;
42:43–44.

2. Maak een doos of een tas klaar met allerlei voorwerpen erin van verschillend materiaal en
verschillende vormen zoals een steen, een blaadje, een stukje stof, een lepel, een kam en
een pen. Zorg dat u per kind tenminste één voorwerp heeft.

3. Maak, indien mogelijk, voor ieder kind een kopie van de bladzijde met tekens van de
gebarentaal (aan het eind van deze les).

4. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal; plaat 1-11, Een jongen die gedoopt

wordt; plaat 1-12, Meisje dat bevestigd wordt; plaat 1-39, Naamgeving van een baby; 
plaat 1-40, Verzorgen van de zieken.

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd rekening met de gevoelens van kinderen in uw klas met lichamelijke gebreken.
Richt u op hetgeen zij wel kunnen met hun lichaam, niet op hun gebreken.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat een van de kinderen zijn of haar hand in de doos of tas steken zonder erin te kijken.
Vraag het kind aan een van de voorwerpen te voelen en te vertellen hoe het voelt (zacht, hard,
ruw), en laat het vervolgens raden wat het is. Haal het voorwerp dan uit de doos of tas en laat
het aan de klas zien. Laat de andere kinderen eraan voelen. Ga door met deze activiteit tot
ieder kind een beurt heeft gehad.

• Wat stak je in de tas (doos)?

• Wat gebruik je om het voorwerp te kunnen voelen?

Vertel dat onze handen een grote zegen zijn. We kunnen onze handen op vele manieren
gebruiken.

Wij kunnen veel doen met onze handen

Vraag de kinderen hun handen op te houden en er naar te kijken. Bespreek wat de kinderen
allemaal met hun handen kunnen doen. Ze kunnen iets oppakken met hun vingers en hun
duim; ze kunnen iets op hun handpalm houden; ze kunnen er mee zwaaien en hun hand in
alle richtingen draaien.

Activiteit Neem een klein voorwerp zoals een knoop of een muntje en laat de kinderen om de beurt
proberen het voorwerp op te pakken zonder hun duim te gebruiken. Herinner de kinderen
eraan dat ieder lichaamsdeel belangrijk is.

Activiteit • Hoe helpen je handen je wanneer je je gereed maakt om naar de kerk te gaan?

Laat de kinderen ochtendbezigheden uitbeelden zoals je gezicht wassen, je aankleden, je
haar kammen, eten en je tanden poetsen.

• Hoe helpen je handen je bij het spelen?

Laat de kinderen manieren uitbeelden waarop ze hun handen gebruiken bij het spelen zoals
stuiteren met de bal, een pop voeden, bouwen met blokken of zand, of trommelen.

• Hoe helpen je handen je bij het werk?

Ik ben dankbaar voor 
mijn handen

Les
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Laat de kinderen uitbeelden hoe zij hun handen gebruiken bij het werk, zoals speelgoed
opruimen, de tafel dekken, een bed opmaken of een huisdier te eten geven.

• Hoe helpen je handen je als je naar de kerk gaat?

Laat de kinderen uitbeelden hoe wij onze handen in de kerk gebruiken, zoals iemand een
hand geven, een plaat ophouden, je hand opsteken als je een vraag wilt beantwoorden, of
van het avondmaal nemen.

Zorg dat de kinderen begrijpen dat onze handen een grote zegen voor ons zijn en dat onze
hemelse Vader en Jezus willen dat wij onze handen gebruiken om onszelf en anderen te
helpen. Vertel dat onze hemelse Vader en Jezus niet willen dat wij onze handen gebruiken om
onaardig te zijn tegen anderen – om te slaan of knijpen of krabben. Zij willen dat wij leren onze
handen op de juiste manier te gebruiken.

Andere mensen gebruiken hun handen om ons te helpen

• Hoe gebruiken je ouders en andere gezinsleden hun handen om je te helpen?

Bespreek met de kinderen hoe thuis ons eten gekookt wordt, onze kleding gewassen wordt,
onze veters worden vastgemaakt, hoe ze met ons spelen en wat er verder nog voor ons
gedaan wordt.

Leg uit dat mannen die het priesterschap dragen ons kunnen zegenen door hun handen op
ons hoofd te leggen. Laat een voor een de platen zien die onder ‘Voorbereiding’ genoemd
worden en vraag de kinderen welke zegeningen wij via de handen van een priesterschaps-
drager kunnen ontvangen. Zorg dat ze begrijpen dat wij een zegen kunnen ontvangen als
we baby zijn; wij kunnen gedoopt worden als we acht jaar oud zijn; wij kunnen bevestigd
worden na de doop en de gave van de Heilige Geest ontvangen; wij kunnen van het brood
en het water nemen dat door de priesterschap ingezegend en rondgediend wordt, en wij
kunnen een zegen ontvangen als we ziek zijn.

Verhaal Zoek in uw bijbel Matteüs 19:13–15 op en vertel hoe Jezus de kinderen zegende. Lees het
eerste gedeelte van vers 13 (tot en met bidden) voor. Vertel hoe Jezus zijn handen gebruikte
om de kinderen te zegenen.

Leg uit dat Jezus zijn handen ook gebruikte om mensen op andere manieren te helpen, zoals
hen zegenen als ze ziek, blind of doof waren.

Onze handen kunnen spreken

Gebruik uw handen om te zwaaien of te wenken. Vraag de kinderen wat u met uw handen
zegt.

Leg uit dat sommige mensen die doof zijn en niet kunnen horen of spreken, gebaren maken
met hun handen. Die gebaren zijn dan hetzelfde als woorden. Zij spreken met hun handen.
Dit noemen wij gebarentaal.

Activiteit Gebruik de kopieën van de laatste bladzijde om de kinderen in gebarentaal ‘vader’, ‘moeder’
en ‘ik hou van je’ te leren zeggen. Geef, indien mogelijk, ieder kind een kopie mee naar huis
om het thuis te laten zien.

Getuigenis Houd uw handen op en vertel hoe dankbaar u bent voor uw handen. Moedig de kinderen aan
onze hemelse Vader te bedanken voor hun handen, en die te gebruiken om zichzelf en
anderen te helpen.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Trek de hand van ieder kind over op een vel papier. Schrijf boven ieder vel Ik ben
dankbaar voor mijn handen. Laat de kinderen de omtrek van hun hand kleuren en het vel
mee naar huis nemen.

2. Leer de kinderen het liedje ‘Twee kleine handjes’ (Kinderliedjes, blz. 126) of de woorden
ervan. Bedenk er gebaren bij.

3. Neem, indien mogelijk, de kinderen mee naar buiten en laat ze allerlei verschillende
voorwerpen aanraken zoals een steen, cement, boomstronken en gras.
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4. Doe de volgende activiteit om de kinderen hun vingers en duimen te leren tellen

Tel je vingers

Houd een hand op en gebruik een vinger van de andere hand om aan te wijzen en te
tellen, begin bij de pink.

Een vinger, twee vingers, drie vingers en vier
En dan mijn duim, die zit hier.
Vijf heb ik er aan deze hand gevoeld,
Precies zoals onze hemelse Vader het heeft bedoeld.

Houd nu de andere hand op en tel op dezelfde manier.

Een vinger, twee vingers, drie vingers en vier.
En dan mijn duim, die zit hier.
Ook hier zitten vijf vingers aan
En daarmee kan ik werken gaan.

Houd beide handen op en buig bij iedere tel een vinger.

Tien totaal – we tellen ze voor ons plezier.
Een en twee en drie en vier,
Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien (strek alle vingers op hetzelfde moment)
nu rechtop dan kan iedereen ze zien.

5. Zing het liedje ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129) een aantal keren. Laat de kinderen
bij ieder vers bedenken wat zij met hun handen kunnen doen, zoals stuiteren met een bal,
een bloem plukken, een pop wiegen, piano spelen of gedag zeggen.

6. Zeg met de kinderen het volgende doe-versje op en maak er de juiste bewegingen bij:

Ik rek me uit

Ik rek me uit en maak me klein.
Ik schud met ieder knuistje,
spreid mijn vingers heel ver uit
en maak daarna een vuistje.
Ik buig mij diep en veer omhoog,
klap heel hard in mijn handen,
ga zitten en laat ze met een boog
heel rustig op mijn schoot belanden.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Leer de kinderen het volgende doe-versje:

Ik hou van mijn handen

Ik hou van mijn handen. God gaf mij er twee (houd de handen voor u uit en bekijk ze).
Ik werk en ik help, dat kan ik daarmee (stof af, roer deeg, was de vaat, enzovoort).
Ik klap heel hard en ik vouw ze heel stil (klap, vouw).
Ze kunnen veel goeds doen, als ik dat wil.

2. Laat de kinderen in een kring gaan zitten. Beschrijf een situatie en laat de kinderen
vervolgens uitbeelden wat ze in die situatie moeten doen.

Voorbeelden:

Laat me eens zien wat je handen moeten doen voordat jullie gaan eten.
Laat me eens zien wat je handen moeten doen als je naar een verhaal luistert.
Laat me eens zien wat je handen moeten doen als je je speelgoed op moet ruimen.
Laat me eens zien wat je handen moeten doen als je het gebed uitspreekt.

Leg uit dat wij onze handen moeten laten doen wat zij behoren te doen.
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3. Zeg het volgende versje met de kinderen op en maak daarbij de gebaren die in de tekst
worden genoemd.

Klap in je handen

Klap in je handen, klap in je handen,
doe mij nu na.

Raak je schouders aan, raak je schouders aan,
doe mij nu na.

Raak je knieën aan, raak je knieën aan,
doe mij nu na.

Schud met je hoofd, schud met je hoofd,
doe mij nu na.

Klap in je handen, klap in je handen,
wees nu stil tot we verder gaan.

Les 17
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DOEL Ieder kind waardering bijbrengen voor zijn oren en wat je ermee kunt doen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Marcus 7:32–35 en Geschiedenis van Joseph Smith 1:17.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel en een Parel van grote waarde.
b. Plaat 1-4, Het eerste visioen (Evangelieplaten 403); plaat 1-41, Kind met een

gehoorapparaat; een plaat van de levende profeet.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd rekening met de gevoelens van kinderen in uw klas met lichamelijke gebreken.
Richt u op wat zij wel kunnen met hun lichaam, niet op hun gebreken.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Doe het volgende fluisterend:

Begroet ieder kind. Vraag de kinderen om bijvoorbeeld te gaan zitten, hun hand op te steken,
hun hand weer te laten zakken en twee vingers op te houden.

Vraag met normale stem hoe de kinderen wisten wat zij moesten doen toen u fluisterde.

• Door welk deel van jullie lichaam wisten jullie wat ik zei?

Onze oren zijn een zegen voor ons

Lied Zing samen met de kinderen de eerste twee verzen van ‘Onze Vader danken wij’
(Kinderliedjes, blz. 15).

Onze vader danken wij,
ja, voor elke zegen,

want wij hebben alles
van Hem alleen gekregen.

Ogen, oren geeft Hij mij,
niets is Hij vergeten,

alles wat ik nodig heb,
kleren en ook eten.

• Wat heeft onze hemelse Vader ons volgens dit liedje gegeven?

• Waarmee kunnen we horen? (Met onze oren.)

Laat de kinderen voorzichtig hun oren aanraken. Leg uit dat het buitenste deel van hun oren
niet het gedeelte is waarmee we horen. Dat gedeelte zorgt ervoor dat het geluid naar het
trommelvlies en anderen delen van het oor geleid wordt waardoor wij kunnen horen.

• Hoe kunnen wij voorzichtig zijn met onze oren?

Leg uit dat wij onze oren moeten beschermen tegen harde geluiden en voorwerpen waarmee
we ze kunnen beschadigen.

Leg uit dat bij sommige mensen de oren niet goed werken. Ze kunnen, door allerlei oorzaken,
niet alle geluiden horen die anderen wel kunnen horen. Als de kinderen iemand kennen die
een gehoorapparaat draagt, kunt u uitleggen waarom dat zo is. Laat plaat 1-41, Kind met een
gehoorapparaat, zien en leg uit wat het is. Vertel dat mensen die niet kunnen horen vaak
ook slecht kunnen praten, omdat mensen leren spreken door de geluiden die zij horen, na
te doen.

Les
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Activiteit Maak het gebaar voor ‘ik hou van je’ uit de gebarentaal (zie les 17).

• Weet je nog wat dit betekent?

Laat de kinderen de gebaren maken.

Herinner de kinderen eraan dat u vorige week besproken heeft dat handen door middel van
gebarentaal kunnen spreken. Zorg dat de kinderen begrijpen dat mensen die niet kunnen
horen op een andere manier met elkaar kunnen communiceren zoals bijvoorbeeld door
gebarentaal, door te schrijven en door liplezen.

Verhaal Vertel het verhaal van Jezus en de dove man, zoals dat staat in Marcus 7:32–35.

• Hoe denken jullie dat de dove man zich voelde toen hij merkte dat hij kon horen?

Benadruk dat het een geweldige zegen is om te kunnen horen.

Wij kunnen geluiden met onze oren horen

Activiteit Vertel de kinderen dat ze gaan oefenen om hun oren te gebruiken.

Laat de kinderen om de beurt voor de klas komen. Fluister in het oor van het kind de naam
van een bekend dier of van een voorwerp dat een geluid maakt. Laat het kind vervolgens
dat geluid maken en vraag de andere kinderen welk geluid het is. (Het kunnen bijvoorbeeld
geluiden zijn van een loeiende koe, een blaffende hond, een telefoon die rinkelt of een
toeterende auto.)

Bespreek een aantal belangrijke geluiden die een kind met zijn oren kan horen, zoals ouders
die roepen en geluiden die ons waarschuwen voor gevaar.

• Waar luister je heel graag naar?

Wij kunnen luisteren naar de leringen van onze hemelse Vader en Jezus Christus

Vraag de kinderen heel stil te gaan zitten en goed te luisteren.

• Wat horen jullie?

Bespreek de verschillende geluiden die zij horen, zoals deuren die open en dichtgaan,
mensen die op de gang staan te praten, orgelmuziek of de wind.

• Welke andere geluiden hoor je vaak in de kerk?

Leg uit dat wij onze leraren, ouders, jeugdwerkleidsters, de bisschop en andere kerkleiders
horen.

• Waarom is het belangrijk om naar deze mensen te luisteren?

Leg uit dat deze mensen ons vertellen wat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij doen.

Verhaal Laat plaat 1-4, Het eerste visioen, zien en vraag de kinderen wat zij zich van deze plaat nog
herinneren. Sla de Leer en Verbonden open bij de Parel van grote waarde en lees voor wat
onze hemelse Vader tegen Joseph Smith zei in de Geschiedenis vanJoseph Smith 1:17: ‘Deze
is mijn geliefde Zoon – hoor Hem!’

Laat de kinderen dit getuigenis een aantal malen hardop met u herhalen. Leg uit dat onze
hemelse Vader wil dat wij luisteren naar wat Hij en Jezus tegen ons zeggen. Zorg dat de
kinderen begrijpen dat onze hemelse Vader en Jezus niet rechtstreeks tegen iedereen
spreken, maar dat wij naar onze ouders, leerkrachten en kerkleiders kunnen luisteren. Zij
kunnen ons vertellen wat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij weten. De Heilige
Geest kan ons ook vertellen wat de wil is van onze hemelse Vader en Jezus.

Laat een plaat van de levende profeet zien.

• Wie is dit?

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus tot ons spreken via onze kerkleiders, vooral via de
profeet en de bisschop. Deze leiders vertellen ons wat onze hemelse Vader en Jezus willen
dat wij doen. Wij moeten goed naar ze luisteren.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent dat u oren heeft en dat u kunt horen.
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AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat de kinderen hun ogen dichtdoen en met hun handen bedekken. Tik een kind op het
hoofd. Dat kind moet dan zeggen ‘Ik ben dankbaar voor mijn oren.’ Laat de andere
kinderen raden wiens stem dat was. Herhaal dit tot ieder kind aan de beurt is geweest.

2. Doe het volgende doe-versje met de kinderen:

Ik heb een prachtig lichaam

Ik heb een prachtig lichaam (leg uw handen op uw borst)
van mijn God gekregen.
Zo heb ik ogen en ook oren (wijs naar uw oog en houd daarna uw hand achter uw oor),
o, wat vind ik dat een zegen (vouw uw handen).

Twee handjes en tien vingers (beweeg uw vingers heen en weer),
twee voetjes en tien tenen (rustig pasjes op de plaats maken).
Behalve die voetjes met tenen
heb ik ook nog benen en schenen (buig voorover en raak uw scheenbenen aan).

Als ik aan mijn lichaam denk (steek uw vinger in de lucht)
dan word ik ontzettend blij (ga rustig zitten),
en dank ik Vader in de hemel
dat ik er net zo uitzie als Hij.

3. Laat de kinderen allemaal één kant opkijken en ga achter ze staan. Maak een geluid met
uw handen of met verschillende voorwerpen en laat de kinderen raden hoe u het geluid
maakte. U kunt in uw handen klappen, met uw vingers knippen, of een bel laten rinkelen.
Laat de kinderen zelf proberen de geluiden te maken.

4. Maak met een recorder een opname van geluiden die u bij u in de buurt kunt horen, zoals
een blaffende hond, fluitende vogels of gelach. Draai in de klas het bandje af en laat de
kinderen raden wat het is.

5. Leer de kinderen een eenvoudig liedje of versje in gebarentaal. Als u iemand kent die de
gebarentaal goed beheerst, nodig hem of haar dan uit in de klas en vraag hem of haar ‘Ik
ben een kind van God’ met de handen uit te beelden, terwijl u en de kinderen het zingen.

6. Ga samen met de kinderen in een kring zitten. Fluister een korte boodschap in het oor van
het kind naast u. Dit kind moet het doorfluisteren aan zijn buurman of buurvrouw enz. Het
laatste kind moet de boodschap hardop zeggen. Vertel de klas wat de boodschap was die
u het eerste kind influisterde en kijk hoe de boodschap veranderd is.

Vraag na de activiteit wat de kinderen gebruikt hebben om de boodschap te kunnen horen.
(Oren.) Houd de kinderen voor dat zij onze hemelse Vader voor hun oren kunnen bedanken.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Ga, indien mogelijk, met de kinderen naar buiten. spoor ze aan om rustig te luisteren.

Welke geluiden kunnen zij horen? Zodra u terug bent in de klas kunt u bespreken welke
geluiden zij hebben gehoord.

2. Laat de kinderen staande het volgende vers opzeggen en de gebaren maken die in de
tekst worden genoemd:

Ik heb twee ogen.

Ik heb twee benen.
Ik heb twee oren.
Ik heb tien tenen.

Ik heb ook nog handen.
Ze vliegen in de lucht.
Langzaam gaan ze landen –
einde van de vlucht.

Ik ben hier met een doel,
Dus zit ik nu heel zoet –
voorbeeldig op mijn stoel.
Ik weet wel hoe het moet.

Les 18



DOEL Elk kind waardering bijbrengen voor zijn ogen en voor wat het ermee kan doen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Johannes 9:1–7 en 3 Nephi 11:1–17 aandachtig door.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel en een Boek van Mormon.
b. Een klosje met een groot gat erin, een schoenveter en een stukje draad. (Wanneer u

een grote klas heeft, kunt u van elk voorwerp een aantal exemplaren meebrengen.)
c. Een sjaal of een lapje als blinddoek.
d. Plaat 1-43, Jezus geneest een blinde (Evangelieplaten 213); plaat 1-44, Jezus

onderwijst op het westelijk halfrond (Evangelieplaten 316).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd rekening met de gevoelens van kinderen in uw klas met lichamelijke gebreken.
Richt u op wat zij wel kunnen met hun lichaam, niet op hun gebreken.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen zien hoe gemakkelijk het is om de schoenveter of het stukje draad door het
klosje te halen als je je ogen open hebt. Doe daarna uw ogen dicht en probeer de schoenveter
door het klosje te halen. Laat ieder kind het proberen.

Onze ogen zijn een zegen voor ons

Leg uit dat wij ogen hebben om te kunnen lezen en leren, werken en spelen en de prachtige
aarde te zien.

Bespreek met de kinderen hoe anders hun leven eruit zou zien als ze niet konden zien.

• Hoe zou je eten?

• Hoe zou je weten wat voor kleren je moest dragen?

• Hoe zou je thuis alles kunnen vinden?

Lied Zeg samen met de kinderen de woorden op van ‘Hoofd, schouders, knie en teen’
(Kinderliedjes, blz. 129):

Hoofd, schouders, knie en teen,
knie en teen,
hoofd, schouders knie en teen,
knie en teen,
ogen, oren, puntje van je neus,
hoofd, schouders, knie en teen.

Activiteit Laat de kinderen uit het raam kijken of naar een mooie plaat en laat ze doen alsof het de
eerste keer is dat zij kunnen zien. Vraag ze wat zij zien. Praat over kleuren en vormen. Zorg
dat de kinderen begrijpen dat het een grote zegen is om te kunnen zien.

• Vertel eens waar je het allerliefste naar kijkt.

Leg uit dat sommige mensen niet goed kunnen zien. Zij moeten dan een bril dragen of
contactlenzen om alles wel goed te kunnen zien. Sommige mensen zijn blind en kunnen
helemaal niets zien.

Activiteit Bespreek hoe blinde mensen kunnen leren om zelf ergens naar toe te gaan met behulp van
een geleidehond of een stok. Blinddoek een van de kinderen en doe alsof u de geleidehond
bent. Houd uw arm op alsof het de riem van een geleidehond is. Leid het kind door de klas.
Laat de kinderen om de beurt doen alsof zij de blinde of de geleidehond zijn.

Ik ben dankbaar voor 
mijn ogen
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Verhaal Laat plaat 1-43 (Jezus geneest een blinde) zien en vertel hoe Jezus de blinde man genas.
Zie Johannes 9:1–7.

• Wat deed Jezus met de klei? (Zie Johannes 9:6.)

• Wat gebeurde er toen de blinde man zich in het water waste? (Zie Johannes 9:7.)

• Hoe denk je dat de blinde man zich voelde toen hij kon zien?

Ik ben onze hemelse Vader dankbaar voor mijn ogen

Activiteit Laat de kinderen staande het volgende versje met u opzeggen. Wijs ieder lichaamsdeel aan
als het genoemd wordt:

Ik dank
Ik dank voor mijn neus, die staat van voren,
voor mijn mond, mijn ogen en oren.
Ik dank voor mijn hoofd, armen en benen,
voor mijn handen, voeten en tenen.

(Naar een versje van Lucy Picco.)

Verhaal Geef plaat 1-44, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond, door en vraag ieder kind iets op te
noemen wat het op de plaat ziet. Vertel het verhaal van Jezus die het westelijk halfrond
bezoekt, zoals u dat in 3 Nephi 11:1–17 kunt vinden.

• Wie zagen de mensen?

• Hoe voelden de mensen zich toen zij Jezus zagen? (Zie 3 Nephi 11:16–17.)

• Welke kleur had de mantel van Jezus? (Zie 3 Nephi 11:8.)

Leg uit dat wij Jezus misschien niet persoonlijk kunnen ontmoeten zoals het volk van Nephi,
maar dat we telkens wanneer we deze mooie aarde zien, aan zijn liefde voor ons kunnen
denken.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor uw ogen. Vertel hoe de prachtige schepping die u iedere
dag kunt zien u eraan herinnert dat Jezus en onze hemelse Vader van u houden. Houd de
kinderen voor dat zij onze hemelse Vader en Jezus kunnen bedanken voor hun ogen.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Kies enkele van de volgende activiteiten uit om tijdens de les te gaan doen.

1. Vraag de kinderen heel goed te kijken naar elkaars ogen, oogleden, wenkbrauwen en
wimpers. Leg uit dat onze oogleden, wenkbrauwen en wimpers vuil, stof en transpiratie-
vocht tegenhouden zodat het niet in onze ogen komt.

2. Maak vóór de les met een scherp voorwerp gaten in een stuk papier. Maak gaten in de
vorm van een vierkant en in de vorm van een cirkel. Blinddoek de kinderen een voor een
en laat ze de gaten in het papier voelen en vertellen wat voor vorm die hebben. Leg uit
dat dit net zoiets is als braille, het schrift waarmee blinden kunnen lezen.

3. Maak voor ieder kind in een papieren zak ogen die open en dicht kunnen (zie voorbeeld
aan het eind van de les). Schrijf op iedere zak Ik ben dankbaar voor mijn ogen. Laat de
kinderen de ogen inkleuren en haren op de zak tekenen. Vraag de kinderen met behulp
van de papieren zak momenten uit te beelden wanneer we onze ogen open of dicht
hebben, zoals wakker worden of gaan slapen, bidden of bang zijn.

4. Neem, indien mogelijk, de kinderen mee voor een wandeling. Laat ze hun armen vouwen
en heel stil zijn als ze lopen, zodat ze hun ogen goed kunnen gebruiken. Terug in de klas
laat u de kinderen om de beurt vertellen wat zij hebben gezien.
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VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zing ‘Popcorn pofte aan de bomen’ (Kinderliedjes, blz. 118) of zeg de woorden op. Leg uit

dat de bloesem van een abrikozenboom op popcorn lijkt.

Als jullie uit het raam zouden kijken, zoals in het liedje staat, zouden jullie dan popcorn zien
poffen aan een abrikozenboom? Wat zien jullie als je uit het raam kijkt?

Laat de kinderen uit het raam kijken of neem ze even mee naar buiten. Ga terug naar de
klas en bespreek wat ze hebben gezien.

• Wat gebruik je om dat allemaal te kunnen zien? (Je ogen.)

Leg uit dat wij onze hemelse Vader dankbaar moeten zijn voor onze ogen.

2. Laat de kinderen staande de volgende activiteit doen:

Ik heb twee ogen.
Ik heb twee benen.
Ik heb twee oren.
Ik heb tien tenen.

Ik heb ook nog handen.
Ze vliegen in de lucht.
Langzaam gaan ze landen –
einde van de vlucht.

Ik ben hier met een doel,
Dus zit ik nu heel zoet –
voorbeeldig op mijn stoel.
Ik weet wel hoe het moet.

3. Laat de kinderen een klein voorwerp zien. Leg uit dat u het ergens in de klas gaat leggen
en dat zij hun ogen moeten gebruiken om het te vinden. Laat de kinderen hun ogen
dichtdoen en leg het voorwerp ergens neer waar het niet meteen opvalt maar wel zicht-
baar is. Laat de kinderen hun ogen opendoen en het voorwerp zoeken zonder te bewegen
of geluid te maken. Laat ze hun armen over elkaar doen zodra ze het gevonden hebben.
Zeg nogmaals dat ze stil moeten zijn en de anderen rustig moeten laten zoeken. Herhaal
de activiteit zo vaak als u wilt.



DOEL Ieder kind waardering bijbrengen voor het feit dat het kan ruiken en proeven.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Exodus 16:11–15, 31 en Leer en Verbonden 59:18–19.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel en de Leer en Verbonden.
b. Voor ieder kind wat voedsel wat lekker ruikt (zoals fruit, brood, een koekje of popcorn).

Stop de voorbeelden in een zakje. Controleer bij de ouders of hun kind er niet allergisch
voor is.

c. Wat voedsel of drinken dat zuur (citroensap), zout (zout) en zoet (suiker) smaakt.
Controleer bij de ouders of hun kind er niet allergisch voor is.

d. Plaat 1-35, Het verzamelen van het manna.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd rekening met de gevoelens van kinderen in uw klas met lichamelijke gebreken.
Richt u op wat zij wel kunnen met hun lichaam, niet op hun gebreken.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen hun ogen dichtdoen. Laat ieder kind aan het voedsel in de zak ruiken en
raden wat het is. Laat ze, terwijl ze hun ogen dicht hebben, ook proeven. Laat de kinderen
hun ogen openen en vertel ze of laat ze zien wat zij zojuist gegeten hebben.

• Hoe rook dit voedsel?

• Hoe smaakte dit voedsel?

Vertel de kinderen dat zij het voedsel konden proeven, al konden zij het niet zien. Ze konden
het proeven omdat onze hemelse Vader ze gezegend heeft met het vermogen om te kunnen
ruiken en proeven.

Wij hebben een neus om te kunnen ruiken

• Hoe kunnen wij dingen ruiken?

Spreek met de kinderen over wat zij deze week hebben geroken, zoals voedsel dat gekookt
werd, de frisse lucht na een regenbui en bloemen. Vertel de kinderen dat wij onze hemelse
Vader behoren te bedanken dat we kunnen ruiken.

• Wat vind je lekker om te ruiken?

Activiteit Doe met de kinderen de volgende activiteit:

Ik heb een neusje

Het zit in het midden van mijn gezichtje (raak uw neus met beide handen aan).
Dat is echt de beste plaats voor mijn neusje.

Ik kan snuiven (laat de handen zakken en snuif).
Ik kan ruiken (haal diep adem bij het snuiven).
Dat gaat heel, heel goed.
Dank U, hemelse Vader, voor mijn neusje (doe uw armen over elkaar).

Wij hebben een tong om te kunnen proeven

Leg uit dat onze hemelse Vader ons met een tong heeft gezegend zodat we kunnen proeven.
Laat de kinderen de zure, zoute en zoete dingen proeven als zij dat willen.
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• Wat smaakte zuur?

• Wat smaakte zout?

• Wat smaakte zoet?

• Wat proef je het allerliefste?

Laat de Leer en Verbonden zien. Leg uit dat in dit standaardwerk staat dat wij de dingen
die lekker ruiken en goed smaken, hebben gekregen om te gebruiken en ervan te genieten
(zie LV 59:18–19).

Verhaal Laat plaat 1-35, Het verzamelen van het manna, zien. Vertel het verhaal van het manna zoals
u dat in Exodus 16:11–15, 31 kunt vinden.

• Hoe smaakte het manna? (Zie Exodus 16:31.)

• Hebben jullie wel eens honing geproefd?

• Hoe smaakt dat?

Leg uit dat er veel is wat gevaarlijk is om zonder toestemming van je ouders te proeven:
sommige besjes, schoonmaakmiddelen, alles wat in onbekende flessen of kannen zit, of
medicijnen. Wanneer we dat toch doen, kunnen we heel erg ziek worden. Benadruk hoe
belangrijk het is dat de kinderen eerst een volwassene vragen of ze iets wat ze gevonden
hebben, mogen proeven of eten.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent dat u een neus hebt waarmee u kunt ruiken en een tong waarmee
u kunt proeven. Houd de kinderen voor dat zij onze hemelse Vader kunnen bedanken dat ze
kunnen ruiken en proeven.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Kies enkele van de volgende activiteiten uit om tijdens de les te gebruiken.

1. Breng een aantal sterk geurende voorwerpen mee, zoals zeep, een bloem, een citroen
en een aantal die geen geur hebben, zoals een vel papier of een speelgoedje. Laat
de kinderen om de beurt hun ogen dichtdoen en aan een van de voorwerpen ruiken.
Laat hem of haar dan raden wat het is. Zorg dat ieder kind een beurt krijgt.

2. Laat de kinderen in een spiegel naar hun tong kijken. Leg uit dat hun tong smaakpapillen
heeft waarmee zij kunnen proeven of iets zoet, zuur of zout smaakt. Laat de kinderen wat
water proeven. Leg uit dat we met onze tong kunnen bepalen of iets nat of koud is.

3. Laat ieder kind zijn of haar lievelingseten tekenen. Vraag de kinderen hun tekening te laten
zien en te vertellen wat hun lievelingseten is.

4. Leg kleine hoeveelheden neer van voedsel dat er hetzelfde uitziet maar anders smaakt
zoals zout en suiker, en bloem en maïzena. Laat ieder kind een klein beetje van alles
proeven. Vraag dan aan de kinderen hoe het smaakt. Leg uit dat sommige soorten voedsel
er hetzelfde uitzien maar anders smaken. (Controleer bij de ouders of hun kind niet
allergisch is voor een van de producten die u wilt laten proeven.)

5. Zing ‘Onze Vader danken wij’ (Kinderliedjes, blz. 15).

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Teken een ovaal op het bord of op een stuk papier. Leg uit dat dit een gezicht voorstelt.

• Wat ontbreekt er aan dit gezicht?

Teken de ogen, oren, een neus en een mond in het gezicht terwijl de kinderen ze
opnoemen. Bespreek dan wat elk van deze lichaamsdelen doet. Vertel hoe dankbaar
u onze hemelse Vader bent voor uw lichaam.

2. Wijs uw mond aan en zeg: ‘Dit is mijn mond’. Vraag dan ‘Kun jij je mond aanwijzen?’ en
help daarbij indien nodig. Herhaal deze activiteit voor de ogen, neus, oren, handen en
voeten. Wijs vervolgens ieder lichaamsdeel aan zonder te zeggen hoe het heet en laat de
kinderen het benoemen. Als de kinderen dit beheersen, kunt u lichaamsdelen aanwijzen
die minder bekend zijn zoals de ellebogen, knieën, polsen en enkels.
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3. Laat de kinderen staande het volgende vers opzeggen en de bewegingen maken 
die erin worden aangeven:

Ik heb twee ogen.
Ik heb twee benen.
Ik heb twee oren.
Ik heb tien tenen.

Ik heb ook nog handen.
Ze vliegen in de lucht.
Langzaam gaan ze landen –
Einde van de vlucht.

Ik ben hier met een doel,
Dus zit ik nu heel zoet –
Voorbeeldig op mij stoel.
Ik weet wel hoe het moet.



DOEL Ieder kind gevoelens laten herkennen en begrijpen, en manieren aangeven om gelukkig te
zijn.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Lucas 15:11–32.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Een lach-huilgezicht (zie het voorbeeld aan het eind van de les).
c. Krijt en een bordenwisser.
d. Plaat 1-45, Afwassen; plaat 1-46, Een bloemetje voor moeder; plaat 1-47, Ruziënde

kinderen; plaat 1-48, Kinderen spelen met blokken; plaat 1-49, De verloren zoon
(Evangelieplaten 220).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat het lach-huilgezicht zien. Zing een aantal keren ‘Een boos gezichtje’ (Kinderliedjes,
blz. 128) of zeg de woorden op. Geef verschillende kinderen de gelegenheid om op het juiste
moment het lach-huilgezicht in de goede stand te draaien.

Een boos gezichtje

Als j’een boos gezichtje trekt
en een traan verschijnt,
praat en lach dan gauw,
dat’ t boze rimpeltje verdwijnt.

Lelijk zijn die rimpeltjes
in een boos gezicht,
liever is een held’re lach,
die maakt het leven licht.

Onze gevoelens zijn te zien op ons gezicht en in onze daden

• Hoe voel je je als je een glimlach op je gezicht hebt?

• Hoe voel je je als je een frons op je gezicht hebt?

Leg uit dat mensen vaak aan ons gezicht kunnen zien hoe we ons voelen. Vraag de kinderen
hoe zij kijken als ze blij zijn.

Activiteit Teken vier grote cirkels op het bord. Teken eenvoudige gezichtjes met verschillende gevoelens
in de cirkels zoals een blij, verdrietig, boos en een bang gezichtje (zie het voorbeeld
hieronder). Vraag de kinderen, terwijl u de verschillende gezichten tekent, om welk gevoel
het gaat en laat ze vervolgens een blij, verdrietig, boos of bang gezicht trekken.

Ik heb gevoelensLes

21

66



67

• Wanneer ben je blij?

• Wanneer ben je verdrietig?

• Wanneer ben je boos?

• Wanneer ben je bang?

Vertel de kinderen een gebeurtenis waarbij u zich verdrietig, boos of angstig voelde en vertel
een ervaring waarbij u zich blij voelde.

Wij kunnen onze gevoelens leren beheersen

Leg uit dat het goed is dat wij uiting geven aan alle verschillende gevoelens die we kunnen
hebben, maar dat wij ze op de goede manier moeten uiten, vooral als we boos zijn.

Laat plaat 1-47, Ruziënde kinderen, zien.

• Hoe denk je dat deze kinderen zich voelen?

• Wat denk je dat ze tegen elkaar zeggen?

• Wat moet je doen als je boos bent?

Leg uit dat we kunnen leren om onze gevoelens op een beleefde en vriendelijke manier te
uiten, ook al zouden we het liefste slaan, schreeuwen of iemand pijn doen als we boos zijn.
Als we slaan of schreeuwen worden we alleen maar bozer, maar door vriendelijk te zijn,
kunnen we ons beter gaan voelen.

Activiteit Laat de kinderen om de beurt een van de kinderen op de plaat naspelen. Laat ze bedenken
wat de kinderen op de plaat tegen elkaar zouden kunnen zeggen in plaats van te schreeuwen
en te slaan, zoals ‘Mag ik er nu mee spelen?’, ‘Laten we er om de beurt mee spelen’, ‘Ik voel
me verdrietig als je me uitscheldt’ of ‘Ik vind het niet leuk dat je dat doet’.

Laat plaat 1-48, Kinderen spelen met blokken, zien. Wijs erop dat deze kinderen lief met
elkaar spelen en gelukkige gezichten hebben omdat zij samen spelen met de blokken en
vriendelijk tegen elkaar zijn.

• Wie kan zorgen dat je je beter voelt als je verdrietig, boos of bang bent?

Leg uit dat je met je moeder, vader of iemand anders die van je houdt kunt praten en dat zij
je kunnen uitleggen waarom je je zo voelt. Als we bidden, kan de Heilige Geest ons een
beter gevoel geven. De Heilige Geest zal ons laten weten wat wij kunnen doen om ons weer
gelukkig te voelen.

Activiteit Laat de kinderen het volgende doe-versje een aantal malen herhalen:

Mijn gevoelens

Soms ben ik verdrietig en niet blij (trek een verdrietig gezicht).
Dan knuffelt mijn mama me en is het zo voorbij (omarm uzelf en trek een blij gezicht).

Soms ben ik heel erg kwaad (trek een boos gezicht).
Dat gaat pas over als ik met mijn papa praat (doe alsof u praat).

Als iets me bang maakt (trek een angstig gezicht),
bid ik mijn hemelse Vader dat Hij mijn hartje raakt (vouw uw armen).

Mijn ouders en mijn hemelse Vader helpen mij,
en dan ben ik gauw weer blij (trek een blij gezicht).

Wij zijn blij als we anderen helpen

Laat plaat 1-46, Een bloemetje voor moeder, zien.

• Hoe denk je dat de mensen op deze plaat zich voelen?

• Waarom denk je dat ze zich zo voelen?

• Hoe voel je je als je iemand een cadeautje geeft?

Laat plaat 1-45, Afwassen, zien.
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• Wat doet dit meisje?

• Hoe denk je dat het meisje op deze plaat zich voelt? Waarom?

• Hoe voel je je als je iemand helpt?

Activiteit Help de kinderen bij het volgende doe-versje:

Helpen maakt mij blij

Ik help mijn moeder graag (doe alsof u een schort omdoet)
Ze heeft veel te doen, elke dag (knik ja).
Ik help haar met de afwas (doe alsof u afdroogt)
totdat ik weer spelen mag.

Ik help mijn vader graag (doe alsof u werkhandschoenen aandoet).
Hij heeft veel te doen, elke dag (doe alsof u struiken snoeit en onkruid wiedt).
Ik help hem in de tuin (doe alsof u de planten water geeft)
totdat ik weer spelen mag.

Helpen maakt me blij (wijs naar het lachende gezicht),
het geeft me een blij gevoel (doe alsof u uzelf omhelst).
Want als ik anderen help (spreidt uw armen wijd uit)
werk ik aan een goed doel! (Knik ja en vouw uw armen.)

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij gelukkig zijn

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij gelukkig zijn. Zij weten dat wij gelukkig
kunnen zijn als wij doen wat Zij van ons vragen.

Verhaal Laat plaat 1-49, De verloren zoon, zien en vertel het verhaal zoals dat in Lucas 15:11–32 staat.
Wijs op de verschillende gevoelens van de vader en de zoons. Wanneer een gevoel
genoemd wordt, laat u door een van de kinderen het bijbehorende gezicht aanwijzen. U kunt
bijvoorbeeld zeggen: Een jongen wilde van huis weg en naar een heel ver land gaan. Toen hij
wegging, was zijn vader verdrietig. Na een tijdje liet de vriend van de jongen hem in de steek.
Hij was verdrietig. Al gauw had hij geen geld meer. Hij was bang omdat hij honger had en
niemand hem voedsel gaf, enzovoort.

• Hoe denk je dat de zoon zich voelde toen hij thuis kwam?

• Waarom was de vader blij toen zijn zoon terugkwam? (Zie Lucas 15:24.)

• Waarom was de oudere broer boos toen zijn jongere broer terugkwam? (Zie Lucas
15:28–30.) Wat kon hij doen om zich weer gelukkig te voelen?

Getuigenis Vertel de kinderen dat iedereen zich wel eens blij, verdrietig, boos of bang voelt. Wij moeten
leren die gevoelens op de juiste manier te uiten. Herinner de kinderen eraan dat onze
hemelse Vader en Jezus willen dat wij gelukkig zijn. Vertel de kinderen hoe gelukkig u zich
voelt als u doet wat onze hemelse Vader en Jezus van u verlangen.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat de kinderen in een kring gaan staan. Laat ze hun lippen strak houden en niet lachen.
Begin met een glimlach en zeg de volgende woorden: ‘Ik ga (naam van het kind) een
glimlach geven’. Het kind wiens naam u heeft genoemd moet nu gaan glimlachen en het
zinnetje voor een van de andere kinderen herhalen. Ga door met de activiteit totdat alle
kinderen in de klas glimlachen.

Herinner de kinderen eraan dat andere mensen vaak teruglachen als wij naar ze
glimlachen. Het is moeilijk om verdrietig, boos of bang te zijn als we glimlachen.

2. Zing het liedje ‘And’ren helpen’ (Kinderliedjes, blz. 108) of ‘Wees blij!’ (Kinderliedjes,
blz. 142).

3. Laat de kinderen bedenken of zij iets kunnen doen wat ze gelukkig maakt. Werp een
kind een bonenzakje of een zacht voorwerp toe en zeg: ‘(Naam van het kind) is gelukkig
als ________.’ Laat het kind invullen wat hem of haar gelukkig maakt en u vervolgens
het bonenzakje teruggeven. Herhaal de activiteit tot ieder kind een beurt heeft gehad.
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4. Vertel een verhaal over een kind dat iets liefs doet voor zijn of haar moeder, zoals een
huishoudelijk karweitje. Moeder weet niet wie haar geholpen heeft en daarom vraagt ze het
aan alle kinderen in het gezin. Als ze komt bij het kind dat het gedaan heeft, weet ze het
meteen want dit kind heeft een grote glimlach op het gezicht. Het kind is blij omdat het iets
liefs heeft gedaan.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Help de kinderen bij het volgende doe-versje. Herhaal het als de kinderen dat leuk vinden.

Een blijde wereld

Twee ogen zien leuk werk voor elke dag (wijs op de ogen),
twee lippen brengen iedereen een blijde lach (toon een brede glimlach).
Twee oren om te horen wat anderen zeggen (leg een hand achter een oor en neig uw
hoofd alsof u luistert),
twee handen om het speelgoed weg te leggen (doe alsof u speelgoed opraapt en op een
plank legt).

Een mond om vriendelijke woorden uit te delen (wijs op de mond),
een liefdevol hart om te werken en te spelen (wijs op uw hart),
en twee voeten om heerlijk mee te lopen (wijs op de voeten)
maken voor iedereen een blijde wereld open.

2. Zing ‘Ben je vrolijk’ (Kinderliedjes, blz. 125) en maak gebaren die bij de tekst passen.
Herhaal het liedje met andere woorden die onderaan de bladzijde staan aangegeven.

3. Laat de kinderen een blij gezicht, een verdrietig gezicht, een boos gezicht en een moe
gezicht trekken. Leg uit dat zij met woorden duidelijk kunnen maken hoe zij zich voelen in
plaats van door te huilen of zich op te winden. Wanneer wij over onze gevoelens praten,
voelen we ons vaak beter.
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DOEL Ieder kind laten beseffen dat wij als kinderen van onze hemelse Vader heel veel kunnen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed 1 Samuël 17 aandachtig door.

2. Neem contact op met de ouders om van ieder kind te weten te komen wat hij of zij goed
kan of aan het leren is.

3. Maak papiertjes met simpele instructies zoals: klap in je handen, tel tot drie, loop door de
klas, spring, teken een cirkel (op het bord of een stuk papier), ga op een been staan,
vouw je armen, wijs iets aan dat blauw is. Zorg dat u minstens net zoveel papiertjes heeft
als er kinderen in de klas zitten. Houd rekening met kinderen in uw klas die een handicap
hebben en zorg ervoor dat er ook opdrachtjes zijn die zij kunnen uitvoeren.

4. Schrijf de naam van ieder kind op een apart papiertje.

5. Benodigde leermiddelen:
a. Een bijbel.
b. Een klein aquarium (naar keuze; zie les 11).
c. Een doos waar u de papiertjes met de namen in kunt doen (naar keuze).
d. Plaat 1-5, Gezin met een baby; plaat 1-10, Gezinsgebed; plaat 1-38, Kinderen spelen

met een bal; plaat 1-50, Ik kan mezelf aankleden; plaat 1-51, Een gezin dat samenwerkt;
plaat 1-52, David verslaat Goliat (Evangelieplaten 112).

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd rekening met de gevoelens van kinderen in uw klas met lichamelijke gebreken.
Richt u op hetgeen zij wel kunnen met hun lichaam, niet op hun gebreken.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vouw de papiertjes met de namen van de kinderen op en stop ze in een doos of leg ze op
de grond. Laat een van de kinderen de hengel of een hand gebruiken om een papiertje te
pakken. Laat het kind wiens naam getrokken is naast u komen staan. Vertel de klas iets wat dit
kind goed kan of wat het aan het leren is. Herhaal deze activiteit tot dat ieder kind een naam
heeft gepakt en u over ieder kind iets heeft verteld. Maak de kinderen een complimentje over
wat zij kunnen of aan het leren zijn.

Ons lichaam kan veel

Lied Zing ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2).

Ik ben een kind van God,
door Hem op aard’ gebracht.
Hij heeft mij met een veilig thuis,
met ouders lief bedacht.

Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij,
vraag ik hun steeds weer,
leer mij al wat ik moet doen,
dat ik tot Hem wederkeer.

• Wie is de Vader van je geest?

• Wie heeft je naar de aarde gestuurd om een lichaam te krijgen?

Les
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Vertel de kinderen nogmaals dat onze hemelse Vader wilde dat wij naar de aarde zouden
komen om een lichaam op ons te nemen. Leg uit dat Hij wil dat we leren om veel te doen met
ons lichaam en dat Hij wil dat we ons lichaam goed gebruiken zodat we net zo kunnen
worden als Hij.

• Wat kun je doen met je handen? je voeten? je mond? je ogen?

Laat plaat 1-5, Gezin met een baby, zien.

• Wat denk je dat deze baby kan?

Stel de volgende vragen om duidelijk te maken hoeveel de kinderen al geleerd hebben sinds
ze een baby waren.

• Kan een baby lopen?

• Kan een baby praten?

• Kan een baby zelf eten?

• Kan een baby zichzelf aankleden?

• Kan een baby een koprol maken?

• Kan een baby liedjes zingen?

• Kan een baby fietsen?

Leg de kinderen uit dat zij groeien en nog veel meer zullen leren. Laat een voor een de
volgende platen zien: 1-10, 1-38, 1-50 en 1-51. Laat een kind de plaat omhoog houden terwijl
de anderen uitleggen wat er op de plaat gebeurt. Geef de kinderen een compliment voor de
dingen ze genoemd hebben.

Activiteit Laat elk kind een papiertje pakken met een instructie erop. Lees de instructie voor en laat het
kind doen wat erop staat. Zorg dat ieder kind een beurt krijgt.

• Wat ben je nu aan het leren?

• Wat wil je graag leren als je groter bent?

Vertel de kinderen dat u onze hemelse Vader dankbaar bent dat we een lichaam hebben
waarmee we zoveel kunnen.

Onze hemelse Vader kan ons helpen om veel te doen

Vertel de kinderen dat we soms iets moeilijks moeten doen.

• Noem eens iets heel moeilijks dat je wel eens hebt gedaan.

• Wie kan je deze dingen leren? (Ouders, broers en zusters, leerkrachten.)

• Tot wie kunnen wij bidden als wij iets moeilijks moeten doen? (Tot onze hemelse Vader).

Leg uit dat Jezus Christus ons ook kan helpen als iets heel moeilijk is.

Verhaal

Laat plaat 1-52, David verslaat Goliat, zien en vertel het verhaal van David en Goliat zoals u
dat in 1 Samuël 17 kunt lezen. Leg uit dat Jezus David hielp toen hij iets moeilijks moest doen.

• Wie maakte het Israëlitische leger bang? (Zie 1 Samuël 17:4–8.)

• Op wiens hulp vertrouwde David? (Zie 1 Samuël 17:37.)

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u onze hemelse Vader bent voor uw lichaam en alles wat u ermee kunt
doen. Moedig de kinderen aan om onze hemelse Vader te vragen hen te helpen hun lichaam
goed te gebruiken.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zing samen met de kinderen ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129) en maak de
bijpassende gebaren. Laat de kinderen met ideeën komen voor nieuwe strofen.
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2. Geef de kinderen een vel papier en laat ieder kind iets tekenen wat hij of zij kan. Schrijf
boven ieder vel Ik kan heel veel.

3. Laat de kinderen iets bedenken waarmee zij thuis iemand kunnen helpen, zoals
tafeldekken, de vloer vegen of een huisdier verzorgen. vraag of ze het na het jeugdwerk
aan hun ouders willen vertellen, zodat die ze eraan kunnen herinneren.

4. Herhaal een aantal activiteiten uit de lessen 16 t/m 20 die geschikt zijn voor deze les.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat de kinderen staande de volgende woorden zingen op de melodie van ‘Er was eens

een sneeuwman’ (Kinderliedjes, blz. 121). Laat ze hurken bij het eerste vers en en zich
strekken bij het tweede vers.

Eens was ik een baby, baby, baby,
Eens was ik een baby, heel erg klein.

Nu ben’k aan ’t groeien, groeien, groeien,
Nu ben’k aan ’t groeien, heel erg groot!

Bespreek met de kinderen wat zij geleerd hebben vanaf de tijd dat ze een baby waren.

2. Hinkel, klap in uw handen of spring en vraag de kinderen wat u aan het doen bent.
Laat de kinderen vervolgens hetzelfde doen. Laat de kinderen om de beurt iets voordoen.
Vraag de andere kinderen wat er uitgebeeld wordt en laat het vervolgens nadoen.



DOEL De kinderen laten inzien dat onze hemelse Vader onst wil laten horen bij een gezin waar we
nodig zijn en waar we liefde krijgen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Lucas 1:26–35 aandachtig door.

2. Zorg dat u bekend raakt met de gezinnen waartoe de kinderen in uw klas behoren zodat
u tijdens de les van elk gezin een positieve gebeurtenis kunt noemen die pas heeft plaats
gevonden, zoals een pasgeboren baby, een broer of zus die op zending is of een
uitstapje.

3. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Krijt en een bordenwisser.
c. Plaat 1-5, Gezin met een baby; plaat 1-7, Een liefhebbend gezin; plaat 1-16, De geboorte

van Jezus (Evangelieplaten 200); plaat 1-23, Een nest met jonge vogeltjes; plaat 1-51,
Een gezin dat samenwerkt; plaat 1-53, Gezinsactiviteit.

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd rekening met de gezinssituatie van de kinderen in uw klas. Laat de kinderen
inzien dat niet het aantal gezinsleden belangrijk is maar dat de gezinsleden van elkaar
houden en voor elkaar zorgen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat plaat 1-23, Een nest met jonge vogeltjes, zien. Laat de kinderen over de plaat praten en
zorg dat ze het nest en de vogels noemen.

• Wie heeft het nest voor de baby-vogels gebouwd?

• Waarom hebben baby-vogels een moeder en vader nodig? (Om ze eten te geven, warm te
houden, en ze te beschermen.)

• Wie leert de baby-vogels vliegen als ze wat ouder en sterker zijn geworden?

Leg uit dat de baby-vogels bij een gezin horen waar voor ze gezorgd wordt.

Ik hoor bij een gezin

• Hoor jij bij een gezin?

• Waarvoor heb je een gezin nodig?

Laat plaat 1-5, Gezin met een baby, zien. Herhaal dat onze hemelse Vader wilde dat we
allemaal naar de aarde zouden komen om deel uit te maken van een gezin. Leg uit dat een
pasgeboren baby nog niet voor zichzelf kan zorgen. Een baby kan nog geen eten voor
zichzelf maken of zich aankleden. Hij heeft een gezin nodig waar voor hem of haar gezorgd
wordt.

• Wie zorgde er voor jou toen je geboren was?

• Wat deden de andere gezinsleden voor jou toen je nog een baby was?

• Wat doen de andere gezinsleden nu voor jou?

• Wie wilde dat je bij een gezin hoorde?

Ik hoor bij een gezinLes
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Laat de kinderen inzien hoe blij de gezinsleden waren toen zij geboren werden. Benadruk
hoeveel hun ouders en de andere gezinsleden van hen houden en hoe graag ze willen dat zij
gelukkig zijn.

Lied Zing met de kinderen ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2) of zeg de woorden met
ze op.

Ik ben een kind van God

Ik ben een kind van God,
door Hem op aard’ gebracht.
Hij heeft mij met een veilig thuis,
met ouders lief bedacht.

Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij,
vraag ik hun steeds weer,
leer mij al wat ik moet doen,
dat ik tot Hem wederkeer.

Laat plaat 1-16, De geboorte van Jezus, zien en leg uit dat Jezus ook in een gezin geboren
werd toen Hij naar de aarde kwam.

• Wie zijn de mensen op deze plaat?

• Wie is Jezus’ moeder?

• Wie is Jezus’ vader? (Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader de Vader van
Jezus is; Jozef was een goede man die door onze hemelse Vader gekozen was om voor
Maria en Jezus te zorgen.)

• Hoe denk je dat Maria en Jozef zich voelden toen Jezus geboren werd?

• Wat denk je dat Maria en Jozef deden om voor Jezus te zorgen?

• Wie wilde dat er voor Jezus een gezin was waar Hij gekoesterd en verzorgd werd?

Onze hemelse Vader en Jezus houden van ieder gezin

Laat plaat 1-7, Een liefhebbend gezin, zien. Leg uit dat er in sommige gezinnen een vader en
een moeder zijn en dat in andere gezinnen alleen een vader of een moeder is. In sommige
gezinnen is ook een grootouder of iemand anders die meehelpt. In sommige gezinnen zijn
veel kinderen, andere zijn er met maar één kind of helemaal zonder kinderen. Zorg dat de
kinderen begrijpen dat ieder gezin anders is en dat onze hemelse Vader en Jezus van ieder
gezin houden.

Activiteit Vraag ieder kind iets over thuis te vertellen. Laat de kinderen één voor één stokpoppetjes
op het bord tekenen die hun huisgenoten voorstellen. Laat ieder kind de namen van de
gezinsleden hardop zeggen en dan het aantal gezinsleden tellen. Nadat alle kinderen klaar
zijn, kunt u vertellen wat u nu over hun gezin te weten bent gekomen.

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat gezinsleden laten zien dat ze van elkaar
houden

Lied Zing met de kinderen ‘Een gelukkig gezin’ (Kinderliedjes, blz. 104) of zeg samen de woorden
op.

’k Hou van moeder, zij van mij,
’k hou van vader ook daarbij;
hij houdt van ons, ziet u maar;
wij zijn gelukkig met elkaar.

• Hoe weet je dat je familieleden van je houden?

• Wat doe je om je familieleden te laten zien dat je van hen houdt?

Laat plaat 1-53, Gezinsactiviteit, zien.
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• Is dit een gelukkig gezin? Hoe weet je dat?

• Wat doe je graag met je familie?

• Hoe voel je je als iedereen aardig is voor elkaar?

Laat plaat 1-51, Een gezin dat samenwerkt, zien.

• Wat doet dit gezin?

• Wat doe jij om je familieleden te helpen?

• Hoe voel je je als je andere gezinsleden helpt?

Activiteit Laat de kinderen verschillende manieren bedenken waarop zij thuis kunnen helpen zoals
door speelgoed opruimen, met de baby spelen, helpen met de afwas. Laat de kinderen hun
ideeën uitbeelden. Moedig de kinderen aan de komende week thuis te helpen.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u onze hemelse Vader bent dat u bij een gezin hoort.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN 1. Zing nogmaals ‘Een gelukkig gezin’. Kies vier kinderen uit die de gezinsleden in het liedje

voorstellen. Geef ze iets waaruit duidelijk blijkt welk gezinslid zij voorstellen. Ga achter
de vier kinderen staan en raak op het juiste moment het hoofd aan van het kind dat het
gezinslid voorstelt waarover gezongen wordt. Herhaal het lied zo vaak dat ieder kind
de kans krijgt om een van de gezinsleden te spelen.

2. Vertel welke instructies koning Benjamin aan gezinnen gaf. Zie Mosiah 4:14–15. Lees de
laatste helft van vers 15 voor. Vraag de kinderen hoe gezinsleden elkaar kunnen liefhebben
en elkaar kunnen helpen.

3. Laat de kinderen bij het volgende doe-versje de gebaren maken:

Mijn familie

Hier is mijn lieve moeder (wijs op de wijsvinger).
Hier is vader, groot en sterk (wijs op de middelvinger).
Hier is mijn oudste zus (wijs op de ringvinger),
zij doet al veel werk.
Hier is mijn babybroertje (wijs op de pink).
Die is nog klein, nietwaar?
En wie is toch die andere daar? (Wijs op de duim.)
Eén, twee, drie, vier, vijf (raak al tellend elke vinger aan),
tel de familie maar.

Laat elk kind zoveel vingers omhoog houden als er gezinsleden in zijn/haar gezin zijn (als
er een kind is met meer dan tien gezinsleden, laat een ander kind hem/haar dan helpen).
Laat ieder kind de laatste twee regels van het versje herhalen en tellen tot het aantal leden
in zijn/haar gezin, voordat het zegt: ‘tel de familie maar!’

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat plaat 1-23, Een nest met jonge vogeltjes, zien. Laat de kinderen de bewegingen

maken bij het volgende versje:

We gaan een nestje zoeken (houd uw handen komvormig tegen elkaar)
in ’t bos bij Overschie (teken met uw handen een cirkel boven uw hoofd).
Laten we de eitjes tellen;
het zijn er een, twee, drie (steek eerst één, dan twee en dan drie vingers op).
Moedermus zit op ’t nest (maak met de linkerhand een nestje, zet de rechter er bovenop)
en broedt de eitjes uit (steek drie vingers op).
Vadermus vliegt in ’t rond (beweeg uw armen alsof u vliegt) en tjilpt heel luid.

2. Laat de kinderen bij het volgende doe-versje de gebaren maken:

Mijn familie

Net als de vogeltjes in de eik (klapwiek met uw armen)
ben ik een vader en moeder rijk (wijs naar uzelf).
Zij geven mij eten (doe net alsof u eet)
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en geven mij kleren (doe net of u iets aantrekt).
Ik kan van alles van ze leren.
Met broertjes en zusjes kan ik spelen (spring drie keer op en neer),
ik hoef mij thuis nooit te vervelen.
Ik voel mij thuis even veilig en blij (laat een brede glimlach zien)
als kleine vogeltjes in de maand mei (klapwiek weer met uw armen).

3. Zeg de volgende woorden op of zing ze op een geschikte melodie:

Mama en papa, mama en papa
houden van jou, houden van jou.
En je broertjes en je zusjes, en je broertjes en je zusjes,
Zijn je trouw, zijn je trouw.

Les 23



DOEL Ieder kind aansporen lief te zijn voor zijn broertjes en zusjes.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Exodus 1:22–2:10 aandachtig door. 

2. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, een moeder met haar baby in uw
klas uit. Vraag haar te vertellen hoe ze voor de baby zorgt en hoe zij en de andere gezins-
leden ervoor zorgen dat de baby veilig is. Moedig haar aan te spreken over de liefde
die zij voor haar baby voelt. Wanneer er geen moeder met baby is in uw wijk of gemeente,
kunt u een moeder vragen babyfoto’s mee te brengen.

3. Benodigde materialen:
a. Een bijbel.
b. Een babypop.
c. Plaat 1-2 9, Mozes in het biezen kistje (Evangelieplaten 106); plaat 1-13, Joseph Smith

(Evangelieplaten 400).

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: Houd, wanneer u deze les geeft, rekening met de gevoelens van kinderen die geen
broertjes of zusjes hebben.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Stel de moeder aan de klas voor en laat haar over haar baby vertellen. Stel de kinderen in de
gelegenheid vragen te stellen. Vraag de moeder te vertellen hoe opgewonden iedereen in het
gezin was toen ze wisten dat er een nieuwe baby zou komen.

Wij kunnen van onze broertjes en zusjes houden

• Heeft iemand van jullie een babybroertje of zusje?

Laat de kinderen die een babybroertje of zusje hebben daarover vertellen en uitleggen hoe
ze zich thuis op de komst van de baby hebben voorbereid.

• Heeft iemand van jullie oudere broers of zusters?

Laat de kinderen even iets over hun broers en zusters vertellen. Herinner de kinderen eraan
dat u in de vorige les heeft besproken dat alle gezinnen anders zijn. In sommige gezinnen zijn
een heleboel broertjes en zusjes en in andere zijn er maar een paar of helemaal geen. Het
maakt niet uit hoeveel broertjes en zusjes we hebben als we maar houden van de broertjes en
zusjes die we hebben en vriendelijk voor ze zijn.

Verhaal Laat plaat 1-13, Joseph Smith, zien en vertel dat de profeet Joseph Smith, de eerste president
van de kerk, een broer had, die Hyrum heette en van wie hij heel veel hield. Hyrum en Joseph
waren goede vrienden en hielpen elkaar hun leven lang. Vertel in uw eigen woorden het
volgende verhaal waarin Hyrum Joseph hielp:

Toen Joseph een klein jongetje was, werd hij heel erg ziek. Hij kreeg een hele pijnlijke
ontsteking in zijn been. Zijn moeder was ziek geworden doordat zij dag en nacht voor Joseph
had gezorgd en ze had rust nodig. Josephs oudere broer, Hyrum, vroeg of hij nu niet voor
Joseph kon zorgen. Hyrums ouders wisten dat zij hem dat konden toevertrouwen en daarom
vonden ze het goed. Hyrum bleef een paar dagen bijna onafgebroken aan de zijde van zijn
zieke broer. Hij hield Josephs been vast. Dat was de enige manier om de verschrikkelijke pijn
een beetje te verlichten (zie Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, red. Preston Nibley
(Salt Lake City: Bookcraft, 1954], blz. 55).

Ik hou van mijn broertjes 
en zusjes

Les
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• Hoe weet je dat Hyrum van zijn broer hield?

Leg uit dat wij kunnen laten zien dat we van onze broers en zusters houden door ze te helpen.

Wij kunnen onze broers en zusters helpen

• Hoe kun jij je broers en zusters helpen?

• Hoe helpen je broers en zusjes jou?

Activiteit Noem een paar manieren waarop de kinderen hun broers en zusters kunnen behandelen.
Vraag de kinderen hun duim omhoog te houden als ze zo hun broers of zusters helpen en
hun duim naar beneden te doen als dat niet zo is. U kunt de volgende ideeën gebruiken:

• Samen met je zusje met je nieuwe speelgoed spelen.

• De bal van je broer lenen zonder het aan hem te vragen.

• Je zusje helpen haar speelgoed op te ruimen.

• Niet met je zusje willen spelen.

• Lief zijn voor je broertje als hij verdrietig is.

• Met je zusje spelen als ze zich eenzaam voelt.

Wij kunnen ons babybroertje of -zusje helpen verzorgen

Leg uit dat het soms moeilijk is wanneer er in een gezin een baby geboren wordt omdat een
baby veel tijd en aandacht van de ouders vraagt. Laat de kinderen inzien dat hun ouders, ook
al zijn ze druk bezig met de nieuwe baby, nog steeds van alle andere kinderen houden. Vertel
de kinderen nog eens dat een baby met alles geholpen moet worden, terwijl andere kinderen
(zoals die in uw klas) zelf al veel kunnen en ook veel voor hun babybroertje of -zusje kunnen
doen.

• Hoe kun je je ouders helpen met een babybroertje of -zusje?

Activiteit Laat de kinderen zien hoe u de babypop voorzichtig vasthoudt. Leer ze een eenvoudig
slaapliedje of zing ‘Ik ben een kind van God’ (Kinderliedjes, blz. 2) terwijl zij om de beurt de
babypop vasthouden.

Ik ben een kind van God,
door Hem op aard’ gebracht.
Hij heeft mij met een veilig thuis,
met ouders lief bedacht.

Leid mij, help mij, blijf dichtbij mij,
vraag ik hun steeds weer,
leer mij al wat ik moet doen,
dat ik tot Hem wederkeer.

Verhaal Leg uit dat Mozes een oudere zus had die van hem hield en hem hielp toen hij nog een baby
was. Vertel nog een keer in het kort het verhaal van Mozes zoals u dat in Exodus 1:22–2:10
kunt vinden. Gebruik daarbij plaat 1-2, Mozes in het biezen kistje. Vertel vooral hoe Mirjam op
haar babybroertje lette.

• Hoe hielp Mirjam de baby Mozes?

Getuigenis Vertel hoe belangrijk u het vindt dat broers en zusjes van elkaar houden en elkaar helpen.
Geef, indien mogelijk, een voorbeeld hoe u en uw broers en zusters elkaar hielpen. Herinner
de kinderen eraan dat wij, als wij onze broers en zusters helpen, laten zien dat we van ze
houden. Vertel hoe dankbaar u onze hemelse Vader bent dat Hij ons in een gezin heeft
geplaatst.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Geef de kinderen een vel papier en potloden of viltstiften en laat ze een tekening maken
van hun broers en zusjes. Laat de kinderen om de beurt iets over hun tekening en over hun
broers en zusjes vertellen. Moedig de kinderen aan te vertellen wat zij graag met hun
broers en zusters doen.
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2. Zorg dat u van ieder kind een babyfoto heeft en laat de kinderen raden wie er op de foto
staat. Zorg ervoor dat u de foto’s onbeschadigd aan de ouders teruggeeft. Herinner de
kinderen met oudere broers en zusters eraan dat die ook voor ze gezorgd hebben toen ze
nog een baby waren.

3. Zing het liedje ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129) of zeg de woorden ervan op. Maak
zinnetjes als: ‘Baby wiegen is leuk’ of ‘Mijn zusje helpen is leuk’. Verzin gebaren die bij de
woorden passen.

4. Zing het eerste vers van het liedje ‘And’ren helpen’ (Kinderliedjes, blz. 108) of zeg de
woorden op en vervang moeder door zusje of broertje, of zing het tweede vers van
‘Een gelukkig gezin’ (Kinderliedjes, blz 104).

5. Breng een foto mee van uw ouderlijk gezin en vertel de kinderen over uw broers en
zussen. U kunt een paar leuke ervaringen vertellen.

6. Gebruik voorwerpen zoals een babypop, een kleine mand of doos, een deken en een
sjaal om het verhaal over Mirjam en Mozes in het biezen kistje uit te beelden.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Stop een klein maar makkelijk te herkennen babyspeelgoedje in een zak of een grote sok.

Laat de kinderen om de beurt, zonder te kijken, voelen en raden wat het is.

2. Zing beide strofen van ‘Een gelukkig gezin’ (Kinderliedjes, blz. 104) of zeg de woorden op.
Ga tijdens het zingen met de kinderen in een kring staan en geef elkaar een hand. Loop in
het rond of maak andere passende bewegingen.

3. Laat de kinderen de gebaren nadoen terwijl u de woorden opzegt van het volgende
vingerspelletje:

Dit doet de baby:
klap, klap, klap, klap! (Klap in uw handen.)
Dit doet de baby:
kiekeboe, ik zie je! (Speel kiekeboe met uw handen.)
Dit doet de baby:
kruip, kruip, kruip, kruip (laat uw vingers in de lucht ‘lopen’).
Dit doet de baby:
Slaap, slaap, slaap, slaap (laat uw wang tegen uw gevouwen handen rusten).

4. Laat de kinderen de gebaren nadoen terwijl u het volgende doe-versje opzegt:

Kleine Mozes

Kleine Mozes heeft een bootje gekregen als bed (maak een dobberend bootje van uw
handen).

Zijn lieve zusje heeft in het geheim op hem gelet (gespreide vingers voor de ogen).

De prinses is gekomen (buig naar voren, alsof daar iets te zien is),
ze heeft Mozes eruit genomen (doe of u een baby oppakt).

Ze heeft gezegd: ‘Ik neem hem maar mee (houd een denkbeeldige baby in uw armen)
Ik bescherm hem dan is hij tevree.’

(Naar Fascinating Finger Fun, Eleanor Doan. © 1951. Gebruikt met toestemming.)



DOEL De kinderen liefde bijbrengen voor al hun familieleden.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Lucas 1:36–44, 56 aandachtig door.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-7, Een liefhebbend gezin; plaat 1-18, Johannes de Doper doopt Jezus

(Evangelieplaten 208); plaat 1-54, De Salt Lake-tempel (Evangelieplaten 502) 
of een plaat van de tempel die het dichtst bij u in de buurt is.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Zing: ‘Een gelukkig gezin’ (Kinderliedjes, blz. 104) met de kinderen.

’k Hou van moeder, zij van mij,
’k hou van vader ook daarbij;
Hij houdt van ons, ziet u maar;
wij zijn gelukkig met elkaar.

’k Hou van zusje, zij van mij,
’k hou van broertje ook daarbij;
hij houdt van ons, ziet u maar:
wij zijn gelukkig met elkaar.

Laat de kinderen vertellen wat zij de afgelopen week met hun familie hebben gedaan. Laat
ieder kind daarbij iemand uit zijn of haar familie noemen, zoals vader, moeder, broer en zus.

• Wie hoort er nog meer bij de familie?

Grootouders, tantes, ooms, en neven en nichten zijn ook belangrijke mensen in onze
familie

Laat plaat 1-7, Een liefhebbend gezin, zien.

• Waarom lijkt jouw familie op dit gezin?

• Waarom is dit gezin toch anders?

• Wie zijn de opa en oma op deze plaat?

Leg uit dat grootouders de ouders zijn van onze moeders en vaders. Wij hebben allemaal
grootouders, maar soms kennen we ze niet zo goed omdat ze al overleden zijn of heel ver
weg wonen.

• Wie kent zijn opa en oma?

• Wonen je opa en oma ver weg of dichtbij?

• Wat vind je leuk om samen met ze te doen?

Lied Zeg de woorden op van de eerste twee verzen van ‘Oma’ (Kinderliedjes, blz. 112) en maak
de bijpassende gebaren. Herhaal de activiteit eventueel met opa in plaats van oma in de
laatste regel van ieder vers.

Les
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Je geeft me een kusje als je me ziet (leg uw vingers tegen uw lippen en trek ze weer weg)
en lacht ook nog vriend’lijk daarbij (glimlach).
Ik wou dat ieder kind ter wereld (maak met de armen een alomvattend gebaar)
een oma had zoals jij.

We lezen en zingen samen zo blij (leg de handen tegen elkaar als een boek).
Je zegt dat je houdt van mij (omarm uzelf).
Ik wou dat ieder kind ter wereld (maak met de armen een alomvattend gebaar)
een oma had zoals jij.

• Wie horen nog meer bij je familie? (Tantes, ooms en neven en nichten.)

Leg in het kort uit wat de verschillende familierelaties inhouden (bijvoorbeeld: je oom is
de broer van je vader of moeder). Laat de kinderen iets over hun tantes, ooms en neven
en nichten vertellen.

Verhaal Laat de bijbel zien en herinner de kinderen eraan dat we in dit boek over Jezus’ leven kunnen
lezen. Zoek Lucas 1:36–44, 56 op en leg uit dat Maria, voordat Jezus werd geboren, op bezoek
ging bij haar nicht Elisabet, die ook in verwachting was. Elisabets baby werd Johannes
genoemd. Johannes was de neef van Jezus en zijn vriend. Toen Johannes en Jezus
opgroeiden, heeft Jezus Zich door Johannes laten dopen. Laat plaat 1-18, Johannes doopt
Jezus, zien en laat de kinderen aanwijzen wie Jezus en wie Johannes is.

Familieleden zijn goede vrienden

Leg uit dat al onze familieleden goede vrienden van ons kunnen zijn. Als u een familielid heeft
met wie u een hechte band heeft, vertel de kinderen dan wat u voor deze persoon voelt.

• Waarom vind je het leuk om met je familieleden samen te zijn?

Lied Zing ‘Een gelukkig gezin’ (Kinderliedjes, blz. 104). Maak deze keer ook verzen voor tantes,
ooms, neven, nichten en grootouders.

• Wat kun je samen met je tantes, ooms, neven, nichten en grootouders doen?

Vertel de kinderen over een familiereünie of een andere bijzondere gelegenheid waarbij uw
familie bij elkaar was. Laat de kinderen vertellen over familiefeestjes die zij zich kunnen
herinneren of andere gelegenheden waarbij hun familie bij elkaar was.

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus Christus wilden dat wij voor eeuwig met onze
familie samen zouden zijn. Laat plaat 1-54, De Salt Lake-tempel, of een plaat van de
dichtstbijzijnde tempel zien. Leg uit dat wij, als wij in de tempel trouwen en rechtvaardig
leven, voor eeuwig met onze familieleden samen kunnen zijn.

Getuigenis Vertel de kinderen hoeveel u van uw familie houdt. Benadruk dat onze familie een zegen voor
ons is. Spoor de kinderen aan om liefdevol en vriendelijk te zijn tegen familieleden.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, een van de grootouders of iemand
in uw wijk die grootouder is, in uw klas uit. Vraag de gast te vertellen hoeveel hij of zij van
zijn of haar kleinkinderen houdt. (U kunt ook een tante, oom, neef of nicht uitnodigen om te
praten over hun liefde voor familieleden.)

2. Breng een of meer foto’s van uw familie mee, vooral die waar grootouders, tantes, ooms,
neven of nichten op staan. Laat de kinderen kijken of zij iemand op de foto herkennen
(bijvoorbeeld uw echtgenoot of kinderen). Vertel de kinderen iets over de andere personen
op de foto.

3. Geef ieder kind een naambordje met daarop woorden als ‘Moeder’, ‘Vader’, ‘Broer’, ‘Zus’,
‘Oma’, ‘Opa’, ‘Oom’, ‘Tante’, ‘Neef’ of ‘Nicht’. (Als u een grote klas heeft, zult u misschien
meer kinderen hetzelfde naambordje moeten geven.) Laat de kinderen naar voren komen
als u zegt wat er op hun bordje staat. Leg uit dat een familie belangrijk is en dat het de
bedoeling is dat ze bij elkaar zijn. Laat de kinderen in een kring gaan staan en elkaar een
hand geven. Laat ze, terwijl zij elkaar een hand geven, verschillende bewegingen maken,
zoals met hun armen zwaaien, in de kring lopen, of laat ze het liedje ‘Een gelukkig gezin’
(Kinderliedjes, blz. 104) zingen.
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4. Laat ieder kind een tekening maken van zijn of haar opa of oma of andere familieleden.
Schrijf boven de tekening Mijn opa of Mijn oma of welk ander familielid het kind heeft
getekend.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Maak een doos of een zak met een hart erop dat liefde voorstelt. Knip eenvoudige plaatjes

of tekeningen uit die naaste of verre familieleden voorstellen. Vraag de kinderen: ‘Wie
houdt er van jou?’ Stop, als de kinderen een antwoord hebben gegeven, het juiste plaatje
in de doos of zak. Houd de zak, als alle plaatjes erin zitten, omhoog en zeg: ‘Al deze
mensen houden heel veel van jullie’.

2. Leg knipplaten van familieleden (zie activiteit 1 hierboven) op de tafel of op de grond. Laat
de kinderen hun ogen dichtdoen of zich omdraaien en neem dan een van de knipplaten
weg. Laat de kinderen raden wie er ontbreekt. Herhaal dit zo vaak als u wilt. Leg alle
knipplaten terug en vertel dat onze hemelse Vader wil dat families eens weer bij Hem
terugkomen en dat niemand mag ontbreken.

3. Zing ‘And’ren helpen’ (Kinderliedjes, blz. 108) en gebruik de familieaanduidingen van
verre familieleden in plaats van moeder. Laat de kinderen uitbeelden wat zij kunnen doen
om die familieleden te helpen.
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DOEL Ieder kind laten begrijpen dat de tempel een heilige plaats is, waar gezinsleden voor eeuwig
aan elkaar verzegeld kunnen worden, en ieder kind aanmoedigen zich voor te bereiden om
naar de tempel te gaan.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Leer en Verbonden 97:15–17 en 124:37–41 aandachtig door. Zie ook
Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 36.

2. Benodigde materialen:
a. Een Leer en Verbonden.
b. Plaat 1-5, Een gezin met een baby; plaat 1-7, Een liefhebbende familie; plaat 1-54,

De Salt Lake-tempel (Evangelieplaten 502); bij het distributiecentrum zijn ook platen
van andere tempels beschikbaar.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat plaat 1-54 (De Salt Lake-tempel) zien en, indien beschikbaar, ook platen van andere
tempels, waaronder de dichtsbijzinde tempel. Laat de kinderen vertellen wat zij over tempels
weten.

• Hebben jullie wel eens een tempel gezien?

• Waar denk je aan als je een tempel ziet?

Bespreek hoe mooi de tempels zijn, maak de kinderen attent op de torenspitsen, de ramen en
de deuren. Leg uit dat op de buitenmuur van iedere tempel de woorden Het huis des Heren
staan. Leden van de kerk gaan naar de tempel om daar meer te weten te komen over onze
hemelse Vader en Jezus en hun liefde voor ons.

Activiteit Laat de kinderen hun handen boven hun hoofd doen en een spits van een van de tempel-
torens maken. Laat ze rechtop staan, zich helemaal uitrekken en doen alsof zij een mooie
tempel zijn. Laat ze dan rustig gaan zitten.

De tempel is een heilige plaats

Leg uit dat de tempel een heilige plaats is (zie LV 97:15–17). Laat de kinderen het woord heilig
herhalen. Dat betekent dat de tempel een heel bijzondere plaats is, waar alles ons aan onze
hemelse Vader en Jezus doet denken.

Vertel de kinderen dat ze, als ze de geboden van onze hemelse Vader naleven, later naar
de tempel kunnen. Leg uit dat wij in de tempel bijzondere dingen aan onze hemelse Vader
beloven om zijn geboden te onderhouden. We kunnen in de tempel ook trouwen en we
kunnen ons laten dopen voor mensen die zelf niet gedoopt zijn toen zij op aarde leefden.

Laat de kinderen drie vingers ophouden en herhalen wat zij in de tempel kunnen doen als
ze ouder zijn:

‘In de tempel kan ik onze hemelse Vader bijzondere dingen beloven.’

‘In de tempel kan ik trouwen.’

‘In de tempel kan ik mij voor anderen laten dopen.’

Lied Laat de kinderen staande het eerste gedeelte van ‘Ik kijk graag naar de tempel’
(Kinderliedjes, blz. 99) zingen of de tekst ervan opzeggen, en laat daarbij de volgende
gebaren maken:

Het gezin kan voor 
eeuwig samen zijn

Les
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Ik kijk graag naar de tempel (verstrengel de vingers met de wijsvingers omhoog)
eens zal ik er ook zijn (ga zitten),
hoe mooi zal ’t zijn daarbinnen (kijk verwonderd in het rond),
dan voel ik mij heel fijn (leg uw hand op uw hart).

(© Janice Kapp Perry. Gebruikt met toestemming.)

Leg uit dat we in de tempel witte kleding dragen omdat het een heilige plaats is. De kleding
herinnert ons eraan dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij schoon en rein zijn en
altijd het goede kiezen.

• Welke kleur hebben je kleren vandaag?

• Welke kleur zullen je kleren in de tempel hebben?

Leg uit dat wij eerbiedig zijn in de tempel omdat het zo’n heilige plaats is. We fluisteren of
praten zachtjes. Laat de kinderen fluisteren: ‘Ik hou van onze hemelse Vader en van Jezus’.
Leg uit dat we ons gelukkig en vredig kunnen voelen in de tempel omdat we voelen dat we
dicht bij onze hemelse Vader en Jezus zijn.

Verhaal Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal van president Lorenzo Snow:

Lorenzo Snow wist dat hij spoedig de profeet van de kerk zou worden. Hij ging naar de
tempel, deed zijn witte kleding aan en knielde neer in een aparte kamer om te bidden. Hij
wilde dat onze hemelse Vader hem zou vertellen hoe hij de kerk moest leiden. Hij bad en
bad maar kreeg geen antwoord. Toen president Snow de kamer verliet waar hij had gebeden,
verscheen Jezus aan hem. Jezus droeg een prachtig wit gewaad en zag er zo helder en
schitterend uit dat president Snow nauwelijks naar Hem kon kijken. Het leek alsof Jezus op
puur goud stond. Jezus vertelde president Snow wat hij wilde weten (zie LeRoi C. Snow,
“An Experience of My Father’s”, Improvement Era, sept. 1933, blz. 677).

• Waarom denken jullie dat president Snow om te bidden naar de tempel en niet ergens
anders heenging? (Omdat hij zich in de tempel dichter bij onze hemelse Vader en Jezus
voelde.)

Door de tempel kan een gezin voor altijd bij elkaar zijn

Laat plaat 1-5, Gezin met baby, en plaat 1-7, Een liefhebbend gezin, zien. Leg uit dat een
gezin door de tempel voor altijd bij elkaar kan zijn. Als een man en een vrouw in de tempel
trouwen en de geboden gehoorzamen, hebben ze de belofte van onze hemelse Vader dat ze
voor eeuwig bij elkaar en bij hun kinderen kunnen zijn. Wij noemen dit verzegeld worden als
gezin.

• Wie horen er bij jullie gezin?

• Hoe voel je je als je met de andere gezinsleden samen bent?

• Hoe kan een gezin voor eeuwig bij elkaar zijn?

Verzeker de kinderen ervan dat onze hemelse Vader en Jezus van ieder gezin houden en
willen dat de leden van ieder gezin voor eeuwig aan elkaar verzegeld worden. Leg uit dat
gezinnen die niet in de tempel aan elkaar verzegeld zijn, zich daarop kunnen voorbereiden
door de geboden van onze hemelse Vader te gehoorzamen. Zij kunnen naar de tempel gaan
om verzegeld te worden.

Lied Zing ‘Ons gezin kan eeuwig zijn’ (Kinderliedjes, blz. 98).

Ik kan me voorbereiden om naar de tempel te gaan

Herinner de kinderen eraan dat iedereen die de geboden van onze hemelse Vader gehoor-
zaamt, naar de tempel kan gaan. Laat de tekeningen zien die aan het eind van de les staan.
Bespreek met de kinderen welke geboden door de tekeningen worden uitgebeeld. Leg
uit dat de kinderen als ze deze geboden gehoorzamen, waardig zullen zijn om later naar de
tempel te gaan.

• Bidden.

• Je ouders gehoorzamen.

• Elkaar liefhebben.
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• Naar de kerk gaan.

• Tiende betalen.

• Gezond voedsel eten (het woord van wijsheid gehoorzamen).

• Eerlijk zijn.

Getuigenis Vertel hoe u het vindt dat gezinnen voor eeuwig bij elkaar kunnen zijn en wat uw gevoelens
zijn over de tempel. Herinner de kinderen eraan dat gehoorzaamheid aan hun ouders en aan
de geboden van onze hemelse Vader twee belangrijke manieren zijn om je op de tempel
voor te bereiden.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat de kinderen inzien dat ‘voor altijd’ een hele lange tijd is. U kunt uitleggen dat het een
langere tijd is dan de tijd die zij nog moeten wachten voordat ze jarig zijn of voordat het
weer vakantie is; het is langer dan de tijd dat de oudste persoon die zij kennen op aarde
heeft geleefd. Leg uit dat ‘voor altijd’ betekent dat er nooit een eind aan komt.

Doe samen met de kinderen de gebaren bij het volgende doe-versje:

Hoe lang is voor altijd?

Hoe lang is voor altijd? (Wijs naar uw hoofd, alsof u denkt.)
Het is langer dan een jaar (doe uw vuist onder uw kin, laat uw elleboog op de andere hand
rusten).
Het is langer dan de tijd (doe de andere vuist onder uw kin, laat uw elleboog op uw hand
rusten)
Waarna je weer kunt zeggen: ‘Kerst is daar’.
Hoe lang is voor altijd? (Wijs naar uw hoofd, alsof u denkt.)
Het is niet te lang om samen te zijn
met een familie die van je houdt,
want dan is het voor altijd fijn.

2. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, de ouders van een van de kinderen
uit om te komen vertellen hoe belangrijk zij het vinden dat zij in de tempel aan elkaar
verzegeld konden worden.

3. Maak voor ieder kind een kopie van de tekeningen die aan het eind van de les zijn
afgedrukt en laat die kleuren.

4. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, een gezin uit uw wijk uit dat
kortgeleden naar de tempel is geweest om daar verzegeld te worden. Laat iets over die
gebeurtenis vertellen.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Doe met de kinderen de gebaren bij het volgende doe-versje:

Ik ben een helper

Nu ik al groot ben (ga op uw tenen staan en steek uw armen in de lucht),
wil ik een helper zijn.
Een helper voor vader (steek een vinger op)
zo vriend’lijk en goed.
Ik doe voor mijn moeder (steek de tweede vinger op)
het werk dat gebeuren moet.
Een helper voor broer (steek de derde vinger op)
en ook voor zus (steek de vierde vinger op).
Voor al mijn vriendjes (houdt de duim op),
voor iedereen dus.
Gods helper wil ik ook altijd zijn (vouw uw armen).
Ik ben lief voor anderen zoals Hij voor mij.
Ik wil een hulp zijn voor iedereen (doe uw armen wijd open)
want ik ben groot en doe het alleen (ga op uw tenen staan en steek uw armen in de lucht).
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2. Doe met de kinderen het volgende doe-versje terwijl u de tekst opzegt. Herhaal het zo
vaak als u wilt.

Ga in een kring staan en geef elkaar een hand. Houd gedurende de hele activiteit elkaars
hand vast.

Wij woonden allemaal bij onze hemelse Vader (kom dicht naar elkaar toe, de handen naar
het midden van de kring).
Hij stuurde ons naar de aarde om daar te wonen (maak de kring heel groot).
Hij gaf ons een gezin waar ze van ons houden en ons dingen leren (kom weer dicht naar
elkaar toe).
Onze huisgenoten helpen ons om naar Hem terug te keren (maak de kring weer groot).

3. Zorg dat u voor ieder kind een kleurplaat heeft van een tempel.

Les 26



Ik kan me voorbereiden om naar
de tempel te gaan

Bidden

Van elkaar houden

Je ouders gehoorzamen

Tiende betalen

Eerlijk zijn

Naar de kerk gaan

Gezond voedsel eten



DOEL Ieder kind laten begrijpen dat gezinsleden dicht bij onze hemelse Vader en bij elkaar blijven
door regelmatig gezinsgebed te houden.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Alma 34:19–27 en 3 Nephi 18:17–21 aandachtig door. Zie ook Evangelie-
beginselen (31110 120), hoofdstuk 8.

2. Benodigdheden:
a. Een Boek van Mormon.
b. Knipplaat 1-26, Vader; knipplaat 1-27, Moeder; knipplaat 1-28, Klein meisje; 

knipplaat 1-29, Jongeman van zendingsleeftijd.
c. Plaat 1-10, Gezinsgebed; plaat 1-15, Zegen over voedsel vragen; plaat 1-44, 

Jezus onderwijst op het westelijk halfrond (Evangelieplaten 316).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag de kinderen wat zij zoal met hun familie doen. Geef ieder kind de kans iets te zeggen.
Laat vervolgens plaat 1-10, Het gezinsgebed, zien.

• Wat is dit gezin aan het doen?

Leg uit dat wij doen wat onze hemelse Vader en Jezus willen als we bidden met het hele
gezin. Bidden als gezin wordt gezinsgebed genoemd.

Onze hemelse Vader en Jezus Christus willen dat wij gezinsgebed houden

Verhaal Laat plaat 1-44, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond, zien. Vertel hoe Jezus Christus de
Nephieten bezocht en zei dat ze moesten bidden (zie 3 Nephi 18:17–21). Laat de kinderen het
Boek van Mormon zien en lees 3 Nephi 18:21 voor. Laat de kinderen inzien dat Jezus wil dat
wij als gezin bidden. Net zoals de Nephitische kinderen gezegend werden door hun
gezinsgebed, kunnen wij ook gezegend worden als we gezinsgebed houden.

Wij kunnen iedere dag gezinsgebed houden

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij iedere ochtend en avond gezinsgebed
houden. Meestal wijst de vader of iemand anders die het gezinshoofd is, iemand aan 
om het gebed uit te spreken. Ieder gezinslid kan het gezinsgebed uitspreken.

• Wanneer moeten wij met onze gezinsleden samen bidden?

• Wie kan het gezinsgebed uitspreken?

Lied Zing of zeg de woorden op van het lied ‘Gezinsgebed’ (Kinderliedjes, blz. 101).

Laten wij nu samen knielen
voor ons gezinsgebed,
en onze Vader danken
voor zijn zegen en zijn wet.

• Waarom houden we gezinsgebed?

Leg uit dat wij in een gezinsgebed ongeveer hetzelfde zeggen als in ons persoonlijk gebed ’s
ochtends en ’s avonds. Maar in een gezinsgebed spreken we ook over de zaken die het hele
gezin aangaan en niet alleen onszelf.

Les
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• Wat zeggen we aan het begin van een gebed?

• Wat zeggen we aan het eind van een gebed?

• Wat moet iedereen doen als er gebeden wordt?

Leg uit dat ‘Amen’ aan het eind van het gebed betekent dat we het eens zijn met wat in het
gebed is gezegd.

Laat plaat 1-15, Zegen over het voedsel vragen, zien. Leg uit dat het ook een gezinsgebed is
als we een zegen vragen over het voedsel.

• Wat zeggen we als we een zegen over het voedsel vragen? (We bedanken onze hemelse
Vader voor het voedsel en vragen Hem het te zegenen.)

• Wie kunnen onze hemelse Vader vragen om een zegen over het voedsel?

Wij ontvangen veel zegeningen door het gezinsgebed

Verhaal Vertel, met behulp van knipplaten 1-26 tot en met 1-29, hoe een gezin bad voor een familielid
dat op zending was. U kunt de volgende ideeën gebruiken.

Catherine was een klein meisje. Ze hield van haar familie en wist dat zij ook van haar hielden.
Soms vertelde haar grote broer Paul haar verhalen uit de Bijbel of het Boek van Mormon.
Paul bestudeerde deze boeken omdat hij op zending wilde gaan en andere mensen over het
evangelie wilde vertellen.

Op een dag kreeg Paul een brief. Toen hij de brief opende, was hij erg opgewonden. ‘Ik ga op
zending!’, zei hij. Een paar weken later was Paul klaar om te gaan. Voordat hij wegging,
knielde het gezin neer om gezinsgebed te houden. Catherines vader bedankte onze hemelse
Vader voor de vele zegeningen die hun gezin had ontvangen, en dat Paul op zending kon
gaan. Hij vroeg onze hemelse Vader om Paul te zegenen, hem te beschermen en hem te
helpen een goede zendeling te zijn. Catherine werd helemaal blij van binnen door het gebed.
Ze wist dat onze hemelse Vader Paul zou helpen op zijn zending. Toen Paul op zending was,
baden Catherine en haar familieleden iedere dag voor hem.

Leg uit dat een gezin kan bidden voor iemand die ziek is, of om hulp bij een probleem waar
het gezin mee worstelt, voor een zendeling die de hulp van onze hemelse Vader nodig heeft
en om veel andere redenen. We kunnen over alles bidden wat belangrijk voor ons is. Gebruik
Alma 34:19–27 om de kinderen uit te leggen waar we voor kunnen bidden.

Lees 3 Nephi 18:21 voor. Wijs de kinderen erop dat Jezus heeft beloofd dat wij gezegend
worden als we gezinsgebed houden.

Getuigenis Geef uw getuigenis van het gezinsgebed. Misschien wilt u iets vertellen over een gebeurtenis
waarbij uw gezin door het gezinsgebed versterkt is.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Het gezin

Dit is mijn moeder, zo lief en zacht (steek de duim op).
Dit is mijn vader, die vrolijk lacht (steek de wijsvinger op).
Dit is mijn broer, hij is al groot (steek de middelvinger op).
Dit is mijn zus, haar jurkje is rood (steek de ringvinger op).
Ik ben de kleinste, nu opgelet (steek de pink op).
Ons gezin knielt voor het gezinsgebed (maak een vuist).

2. Werp een van de kinderen een zacht voorwerp, bijvoorbeeld een bonenzakje of een bal
toe. Vraag, nadat het kind het voorwerp heeft gevangen, waarvoor hij of zij onze hemelse
Vader in het gezinsgebed kan bedanken. Als ieder kind een beurt heeft gehad herhaalt u
dit, maar nu laat u de kinderen iets bedenken waarom zij onze hemelse Vader kunnen
vragen in het gezinsgebed.

3. Geef ieder kind een velletje papier en kleurpotloden. Laat de kinderen een tekening maken
van hun gezin terwijl ze samen bidden. Schrijf boven iedere tekening: Ik ben blij als wij
gezinsgebed houden.
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VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zeg het volgende vers regel voor regel voor:

Ik hou van mijn hemelse Vader.
Bidden brengt mij nader
tot Hem, mijn allerbeste Vriend.
Hij heeft mijn trouw beslist verdiend,
dus bid ik vaak tot Hem
en luister dan aandachtig naar zijn stem.

2. Vertel een verhaal van een gezin dat gezinsgebed houdt en daardoor de nodige hulp
krijgt. Bijvoorbeeld: het gezin kan verdwaald zijn en dan de weg weer vinden; het gezin
heeft iets verloren en vindt het terug; of iemand in het gezin is ziek en wordt dan weer
beter. Wijs erop dat het gezin niet moet vergeten om samen onze hemelse Vader te
bedanken als zij hulp gekregen hebben. Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse
Vader blij is als wij Hem bedanken voor de zegeningen die Hij ons geeft.

3. Zing ‘Onze Vader danken wij’ (Kinderliedjes, blz. 15) of zeg de woorden ervan op.

Les 27



DOEL Bij ieder kind het verlangen versterken om onze hemelse Vader en Jezus Christus te
gehoorzamen en om zijn ouders te gehoorzamen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Daniël 3; Johannes 14:15; Efeziërs 6:1 aandachtig door. Zie ook
Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 35.

2. Benodigdheden:
a. De Schriften.
b. Plaat 1-5, Gezin met een baby; plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal; 

plaat 1-9, Het ochtendgebed; plaat 1-46, Een bloemetje voor moeder; plaat 1-55, 
De bergrede (Evangelieplaten 212); plaat 1-56, Drie mannen in de brandende oven
(Evangelieplaten 116).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag de kinderen vriendelijk te doen wat u zegt, zoals opstaan, zich omdraaien, zich
uitrekken, hun tenen aanraken en gaan zitten. Bedank ze dat ze gedaan hebben wat u vroeg.
Leg uit dat ze gehoorzaam zijn geweest. Ze hebben uw aanwijzingen opgevolgd.

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij onze ouders gehoorzamen

Laat plaat 1-5, Gezin met een baby, zien.

• Wat zie je op deze plaat?

Wijs naar de baby op de plaat en bespreek dat we allemaal als baby op de aarde zijn
gekomen. Herinner de kinderen eraan dat baby’s, omdat ze zo klein en hulpeloos zijn, iemand
nodig hebben die ouder en groter is om voor ze te zorgen.

• Wie zorgde er voor jullie toen jullie nog een baby waren?

• Wie zorgt er nu voor jullie?

Leg de kinderen uit dat de mensen die voor ze zorgen, bijvoorbeeld hun ouders en andere
familieleden, van ze houden en graag willen dat ze veilig en gelukkig zijn.

• Wat mag je van je ouders niet doen?

Praat over dingen die gevaarlijk zijn voor kinderen of waardoor ze ongelukkig worden,
zoals midden op straat spelen, een hete verwarming aanraken, een scherp mes oppakken,
een steile heuvel afrennen of ruzie maken met hun broers en zussen.

• Waarom willen je ouders niet dat je dat doet?

• Waarom moet je je ouders gehoorzamen?

Bespreek wat kinderen wel mogen doen, zoals met hun speelgoed spelen, met hun ouders
ergens naar toe gaan, en aardig zijn voor hun broertjes en zusjes.

• Waarom mag je dat wel van je ouders?

Leg uit dat onze ouders van ons houden en willen dat we doen wat goed voor ons is en ons
gelukkig maakt.

Activiteit Laat de kinderen opstaan en doe de gebaren bij het volgende doe-versje voor:

Mijn benen willen graag rennen (maak looppas op de plaats),
mijn handen spelen wel (beweeg de handen),
maar als mama (of papa] zegt: ‘Kom’ (wenk met de hand)
dan gehoorzaam ik snel.

Ik kan gehoorzaam zijnLes
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• Hoe voel je je als je gehoorzaam bent en komt als je ouders je roepen?

• Hoe voel je je wanneer je niet gehoorzaamt?

Leg uit dat we, als wij onze ouders gehoorzamen, ons gelukkig kunnen voelen. Onze ouders
zijn ook gelukkig als wij gehoorzaam zijn.

Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij onze ouders gehoorzamen.
Lees Efeziërs 6:1 voor en leg het uit.

Lied Zing beide verzen van het lied ‘Moeder, ik heb je lief’ (Kinderliedjes, blz. 107) of zeg ze op.

Moeder, o moeder, ’k ben zo gelukkig
dat God de Vader mij jou toevertrouwt.
’k Ben zo gelukkig in je nabijheid,
hoor je zacht zingen dat jij van mij houdt.
Moeder, o moeder, ik heb je zo lief.
Moeder, o moeder, ’k heb je zo lief,
wil je graag helpen zoveel als ik kan.
’k Wil je graag eren, alles proberen,
dat ik je vrolijk en blij maken kan.
Moeder, o moeder, ik heb je zo lief.

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij de geboden gehoorzamen

Laat plaat 1-55, De bergrede, zien.

• Wie zie je op deze plaat?

Leg uit dat Jezus, toen Hij op aarde was, de mensen leerde wat de wil van onze hemelse
Vader was. Dat noemen we de geboden. Houd de Schriften omhoog. Vertel de kinderen dat
de geboden in de Schriften staan.

Activiteit Doe de Bijbel open en lees Johannes 14:15 voor. Vertel dat Jezus dit gezegd heeft. Leg uit dat
bewaren gehoorzamen betekent. Laat de kinderen deze tekst een paar keer herhalen.

• Noem een paar geboden waarvan onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij ze
gehoorzamen.

Bespreek met behulp van de volgende platen een aantal geboden die de kinderen kunnen
onderhouden:

Plaat 1-5, Gezin met een baby – je familie liefhebben.
Plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal – kerkvergaderingen bezoeken.
Plaat 1-9, Het ochtendgebed – tot onze hemelse Vader bidden.
Plaat 1-46, Een bloemetje voor moeder – aardig zijn voor anderen.

• Wat doet onze hemelse Vader wanneer wij zijn geboden gehoorzamen?

Onze hemelse Vader zegent ons als wij gehoorzaam zijn

Verhaal Vertel in het kort het verhaal van Sadrak, Mesak en Abednego zoals u dat in Daniël 3 kunt
vinden. Laat daarbij op een geschikt moment plaat 1-56, De drie mannen in de brandende
oven, zien. Leg uit dat een van de geboden van onze hemelse Vader is, dat wij alleen tot Hem
mogen bidden. Wij bidden niet tot andere mensen of beelden. Leg uit dat Sadrak, Mesak
en Abednego de geboden van onze hemelse Vader kenden en wilden gehoorzamen. Onze
hemelse Vader beschermde die mannen tegen het vuur omdat zij Hem gehoorzaamden.
Zij verbrandden niet.

• Waarom verbrandden Sadrak, Mesak en Abednego niet?

• Hoe denk je dat Sadrak, Mesak en Abednego zich voelden toen onze hemelse Vader ze
tegen het vuur beschermde?

Getuigenis Vertel hoe belangrijk u het vindt om onze ouders, onze hemelse Vader en Jezus te
gehoorzamen. Vertel de kinderen dat je je gelukkig voelt als je de geboden naleeft.
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AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zing of zeg de woorden op van het eerste vers van ‘Wees gehoorzaam aan de geboden’
(Lofzang 197) of het tweede vers van ‘Ik heb twee kleine handjes’ (Kinderliedjes, blz. 126).

2. Laat de kinderen om de beurt een opdracht aan de klas geven, zoals ‘ga staan’ en ‘leg je
handen op je hoofd’. Laat de andere kinderen de instructies opvolgen.

3. Gebruik het aquarium uit les 11 en maak papieren vissen met eenvoudige instructies erop
zoals ‘Doe je armen over elkaar’, ‘Zeg na: Jezus zei: “Wie mij liefheeft, onderhoudt mijn
geboden”’, ‘Loop rustig door de klas’, ‘Glimlach tegen de andere kinderen’ en ‘Zing met de
klas “Ik ben een kind van God”’. Geef ieder kind een beurt om een papieren vis te vangen
en de instructie op de vis op te volgen.

4. Neem het verhaal van Noach nog eens door en benadruk dat Noach en zijn gezin van de
zondvloed gered werden omdat zij de geboden gehoorzaamden.

5. Geef ieder kind een velletje papier waarop u een blij gezicht heeft getekend. Schrijf
erboven Ik ben gelukkig als ik gehoorzaam ben. Laat de kinderen de gezichten kleuren.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Doe de bewegingen bij het volgende doe-versje voor:

Drukke kleine vingers (houd een vuist op)
Wie helpt ons gehoorzamen?
‘Ik.’ ‘Ik.’ ‘Ik.’ ‘Ik.’ ‘Ik.’ (strek een vinger bij iedere ‘ik’ totdat ze alle gestrekt zijn)
Zeggen de kleine vingers tezamen.

2. Breng verschillende voorwerpen mee die bescherming bieden, zoals schoenen, hoeden
en handschoenen. Vraag de kinderen wat voor bescherming ieder voorwerp biedt
(bijvoorbeeld: schoenen beschermen onze voeten; hoeden beschermen ons hoofd tegen
koude en onze ogen tegen de zon). Vertel de kinderen dat wij ook beschermd worden als
wij onze ouders gehoorzamen. Bespreek een paar gedragsregels en waarom die ons
beschermen.

3. Laat de kinderen zien hoe u uw vingers kunt bewegen. Laat de kinderen hun handen
ophouden, hun vingers bewegen en hun handen open en dicht doen. Leg uit dat wij onze
eigen handen en vingers kunnen bewegen maar niet die van iemand anders. Leg uit dat
wij ervoor kunnen zorgen dat onze handen ons gehoorzamen als iemand ons iets vraagt.
Als we dat doen, voelen we ons gelukkig.

4. Doe de gebaren bij het volgende doe-versje voor terwijl u het opzegt:

Ik hou van mijn handen
Ik hou van mijn handen. God gaf mij er twee (houd de handen voor u uit en bekijk ze).
Ik werk en ik help, dat kan ik daarmee (stof af, roer deeg, was de vaat, enzovoort).
Ik klap heel hard en ik vouw ze heel stil (klap, vouw).
Ze kunnen veel goeds doen, als ik dat wil.



DOEL Ieder kind laten begrijpen dat we, als we iets doen wat verkeerd is, kunnen zeggen dat het
ons spijt en dat we kunnen proberen onze fout te herstellen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Mosiah 27:8–37 aandachtig door.

2. Benodigdheden:
a. Een Boek van Mormon.
b. Een kleine stukje speelgoed dat in een broekzak past.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Doe, terwijl de kinderen de klas binnenkomen, expres een paar dingen verkeerd. U kunt –

• Iets op de grond laten vallen.

• Een stoel achterstevoren neerzetten.

• Een plaat ondersteboven ophangen.

• Iets op het bord of op een stuk papier schrijven en het dan uitvegen of doorkrassen.

Zeg na iedere vergissing: ‘Het spijt me, dat was een vergissing’. Herstel die vergissing dan.

Vraag de kinderen of de vergissingen die u heeft gemaakt hen zijn opgevallen. Wijs erop dat
iedereen vergissingen maakt.

Soms doen we iets verkeerd

Leg uit dat we, als we opgroeien en leren het goede te kiezen, soms verkeerde keuzen doen.
Dat zijn niet altijd zulke kleine vergissingen als een plaat ondersteboven ophangen; soms
doen we iets wat verkeerd is, iets wat onze hemelse Vader, Jezus en onze ouders niet willen.
Door verkeerde keuzen kunnen we onszelf en andere mensen ongelukkig maken.

Verhaal Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden na en maak daarbij gebruik van een klein
speelgoedje:

Theo en Martin hadden veel plezier toen ze bij Martin thuis aan het spelen waren. Theo vond
Martins speelgoed erg leuk en wilde dat hij ook zulk leuk speelgoed had. Hij besloot om wat
speelgoed van Martin te lenen en stopte het in zijn broekzak zonder het aan Martin te vragen.

Toen Theo thuis met het speelgoed speelde, was het lang zo leuk niet meer. Zijn moeder
vroeg hem waarom hij zo verdrietig was. Theo vertelde zijn moeder dat hij Martins speelgoed
geleend had zonder het te vragen en dat hij zich er nu heel naar bij voelde.

Theo’s moeder vertelde hem dat het verkeerd was om iets van iemand anders mee te nemen.
Ze vroeg Theo hoe hij zijn verkeerde beslissing goed zou kunnen maken. Theo wilde het
speelgoed terugbrengen, maar hij was bang dat Martin kwaad op hem zou zijn. Theo’s
moeder zei dat het toch beter was om het speelgoed terug te brengen. Ze zei ook dat hij
tegen Martin kon zeggen dat het hem speet. Daardoor zou hij het vervelende gevoel dat
hij door zijn verkeerde keuze had gekregen, kwijtraken.

Theo bracht het speelgoed terug naar Martin. Hij zei dat het hem speet dat hij het speelgoed
had meegenomen zonder het eerst te vragen en dat hij het nooit meer zou doen. Martin was
blij dat Theo het speelgoed terugbracht. Theo was blij dat hij de waarheid had verteld en alles
goed kon maken (‘Travis Repents’, Friend, mrt. 1987, blz. 40–41).
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• Wat deed Theo verkeerd?

• Hoe voelde Theo zich toen hij Martins speelgoed meenam?

Leg uit dat we ons naar voelen als we iets verkeerds doen. Zo laat onze hemelse Vader ons
weten dat we iets verkeerds hebben gedaan.

• Wat deed Theo om dat nare gevoel kwijt te raken?

• Hoe voelde Theo zich toen hij Martins speelgoed terugbracht en zei dat het hem speet?

We moeten zeggen dat het ons spijt

• Hoe voel je je als je iets verkeerds doet?

• Wat kun je doen om van dat nare gevoel af te komen?

Vertel de kinderen dat we, als we weten dat we iets verkeerd hebben gedaan, dat moeten
toegeven. Dan moeten we zeggen: ‘Het spijt me’. We moeten ook proberen goed te maken
wat we verkeerd hebben gedaan en beloven het nooit meer te doen.

Activiteit Zeg samen met de kinderen staande het volgende activiteitenversje op:

Als ik iets verkeerds doe (beweeg de vinger vermanend heen en weer)
zeg ik: ‘Het spijt me zo zeer.’
Ik voel me ongelukkig (duw uw mondhoeken met uw vinger naar beneden)
om wat ik deed deze keer.

Ik zal proberen het beter te doen (plaats uw handen op uw heup en knik ja)
uit alle macht
ik zal weer blij zijn (glimlach)
als ik doe wat onze hemelse Vader verwacht (armen over elkaar en knik ja).

We moeten ons best doen om onze fouten goed te maken

Verhaal Laat de kinderen het Boek van Mormon zien. Vertel dat in het Boek van Mormon een verhaal
staat over een man die verkeerde keuzen had gedaan. Sla het Boek van Mormon open en
vertel het verhaal van Alma (zie Mosiah 27:8 –37). Leg uit dat Alma niet naar zijn vader wilde
luisteren. Hij gehoorzaamde onze hemelse Vader en Jezus niet. Hij deed veel verkeerd. Hij
vertelde de mensen leugens over de kerk. Veel mensen geloofden hem en wilden niet meer
naar de kerkleiders luisteren.

Leg uit dat Alma veranderde en in plaats van verkeerde keuzen, goede keuzen ging maken.
Hij probeerde het kwaad dat hij had aangericht te herstellen door de mensen de waarheid te
vertellen.

• Hoe denk je dat Alma zich voelde toen hij besefte dat hij verkeerde dingen deed?
(Zie Mosiah 27:29.)

• Hoe probeerde Alma zijn fouten goed te maken? (Zie Mosiah 27:32.)

• Hoe denk je dat Alma zich voelde toen hij de mensen de waarheid ging vertellen?

• Waarom moet je proberen een fout te herstellen?

Vertel iets over een eenvoudige situatie waarin u gezegd heeft dat iets u speet. Vertel hoe
u zich voelde en hoe u heeft geprobeerd uw fout te herstellen.

Neem nogmaals door wat wij moeten doen als we iets verkeerds hebben gedaan:

1. Toegeven dat we iets verkeerds hebben gedaan.

2. ‘Het spijt me’ zeggen.

3. Beloven het nooit meer te doen.

4. Ons best doen goed te maken wat we verkeerd hebben gedaan.

Leg uit dat al deze stappen samen bekering worden genoemd. Onze hemelse Vader en
Jezus zijn blij als we ons bekeren van wat we verkeerd hebben gedaan.

Bespreek met dekinderen hoe zij in de volgende situaties de stappen van bekering kunnen
toepassen:
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• Wat moet je doen als je iets gepakt hebt wat niet van jou is?

• Wat moet je doen als je iets lelijks tegen iemand hebt gezegd?

• Wat moet je doen als je gejokt hebt tegen je ouders?

• Wat moet je doen als je iemand omver hebt geduwd?

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus ook van ons houden als we verkeerde
keuzes doen. Vertel de kinderen dat u weet dat we ons gelukkig zullen voelen als we zeggen
dat het ons spijt als we iets verkeerds hebben gedaan en proberen dat niet weer te doen.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zorg dat u voor ieder kind een stukje klei heeft. Laat de kinderen zien hoe ze van de klei
een bal kunnen maken die ze vervolgens plat slaan. Laat een glimlachend gezicht in
de klei maken om ze eraan te herinneren dat ze zich beter zullen voelen als ze ‘Het spijt
me’ zeggen.

2. Geef ieder kind een vel papier en een potlood of pen. Laat ze een glimlachend gezicht
tekenen. Schrijf boven elke tekening Ik voel me gelukkig als ik zeg: ‘Het spijt me’.

3. Zing ‘Ik leef naar ’t evangelie’ (Kinderliedjes, blz. 72) of zeg de tekst op.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat ‘per ongeluk’ een doos potloden of andere kleine voorwerpen op de grond vallen.

Vertel de kinderen dat het u spijt en vraag vervolgens wat u moet doen om de situatie te
verbeteren. Vertel de kinderen, terwijl u de potloden opraapt, dat u zich prettiger zult
voelen als de vloer weer opgeruimd en netjes is. Vraag of de kinderen u willen helpen.

Leg uit dat wij soms iets doen waardoor wijzelf of anderen verdrietig worden. Als dat
gebeurt, moeten we zeggen ‘Het spijt me’ en proberen alles weer goed te maken. Bedank
de kinderen dat zij u geholpen hebben met opruimen en vertel ze dat ze zich gelukkiger
zullen voelen als ze anderen helpen.

2. Zing of zeg de woorden op van ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39).

3. Laat de kinderen een lang woord zeggen zoals ‘brandweerkazerne’. Vertel hun dat het
soms moeilijk is om bepaalde woorden te zeggen. Leg uit dat het moeilijk kan zijn om
‘Het spijt me’ te zeggen als we iets verkeerds hebben gedaan. Leg verder uit dat het wel
moeilijk is om ‘Het spijt me’ te zeggen, maar dat daardoor ons nare gevoel verdwijnt.

4. Vertel een kort verhaal over twee kinderen die samen spelen. Als een van de kinderen
tegen de ander aanbotst zegt hij of zij ‘Het spijt me’ en helpt de ander. Wijs er ook op dat
een naar gevoel in een goed gevoel kan veranderen. U kunt het lach-huilgezicht uit les
21 gebruiken. Laat een kind het gezicht vasthouden en het tijdens het verhaal in de juiste
stand draaien.



DOEL Ieder kind aanmoedigen om te vergeven.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: Genesis 37:12–28; 41:38–43; 42:1–8; 45:1–15; 
Matteüs 18:21–22 en Lucas 23:33–34.

2. Maak strookjes papier en schrijf er zinnetjes op als:

• Iemand slaat je en duwt je op de grond.

• Iemand laat je niet meespelen.

• Iemand maakt iets kapot wat van jou is.

• Iemand scheldt je uit.

• Iemand pakt het speelgoed af waar jij mee aan het spelen was en wil niet met je
samenspelen.

Maak voor ieder kind in de klas een strookje (bedenk eventueel nog andere situaties).
Stop de strookjes in een doosje waarop staat: ‘vergiffenisdoos’.

3. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-47, Ruziënde kinderen; plaat 1-57, Jozef wordt door zijn broers verkocht

(Evangelieplaten 109); plaat 1-58, Jozef maakt zichzelf bekend aan zijn broers; 
plaat 1-59, De kruisiging (Evangelieplaten 230).

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat plaat 1-47, Ruziënde kinderen, zien.

• Wat zijn deze kinderen aan het doen?

• Waarom maken ze ruzie?

• Hoe denk je dat ze zich voelen?

• Wat zouden deze kinderen kunnen doen om aan hun ruzie een eind te maken en zich beter
te voelen?

Vertel nogmaals hoe belangrijk het is om ‘Het spijt me’ te zeggen. Vertel de kinderen dat ze,
als ze tegen elkaar gezegd hebben dat het ze spijt, elkaar moeten vergeven. Dat betekent dat
ze niet meer boos moeten zijn op elkaar en vrienden moeten zijn. Herinner de kinderen aan
het verhaal van Theo en Martin uit de vorige les. Martin vergaf Theo dat hij zijn speelgoed
ongevraagd had meegenomen. Ze bleven vrienden.

Jozef vergaf zijn broers

Verhaal Laat plaat 1-57, Jozef wordt door zijn broers verkocht, zien. Vertel het verhaal over Jozef
die naar Egypte verkocht werd. Zie Genesis 37:12–28.

• Hoe denk je dat Jozef zich voelde toen hij door zijn broers als slaaf naar Egypte werd
verkocht?

Leg uit dat Jozef in Egypte een belangrijk man werd (zie Genesis 41:38–43). Na vele jaren
kwamen de broers van Jozef naar Egypte om voedsel te kopen omdat ze in hun eigen land
niet genoeg te eten hadden. Ze ontdekten dat Jozef nog leefde en dat hij een belangrijk
man was (zie Genesis 42:1–8; 45:1–15).

Ik kan anderen 
vergiffenis schenken
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Laat plaat 1-58 (Jozef maakt zich bekend aan zijn broers) zien.

• Hoe denk je dat Jozef het vond om weer bij zijn broers te zijn? (Zie Genesis 45:14–15.)

• Was Jozef boos op zijn broers? (Zie Genesis 45:5.)

• Hoe denk je dat Jozefs broers zich voelden toen ze Jozef weer zagen?

• Hoe liet Jozef zien dat hij zijn broers had vergeven? (Zie Genesis 45:5–15.)

Activiteit Laat een kind de rol van Jozef spelen en de andere kinderen die van Jozefs broers. Laat
de kinderen naspelen hoe Jozef weer met zijn broers werd herenigd en ze vergaf.

Jezus heeft gezegd dat we elkaar moeten vergeven

Houd de bijbel omhoog. Leg uit dat we in de Bijbel kunnen lezen dat Jezus gezegd heeft dat
we elkaar moeten vergeven. Een van Jezus’ apostelen vroeg hem iets over vergeven (zie
Matteüs 18:21–22). Jezus vertelde hem dat wij altijd moeten vergeven. Leg uit dat we in de
Bijbel ook kunnen lezen dat Jezus zelf ook vergaf.

Laat plaat 1-59, De kruisiging, zien. Vertel dat de soldaten erg gemeen waren tegen Jezus.
Zij sloegen en bespuwden hem. De soldaten sloegen spijkers door Jezus’ handen en voeten
en kruisigden Hem waardoor Hij stierf. Hij was niet boos op de soldaten. (Let op dat u het
verhaal niet te dramatisch vertelt. Sommige kinderen kunnen heel emotioneel worden bij het
idee dat mensen Jezus pijn hebben gedaan.)

Sla de bijbel open bij Lucas 23:34 en vertel wat Jezus kort voordat Hij stierf tegen onze
hemelse Vader zei: ‘Heer, vergeef het hun.’ Laat de kinderen deze zin een paar maal
herhalen.

• Wat deed Jezus, al deden de soldaten Hem pijn?

• Wat wil Jezus dat wij doen als iemand ons boos of ongelukkig maakt?

Activiteit Laat de kinderen alles nadoen wat u doet. Laat ze u nadoen als u gaat staan, zich uitrekt,
glimlacht, gaat zitten en uw armen vouwt. Leg uit dat zij, omdat zij alles deden wat u deed,
u volgden. Als je iemand volgt doe je hetzelfde als die persoon. Als wij anderen vergeven,
volgen wij Jezus. Wij doen wat Hij gedaan heeft. Jezus wil dat wij degene die ons verdrietig
of boos maakt, vergeven.

Wij kunnen anderen vergeven

Activiteit Laat de ‘vergiffenisdoos’ zien en laat een kind er een strookje uit pakken.

Lees voor wat er op het strookje staat en stel vragen als:

• Heb je dit wel eens meegemaakt?

• Hoe zou je je voelen als dit jou zou overkomen?

• Wat hoort iemand die jou ongelukkig of boos gemaakt heeft, tegen jou te zeggen?

• Wat moet je doen of zeggen tegen iemand die onaardig tegen je is geweest of je
ongelukkig of boos heeft gemaakt?

Vertel een gebeurtenis waarbij u iemand vergaf en vertel ook hoe u zich toen voelde. Vertel
de kinderen dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij vergevingsgezind zijn.

Versje Leer de kinderen het volgende versje:

Help mij, o Vader, dat ik altijd vergeef
ieder die tegen mij iets misdreef.
Dat ik zodoende iedere dag
nader tot U komen mag.

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij elkaar vergeven. Moedig
de kinderen aan te bidden en onze hemelse Vader te vragen ze te helpen om
vergevingsgezind te zijn.
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AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Neem het verhaal van de verloren zoon door. Zie Lucas 15:11–32. Maak daarbij gebruik
van plaat 1-49, De verloren zoon. Vertel dat de vader van zijn zoon hield en hem vergaf.

2. Doe het volgende vingerspelletje. Spoor de kinderen aan om mee te doen.

Twee kleine vriendjes, één daar en één hier (houd beide vuisten in de hoogte) 
maakten samen eens ruzie, o, wat een getier (beweeg de vuisten naar en van elkaar).
Nu waren die vriendjes geen vrienden meer,
want zij speelden niet op de goede manier.
Eén vriendje schaamde zich en verborg zijn hoofd (doe de rechtervuist naar beneden en
stop hem weg).
De ander deed hetzelfde, want ook hij deed niet wat hij had beloofd (doe linkervuist naar
beneden en stop ook die weg).
Het eerste vriendje zei: ‘Ik weet al wat ik doe (klap in uw handen.),
Ik zal vergeving vragen, ’k ga dadelijk naar hem toe.’
‘Ook ik heb veel spijt,’ zei de tweede, ‘vergeef ook mij.
Kom, laten we weer spelen, dan zijn we weer blij’ (vouw armen over elkaar en ga zitten).

3. Maak voor ieder kind een eenvoudig kaartje om op te spelden en mee naar huis te nemen.
Schrijf erop: Ik kan vergevensgezind zijn.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Neem het verhaal door uit les 29 van de twee kinderen die aan het spelen zijn (zie

‘Vervangende activiteiten voor kleine kinderen’, activiteit 4). Vertel dat het kind dat bezeerd
was aan het andere kind vergiffenis schonk.

2. Zing het liedje ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) of ‘Ik doe mijn best om
goed te zijn’ (Kinderliedjes, blz. 139) of zeg de woorden op.

3. Zing ‘Wees blij’ (Kinderliedjes, blz. 142). Leg de kinderen uit dat wij ons gelukkig zullen
voelen als we vergiffenis schenken aan iemand die onaardig tegen ons is.



DOEL Ieder kind ertoe brengen dankbaar te zijn voor zijn of haar huis en het aansporen het thuis
netjes te houden.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed aandachtig door: 1 Nephi 2:2–6; 17:7–8 en 18:6, 23.

2. Benodigde materialen:
a. Een Boek van Mormon.
b. Een kan met water, een kan met zand en een kleine tak. U kunt, wanneer u dat liever

doet, ook platen meenemen van een meer, zand en een boom.
c. Papier en potloden of pennen.
d. Plaat 1-60, Lehi en zijn volk komen in het beloofde land aan (Evangelieplaten 304); 

plaat 1-61, De uittocht uit Nauvoo (Evangelieplaten 411).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kan met water of de plaat van het meer zien en vraag welke insecten en dieren hun
huis in het water maken. Laat de kinderen zoveel mogelijk voorbeelden bedenken. Laat het
zand en de tak zien en laat dieren en insecten noemen die hun huis op de grond of in de
bomen maken.

• Hoe zou het zijn als je in het water woonde?

• Wat zou er kunnen gebeuren als je huis in een boom was?

Er zijn veel soorten huizen 

Leg uit dat dieren en insecten op allerlei verschillende plekjes wonen. Mensen wonen ook in
verschillende soorten woningen.

Verhaal Laat plaat 1-60, Lehi en zijn volk komen in het land van belofte aan, en het Boek van Mormon
zien. Vertel ondertussen over Lehi en zijn gezin en de soorten huizen waarin zij woonden
(zie 1 Nephi 2:2–6; 17:7–8; en 18:6, 23). Lehi en zijn gezin woonden in een comfortabele
woning in Jeruzalem, maar toen de Heer hen gebood om Jeruzalem te verlaten, trokken zij
door de woestijn en woonden in tenten. Vele jaren later zei de Heer tegen Nephi, Lehi’s zoon,
dat hij een schip moest bouwen. Lehi en zijn gezin woonden op het schip terwijl zij naar het
beloofde land voeren, een land dat onze hemelse Vader en Jezus voor hen bestemd hadden.
Toen zij in het beloofde land waren aangekomen, woonden Lehi en zijn gezin weer in tenten
totdat zij permanente woningen konden bouwen.

• In wat voor verschillende woningen heeft Lehi met zijn gezin gewoond?

Verhaal Laat plaat 1-61, De uittocht uit Nauvoo, zien. Vertel dat de eerste kerkleden een stad bouwden
die Nauvoo heette. Zij werkten hard om hun huizen en een mooie tempel te bouwen. Maar
sommige mensen die in de buurt van Nauvoo woonden, vonden de kerkleden niet aardig en
dwongen ze om te vertrekken. De kerkleden trokken weg en konden alleen de spullen
meenemen die in hun huifkarren pasten. Omdat de huifkarren klein waren, moesten veel
kinderen hun speelgoed achterlaten. Sommige mensen moesten heel lang in huifkarren
of tenten wonen.

• Waarom is het moeilijk om in een huifkar of tent te wonen?

Activiteit Laat de kinderen staande meedoen met het volgende activiteitenversje:

Les
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De pionierskinderen liepen en praatten (loop op de plaats);
toen speelden zij, sprongen en zaten (spring op de plaats).
’s Nachts schitterden de sterren boven de wagens waar zij woonden (sluit en open de
handen)
terwijl de pionierskinderen sliepen en droomden (sluit de ogen, leg het hoofd op de handen).

Thuis wonen mensen die van ons houden

Leg uit dat het niet belangrijk is in wat voor soort woning wij wonen. We wonen misschien in
een groot huis, een klein huis, een flat of op een boot. Het gaat erom dat ons huis een plek is
waar de gezinsleden van elkaar houden. Vertel over uw eigen huis en wat u doet om er een
plek van te maken waar liefde heerst.

• Waarom ben je graag thuis?

• Hoe weet je dat je familie van je houdt?

• Heb je wel eens een nacht ergens anders geslapen?

• Waar sliep je toen?

• Hoe vond je het om weer thuis te komen?

Bespreek met de kinderen hoe fijn het was om weer thuis te zijn en in hun eigen bed te
kunnen slapen.

Lied Laat de kinderen staande luisteren naar de woorden van ‘Een gelukkig gezin’ (Kinderliedejs,
blz. 104). Vertel de kinderen dat ze zichzelf moeten omhelzen telkens als ze de woorden
’k Hou van horen. U kunt de tekst van het lied eventueel herhalen en het door de kinderen
laten herhalen.

’k Hou van moeder, zij van mij,
’k hou van vader ook daarbij;
hij houdt van ons, ziet u maar:
wij zijn gelukkig met elkaar.

Wij kunnen thuis helpen het netjes te houden

Leg uit dat we ons huis netjes moeten houden als we ons er thuis willen voelen. Ieder
gezinslid moet helpen om het huis netjes en schoon te houden.

Activiteit Laat de kinderen een aantal activiteiten uitbeelden waarmee ze hun huis netjes en schoon
kunnen houden, zoals hun speelgoed opruimen, de vloer vegen, en hun kleren opvouwen en
in de kast leggen.

Laat de kinderen een voor een naar voren komen en naast u komen staan. Beschrijf voor
ieder kind een situatie waarbij hij of zij thuis zou kunnen helpen. Vraag het kind wat het in die
situatie zou doen. Gebruik de volgende voorbeelden of bedenk zelf geschikte situaties voor
de kinderen in uw klas:

• Je hebt per ongeluk een glas water op de grond gegooid. Wat moet je doen?

• Je hebt de hele middag met je blokken gespeeld. Nu is het tijd om te gaan eten. Wat moet
je met je blokken doen?

• Je moeder is druk bezig om het eten te maken. De tafel moet gedekt worden. Wat kun je
doen?

• Je kleren zijn gewassen en netjes opgevouwen. Wat kun jij nu doen?

• Je hebt buiten gespeeld en je kleren zitten onder de modder. Wat moet je doen voordat je
naar binnen gaat?

• Je bed ligt overhoop als je ’s morgens opstaat. Wat moet je doen?

Moedig de kinderen aan om te vertellen wat zij doen om het thuis netjes en schoon te houden.
Vertel de kinderen wat u doet om uw huis netjes en schoon te houden.

Activiteit Geef de kinderen kleurpotloden of viltstiften en papier en laat ieder kind tekenen wat het deze
week gaat doen om thuis te helpen. Schrijf boven iedere tekening Ik ben dankbaar voor mijn
huis.



103

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor uw huis en hoe dankbaar u onze hemelse Vader en Jezus
bent dat zij u met een huis hebben gezegend.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Breng een paar huishoudelijke voorwerpen mee (ten minste één voor ieder kind) en doe ze
in een tas. Laat ieder kind een voorwerp uit de tas nemen en uitleggen hoe hij/zij het moet
gebruiken om thuis te helpen.

Bijvoorbeeld: een stofdoek kan gebruikt worden om af te stoffen, een theedoek om de vaat
af te drogen, een lepel bij het tafeldekken, speelgoed kan opgeruimd worden.

2. Zing op de melodie van ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129) zinnetjes als ‘vegen is
leuk’ of ‘afwassen is leuk’. Beeld uit wat u zingt.

3. Trek van ieder kind de omtrek van de hand op een vel papier over om mee naar huis te
nemen. Schrijf boven ieder vel Ik heb helpende handen. Bespreek wat de handen van de
kinderen kunnen doen om te helpen.

4. Laat de kinderen doen alsof hun stoel een huifkar is. Laat ze hun stoelen in een kring
zetten net zoals de pioniers dat ’s nachts deden om vijanden en wilde dieren buiten te
houden. Laat uitbeelden dat ze een kampvuur maken en eten koken, zingen en dansen na
het eten, en in hun wagens (stoelen) klimmen om te gaan slapen.

5. Neem platen mee van verschillende soorten woningen of teken ze op het bord of op een
vel papier. Bespreek met de kinderen waar ieder huis van is gebouwd en hoe het zou zijn
om erin te wonen. U kunt een plaatje meenemen van een tent, een iglo, een kasteel, een
hut of een paalwoning.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zing ‘And’ren helpen’ (Kinderliedjes, blz. 108) of zeg de tekst op. Laat de kinderen

uitbeelden wat zij kunnen doen om thuis te helpen.

2. Doe met de kinderen de gebaren bij het volgende activiteitenversje:

Drukke kleine vingers (houd een vuist op),
Wie helpt ons gehoorzamen?
‘Ik.’ ‘Ik.’ ‘Ik.’ ‘Ik.’ ‘Ik’ (strek een vinger bij iedere ‘ik’ totdat ze alle gestrekt zijn).
Zeggen de kleine vingers tezamen.
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DOEL De kinderen laten voelen dat ze dankbaar moeten zijn dat er voedsel en kleding is en dat ze
die dankbaarheid kunnen uiten.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Genesis 1:11–12 en 1 Koningen 17:8–16 aandachtig door.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Fruit of groente met zaadjes erin.
c. Een bonenzakje of een ander zacht voorwerp.
d. Knipplaat 1-5, Een vis; knipplaat 1-7, Een varken; knipplaat 1-8, Schapen; knipplaat 1-9,

Een koe; knipplaat 1-22, Kippen; of neem plaatjes mee van dieren die bij u in 
de omgeving voorkomen en die tot voedsel dienen en ons kleding verschaffen.

e. Plaat 1-15, Een zegen vragen over het voedsel; plaat 1-50, Ik kan mezelf aankleden.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Geef de volgende instructies en vul op de lege plaatsen in wat bij een ontbijt gebruikelijk is:

Steek je rechterhand op als je graag __________________ bij je ontbijt eet.

Steek je linkerhand op als je graag __________________ bij je ontbijt eet.

Ga staan als je graag __________________ bij je ontbijt eet.

Ga zo door totdat u ten minste één ding heeft genoemd wat ieder kind lekker vindt. Zeg dan:
‘Als je onze hemelse Vader dankbaar bent voor het voedsel dat je kunt eten, ga dan zitten en
doe je armen over elkaar.’

Wij gebruiken planten en dieren als voedsel

• Welk ander voedsel vind je lekker?

• Hoe komen wij aan ons voedsel?

• Wie heeft de planten en dieren geschapen waar wij voedsel van maken?

Bespreek welke planten wij kunnen eten en waar ze vandaan komen. Leg uit dat we veel
plantaardig voedsel hebben.

Breek of snijd het fruit of de groente door en wijs op de zaadjes.

• Wat zijn dit?

• Waarom hebben planten zaadjes?

Leg uit dat onze hemelse Vader wilde dat de planten zaadjes hebben zodat de zaadjes
kunnen uitgroeien tot nieuwe planten waar wij van kunnen eten (zie Genesis 1:11–12). Als een
plant groeit, worden er meer zaadjes gevormd.

Activiteit Doe het volgende activiteitenversje met de kinderen:

Zaadjes plant je in de tuin

Zaadjes plant je in de tuin (stop de wijsvinger van de rechterhand in de vuist van de
linkerhand),
daar slapen ze in de aarde bruin (buig voorover en raak met de handen de vloer aan).
De zon die stuurt haar stralen (maak met de armen een cirkel boven het hoofd),
regendruppels vallen (de vingers bewegen en laten zakken),
zachte briesjes stoeien (beweeg de armen zachtjes boven het hoofd.),
de zaadjes gaan nu groeien (de wijsvinger komt zachtjes uit het holletje van de gesloten
vuist).

Ik ben dankbaar voor 
voedsel en kleding
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• Heb je wel eens zaadjes helpen planten?

• Wat heb je geplant?

• Wat voor eten krijgen we van planten?

Laat de kinderen verschillende soorten fruit, groenten en granen opnoemen. Leg uit dat
brood en cornflakes van graan worden gemaakt. Vertel de kinderen hoe dankbaar u onze
hemelse Vader bent voor de zaadjes die uitgroeien tot fruit, groenten en granen.

Laat de zaadjes opnieuw zien.

• Wat hebben de zaadjes nodig om te kunnen groeien?

Verhaal Vertel het verhaal van Elia en de weduwe in Sarefat zoals u dat in 1 Koningen 17:8–16 kunt
lezen. Laat de kinderen inzien dat er door gebrek aan regen niet genoeg voedsel was.
Zonder het regenwater konden de planten niet groeien.

• Hoe zou je je voelen als je niet genoeg te eten had?

• Hoe werd de weduwe gezegend doordat ze het kleine beetje eten wat ze had met Elia
deelde? (Zie 1 Koningen 17:15–16.)

Leg uit dat niet al ons voedsel van planten komt.

• Hoe krijgen we melk?

• Hoe krijgen we eieren?

• Hoe krijgen we vlees?

Bespreek welk voedsel van dieren komt. Gebruik de juiste knipplaten of platen om te
bespreken welke dieren in uw omgeving als voedsel dienen.

We maken kleding van planten en dieren 

Leg uit dat we niet alleen voedsel van planten en dieren krijgen. Laat plaat 1-50, Ik kan mezelf
aankleden, zien.

• Wat doet deze jongen?

• Wat doe je aan als je je aankleedt?

Activiteit Laat de kinderen uitbeelden dat ze verschillende kledingstukken aantrekken zoals een shirt,
een jurk, schoenen, een jas of dat ze een hoed opzetten.

• Waarom hebben we kleding nodig? (Om ons lichaam te bedekken; om ons lichaam te
beschermen; om ons warm te houden als we het koud hebben.)

• Waar worden kleren van gemaakt?

Als de kinderen materialen kunnen noemen waar kleren van gemaakt worden, vraag dan of
ze weten waar die materialen vandaan komen. Leg uit dat we materialen voor kleding en
schoenen krijgen van planten en dieren. Vertel de kinderen welke planten en dieren er in uw
omgeving gebruikt worden voor het maken van kleren. Bijvoorbeeld: katoen en linnen maken
we van planten en zijde komt van zijderupsen. Wol komt van schapen en het meeste leer van
koeien.

We kunnen dankbaar zijn voor voedsel en kleding

Activiteit Vraag de kinderen aan eten te denken waar ze dankbaar voor zijn. Geef ieder kind om de
beurt een bonenzakje of zacht voorwerp. Laat ieder kind dan eten noemen waar het
dankbaar voor is en vervolgens het bonenzakje aan u teruggeven. Bespreek, voordat u het
bonenzakje aan het volgende kind geeft, waar het genoemde voedsel vandaan komt.
Herinner de kinderen eraan dat iedere plant en ieder dier door Jezus is geschapen, onder
de leiding van onze hemelse Vader.

Herhaal de activiteit, maar nu met kledingstukken in plaats van eten.

Laat plaat 1-15, Een zegen vragen over het voedsel, zien.

• Wie moeten wij bedanken voor ons voedsel?

• Wie moeten wij bedanken voor onze kleren?

• Hoe kunnen wij onze hemelse Vader daarvoor bedanken? (We kunnen ze noemen in onze
dagelijkse gebeden.)
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Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent dat onze hemelse Vader en Jezus het mogelijk hebben gemaakt,
dat we kleren en voedsel hebben.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Geef ieder kind een vel papier. Trek van boven naar beneden in het midden van het vel
een lijn. Schrijf over de hele breedte Ik ben dankbaar voor: Laat aan de ene kant van
de lijn kleren tekenen waar de kinderen dankbaar voor zijn en aan de andere kant eten.

2. Zing met de kinderen ‘Onze Vader danken wij’ (Kinderliedjes, blz. 15) of zeg de tekst op.

3. Laat de kinderen doen alsof ze zaadjes zijn. Laat ze hurken om te doen alsof ze in de
grond geplant worden, dan langzaam omhoog komen als de zon schijnt en de regen
zachtjes valt. U kunt de kinderen om de beurt de zon en de regen laten uitbeelden.

4. Neem stukjes fruit of groente mee om de kinderen te laten proeven. Beschrijf hoe de
zaadjes eruit zien waaruit dit fruit of deze groente is gegroeid. (Informeer bij de ouders na
of hun kind niet allergisch is voor het voedsel dat u meebrengt.)

5. Beschrijf eten dat de kinderen goed kennen en laat ze raden wat u beschrijft. U kunt
bijvoorbeeld zeggen: ‘Dit eten is wit of bruin van buiten en er zit een schaal omheenl. Het
wordt in een nest gelegd. Wat is het?’ (Een ei.) Herhaal deze activiteit zo vaak als u wilt.
U kunt van alles wat u beschrijft iets meebrengen.

6. Neem kleren mee die de kinderen kunnen aantrekken zoals sweaters, jassen en hoeden.
De kinderen kunnen die aanpassen en vertellen waar zij dankbaar voor zijn.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zing met de kinderen ‘Ik dank U, mijn Vader’ (Kinderliedjes, blz. 9) of zeg de woorden

ervan op.

2. Laat kinderen doen alsof zij zich aankleden en zeg het volgende doe-versje op:

Aankleden

Kinderen, trek je broek aan, broek aan, broek aan.
Kinderen, trek je broek aan, één, twee, drie.

Kinderen, trek je rok aan, rok aan, rok aan.
Kinderen, trek je rok aan, één, twee, drie.

Kinderen, trek je bloes aan, bloes aan, bloes aan.
Kinderen, trek je bloes aan, één, twee, drie.

Kinderen, trek je sokken aan, sokken aan, sokken aan.
Kinderen, trek je sokken aan, één, twee, drie.

Kinderen, trek je schoenen aan, schoenen aan, schoenen aan.
Kinderen, trek je schoenen aan, één, twee, drie.

Kinderen, nu zijn we aangekleed, aangekleed, aangekleed (Klap in je handen).
Kinderen, nu zijn we aangekleed; nu spelen we allemaal hier!



DOEL Bij Ieder kind het verlangen wekken een goede vriend of vriendin te zijn.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Johannes 6:1–13 en 11:1–7, 17–44.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Wijs naar uzelf en vraag ‘Wie ben ik?’ De kinderen kunnen uw naam noemen of lerares
zeggen. Leg uit dat u ook hun vriendin bent en dat zij uw vrienden zijn. Leg uit dat vrienden
mensen zijn die elkaar mogen.

Ga met de kinderen in een kring zitten. Kijk de kinderen om de beurt aan en zeg: ‘(Naam van
het kind) is mijn vriend’. Laat dit ook door de kinderen doen en let erop dat telkens de naam
van ieder kind genoemd wordt.

We hebben veel vrienden

• Wie zijn jouw vrienden?

Laat de kinderen over hun vrienden praten. Leg uit dat het niet uitmaakt hoe oud vrienden
zijn. Familieleden kunnen tot onze beste vrienden behoren. Benadruk dat iedereen in de klas
een vriend is.

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien. Leg uit dat de persoon op de plaat een goede vriend
is van iedereen in de klas.

• Wie is de Vriend op deze plaat?

• Hoe weet je dat Jezus je vriend is?

Lied Zing ‘Jezus is mijn beste Vriend’ (Kinderliedjes, blz. 37) of zeg de woorden ervan op.

Jezus is mijn beste Vriend,
Hij is heel dichtbij.
Hij verhoort ook elk gebed,
houdt van jou en mij.

Verhaal Vertel hoe Jezus Lazarus uit de dode opwekte. Zie Johannes 11:1–7, 17–44. Benadruk dat
Lazarus en zijn zusters vrienden van Jezus waren. Als Jezus in Betanië was, logeerde Hij in
hun huis en at Hij bij hen.

• Wat voelde Jezus voor Lazarus? (Zie Johannes 11:3, 35–36.)

• Wat deed Jezus voor Lazarus? (Zie Johannes 11:43–44.)

• Hoe denk je dat Lazarus, Maria en Marta over Jezus dachten?

Wij kunnen goede vrienden zijn

• Hoe moeten wij met onze vrienden omgaan?

Les
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Leg uit dat we, als wij goede vrienden zijn, anderen helpen om het goede te doen. Wij geven
om onze vrienden en willen dat ze gelukkig zijn. Bespreek hoe belangrijk het is dat wij
anderen net zo behandelen als wij zelf behandeld willen worden. Beschrijf de volgende
situaties en vraag de kinderen hoe zij in die situaties goede vrienden kunnen zijn:

• Je bent met een vriendje aan het spelen, en dan komt een ander kind dat mee wil spelen.

• Er komt een nieuw kind in de klas, dat verlegen en een beetje bang is.

• Een kind wordt geplaagd en is verdrietig.

Lied Zing ‘Ik wil zo graag lief zijn’ (Kinderliedjes, blz. 83) of zeg de tekst ervan op.

Ik wil zo graag lief zijn voor iedereen,
want dat maakt Jezus blij.
Dus ik zeg tot mezelf: vergeet toch nooit:
lief zijn begint bij mij.

• Hoe voel je je als je vrienden aardig tegen je zijn?

• Hoe denk je dat zij zich voelen als jij aardig tegen hen bent?

Laat de kinderen inzien dat ze, als zij vrienden willen hebben, zelf een goede vriend moeten
zijn.

Vrienden delen met elkaar

• Wat moet je doen als je met je (noem een soort speelgoed) speelt en er komt een vriendje
langs dat mee wil spelen?

Leg uit dat we delen als we iemand met ons mee laten spelen of als we iemand iets geven
wat van ons is. Soms kunnen we wat we hebben niet delen en spelen er dan om de beurt
mee. Dat is ook delen.

• Wat moet je doen als een van je vrienden honger heeft en jij eten hebt?

Verhaal Laat de bijbel zien en vertel hoe Jezus de vijfduizend mensen te eten gaf. Zie Johannes
6:1–13. Vertel met nadruk dat Jezus alle mensen te eten kon geven omdat een jongetje zijn
voedsel wilde delen.

Herinner de kinderen aan het verhaal van Elia en de weduwe van Sarefat (verteld in les 32).
De weduwe werd gezegend omdat zij het voedsel wat zij had met Elia deelde, ook al had ze
zelf niet veel.

• Wat kunnen wij met onze vrienden delen?

• Wat kunnen wij met onze familie delen?

Lied Zing staande op de melodie van ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129) de zin: ‘Delen is
leuk’. Laat de kinderen bewegingen bedenken die bij het vers passen.

Delen is leuk, dus doe maar mee,
doe maar mee, doe maar mee!
Delen is leuk, dus doe maar mee,
doe maar mee, doe maar mee!

Herinner de kinderen eraan dat vrienden elkaar helpen en spoor ze aan de klas te helpen
opruimen als dat nodig is.

Getuigenis Geef uw getuigenis van het belang om een goede vriend te zijn. U kunt een persoonlijke
ervaring over een vriend van u aan de kinderen vertellen. Herinner de kinderen eraan dat
onze hemelse Vader en Jezus onze Vrienden zijn en dat Zij van ons houden. Moedig de
kinderen aan om deze week vriendelijk te zijn tegen hun vrienden.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Kies een aantal van de volgende activiteiten om tijdens de les te gebruiken.

1. Zing ‘Geef, zegt het beekje klein’ (Kinderliedjes, blz. 116) of ‘Jezus zegt: wees altijd lief’
(Kinderliedjes, blz. 39), of zeg de tekst op.

2. Laat de kinderen staande het volgende activiteitenversje doen:
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Het allerfijnste vriendje

Ik heb om mee te spelen
het allerfijnste vriendje (omhels uzelf).
Nooit zullen we ons vervelen.
Ik hou zo van dat kindje.
We spelen met poppen (doe of u een pop in uw armen wiegt),
we gooien ballen op (doe of u één of meer ballen opgooit),
we marcheren als soldaten (doe of u marcheert),
we spelen op de wip (doe of u op een wip zit).
We praten en we zingen,
we doen de leukste dingen.

3. Breng een kleine traktatie mee voor de kinderen (informeer eerst bij de ouders of hun kind
niet allergisch is voor de traktatie). Zet de traktatie zo neer dat de kinderen die kunnen
zien. Zeg hoe lekker het eruit ziet en vraag of de kinderen zouden willen dat u het met hen
deelt. Vraag hoe ze zich zouden voelen als u maar een paar kinderen iets zou geven.
Bespreek hoe degenen die niets zouden krijgen zich dan zouden voelen. Verdeel het
lekkers onder de kinderen.

4. Laat ieder kind een tekening maken waarop hij of zij iets met een vriendje of vriendinnetje
deelt. Schrijf boven iedere tekening: Ik kan delen met mijn vriendje (vriendinnetje).

5. Vertel het volgende waargebeurde verhaal na in uw eigen woorden:

De schoenen met metalen neuzen

De meeste pioniers die in Utah kwamen wonen, waren arm. Ze besteedden al hun geld
aan wat zij onderweg nodig hadden en aan gereedschap om huizen te bouwen en tuinen
aan te kunnen leggen. Omdat de mensen niet veel geld hadden, hadden veel kinderen
maar één paar schoenen die ze op zondag droegen. Vaak liepen ze de rest van de week
op blote voeten.

Eén pioniersmeisje, Melinda, had een paar zware, lelijke schoenen met metalen neuzen
die ze de hele winter had gedragen. In de zomer kochten haar ouders een paar nieuwe,
mooie schoenen voor de zondag die erg lekker zaten en ze zou ze tijdens een optocht
dragen.

Melinda’s beste vriendin, Amanda, had helemaal geen schoenen. Melinda vond het erg
voor Amanda en mocht van haar moeder een paar schoenen aan Amanda uitlenen om
tijdens de optocht te dragen. Toen Melinda haar oude, zware schoenen met metalen
neuzen oppakte om naar haar vriendin te brengen, zei haar moeder: ‘Als je iets wilt delen
met een ander, moet je iets geven wat je zelf ook graag zou willen krijgen.’

Melinda dacht een paar minuten diep na. Ze vroeg zich af wat Jezus gedaan zou hebben.
Ze dacht erover welk paar schoenen zij het liefste zou dragen en toen nam ze een
beslissing. Ze nam haar zondagse schoenen mee naar haar vriendin, zodat zij ze kon
dragen en zij ging naar de optocht op haar oude, lelijke schoenen met metalen neuzen.
Maar Melinda was heel gelukkig! Ze wist dat ze iets met haar vriendin gedeeld had
zoals Jezus dat wilde.

VERVANGENDE 
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Leg verschillende stukjes speelgoed klaar waar de kinderen mee kunnen spelen.

Bespreek het belang van ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ zeggen. Moedig de kinderen aan om
het speelgoed met elkaar te delen als ze aan het spelen zijn en het op te ruimen als ze
uitgespeeld zijn.

2. Laat de kinderen de gebaren maken terwijl u het volgende versje opzegt. Herhaal de
activiteit als de kinderen dat willen.

Een blijde wereld

Twee ogen zien leuk werk voor elke dag (wijs op de ogen),
twee lippen brengen ieder een blijde lach (toon een brede glimlach),
twee oren om te horen wat anderen zeggen (leg een hand achter een oor en neig uw hoofd
alsof u luistert),
twee handen om het speelgoed weg te leggen (doe alsof u speelgoed opraapt en op een
plank legt).

Les 33
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Een mond om vriendelijke woorden uit te delen (wijs op uw mond),
een liefdevol hart om te werken en te spelen (wijs op uw hart)
en twee voeten om heerlijk mee te lopen (wijs op uw voeten)
maken voor iedereen een blijde wereld open.

3. Zing ‘Ik heb twee kleine handjes’ (Kinderliedjes, blz. 126) of zeg de tekst op.



DOEL De kinderen aanmoedigen door woord en daad hun liefde voor anderen te tonen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Matteüs 7:12; Marcus 10:13–16; Lucas 10:30–37 en Johannes 13:34
aandachtig door.

2. Herhaal het verhaal van Jezus die een blinde geneest. Zie les 19 en Johannes 9:1–7.

3. Maak voor elk kind een papieren hart met de tekst Ik hou van jou.

4. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240: 34730); plaat 1-43, Jezus geneest

een blinde (Evangelieplaten 213); plaat 1-48, Kinderen die met blokken spelen; 
plaat 1-62, De barmhartige Samaritaan (Evangelieplaten 218).

5. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat plaat 1-48, Kinderen die met blokken spelen, zien.

• Wat zijn deze kinderen aan het doen?

• Denk je dat deze kinderen vrienden van elkaar zijn?

• Hoe doen vrienden tegen elkaar?

Herinner de kinderen eraan dat vrienden aardig zijn tegen elkaar. Als we aardig zijn tegen
anderen, laten we zien dat we van ze houden.

Lied Zing met de kinderen ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) of zeg de woorden
op en maak daarbij de onderstaande bewegingen:

Jezus zegt: wees altijd lief (omhels uzelf),
vriend’lijk en getrouw (knik met uw hoofd);
als je lief voor and’ren bent
houden zij van jou (omhels uzelf).

Jezus toonde liefde door vriendelijk te zijn

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien en vertel de kinderen dat Jezus ons heeft geleerd dat
we andere mensen net zo moeten behandelen als we zelf behandeld willen worden. Laat de
bijbel zien en lees Matteüs 7:12 voor tot en met doet gij hun ook aldus. Leg uit dat deze tekst
betekent dat wij, als we willen dat andere aardig zijn tegen ons, ook aardig moeten zijn tegen
hen.

Verhaal Laat plaat 1-43, Jezus geneest een blinde man, zien. Laat de kinderen het verhaal vertellen
dat op deze plaat wordt afgebeeld (zie Johannes (9:1–7).

• Waarom was Jezus vriendelijk tegen de blinde man?

Verhaal Vertel hoe Jezus de kleine kinderen zegende (zie Marcus 10:13–16).

• Waarom was Jezus vriendelijk voor de kleine kinderen?

Benadruk dat Jezus zijn hele leven andere mensen heeft geholpen. Door vriendelijk te zijn,
liet Jezus zien dat Hij van andere mensen hield. Leg uit dat Jezus ons heeft geboden elkaar
lief te hebben. Lees Johannes 13:34 voor aan de kinderen. Laat de kinderen de woorden
‘gelijk Ik u heb liefgehad, dat gij ook elkander liefhebt’ verschillende malen herhalen.
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Lied Zing of zeg met de kinderen de woorden op van ‘Houd van elkander’ (Kinderliedjes, blz. 74).

Zoals ’k u liefheb,
houd van elkander.
Dit nieuw gebod luidt:
houd van elkander.
Zo weten allen:
gij zijt mijn discip’len,
indien gij houdt
van elkander.

Wij kunnen anderen laten zien dat we van ze houden door vriendelijk te zijn

Verhaal Laat plaat 1-62, De barmhartige Samaritaan, zien en vertel het verhaal van de barmhartige
Samaritaan zoals dat in Lucas 10:30–37 staat opgetekend.

• Wie was er vriendelijk in het verhaal?

• Hoe heeft de Samaritaan de gewonde man geholpen?

Laat de kinderen manieren bedenken waarop zij vriendelijk kunnen zijn voor anderen. Laat ze
daarover iets vertellen.

Leg uit dat het soms moeilijk is om aardig te zijn tegen iemand omdat die persoon misschien
onvriendelijk lijkt of anders is dan wij. Laat de kinderen inzien dat iedereen het nodig heeft
om vriendelijk behandeld te worden. Ook als mensen onvriendelijk lijken of anders zijn dan wij
(bijvoorbeeld doordat ze een andere huidskleur hebben of een handicap) moeten we ze
vriendelijk behandelen.

Bespreek hoe belangrijk het is dat we lief en vriendelijk zijn voor onze huisgenoten.

• Hoe kun je je vader laten zien dat je van hem houdt? En je moeder? En je broertjes en
zusjes?

Benadruk dat, als we thuis aardig zijn, niet alleen onze huisgenoten gelukkiger zijn, maar
onze hemelse Vader en Jezus ook.

Leg uit dat baby’s of jongere kinderen soms wel eens iets pakken of stuk maken dat van
ons is. Laat de kinderen inzien dat erg kleine kinderen niet altijd begrijpen wat ze doen.
We moeten dan vriendelijk tegen ze blijven en niet boos worden. Als we iets hebben wat
breekbaar is, moeten we proberen dat buiten het bereik van kleine kinderen te houden.

• Hoe kunnen we onze hemelse Vader en Jezus laten zien dat wij van Hen houden?

Benadruk dat wij dat kunnen laten zien door de geboden te onderhouden, eerbiedig te zijn
in de kerk, en vriendelijk en hulpvaardig te zijn voor de mensen om ons heen.

We kunnen lief zijn door vriendelijk te spreken

Activiteit Vraag de kinderen de volgende instructies op te volgen. Bedank de kinderen na iedere
instructie die ze opgevolgd hebben:

1. Ga alsjeblieft staan.

2. Ga alsjeblieft zitten.

3. Ga alsjeblieft staan en draai je om. Ga alsjeblieft zitten. Sta alsjeblieft weer op.

4. Steek alsjeblieft je armen hoog boven je hoofd.

5. Ga alsjeblieft rustig zitten.

• Wat voor beleefde of vriendelijke woorden heb ik gebruikt?

• Hoe voel je je wanneer iemand ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ tegen je zegt?

Laat de kinderen inzien dat wij,. als we willen dat anderen vriendelijk zijn tegen ons, zelf ook
vriendelijk tegen ze moeten zijn.

Leer de kinderen andere beleefde uitdrukkingen zoals ‘Het spijt me’, ‘Pardon’ en ‘Alstublieft’,
en vertel in wat voor situaties we die uitdrukkingen gebruiken. Stel de volgende vragen of
bedenk soortgelijke vragen die relevant zijn voor uw cultuur:
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• Hoe kun je beleefd vragen of je wat water mag drinken?

• Wat zeg je als iemand een cadeautje voor je meeneemt?

• Wat kun je zeggen als je iemand verdrietig maakt?

• Wat kun je zeggen om op een beleefde manier iemands aandacht te krijgen?

Leg uit dat wij, ook als anderen niet aardig tegen ons zijn, moeten proberen wel aardig tegen
hen te zijn.

Lied Zing nogmaals ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) met de klas.

Getuigenis Geef de kinderen een compliment voor de wijze waarop zij vriendelijk zijn geweest tegen
elkaar. Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus blij zijn als ze zien dat wij vriendelijk zijn
tegen elkaar, omdat Zij van iedereen houden. Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en
Jezus willen dat we vriendelijk zijn tegen elkaar. Geef ieder kind een papieren hart. Vertel de
kinderen wat erop geschreven staat, en vertel hoeveel u van ze houdt.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Kies een aantal van de volgende activiteiten uit om tijdens de les met de kinderen te gaan

doen.

1. Lees de volgende voorbeelden voor (of bedenk er zelf een paar) en laat de kinderen hun
papieren hart omhoog houden als de beschreven handeling vriendelijk is. Laat ze het hart
op schoot houden als het iets onvriendelijks is en niet van liefde getuigt.

• Op je beurt wachten met een spelletje.

• Mopperen.

• Een kind helpen dat zich heeft bezeerd.

• Iemand slaan die jou boos maakt.

• Eerbiedig door de kerk lopen.

• ‘Alstublieft’ en ‘dankuwel’ zeggen.

• Voor iemand de deur openhouden.

• Rumoerig zijn in de kerk.

• Helpen met opruimen.

Herinner de kinderen eraan dat we, als we vriendelijk zijn tegen anderen, laten zien dat we
liefdevol zijn en dat onze hemelse Vader en Jezus blij met ons zijn.

2. Bedenk verschillende situaties waarin kinderen de kans hebben om vriendelijk en liefdevol
te zijn voor anderen. Schrijf die situaties op velletjes papier en laat ieder kind een velletje
kiezen. Lees iedere situatie voor en laat het kind dat het velletje gekozen heeft, vertellen
hoe hij of zij in die situatie moet handelen. U kunt de volgende situaties gebruiken:

• Je bent met je vriendje of vriendinnetje aan het spelen. Er komt een ander kind de kamer
binnen. Wat moet je doen?

• Jij en je zusje willen met hetzelfde speelgoed spelen. Wat moet je doen?

• Je kleine broertje heeft iets gepakt dat van jou is. Wat moet je doen?

3. Gebruik voorbeelden die in uw wijk of gebied van toepassing zijn en bespreek hoe je
vriendelijk en liefdevol kunt zijn voor mensen met een handicap. Laat de kinderen
bedenken hoe zij iemand met een handicap kunnen helpen.

• Hoe kunnen we liefdevol zijn voor iemand die niet kan zien?

• Hoe kunnen we liefdevol zijn voor iemand die niet kan horen?

• Hoe kunnen we liefdevol zijn voor iemand in een rolstoel of iemand die met krukken
loopt?

4. Laat de kinderen inzien dat we allemaal kinderen van onze hemelse Vader zijn, ook al
hebben sommige mensen een andere huidskleur en spreken zij een andere taal. We
moeten allemaal vriendelijk voor elkaar zijn. We moeten iedereen behandelen zoals we
zelf behandeld willen worden. Leg uit dat ieder mens anders is.
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VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zing ‘Ik wil zo graag lief zijn’ (Kinderliedjes, blz. 83).

2. Zeg met de kinderen het volgende activiteitenversje op en doe de gebaren voor:

Een glimlach werkt aanstekelijk (trek uw mondhoeken omhoog in een glimlach).
Daarom, als ik verdrietig ben (trek uw mondhoeken omlaag )
geef ik gauw een glimlach weg (trek uw mondhoeken omhoog in een glimlach)
zodat ik weer blij ben! (Plaats beide handen op uw hart.)
(Overgenomen uit Pat Graham “Feeling Glad”, Friend, mrt 1990, blz. 21.)



DOEL Ieder kind laten inzien dat het belangrijk is om lief te zijn voor de dieren.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Genesis 2:19–20; 6–8 aandachtig door.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-28, De schepping – levende wezens (Evangelieplaten 100); plaat 1-30, 

Noach en de ark met dieren (Evangelieplaten 103).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Doe een dier na dat de kinderen kennen. Laat de kinderen raden welk dier u uitbeeldt. Laat
de kinderen om de beurt een dier nadoen en laat de andere kinderen raden welk dier het is.

Adam gaf alle dieren een naam

Herinner de kinderen eraan dat onze hemelse Vader en Jezus alle dieren op de aarde
hebben geschapen, vissen, vogels en insecten. Laat de bijbel zien en vertel dat in de
Schriften staat dat Adam alle dieren een naam gaf (zie Genesis 2:19–20). Laat plaat 1-28, 
De schepping – levende wezens, zien.

• Hoe noemde Adam de dieren op deze plaat? (Laat de kinderen om de beurt een dier
aanwijzen en zeggen hoe het heet.)

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij lief zijn voor de dieren

Verhaal Laat plaat 1-30, Noach en de ark met dieren, zien en vertel het verhaal van Noach en de ark
zoals u dat in Genesis 6–8 kunt lezen. Benadruk dat er ten minste twee van iedere diersoort
van de verdrinkingsdood gered werden. Onze hemelse Vader en Jezus houden van dieren en
willen dat er dieren op de aarde zijn.

• Waarom nam Noach dieren mee in de ark?

• Voor welke dieren die Noach in de ark meenam, ben je dankbaar?

• Hoe denk je dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat je met de dieren omgaat?

Verhaal Vertel in uw eigen woorden het volgende verhaal van president Spencer W. Kimball, de
twaalfde president van de kerk:

Toen president Spencer W. Kimball nog een jongetje was, moest hij de koeien naar een weide
brengen die op ongeveer anderhalve kilometer van zijn ouderlijk huis lag. Op een dag maakte
hij een katapult waarmee hij steentjes tegen hekken en boomstronken kon schieten. Hij leerde
het steeds beter en uiteindelijk kon hij zelfs op grote afstand een boom of een hek raken.

Er stonden grote bomen langs de weg waar hij met de koeien liep. Het viel Spencer op dat er
veel jonge vogeltjes in de bomen zaten. Toen hij de vogeltjes zag, kwam hij in de verleiding
om ze neer te schieten om te laten zien hoe goed hij kon mikken. Maar toen moest hij denken
aan een liedje dat hij in het jeugdwerk gezongen had. Het ging als volgt: ‘Dood geen kleine
vogeltjes (. . .) De aarde is van God en hij zorgt voor voedsel voor groot en ook voor klein.’
Spencer dacht na over de woorden die hij had gezongen. Hij besefte dat onze hemelse Vader
vogeltjes belangrijk vindt en dat het niet goed is om ze neer te schieten. Daarom was hij
voortaan altijd voorzichtig en gebruikte hij zijn katapult niet als er kleine vogeltjes in de buurt
waren (zie Conference Report, april 1978, blz. 71; of Ensign, mei 1978, blz. 47).
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• Waarom was Spencer W. Kimball lief voor de vogels?

Vertel dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij lief zijn voor alle dieren.

Lied Zing ‘Ik wil zo graag lief zijn’ (Kinderliedjes, blz. 83) of zeg de woorden op.

Ik wil zo graag lief zijn voor iedereen,
want dat maakt Jezus blij.
Dus ik zeg tot mezelf: vergeet toch nooit:
lief zijn begint bij mij.

• Hebben jullie huisdieren?

Activiteit Laat de kinderen vertellen over hun huisdieren en hoe zij die verzorgen. Lees de volgende
uitspraken voor en laat de kinderen hun duim ophouden als het lief is om een dier zo te
behandelen en de duim naar beneden als het niet lief is.

• Ze iedere dag goed voedsel geven.

• Ze vergeten eten te geven.

• Ze vergeten water te geven.

• Zorgen dat er altijd vers water voor ze is.

• Zorgen dat ze een prettige plaats hebben om te slapen.

• Ze de hele dag in de hitte opgesloten houden.

• Ze liefde en aandacht geven.

Getuigenis Herinner de kinderen eraan dat dieren door Jezus zijn geschapen en een onderdeel zijn van
het plan van onze hemelse Vader.

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij lief zijn voor de dieren. Vertel iets over uw eigen
huisdier of over andere dieren.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Maak voor ieder kind een kopie van de plaat van het konijn aan het eind van de les en laat
die kleuren. Plak een klein katoenbolletje aan zijn staart om het donzig te maken.

2. Zing ‘Mijn hemelse Vader is goed voor mij’ (Kinderliedjes, blz. 16) of zeg de tekst op.

3. Gebruik het aquarium uit les 11 en de knipplaten van de dieren die bij het lesboek horen
en laat de kinderen om de beurt een dier opvissen. Laat elk kind, als het een dier heeft
gevangen, dat dier laten zien en vertellen wat het ervan weet.

4. Maak voor ieder kind een button met de woorden Ik zal lief zijn voor dieren en geef die
mee naar huis.

5. Zeg met de kinderen het volgende activiteitenversje op en doe de gebaren voor:

Mijn poesje

Mijn poesje klom in een boom heel vlug (‘ren’ met uw rechter wijs- en middelvinger langs
uw linkerarm naar boven).

Zij zat op een tak en wilde niet terug (laat uw rechterhand op uw linkerschouder rusten).

‘Poes, poes,’ riep ik. ‘Ik heb melk voor jou’ (laat uw vingers langs uw linkerarm weer naar
beneden ‘rennen’).

Ze sprong naar beneden en dronk het heel gauw (houd de linkerhand komvormig op en
doe alsof de rechterhand een poesje is dat melk drinkt).

6. Laat de kinderen staande de bewegingen bij het volgende activiteitenversje maken, terwijl
u de woorden opzegt:

Noach

Noach bouwde een ark – zo groot (spreidt armen om de maat aan te geven)
Hij wist precies hoe dat moest met zo’n boot.
Want onze hemelse Vader vertelde hem dat (knik),
Dus timmerde hij, en zaagde en mat (doe alsof u timmert, zaagt en meet).
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Toen riep Noach zijn gezin (wenk met uw arm).
Hij zei: ‘’t Is tijd, kom de ark in’ (maak pasjes op de plaats).
Daarna kwamen de dieren in paren (steek twee vingers op)
Om zich bij Noach in de ark te scharen.

Het werd ineens verschrikkelijk weer (hef de handen boven het hoofd).
De regen stroomde en stroomde maar neer (doe met de vingers de stromende regen na)
Tot geen land meer kon worden ontdekt (tuur met de handen boven de ogen)
Want heel de aarde was met water bedekt (maak een alomvattende armzwaai).

Maar de ark dobberde veilig en zacht (maak gebaar met uw handen),
Veertig keer een dag éen een nacht.
Eindelijk daar kwam de zon (wijs naar boven)
Het drogen van de aarde begon (vouw uw armen).

Eerst de bergen, toen het andere land (spreid uw armen met geopende handen).
Noach boog zich en zei: ‘Heer, bedankt’ (buig uw hoofd, vouw uw armen).

(Naar een versje van Beverly Spencer)

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat de kinderen vertellen over huisdieren die ze hebben of graag zouden hebben.

Bespreek hoe we huisdieren moeten verzorgen en dat we lief voor ze moeten zijn.

2. Laat een voor een de knipplaten met dieren erop zien. Vraag de kinderen wat zij van ieder
dier weten, bijvoorbeeld waar het leeft, wat voor geluid het maakt en waarom ze dat dier
leuk vinden.
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DOEL De kinderen laten zien dat ze een goed voorbeeld kunnen zijn door het voorbeeld van Jezus
te volgen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Matteüs 4:19; Lucas 19:1–10; Johannes 13:15; en 3 Nephi 17:11–24
aandachtig door.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel en een Boek van Mormon.
b. Een aantal voetafdrukken van papier.
c. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-63, Zacheüs in een boom;

plaat 1-64, Jezus bidt met de Nephieten.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Zeg het volgende versje op. Laat de kinderen uw gebaren nadoen, zoals een golvende
beweging met de armen, in de handen klappen, of vliegen als een vogel.

Doe nu wat ik doe,
volg mij, volg mij na!
Doe nu wat ik doe,
volg mij, volg mij na!
Doe ik het ook hoog of laag,
doe ik het ook snel of traag,
Doe nu wat ik doe,
volg mij, volg mij na!
Doe nu wat ik doe,
volg mij, volg mij na!

Leg de kinderen uit dat zij, toen zij hetzelfde deden als u, uw voorbeeld volgden. Wanneer wij
iemands voorbeeld volgen, doen we wat hij of zij doet. Vertel de kinderen dat Jezus zei: ‘Komt
achter Mij’ (zie Matteüs 4:19).

Onze hemelse Vader stuurde Jezus naar de aarde om een voorbeeld voor ons te zijn

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien. Leg uit dat Jezus onder andere naar de aarde kwam
om een voorbeeld voor ons te zijn en ons te laten zien hoe wij moeten leven. Jezus was
volmaakt. Dat betekent dat hij alles deed zoals het moest. Wij moeten proberen te leven zoals
Hij leefde toen Hij op aarde was.

Sla de bijbel open en lees Johannes 13:15 voor. Vertel dat Jezus dit heeft gezegd. Benadruk
dat wij als Jezus behoren te zijn en zijn voorbeeld moeten volgen.

Lied Zing of zeg met de kinderen de woorden op van het eerste deel van ‘Ik wil graag als Jezus
worden’ (Kinderliedjes, blz. 40).

Ik wil graag als Jezus worden
en volg dus zijn voorbeeld na.
Ik wil van zijn liefde geven,
ja overal waar ik ga.

(© 1980 Janice Kapp Perry. Gebruikt met toestemming.)

• Wat moeten we doen als we net als Jezus willen zijn?
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Verhaal Laat plaat 1-63, Zacheüs in een boom, zien en vertel het verhaal van Jezus en Zacheüs zoals
u dat in Lucas 19:1–10 kunt lezen. Leg uit dat Jezus het goede voorbeeld gaf toen hij vriende-
lijk was tegen Zacheüs. Jezus wilde bij Zacheüs op bezoek gaan en zijn vriend zijn, al vonden
andere mensen hem niet aardig, .

• Hoe weet je dat Jezus vriendelijk was tegen Zacheüs? (Zie Lucas 19:5.)

• Hoe denk je dat Zacheüs zich voelde toen Jezus vriendelijk tegen hem was?

Lied Zing ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) of zeg de woorden op. Maak daarbij
de aangegeven bewegingen:

Jezus zegt: wees altijd lief,
vriend’ lijk en getrouw;
als je lief voor and’ren bent,
houden zij van jou.

Verhaal Laat plaat 1-64, Jezus bidt met de Nephieten, zien en vertel hoe Jezus voor de Nephitische
kinderen bad. Zie 3 Nephi 17:11–24. Leg uit dat Jezus door zijn voorbeeld liet zien dat wij
voor anderen moeten bidden.

• Voor wie bad Jezus? (Zie 3 Nephi 17:21.)

• Hoe voelden de kinderen zich toen Jezus voor ze bad?

• Voor wie kunnen wij bidden?

Bespreek voor wie wij kunnen bidden, zoals familieleden, mensen die ziek zijn, de
zendelingen, en onze kerkleiders.

Activiteit Zet aan de ene kant van de klas plaat 1-63 (Zacheüs in de boom) en aan de andere kant
plaat 1-64, Jezus bidt met de Nephieten, en leg voetafdrukken op de grond die naar de platen
leiden. Laat de kinderen het eerste gedeelte van ‘Ik wil graag als Jezus worden’ (Kinderliedjes,
blz. 40) zingen of de woorden opzeggen terwijl zij de voetstappen naar de platen volgen.

Stop bij iedere plaat en laat de kinderen het verhaal zo goed als ze kunnen navertellen. Laat
de kinderen bedenken hoe zij, net als Jezus, in die situaties een goed voorbeeld kunnen zijn.
Ze kunnen bijvoorbeeld hun speelgoed delen met een ander kind of spelen met een kind dat
een vriend nodig heeft (Zacheüs) en ze kunnen bidden voor iemand die ziek is of extra hulp
nodig heeft (bidden voor de Nephitische kinderen).

Laat de kinderen inzien dat ze het voorbeeld van Jezus volgen als zij laten zien dat ze van
anderen houden door lief te zijn en voor hen te bidden. Ze zijn dan ook een goed voorbeeld
voor andere mensen.

Lied Zing het refrein van ‘Ik wil graag als Jezus worden’ (Kinderliedjes, blz. 40) en doe daarbij de
onderstaande bewegingen:

Houd van elkaar zoals Jezus van jou; (knuffel jezelf)
doe voor een ander wat Hij doen zou (schud iemand de hand).
Wees aardig en lief in gedachte en daad (doe net of uw ene hand een dier is en aai het met
uw andere hand),
wie dat doet, die volgt Jezus’ raad (houd handen samen, palmen op, als een boek schriftuur).

(© 1980 Janice Kapp Perry. Gebruikt met toestemming.)

Wij kunnen een goed voorbeeld voor anderen zijn

Leg aan de kinderen uit dat andere mensen op hen letten en hun voorbeeld volgen, net zoals
zij het voorbeeld van Jezus volgen.

Activiteit Laat een kind de leider zijn en de andere kinderen iets voordoen, bijvoorbeeld in de handen
klappen, zich omdraaien, of springen. Herhaal de activiteit zodat ieder kind een keer de leider
kan zijn.

Leg uit dat er belangrijkere manieren zijn om een voorbeeld te zijn. Vertel dat de kinderen een
goed voorbeeld kunnen zijn door goed te doen, zoals de waarheid vertellen, hun vader en
moeder gehoorzamen, hun speelgoed delen, eerbiedig zijn in de kerk en thuis behulpzaam
zijn.

• Wat kunnen wij doen om een goed voorbeeld te zijn?



121

Laat ieder kind bedenken hoe het een goed voorbeeld kan zijn en dan aan de klas vertellen
wat het gaat doen.

Getuigenis Vertel een gebeurtenis waarbij u het goede voorbeeld van iemand volgde. Vertel hoe
belangrijk u het vindt dat wij Jezus’ voorbeeld volgen. Moedig de kinderen aan om een goed
voorbeeld voor anderen te zijn door te doen wat Jezus deed.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Maak voor ieder kind een eenvoudige kroon of hoed. Schrijf op de kroon: Ik kan een goed
voorbeeld zijn. Bespreek hoe de kinderen elke dag het goede voorbeeld kunnen geven.

2. Zing ‘Ook Jezus was eens een kindje klein’ (Kinderliedjes, blz 94) of ‘Wees steeds een
zonnestraaltje’ (Kinderliedjes, blz. 38).

3. Laat een zaklantaarn of een ander lampje zien. Doe de zaklantaarn aan en bespreek hoe
het licht mensen helpt. Lees de eerste regels van 3 Nephi 12:16 voor. Leg de kinderen uit
dat zij net kleine lampjes zijn als ze een goed voorbeeld zijn, omdat andere mensen ze
dan kunnen zien en volgen. Laat een kind de zaklantaarn vasthouden en de anderen door
de kamer leiden. Herhaal de activiteit zodat ieder kind, als het dat wil, een keer de leider
is geweest.

4. Laat de kinderen staande het volgende activiteitenversje doen:

Jezus houdt van kleine kinderen

Een paar kinderen holden heel hard door de straat (looppas op de plaats).
Zij liepen zo hard als dat bij kinderen gaat (naar uw voeten wijzen).
Zij kropen tussen de mensen door (doe net of u zich met uw ellebogen door een menigte
heenwerkt)
Ze wilden naar Jezus om zijn gezicht te kunnen zien (ga op uw tenen staan en kijk rond).
Sommige grote mensen zeiden: ‘Stuur ze weg (doe net of er kinderen weggeduwd
worden),
Hij heeft het vandaag te druk voor kinderen, zeg’ (frons de wenkbrauwen schud het
hoofd).
Maar Jezus zei: ‘Laat ze tot Mij komen’ (wenken met de hand).
‘Zij behoren tot mijn Vaders koninkrijk, mijn Vader en Ik houden van hen, ook voor hen ben
Ik gekomen’ (doe net of u iemand stijf tegen u aandrukt).

(Naar Margaretta Harmon, Bible Story Finger Plays and Action Rhymes, blz. 27.)

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Vraag de kinderen het woord voorbeeld te herhalen. Vertel ze dat iemand een goed

voorbeeld is als je graag net zo wilt worden. Onze ouders kunnen een goed voorbeeld
voor ons zijn. Vraag de kinderen wat hun ouders doen om voor ze te zorgen en ze gelukkig
te maken.

2. Laat de kinderen hand in hand in een kring rondlopen terwijl u ‘And’ren helpen’
(Kinderliedjes, blz. 108) zingt of de tekst ervan opzegt. Herhaal het liedje zo vaak als 
u wilt en vervang moeder door vader, broertje, zusje, oma of opa.

3. Speel het spelletje ‘Volg de leider’. Laat de kinderen in de rij gaan staan. Het kind dat
vooraan staat, holt, hinkelt, huppelt of doet iets anders tot aan de overkant van de klas. De
andere kinderen volgen hem en doen wat hij zegt. Dan gaat dat kind achteraan in de rij
staan en het tweede kind wordt de leider. Dan volgen de kinderen hem. Dit gaat zo door
totdat ieder kind een beurt heeft gehad.
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DOEL Het verlangen om eerlijk te zijn bij ieder kind versterken.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Exodus 20:15–16; Alma 53:16–22; 56:44–57 en het dertiende geloofsartikel
aandachtig door. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 31.

2. Maak van papier of stof een eenvoudige hoofdband voor ieder kind. Schrijf op iedere band
Ik kan eerlijk zijn.

3. Benodigdheden:
a. Een bijbel en een Boek van Mormon.
b. Een knoop of ander klein voorwerp.
c. Plaat 1-13, Joseph Smith (Evangelieplaten 400); plaat 1-65, Tweeduizend jeugdige

strijders (Evangelieplaten 313).

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat een kind voor de klas komen. Duw uw handen tegen elkaar met daartussen een knoop
of ander klein voorwerp. Laat de kinderen ook hun handen tegen elkaar drukken. Ga van kind
tot kind en stop uw handen tussen die van hen. Laat de knoop in de handen van een kind
achter. Vraag de kinderen hun handen tegen elkaar te blijven houden alsof zij de knoop hebben.
Zeg dan: ‘Knoop, knoop, wie heeft de knoop?’ Laat het kind dat voor de klas staat raden
welk kind de knoop heeft door te vragen ‘(Naam), heb jij de knoop?’ Vertel de kinderen dat ze
eerlijk moeten antwoorden met ‘Nee, ik heb de knoop niet’ of ‘Ja, ik heb de knoop.’

Doe het spelletje een aantal keren en laat telkens iemand anders raden en de knoop
vasthouden. Geef de kinderen een compliment dat zij zo eerlijk zijn.

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij eerlijk zijn

Laat plaat 1-13, Joseph Smith, zien. Vertel dat de profeet Joseph Smith in het dertiende
geloofsartikel schreef: ‘Wij geloven eerlijk te moeten zijn’. Laat de kinderen deze woorden uit
het hoofd leren.

• Wat betekent eerlijk zijn?

Leg uit dat we, als we eerlijk zijn, de waarheid spreken, niet iets wegpakken dat van iemand
anders is en andere mensen rechtvaardig behandelen.

Laat de bijbel zien en vertel dat Mozes de tien geboden aan zijn volk heeft gebracht (Exodus
20). Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus twee geboden aan Mozes hebben gegeven
die met eerlijkheid te maken hebben: ‘Gij zult niet stelen’ en ‘Gij zult geen vals getuigenis
spreken’. Lees Exodus 20:15–16 voor.

• Wat is stelen?

Leg uit dat vals getuigenis geven betekent dat we iets zeggen wat niet waar is.

Lied Zeg de woorden op van ‘Wees eerlijk en trouw’ (Kinderliedjes, blz. 81).

Gods ware profeet wil iets zeggen tot jou,
hij wil je graag zeggen:
wees eerlijk en trouw.
Bij ’t spelen of thuis,
of waar je ook bent:
wees eerlijk en trouw
op ieder moment.

Ik kan eerlijk zijnLes
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Activiteit Beschrijf de volgende situaties of bedenk zelf andere. Laat de kinderen gaan staan als wat
u vertelt eerlijk is, en gaan zitten als het oneerlijk is.

• Een koekje pakken als je moeder heeft gezegd dat het niet mag.

• De waarheid spreken.

• Iets meenemen dat niet van jou is.

• Toegeven dat je iets verkeerds hebt gedaan.

• Zeggen dat iemand anders iets verkeerds heeft gedaan, terwijl jij het hebt gedaan.

• Geld of iets anders dat je hebt gevonden, teruggeven aan degene van wie het is.

Laat de kinderen iets vertellen over situaties waarin zij eerlijk zijn geweest.

• Hoe voel je je als je eerlijk bent?

• Hoe voel je je als je niet eerlijk bent?

• hoe komt het dat je soms bang bent om eerlijk te zijn? (Je kunt misschien straf krijgen of
iemand verdrietig maken.)

Zorg dat de kinderen begrijpen dat we ons beter voelen als we eerlijk zijn, ook als dat moeilijk
is.

Wij worden gezegend als we eerlijk zijn

Verhaal Laat plaat 1-65 (Tweeduizend jeugdige strijders) zien. Vertel het verhaal van de tweeduizend
jeugdige strijders zoals u dat in Alma 53:16–22 en 56:44–57 kunt vinden. Let vooral op Alma
53:20–21. Leg uit dat deze jonge mannen vooral zo uitblonken omdat ze zo eerlijk waren.
Lees het laatste gedeelte van Alma 53:20 (vanaf het waren mannen, die te allen tijde getrouw
waren). Leg uit dat getrouw zijn onder andere betekent dat je eerlijk bent. Omdat deze jonge
strijders getrouw waren, werden zij in de strijd beschermd. Zij werden beschermd vanwege
hun eerlijkheid, geloof en moed. Wij zullen allemaal gezegend worden als we eerlijk zijn.

• Hoe werden de tweeduizend jeugdige strijders gezegend doordat zij eerlijk waren? (Zie
Alma 56:54–56.)

Activiteit Doe de kinderen de hoofdbanden om. Laat ze doen alsof zij de tweeduizend jeugdige
strijders zijn en op het ritme van uw handgeklap door de kamer marcheren. Laat ze stoppen
met marcheren als u stopt met klappen en vraag een kind te vertellen hoe het eerlijk kan
zijn. Begin weer te klappen en herhaal de activiteit totdat ieder kind een beurt heeft gehad.

Getuigenis Geef uw getuigenis dat onze hemelse Vader en Jezus willen dat wij eerlijk zijn en dat wij ons
gelukkig kunnen voelen als we eerlijk zijn.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Vertel het verhaal van Jacob Hamblin en zijn zoon in uw eigen woorden na:

Jacob Hamblin was een van de eerste pioniers die naar Zuid-Utah trok. Hij hield van de
Indianen die daar woonden en leerde hun taal. Hij was altijd eerlijk tegen de Indianen en
zij kregen vertrouwen in hem. Op een dag stuurde Jacob zijn zoon naar de Indianen om
een pony tegen wat dekens te ruilen. De Indiaan bekeek de pony zorgvuldig en legde een
stapel dekens klaar. Jacobs zoon zei: ‘Dat is niet genoeg’. De Indiaan legde steeds meer
dekens op de stapel. Toen Jacobs zoon vond dat hij genoeg dekens had, reed hij naar
huis, trots dat hij zoveel dekens voor de pony had gekregen. Toen Jacob zag hoeveel
dekens zijn zoon had meegebracht was hij niet blij. De pony was niet zoveel dekens waard.
Jacob liet zijn zoon de helft van de dekens naar de Indiaan terugbrengen. Toen de jongen
bij de Indiaan kwam, begon die te lachen en hij zei: ‘Ik wist wel dat Jacob je terug zou
sturen’ (zie Jacob Hamblin, Jr., zoals het aan Louise Lee Udall is verteld, in A Story to Tell
(Salt Lake City: Deseret Book Co., 1945], blz. 359–360).

Leg uit dat de Indiaan wist dat Jacob Hamblin een eerlijk man was en dat hij de extra
dekens terug zou geven. De Indiaan kon Jacob vertrouwen omdat hij altijd eerlijk was.
Laat de kinderen het verhaal naspelen of vertellen.

2. Zing ‘Ook Jezus was eens een kindje klein’ (Kinderliedjes, blz. 34) of zeg de woorden op.
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3. Gebruik eenvoudige poppen, van sokken of een papieren zak, om een situatie uit te
beelden waarin iemand de keus heeft tussen eerlijk of oneerlijk zijn. Gebruik de
onderstaande voorbeelden of bedenk er zelf een paar:

• Je hebt een bord kapot laten vallen en je moeder vraagt wie het heeft gedaan.

• Je raapt geld op dat iemand heeft laten vallen en je komt in de verleiding om iets in
je eigen zak te steken.

• Je hebt twee koekjes gepakt terwijl je vader gezegd had dat het niet mocht. Je vader
vraagt je of jij de koekjes hebt opgegeten.

Laat de kinderen om de beurt de poppen pakken en vertellen wat zij in iedere situatie
zouden moeten doen.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Vraag de kinderen of er een paard in de klas is. Vertel dat ze, zelfs als ze heel goed

zouden kijken, geen paard kunnen vinden, omdat er geen paard in de klas is. Het zou niet
eerlijk zijn om te zeggen dat er een paard is. Vraag of er een in de klas is. (Noem iets dat
de kinderen gemakkelijk kunnen zien.) Leg uit dat ze eerlijk zijn als zij iets zeggen wat waar
is.

2. Laat de kinderen beide handen opsteken als u iets zegt dat waar is en beide handen laten
zakken als u iets zegt wat niet waar is. Gebruik eenvoudige maar overduidelijke
voorbeelden zoals ‘Ik heb een bloem in mijn haar’, ‘Ik draag een jurk’, ‘Johan heeft een
rode broek aan’ of ‘Jullie zitten op een stoel’.

3. Zing ‘Strijd voor het recht’ (Kinderliedjes, blz. 80) of zeg de tekst op.



DOEL De kinderen aanmoedigen te laten zien dat ze van hun hemelse Vader en Jezus houden door
eerbiedig te zijn.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Exodus 3:1–10 aandachtig door.

2. Benodigde materialen:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-19, Christus en de kinderen (Evangelieplaten 216); plaat 1-66, Mozes en de

brandende braamstruik (Evangelieplaten 107); plaat 1-67, Een eerbiedige klas.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen hun armen vouwen en rustig blijven zitten terwijl u zachtjes zingt ‘Eerbiedig
en rustig’ (Kinderliedjes, blz. 11) of de tekst ervan opzegt. Als de kinderen het liedje kennen,
mogen ze meezingen.

Eerbiedig en rustig, denken wij aan U, o Heer,
eerbiedig en rustig zingen wij u lof en eer,
eerbiedig en rustig, need’rig bidden wij
dat uw Heil’ge Geest vandaag in ons hartje zij.
Bedank de kinderen daarna dat zij zo rustig hebben gezeten.

Wij kunnen eerbiedig zijn in de kerk

Laat plaat 1-67, Een eerbiedige klas, zien.

• Waar zijn deze kinderen?

• Wat zijn ze aan het doen?

• Waar denken ze aan?

• Hoe gedraag je je als je naar het jeugdwerk komt?

Leg uit dat we, als we naar de kerk komen, ons op een bepaalde manier behoren te
gedragen. Dat noemen we eerbiedig.

Laat de kinderen het woord eerbiedig een aantal malen herhalen.

• Wat denk je dat eerbiedig zijn betekent?

Leg uit dat eerbiedig zijn betekent dat we laten zien dat we van onze hemelse Vader en Jezus
houden en Hen respecteren. Dat kunnen we op de volgende manieren laten zien (laat de
kinderen het uitbeelden terwijl u erover spreekt):

• Rustig lopen en zachtjes praten.

• Rustig zitten en luisteren naar de gebeden en de lessen.

• Je hand opsteken als je iets wilt zeggen.

• Je armen vouwen.

• Het kerkgebouw netjes houden.

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus weten dat we van Hen houden en dat wij het fijn
vinden om in de kerk te zijn, als we al die dingen doen.

Les
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Activiteit Zeg samen met de kinderen de woorden van het liedje ‘Eerbied tonen’ (Kinderliedjes, blz.13)
op. Herhaal het als dat wenselijk is.

Ik hou van Hemelvader,
en kijk wat ik probeer:
eerbied tonen in zijn huis,
dan helpt Hij mij steeds weer.

• Waarom moeten we eerbiedig zijn in het jeugdwerk?

Vertel dat we, als we eerbiedig zijn, beter naar onze leerkrachten kunnen luisteren, en meer
over onze hemelse Vader en Jezus te weten kunnen komen. Als wij eerbiedig zijn, zorgen we
ook dat anderen eerbiedig zijn.

• In welk gebouw zijn we nu?

• Van wie is dit huis?

Leg uit dat ons kerkgebouw van onze hemelse Vader en Jezus is. Het is een plaats waar we
samenkomen om meer over Hen te horen en te leren wat hun wil is.

Activiteit Doe het volgende activiteitenversje met de kinderen. Beeld met uw handen bepaalde
gedeelten van het kerkgebouw uit.

Het kerkgebouw

Dit zijn de muren van een heel mooi huis.
Dit is de toren, dat is een mooi gezicht.
Dit zijn de ramen, die zijn voor het licht.
Dit zijn de deuren, ze staan wijd open.
Het is een huis van de Heer.
Wij moeten het gebruiken keer op keer.
Met ’t hoofd gebogen en handen gevouwen (buig het hoofd en vouw de handen)
danken we de Heer voor kerkgebouwen.

• Wat kun je in een kerkgebouw doen?

• Wat moet je in het kerkgebouw niet doen?

Laat de kinderen inzien dat er gedeelten zijn in het kerkgebouw waar op bepaalde tijden
gerend en gespeeld kan worden, maar dat we in het grootste gedeelte van de kerk en op
zondag eerbiedig moeten zijn. Wijs erop dat we niet alleen rustig moeten zijn in het jeugdwerk
en de kapel, maar dat we ook rustig moeten lopen en zachtjes moeten praten in de hal.

Verhaal Verzin een verhaal over hoe de kinderen in uw klas naar het jeugdwerk komen. Vertel hoe
opgewonden zij zijn als ze rennend en hinkelend naar de kerk komen, maar dat ze rustig
lopen als ze in de kerk zijn. Vertel ook wat zij doen tijdens de avondmaalsdienst, het
jeugdwerk en na afloop in de hal. Benadruk hoe eerbiedig de kinderen in de kerk zijn.

Lied Zeg het volgende versje op en laat de kinderen daarbij zo rustig en voorzichtig door de klas
lopen dat hun voeten geen enkel geluid maken.

Ik heb twee kleine voetjes blij.
Ze brengen me overal;
ze willen heel graag springen,
je hoort ze overal.
Maar ben ik in mijn Vaders huis,
dan stappen ze zachtjes rond,
zo stil dat je ze haast niet meer hoort,
zet ik ze op de grond.

• Wat doe je met je voeten op de gang in de kerk? En in de kapel? En in de klas?

• Wat doe je met je handen?

• Wat doe je met je mond?
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Wij kunnen ons eerbiedig voelen

Laat plaat 1-19, Christus en de kinderen, zien en vertel hoe u zich voelt als u aan Jezus denkt
en hoeveel Hij van ons houdt. Leg uit dat dit gevoelens van eerbied zijn. Vraag de kinderen
wat zij van Jezus vinden.

Verhaal Laat plaat 1-66, Mozes en de brandende braamstruik, zien en vertel het verhaal zoals het in
Exodus 3:1–10 staat opgetekend. Benadruk de gevoelens van eerbied die Mozes had toen
de Heer tot hem sprak vanuit de brandende braamstruik en hem riep om de kinderen van
Israël uit Egypte te leiden. Lees voor uit de Bijbel en leg het gedeelte van vers 5 uit waar staat
geschreven: ‘doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige
grond’.

• Waarom deed Mozes zijn schoenen uit?

Leg uit dat dit een manier was om eerbiedig te zijn. Zorg ervoor dat de kinderen begrijpen dat
wij niet onze schoenen uit hoeven te doen om eerbiedig te zijn. Wij kunnen op andere
manieren eerbiedig zijn.

• Hoe kun je eerbiedig zijn?

Wij kunnen thuis eerbiedig zijn

Vertel de kinderen dat we niet alleen in het kerkgebouw eerbiedig moeten zijn.

• Wat doe je thuis als iemand het gebed uitspreekt?

• Wat doe je thuis tijdens de gezinsavond?

Leg uit dat we ook eerbiedig zijn als we rustig luisteren naar het gebed en de lessen die wij
thuis krijgen. Zo laten we onze hemelse Vader en Jezus zien dat we van Hen houden.

Getuigenis Vertel hoeveel u van onze hemelse Vader en Jezus houdt en vertel hoe dankbaar u bent 
dat u door eerbiedig te zijn, kunt laten zien dat u van Hen houdt. Moedig de kinderen aan te
laten zien dat ze van hun hemelse Vader en Jezus houden door eerbiedig te zijn tijdens het
jeugdwerk, de avondmaalsdienst en als het gebed wordt uitgesproken of als er gezinsavond
wordt gehouden.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Maak een eerbiedige wandeling door de gang van het kerkgebouw. Ga, als het mogelijk
is, ook naar de kapel. Prijs de kinderen bij terugkomst in de klas voor hun eerbied en
bespreek hoe zij door hun eerbiedige houding ervoor kunnen zorgen dat andere mensen
in de kerk ook eerbiedig zijn.

2. Zing ‘Eerbied tonen’ (Kinderliedjes, blz. 13) of zeg de woorden op.

3. Geef ieder kind om de beurt de kans te laten zien wat hij of zij kan doen om eerbiedig te
zijn in de klas, bijvoorbeeld rustig zitten, armen vouwen, of je hand opsteken om iets te
zeggen. Bespreek waarom we eerbiedig moeten zijn in het huis van onze hemelse Vader.

4. Leer de kinderen de woorden van een van de volgende versjes. Maak er bijpassende
gebaren bij:

Open en dicht

Open en dicht, open en dicht,
En klap nu heel zacht
Open en dicht, open en dicht
Vouw ze maar en wacht.

Ik schud mijn handen

Ik schud mijn handen.
Ik draai mijn handen.
Ik sla ze in elkaar.
Ik steek ze omhoog,
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Dan weer omlaag,
In mijn schoot en houd ze daar.

Ik recht mijn rug, mijn voeten zet ik neer,
En ik beweeg ze niet meer.
Ook mijn mond wordt stilgezet.
Ik buig mijn hoofd
en sluit mijn ogen.
Nu ben ik klaar voor het gebed.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zing ‘Eerbiedig en rustig’ (Kinderliedjes, blz. 11). Laat de kinderen, elke keer als u

‘eerbiedig en rustig’ zingt, hun wijsvinger op hun lippen leggen.

2. Laat de kinderen hun ogen dichtdoen. Vraag ze hun hand op te steken als ze horen dat u
een munt of een knoop laat vallen. Laat de munt of de knoop op de grond of de tafel
vallen. Doe de munt of knoop vervolgens in een zakdoek of een klein lapje stof. Vraag de
kinderen hun ogen dicht te houden, heel goed te luisteren en hun hand op te steken als ze
nu de munt of de knoop kunnen horen vallen. Laat de ingepakte munt of knoop op de
grond of de vloer vallen. Laat de kinderen ervaren dat we veel kunnen horen als we goed
luisteren.



DOEL Ieder kind laten inzien dat goede muziek ons een gelukkig gevoel kan geven en ons aan onze
hemelse Vader en Jezus kan herinneren.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed 1 Samuël 16:19–23; Ether 6:2–12; en Leer en Verbonden 25:12 aandachtig
door.

2. Benodigdheden:
a. Een bijbel, een Boek van Mormon en een Leer en Verbonden.
b. Plaat 1-61, De uittocht uit Nauvoo (Evangelieplaten 410); plaat 1-68, David speelt voor

koning Saul; plaat 1-69, De schepen van de Jaredieten.

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

N. B.: U kunt de jeugdwerkdirigente vragen om u bij deze les te assisteren.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat de kinderen in een kring gaan staan en een aantal malen ‘Ben jij vrolijk’ (Kinderliedjes,
blz. 125) zingen. Maak bewegingen die door de tekst gesuggereerd worden.

• Hoe voelde je je toen je dit liedje zong?

Goede muziek geeft ons een blij gevoel

Leg uit dat vrolijke, mooie of vredige muziek ons een goed gevoel kan geven. Als we
verdrietig, boos of bang zijn, kunnen we ons door goede muziek weer gelukkig voelen.

Verhaal Laat plaat 1-68, David speelt voor koning Saul, zien. Vertel dat David voor koning Saul op
zijn harp speelde als die zich niet zo goed voelde. Zie 1 Samuël 16:19–23.

• Waarom denk je dat Saul zich beter ging voelen door Davids muziek?

• Naar welk muziekinstrument luister jij graag?

Beeld de instrumenten uit die opgenoemd worden.

Activiteit Laat ieder kind doen alsof het een instrument bespeelt, zoals piano, viool, gitaar, fluit of harp,
terwijl u een bekend jeugdwerkliedje neuriet.

Leg uit dat we ons ook blij kunnen gaan voelen als we zingen.

• Welk jeugdwerkliedje maakt je blij?

Lied Laat de kinderen een van hun lievelingsliedjes uitkiezen en zing het met ze.

Verhaal Laat plaat 1-61, De uittocht uit Nauvoo, zien en vertel het volgende verhaal in uw eigen
woorden na:

Toen de pioniers hun huizen in Nauvoo verlieten en naar het westen trokken, pakten ze alles
in wagens en handkarren. Ze moesten veel van hun bezittingen achterlaten omdat er niet
genoeg ruimte was om alles mee te nemen. De reis was zwaar en de pioniers waren aan het
eind van de dag meestal erg moe.

Tegen de avond zetten de pioniers hun wagens en dieren in een kring en maakten een groot
kampvuur in het midden. De profeet Brigham Young wist dat de mensen zich tijdens de tocht
gelukkiger zouden voelen als er muziek was. Hij spoorde ze aan om te zingen en te dansen.
Sommige pioniers hadden hun fluit, trompet of trommel meegenomen en speelden erop.
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Iedereen zong en danste rond het kampvuur. Een van hun lievelingsliederen was ‘Komt,
heiligen, komt’. De muziek gaf de pioniers moed en kracht. Als ze ’s avonds na het zingen
en dansen naar bed gingen, voelden ze zich gelukkiger.

Lied Laat de kinderen in een kring gaan zitten en doen alsof ze pioniers rond het kampvuur zijn.
Zing ‘De pionierskinderen zongen en liepen’ (Kinderliedjes, blz. 137) of een ander
jeugdwerkliedje dat de kinderen graag zingen.

Muziek doet ons aan onze hemelse Vader en Jezus denken

Leg uit dat de muziek in de kerk ons aan onze hemelse Vader en Jezus doet denken. Laat
de kinderen hun ogen dichtdoen en doen alsof ze de muziek horen die vóór de avondmaals-
dienst in de kapel gespeeld wordt.

• Hoe komt het dat je eerbiediger kunt zijn in de kerk als er muziek gespeeld wordt?

Leg uit dat onze hemelse Vader en Jezus ons graag horen zingen. Lees de eerste twee
zinnen van Leer en Verbonden 25:12 (tot en met is Mij een gebed). Leg uit dat lofzangen
zingen voor God hetzelfde is als bidden. Wij danken onze hemelse Vader voor de zegeningen
die Hij ons heeft gegeven. Als we liederen zingen over onze hemelse Vader en Jezus, denken
we eraan dat Zij van ons houden en ons willen helpen. Vertel dat de liederen die wij in de
avondmaalsdienst zingen, lofzangen worden genoemd.

• Waarom zingen we liedjes en lofzangen in de kerk?

Verhaal Laat plaat 1-69, De schepen van de Jaredieten, zien en vertel hoe de Jaredieten naar het
beloofde land kwamen. Zie Ether 6:2–12. Leg uit dat de Jaredieten, toen zij in hun schepen
onderweg waren, liederen zongen om onze hemelse Vader en Jezus te loven.

• Waarom denk je dat de Jaredieten onderweg zongen?

• Hoe denk je dat de Jaredieten zich voelden toen de wind en de golven tegen hun schepen
aansloegen?

• Heb je wel eens een lied gezongen als je bang was? Wat gebeurde er toen met je?

Getuigenis Vertel over een gebeurtenis waarbij muziek u gelukkig maakte. Vertel dat onze hemelse Vader
en Jezus het fijn vinden als de kinderen goede liedjes zingen. Als zij zingen, kunnen ze zich
gelukkig voelen en eraan denken dat onze hemelse Vader en Jezus van ze houden.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Zing ‘Zingen is leuk’ (Kinderliedjes, blz. 129) of ‘Wat is de wereld toch heerlijk mooi’
(Kinderliedjes, blz. 122).

2. Als u een kleine klas heeft, kunt u ieder kind een lievelingsliedje van het jeugdwerk laten
kiezen en dat dan samen zingen.

3. Maak van papier schudbekers om als muziekinstrument te gebruiken. Doe in iedere beker
wat rijst of zand. Plak een tweede beker omgekeerd op de eerste zodat er geen rijst of
zand uit kan vallen. Zing een jeugdwerkliedje terwijl de kinderen met hun beker schudden.
U kunt ook andere voorwerpen meenemen om als instrument te gebruiken zoals bellen,
botte stokjes of houten blokjes om tegen elkaar te slaan.

4. Vertel in uw eigen woorden het verhaal van de profeet Joseph Smith en andere kerkleiders
in de gevangenis in Carthage. Slechte mensen hadden hen in de gevangenis gegooid,
al hadden ze niets gedaan. De profeet wist dat zijn leven in gevaar was en hij was erg
verdrietig. Hij vroeg zijn vriend John Taylor om voor hem te zingen. John was ook erg
verdrietig en hij zei tegen Joseph dat hij er niet zo’n zin in had. Joseph moedigde hem aan.
Toen Joseph een lied over Jezus begon te zingen, voelde iedereen in de gevangenis
zich beter. Door het lied werden ze eraan herinnerd dat onze hemelse Vader en Jezus van
ze hielden. Het gaf hun kracht en moed.
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VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zing met de kinderen een aantal van hun lievelingsliedjes. Bespreek met de kinderen hoe

ze blij kunnen worden door muziek.

2. Maak een bandopname van verschillende muziekstijlen waar de kinderen naar kunnen
luisteren. Zorg ervoor dat het geschikte muziek is voor de sabbat.

3. Vertel de kinderen dat onze hemelse Vader ons verschillende soorten muziek heeft
gegeven. Sommige soorten worden door mensen gemaakt en andere door dingen of
dieren uit de wereld om ons heen. Noem verschillende geluiden die in de natuur
voorkomen en als muziek klinken, zoals de wind, regen, vogels, bijen en de donder.
Laat de kinderen die geluiden nadoen.
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DOEL Alle kinderen aansporen om tijdens het avondmaal aan Jezus Christus te denken.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Lucas 22:19–20 en 3 Nephi 18:1–11 aandachtig door. Zie ook Evangelie-
beginselen (31110 120), hoofdstuk 23.

2. Nodig, met toestemming van de jeugdwerkpresidente, de bisschop of een lid van het
priesterquorum uit voor een kort bezoekje aan uw klas aan het begin van de les. Vraag het
lid van het quorum om de kinderen iets te vertellen over zijn taak om het avondmaal te
bedienen en de gevoelens die hij heeft bij deze heilige verordening.

3. Benodigdheden:
a. Een bijbel en een Boek van Mormon.
b. Platen van gebeurtenissen in het leven van Jezus, zoals plaat 1-16, De geboorte van

Jezus (Evangelieplaten 200); plaat 1-17, De jonge Jezus in de tempel (Evangelieplaten
205); plaat 1-19, Christus en de kinderen (Evangelieplaten 216); plaat 1-43, Jezus
geneest een blinde (Evangelieplaten 213); en andere platen die u wilt gebruiken.

c. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-8, Het ronddienen van het
avondmaal; plaat 1-44, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond (Evangelieplaten 316);
plaat 1-70, Het laatste avondmaal (Evangelieplaten 225).

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal, zien. Vertel dat de dienst die wij op
zondag als gezin bezoeken, de avondmaalsdienst heet.

• Waarom wordt het de avondmaalsdienst genoemd?

Stel het lid van priesterquorum aan de kinderen voor. Laat hem vertellen over de taak van de
Aäronische priesterschap om het avondmaal te bedienen. Vraag hem wat hij vindt van zijn
rol in deze heilige verordening. Bedank hem als hij weer naar de priesterschapsvergadering
of zondagsschoolklas gaat.

Jezus heeft ons het avondmaal gegeven om aan Hem te denken

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien. Herinner de kinderen eraan dat Jezus de Zoon is van
onze hemelse Vader is. Omdat Jezus zoveel van ons hield, kwam Hij naar de aarde om onze
Heiland te zijn. Hij genas de zieken, leerde de mensen over het evangelie en liet zien hoe wij
moeten leven. Ten slotte gaf Hij zijn leven voor ons.

Verhaal Laat plaat 1-70, Het laatste avondmaal, zien. Vertel het verhaal van het laatste avondmaal,
zoals het in Lucas 22:19–20 staat opgetekend. Lees de laatste zin van vers 19 voor: ‘Doet dit
tot mijn gedachtenis’. Leg uit dat Jezus zijn apostelen gebood iedere sabbat te vergaderen
en aan Hem te denken door van het avondmaal te nemen.

Laat plaat 1-44, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond, zien. Vertel dat Jezus bij zijn
bezoek aan de Nephieten ook zei dat ze iedere sabbat bij elkaar moesten komen en aan Hem
moesten denken door van het avondmaal te nemen (zie 3 Nephi 18:1–11).

• Aan wie moesten de apostelen denken als zij van het avondmaal namen?

• Aan wie moesten de Nephieten denken als zij van het avondmaal namen?

• Aan wie moeten wij denken als we van het avondmaal nemen?

• Wanneer nemen wij van het avondmaal?

Tijdens het avondmaal 
denk ik aan Jezus
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Activiteit Zeg het volgende versje op en laat er gebaren bij maken:

Ik ben dankbaar dat ik naar de kerk kwam vandaag (maak de torenspits van de kerk door de
vingertoppen van twee vingers tegen elkaar te houden).
Ik leer er luisteren (hand komvormig om het oor)
en ik bid er heel graag (vouw de armen en buig het hoofd).
Ik denk aan Jezus die in de hemel is (wijs omhoog),
ik luister heel goed
zodat ik niets mis.

Verhaal Laat één voor één de platen uit het leven van Jezus zien. Laat de kinderen vertellen wat 
er op de plaat gebeurt. Als ze het verhaal niet kennen, vertelt u het in het kort. Betrek zoveel
mogelijk kinderen het vertellen van de verhalen.

• Aan welke verhalen over Jezus kun je denken als het avondmaal wordt rondgediend?

Laat de kinderen andere verhalen over Jezus vertellen waaraan zij kunnen denken als het
avondmaal wordt rondgediend. Als ze er geen kunnen bedenken, vertel dan zelf een of twee
verhalen waaraan u tijdens het avondmaal graag denkt.

Tijdens het avondmaal kunnen we eerbiedig zijn 

Activiteit Doe passende gebaren bij het volgende activiteitenversje voor:

Het avondmaal
Ik vouw mijn handen, buig mijn hoofd
en zit heel stil, heel stil.
Denk aan het avondmaal
en wat God van mij wil.

Leg uit dat Jezus ons het avondmaal heeft gegeven om aan Hem te denken. Daarom is het
belangrijk om tijdens het avondmaal aan Jezus te denken en te zorgen dat anderen ook aan
Hem kunnen denken. Dat doen we door eerbiedig te zijn als het avondmaal wordt
rondgediend.

Activiteit Fluister een van de volgende uitspraken in het oor van een van de kinderen en laat hem/haar
dit voor de klas herhalen. Doe dit ook met de andere zinnen.

1. Wij bereiden ons voor op het avondmaal door eerbiedig een lofzang te zingen die ons aan
Jezus doet denken.

2. Wij luisteren aandachtig als het gebed om de zegen over het brood wordt uitgesproken.

3. Als het brood wordt rondgedeeld, nemen we maar één stukje.

4. Wij luisteren aandachtig als het gebed om de zegen over het water wordt uitgesproken.

5. Wij drinken het water eerbiedig en doen het bekertje netjes terug in de schaal.

6. Wij spelen nooit met het brood of de bekertjes.

Leg uit dat we zo laten zien dat we eerbiedig zijn tijdens het avondmaal.

• Hoe kunnen we eerbiedig zijn tijdens het avondmaal?

Activiteit Laat de kinderen goed luisteren naar de onderstaande uitspraken. Laat ze gaan staan als u
iets zegt wat zij tijdens het avondmaal kunnen doen of waaraan zij kunnen denken. Laat ze
gaan zitten als u iets zegt wat zij niet moeten doen of waar zij niet aan moeten denken tijdens
het avondmaal. Gebruik de volgende voorbeelden of bedenk er zelf een paar:

• Goed luisteren als de avondmaalsgebeden worden uitgesproken.

• Eraan denken dat onze hemelse Vader en Jezus van ons houden.

• Aan een picknick denken.

• Eraan denken hoe Jezus zieke mensen genas.

• Met je broertje of zusje praten.

• Zitten wiebelen op je stoel.

• Eraan denken hoe Jezus de kinderen zegende.
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Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent dat we het avondmaal hebben om aan Jezus te denken en aan
wat Hij voor ons heeft gedaan. Leg uit dat u vooral dankbaar bent als iedereen eerbiedig is
tijdens het avondmaal zodat u goed aan Jezus kunt denken.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat ieder kind een tekening maken van zichzelf terwijl het van het avondmaal neemt.
Schrijf boven iedere tekening: Ik kan aan Jezus denken als ik van het avondmaal neem.

2. Neem lege avondmaalsschalen voor het brood en het water mee naar de klas. Laat de
kinderen de schalen bekijken en vasthouden. Laat vertellen wat er in de avondmaalsdienst
gebeurt tijdens de bediening van het avondmaal.

3. Laat de kinderen een paar van hun lievelingsverhalen uit het leven van Jezus uitbeelden.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Leg op een eenvoudige manier uit wat het avondmaal is. Laat een plaat van Jezus zien en

vertel dat er op zondag een moment is waarop we op een bijzondere manier aan Jezus
denken. Dat is wanneer we tijdens de avondmaalsdienst een klein stukje brood eten en
een klein bekertje water drinken. Leg uit dat we er tijdens het avondmaal aan denken
hoeveel Jezus van ons houdt en dat we dan denken aan wat Hij allemaal voor ons heeft
gedaan om ons gelukkig te maken.

2. Zing ‘Al de verhalen van Jezus’ (Kinderliedjes, blz. 36) of ‘Wees steeds een zonnestraaltje’
(Kinderliedjes, blz. 38) of zeg de woorden op.

3. Doe de bewegingen voor van het volgende activiteitenversje, terwijl u de woorden opzegt:

De schepping

Jezus riep: het zonnelicht (maak een grote cirkel met de armen boven het hoofd),
de regen (steek de handen vooruit met de vingers naar beneden en beweeg de vingers
vlug heen en weer),
de bloemenpracht (vorm een kom met beide handen de handpalmen naar boven).
Jezus riep: de vogels zingen (leg de duimen tegen elkaar en wuif met de handen om de
beweging van vleugels na te doen),
en dat gebeurde (plaats de handen voor het lichaam met de handpalmen naar boven),
dat gebeurde (armen over elkaar).

Vertel de kinderen nog eens dat Jezus ons veel dingen heeft gegeven die ons gelukkig
maken. Gedurende het avondmaal kunnen wij, door aan Jezus te denken, laten zien dat
we dankbaar zijn.



DOEL Ieder kind laten begrijpen dat de Schriften het woord van onze hemelse Vader en Jezus
Christus bevatten en dat wij over onze hemelse Vader en Jezus kunnen leren door de
Schriften te bestuderen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Lucas 22:19–10; 3 Nephi 18:21; Leer en Verbonden 59:6; en Mozes 7:11
aandachtig door. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 10.

2. Bereid een van uw lievelingsverhalen uit de Schriften voor en gebruik, indien mogelijk, 
een plaat ter illustratie.

3. Benodigdheden:
a. De Schriften (een bijbel, een Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van

grote waarde).
b. Een doekje om over de Schriften te leggen of een stuk papier om ze in te pakken.
c. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-18, Johannes de Doper

doopt Jezus (Evangelieplaten 208); plaat 1-44, Jezus onderwijst op het westelijk
halfrond (Evangelieplaten 316); plaat 1-70, Het laatste avondmaal (Evangelieplaten
225).

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Bedek de Schriften vóór de les met een doekje of pak ze in. Plaats de bedekte Schriften op
een tafel of stoel waar de kinderen ze kunnen zien. Leg uit dat u iets heeft afgedekt dat niet
alleen voor u, maar voor iedereen belangrijk is. Laat de kinderen raden. .

De Schriften zijn heilige boeken

Leg uit dat de Schriften belangrijke boeken zijn die anders zijn dan andere boeken. Het zijn
heilige boeken. Herinner de kinderen eraan dat iets dat heilig is ons aan onze hemelse Vader
en Jezus doet denken. Leg uit dat in de Schriften veel staat geschreven over onze hemelse
Vader en Jezus en over hoeveel Zij van ons houden. Vertel hun wat onze hemelse Vader en
Jezus willen dat wij doen zodat we gelukkig zijn.

Laat één voor één de vier standaardwerken zien en noem ze bij naam. Als de standaard-
werken in één boek gebonden zijn, laat dan de pagina zien waarop de titel ervan vermeld
staat, of zoek de afzonderlijke titelpagina’s op en laat die zien.

Activiteit Vertel dat we zuinig met de Schriften om moeten gaan en de bladzijden voor zichtig moeten
omslaan. Laat de kinderen een voor een voor de klas komen om te laten zien hoe voorzichtig
zij de bladzijden om kunnen slaan en met de Schriften om kunnen gaan.

Leg uit dat de Schriften verhalen bevatten die waar zijn. Door die verhalen leren we wat onze
hemelse Vader en Jezus willen dat wij doen. De verhalen in de Schriften kunnen ons van nut
zijn.

Verhaal Vertel een van uw lievelingsverhalen uit de Schriften en gebruik daarbij, indien mogelijk, een
plaat ter illustratie. Benadruk hoe dit verhaal uit de Schriften u tot steun is geweest. Benadruk
hoe graag u de verhalen in de Schriften leest.

Lied Laat ‘Al de verhalen van Jezus’ (Kinderliedjes, blz. 36) zingen of de woorden ervan opzeggen.
Herinner de kinderen eraan dat de verhalen die in het jeugdwerk verteld worden, echt
gebeurd zijn.
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Al de verhalen van Jezus
Al de verhalen van Jezus hoor ik zo graag;
heerlijker zou het nog zijn met Hem hier vandaag.
Hoe Hij de boze machten bestreed:
zeg mij, vertel mij al wat u weet.

De Schriften bevatten de leerstellingen van Jezus

Leg uit dat sommige gedeelten uit de Schriften geschreven zijn door mannen die Jezus
kenden en in dezelfde tijd leefden als Hij. Het waren mannen die Jezus hebben horen
spreken. Die mannen schreven de verhalen op zodat andere mensen konden weten wie
Jezus was en wat Hij vertelde. Daardoor kunnen zij weten dat Hij de Zoon van onze hemelse
Vader is.

Laat plaat 1-70, Het laatste avondmaal, zien. Vraag de kinderen wat zij over deze plaat
kunnen vertellen. Laat de Bijbel zien en laat het woord Bijbel een aantal keren herhalen. Zoek
Lucas 22 op. Leg uit dat Jezus vertelde dat wij van het avondmaal moesten nemen om Hem
indachtig te zijn. Jezus nam het brood, zegende het en gaf het aan zijn discipelen (helpers).
Hij nam de beker en liet ze eruit drinken. Lees het gedeelte van vers 19 waar staat: ‘Doet dit
tot mijn gedachtenis.’ Wijs erop dat dit Jezus’ woorden zijn.

Laat plaat 1-44, Jezus onderwijst op het westelijk halfrond, zien en vertel nog eens wat er op
deze plaat gebeurt. Laat het Boek van Mormon zien en laat de naam van het boek herhalen.
Zoek 3 Nephi 18 op. Leg uit dat Jezus de mensen heel veel leerde. Lees van vers 21 voor:
‘Bidt in uw gezinnen’.

• Wat moeten we van Jezus thuis doen?

Laat plaat 1-3, Jezus de Christus, zien. Houd de Leer en Verbonden op en laat de kinderen
een paar keer Leer en Verbonden zeggen. Sla de Leer en Verbonden open bij afdeling 59.
Leg uit dat Jezus onder andere vertelde dat wij iedereen moeten liefhebben. Lees het
gedeelte van vers 6 waar staat: ‘Gij moet uw naaste liefhebben’.

• Wat zei Jezus dat wij moesten doen?

• Wie is je naaste?

• Hoe voel je je als je vriendelijk en liefdevol bent voor anderen?

Lied Zing ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) of zeg de woorden ervan op. Maak
daarbij de onderstaande bewegingen:

Jezus zegt: wees altijd lief (omhels uzelf),
vriend’lijk en getrouw (knik met uw hoofd);
als je lief voor and’ren bent
houden zij van jou (omhels uzelf).

Laat plaat 1–18, Johannes de Doper doopt Jezus, zien. Laat de kinderen iets over de plaat
vertellen. Benadruk dat Jezus zich heeft laten dopen en dat Hij graag wil dat iedereen zich
laat dopen. Houd de Parel van grote waarde op en laat de kinderen de Parel van grote
waarde een paar keer herhalen. Sla de Parel van grote waarde open bij Mozes 7 en vertel hoe
Jezus tegen een man, Henoch, zei dat hij naar de mensen moest gaan om ze te dopen. Lees
het gedeelte van vers 11 voor, waar staat: ‘Dopen in den Naam des Vaders, en des Zoons (. . .)
en des Heiligen Geestes’.

Houd de vier standaardwerken op. Benadruk dat alle leringen van Jezus in deze boeken
staan.

• Wat zijn dit voor boeken?

• Wiens leerstellingen kunnen we in deze boeken vinden?

• Waarom werden de Schriften geschreven?

• Hoe vind je het dat onze hemelse Vader en Jezus van ons houden en dat ze ons de
Schriften hebben gegeven?

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor de Schriften en hoe fijn u het vindt dat wij ze hebben. Geef
uw getuigenis dat de Schriften de woorden van onze hemelse Vader en Jezus bevatten en dat
we, door de Schriften te bestuderen, te weten kunnen komen wat de wil van onze hemelse
Vader en Jezus is.
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AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Vouw vellen papier dubbel om kleine kopieën van de boekomslag van de vier standaard-
werken te maken. Zorg dat u voor ieder kind een set hebt. Schrijf de namen van de
standaardwerken op de boekomslagen. Maak een klein gaatje in de hoek van iedere
omslag en gebruik een touwtje of draad om de vier standaardwerken bij elkaar te 
binden.

Schrijf aan de binnenkant van de omslag de tekst die u in de les heeft gebruikt:

De Bijbel: Jezus heeft ons over het avondmaal verteld (Lucas 22:19).
Het Boek van Mormon: Jezus heeft ons geleerd dat wij thuis met elkaar moeten bidden 
(3 Nephi 18:21).
Leer en Verbonden: Jezus heeft ons geleerd dat wij onze naasten moeten liefhebben 
(LV 59:6).
Parel van grote waarde: Jezus heeft ons geleerd dat wij ons moeten laten dopen 
(Mozes 7:11).

Geef ieder kind een setje boekomslagen mee naar huis. Neem in het kort nog even de
leringen van Jezus door die in de les werden besproken.

2. Leer de kinderen een deel van het achtste geloofsartikel: ‘Wij geloven dat de Bijbel het
woord van God is’ en ‘wij geloven ook dat het Boek van Mormon het woord van God is’.

3. Laat een paar platen zien ter illustratie van verhalen uit het Boek van Mormon. Een aantal
vindt u achter in dit lesboek, andere kunt u in de mediatheek halen. Laat iedere plaat zien
en bespreek in het kort het verhaal dat erbij hoort. Vertel de kinderen nog eens dat de
Schriften waargebeurde verhalen bevatten. Laat de kinderen ‘Verhalen uit het Boek van
Mormon’ (Kinderliedjes, blz. 62) zingen.

4. Vertel de kinderen over een gebeurtenis waarbij de Schriften een bijzondere betekenis
voor u hadden. Leg uit hoe de Schriften u tot steun zijn geweest en hoe u zich daarbij
gevoeld heeft.

5. Zoek een aantal korte teksten op die de woorden van Jezus bevatten, zoals de teksten die
in de les gebruikt zijn. Zeg iedere tekst hardop en begin met de woorden: Jezus zei.
Bijvoorbeeld: ‘Jezus zei: “Volg mij”.’ Gooi een van de kinderen een bonenzakje of ander
zacht voorwerp toe en laat hem of haar de tekst herhalen. Herhaal de activiteit totdat ieder
kind een beurt heeft gehad.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zing ‘Al de verhalen van Jezus’ (Kinderliedjes, blz. 36) of zeg de woorden op terwijl u de

Bijbel ophoudt, of zing ‘Verhalen uit het Boek van Mormon’ (Kinderliedjes, blz. 62) terwijl u
het Boek van Mormon ophoudt.

2. Vertel in het kort het verhaal van de tien melaatsen (zie Lucas 17:11–19) en doe het
volgende vingerspelletje met de kinderen:

Tien zieke mannen

Tien zieke mannen waren er (steek tien vingers op),
samengekomen van heinde en ver
Zij zwierven doelloos heen en weer (zwaai met beide armen heen en weer),
hun familie wilde ze niet meer (maak een afwijzend gebaar met de handen).
Door Christus werden zij genezen,
en hadden nu niets meer te vrezen (kijk blij rond).
Eén keerde terug, dankbaar en blij (steek een vinger op)
en bedankte Christus, want hij was weer vrij (steek beide armen met een blij gebaar in de
lucht).

Laat de kinderen zien waar het verhaal in de Bijbel staat.

3. Vraag de kinderen wat hun lievelingsverhaal uit de Schriften is. Laat, indien mogelijk, zien
waar het in de Schriften staat.
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DOEL Ieder kind laten inzien dat het hoort bij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Marcus 1:9–11; Leer en Verbonden 115:4; Geschiedenis van Joseph Smith
1:5, 10–19 aandachtig door. Zie ook Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 17.

2. Maak van een groot stuk papier of karton een legpuzzel. Zorg dat de puzzel net zoveel
stukjes heeft als er mensen in de klas zitten (kinderen en leerkrachten). Schrijf de naam
van iedere persoon in de klas op een stukje van de puzzel.

3. Benodigdheden:
a. De standaardwerken.
b. Plaat 1-4, Het eerste visioen (Evangelieplaten 403); plaat 1-8, Het ronddienen van het

avondmaal; plaat 1-12, Meisje dat bevestigd wordt; plaat 1-18, Johannes de Doper
doopt Jezus (Evangelieplaten 208); plaat 1-39, Naamgeving van een baby; plaat 1-40,
Het zalven van een zieke; een plaat van de levende profeet.

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Houd het puzzelstukje met uw naam erop omhoog. Vertel de kinderen dat het bij een puzzel
hoort. Deel de andere stukjes uit en help de kinderen bij het leggen van de puzzel. Wijs alle
namen in de puzzel aan en lees ze op. Leg uit dat iedereen bij de klas hoort, net als ieder
stukje van de puzzel. Leg uit dat erbij horen betekent dat je ergens een deel van bent.

• Waar hoor je verder nog bij?

Leg uit dat we bij veel groepen horen, zoals bij je familie of de buurt. Wij horen ook bij Jezus’
kerk.

Laat plaat 1-39, Naamgeving van een baby, zien.

• Wat gebeurt er op deze plaat?

Leg uit dat de meeste kinderen van de klas een naam en zegen hebben ontvangen toen
zij nog een baby waren. Daarna werd hun naam bijgeschreven in de boeken van de kerk en
konden zij zeggen: ‘Ik hoor bij De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen’.

Activiteit Doe het volgende activiteitenversje met de kinderen:

Ik ben dankbaar dat ik naar de kerk kwam vandaag (maak de torenspits van de kerk door de
vingertoppen van twee vingers tegen elkaar te houden).
Ik leer er luisteren (hand komvormig om het oor)
en bid er heel graag (vouw de armen en buig het hoofd).
Ik denk aan Jezus die in de hemel is (wijs omhoog)
ik luister heel goed
zodat ik niets mis.

Leg de kinderen uit dat we naar de kerk gaan om meer te weten te komen over Jezus en wat
Hij wil dat wij doen. Vertel de kinderen dat ze in deze les meer zullen horen over een aantal
belangrijke zaken in Jezus’ kerk.

Ik ben lid van De Kerk van 
Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen

Les
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In de kerk van Jezus is het priesterschap

Laat plaat 1-8, Ronddienen van het avondmaal; plaat 1-12, Meisje dat wordt bevestigd, en
plaat 1-40, Het zalven van een zieke, zien. Laat de kinderen vertellen wat er op iedere plaat
gebeurt. Leg uit dat we daar het priesterschap bij nodig hebben. Het priesterschap is de
macht van onze hemelse Vader en Jezus. Zij geven die macht aan rechtschapen mannen
zodat deze mannen kunnen helpen bij het werk van onze hemelse Vader en Jezus op aarde.
Wijs op iedere plaat de priesterschapsdrager aan. Laat de kinderen het woord priesterschap
een aantal keren herhalen.

• Ken je iemand die het priesterschap draagt? Wie is dat?

Vertel dat mannen die het priesterschap dragen het avondmaal inzegenen en ronddienen,
mensen zegens geven en andere belangrijke zaken doen. Laat nogmaals plaat 1-39,
Naamgeving van een baby, zien en vertel de kinderen dat baby’s gezegend worden door
een man die het priesterschap draagt.

Verhaal Laat plaat 1-18, Johannes de Doper doopt Jezus, zien. Laat de kinderen vertellen wat zij zich
over de plaat kunnen herinneren. Herhaal in het kort het verhaal zoals dat staat in Marcus
1:9–11.

• Door wie is Jezus gedoopt? (Zie Marcus 1:9.)

• Welke macht moest Johannes bezitten om Jezus te kunnen dopen? (Het priesterschap.)

Leg uit dat gedoopt worden door iemand die het priesterschap draagt nodig is om bij de kerk
van Jezus’ te kunnen horen.

De kerk van Jezus heeft een profeet

Verhaal Laat plaat 1-4, Het eerste visioen, zien en vertel het verhaal van Joseph Smith en het eerste
visioen. Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:5, 10–19.

• Wie verschenen er aan Joseph Smith in het bos en spraken met hem? (Zie Geschiedenis
van Joseph Smith 1:17.)

Leg uit dat wij Joseph Smith een profeet noemen omdat onze hemelse Vader en Jezus met
hem gesproken hebben. Een profeet vertelt ons wat onze hemelse Vader en Jezus ons willen
laten weten.

• Wat is een profeet? (Een man die een bijzondere roeping heeft om met onze hemelse Vader
en Jezus te spreken en ons te vertellen wat Zij ons willen laten weten.)

Laat een plaat van de levende profeet zien. Vertel de kinderen iets over hem. Leg uit dat er in
de kerk van Jezus altijd een levende profeet is om ons te vertellen wat onze hemelse Vader en
Jezus ons willen laten weten en doen.

De kerk van Jezus heeft de Schriften

Houd de Schriften omhoog.

• Wat zijn dit?

Laat de kinderen vertellen wat zij weten over de Schriften. Vertel ze nog eens dat de Schriften
de leringen van onze hemelse Vader en Jezus bevatten. De Schriften bevatten echt gebeurde
verhalen over Jezus, de profeten en andere mensen. De Schriften zijn belangrijk in de kerk
van Jezus.

Wij behoren tot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

• Tot wiens kerk behoren wij?

• Hoe heet de kerk waartoe wij behoren?

Lees Leer en Verbonden 115:4 voor. Leg uit dat de naam betekent dat het Christus’ kerk is in
de tijd waarin wij nu leven. Leg uit dat er veel mensen zijn over de hele wereld die tot De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen behoren.

U kunt uitleggen dat er in deze tijd andere kerken op de aarde zijn waar over Jezus verteld
wordt en waar de mensen leren om een goed leven te leiden, maar dat die kerken niet het
priesterschap, een levende profeet of alle Schriften hebben.
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Activiteit Vraag of iedereen die tot Christus’ kerk behoort, wil gaan staan. Maak de kinderen erop attent
dat zij allemaal op moeten staan. Laat de kinderen herhalen: ‘Ik behoor tot De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’.

Herhaal in het kort, gebruikmakend van de platen en de Schriften, dat het priesterschap, een
levende profeet en de Schriften belangrijke zaken zijn in de kerk van Jezus.

Getuigenis Geef uw getuigenis van de waarachtigheid van het evangelie. Vertel hoe belangrijk en
geweldig het is om tot de ware kerk van Jezus te behoren.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Maak voor ieder kind een bordje om op te spelden en mee naar huis te nemen met daarop
de woorden Ik behoor tot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

2. Doe het volgende activiteitenversje met de kinderen:

Hier is de kerk

Hier is de kerk (vouw de handen zodat de vingers gedeeltelijk in elkaar grijpen)
en hier is de toren (houd de voorste vingers, de wijsvingers en duimen, samen tegen
elkaar omhoog).
Open de deur (til de palmen van de handen op terwijl u de vingers bij elkaar houdt,
behalve de duimen)
en je kunt iedereen zien en horen (beweeg de vingers en neurie daarbij een gedeelte
van een kerklied of jeugdwerkliedje).
Sluit de deur, de mensen voelen zich thuis,
open de deur, nu gaan ze allemaal naar huis (laat de vingers ‘weglopen’).

3. Vertel een verhaal over een kind dat tot De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen behoort en naar de kerk gaat. Verwerk in uw verhaal wat de kinderen in uw
klas ook doen in de kerk, zoals bij hun familie zitten tijdens de avondmaalsdienst, van het
avondmaal nemen, eerbiedig zitten in het jeugdwerk, bidden en zingen.

U kunt de kinderen ook zelf laten bedenken wat zij op zondag doen door vragen te stellen
zoals: Wat moeten kinderen die bij de kerk horen op zondag doen? Wat moeten zij doen in
de avondmaalsdienst? En in het jeugdwerk? Wat behoren zij zondags te doen als ze weer
thuis zijn? Wat moeten zij doen tijdens de gezinsavond? Hoe moeten zij doen tegen hun
familieleden? En tegen hun vrienden? Laat de kinderen inzien wat jongens en meisjes die
tot Jezus’ kerk behoren, moeten doen.

4. Laat de kinderen verschillende groepen opnoemen waar zij bij horen, zoals hun familie of
de jeugdwerkklas. Vraag waarom zij het leuk vinden om bij die groep te horen. Beëindig
het gesprek door ze te laten vertellen waarom zij het fijn vinden om tot De Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te behoren. Vertel ook waarom u dat fijn vindt.

5. Zing of zeg de woorden op van ‘De kerk van Jezus Christus’ (Kinderliedjes, blz. 48).
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VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Maak vóór de les eenvoudige tekeningetjes – een oog, een hand, een oor en een mond –

op losse velletjes papier.

Vertel dat we veel in de kerk kunnen doen. (Laat de tekening van het oog zien.) Wij kunnen
in de Schriften lezen. (Laat de tekening van een hand zien.) We kunnen lief met onze
vriendjes en vriendinnetje spelen. (Laat de tekening van het oor zien.) Wij kunnen goed
naar onze leerkrachten luisteren. (Laat de tekening van de mond zien.) Wij kunnen
zachtjes spreken als we in de kerk zijn. Laat de kinderen om de beurt naar voren komen en
een van de tekeningen aanwijzen. Vertel bij elke tekening nogmaals wat er de betekenis
van is.

2. Zing met de kinderen ‘Verhalen uit het Boek van Mormon’ (Kinderliedjes, blz. 62) en maak
daarbij bewegingen die overeenkomen met de tekst.

Les 42



DOEL Ieder kind laten inzien dat wij gezegend worden als we de profeet volgen.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed 1 Samuël 3:1–10, 19–20 aandachtig door. Zie ook Evangeliebeginselen
(31110 120), hoofdstuk 9.

2. Schrijf op losse blaadjes verschillende boodschappen die de levende profeet tijdens
conferenties heeft gebracht of andere uitspraken die u in tijdschriften van de kerk kunt
vinden. Zorg dat u net zoveel blaadjes heeft als er kinderen in de klas zitten. Vouw de
blaadjes dubbel en doe ze in een schaal of mandje. De uitspraken kunnen betrekking
hebben op –

• Lees iedere dag in de Schriften.

• Heilig de sabbatdag.

• Bid iedere dag.

• Bezoek de avondmaalsdienst en het jeugdwerk.

• Wees eerlijk.

3. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-4, Het eerste visioen (Evangelieplaten 403); plaat 1-29, Bouw van de ark

(Evangelieplaten 102); plaat 1-42, De jonge Samuël wordt door de Heer geroepen
(Evangelieplaten 111); plaat 1-66, Mozes en de brandende braamstruik
(Evangelieplaten 107); een plaat van de levende profeet.

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Nodig een kind uit om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Laat na elkaar de platen van Noach (plaat 1-29), Mozes (plaat 1-66) en Joseph Smith 
(plaat 1-4) zien. Vraag de kinderen of ze weten wat er op de platen gebeurt en of ze dit
willen vertellen.

Leg, nadat u heeft besproken wat de kinderen over de platen weten, in het kort uit dat Jezus
Noach geboden heeft een ark te bouwen om hem en zijn gezin te redden van de vloed.
Jezus zei tegen Mozes dat hij de kinderen van Israël uit de slavernij moest bevrijden. Jezus
zei Joseph Smith dat hij zich bij geen van de bestaande kerken op aarde aan moest sluiten.

Profeten spreken met onze hemelse Vader en met Jezus

Leg uit dat Noach, Mozes en Joseph Smith alle drie profeten waren. Een profeet is een man
die met onze hemelse Vader en Jezus spreekt. Omdat onze hemelse Vader en Jezus niet op
aarde zijn om ons dingen te vertellen, hebben Zij profeten om te helpen. Onze hemelse Vader
en Jezus vertellen dingen aan de profeet en de profeet leert ons wat wij moeten doen om
gezegend te worden en ons gelukkig te voelen.

Verhaal Laat plaat 1-42, De jonge Samuël wordt door de Heer geroepen, zien en vertel hoe Samuël
tot profeet werd geroepen. Zie 1 Samuël 3:1–10, 19–20. Lees 1 Samuël 3:10 voor.

• Door Wie werd Samuël bij zijn naam geroepen toen hij in bed lag? (Jezus. Zie 1 Samuël
3:4.)

• Wie dacht Samuël dat het was? (Zie 1 Samuël 3:5.)

• Wat moest Samuël van Eli doen? (Zie 1 Samuël 3:9.)

• Wat zei Samuël tegen Jezus? (Zie 1 Samuël 3:10.)

Wij hebben een levende
profeet

Les
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Leg uit dat Samuël nog een kleine jongen was toen Jezus voor de eerste keer tot hem sprak.
Toen hij ouder was, vertelde hij de mensen wat zij van onze hemelse Vader en Jezus moesten
doen.

Activiteit Laat drie kinderen de rol van Samuël, Eli en Jezus spelen en het verhaal uitbeelden. Herhaal
dit, indien gewenst, met andere kinderen.

Wij hebben in deze tijd een levende profeet op aarde

Laat een plaat zien van de levende profeet. Vertel de kinderen iets over de levende profeet.

Laat de kinderen gaan staan en zeggen: ‘(Naam van de levende profeet) is een profeet van
God’.

• Waarom hebben wij een levende profeet nodig? (Om te weten wat de wil is van onze
hemelse Vader en Jezus.)

Leg uit dat de profeet ons dingen leert als hij tijdens conferenties tot ons spreekt. Conferenties
zijn grote vergaderingen die door een heleboel mensen bezocht worden. Soms kunnen
we naar de profeet luisteren op de radio, TV of op cassette. Zijn woorden worden ook
opgeschreven in de tijdschriften van de kerk. Onze ouders en andere mensen kunnen
ze dan aan ons voorlezen.

Activiteit Laat ieder kind uit de schaal of het mandje een papiertje pakken. Lees de boodschap die
erop staat voor en bespreek hem in het kort met de kinderen. Vertel de kinderen dat het
allemaal dingen zijn die de profeet ons gevraagd heeft.

Activiteit Vraag de kinderen hoe zij de profeet kunnen volgen. Werp ieder kind een keer een
bonenzakje of een ander zacht voorwerp toe en zeg: ‘Ik kan de profeet volgen door’. 
Laat ieder kind de zin afmaken door te zeggen hoe hij of zij de profeet kan volgen.

Wij worden gezegend als we de profeet volgen

Verwijs nog een keer naar de platen van Noach, Mozes, Joseph Smith en de levende profeet.
Leg uit dat het gezin van Noach gered werd omdat ze hem volgden. Omdat de kinderen van
Israël Mozes volgden, werden zij naar een beter land geleid. Omdat de mensen Joseph Smith
volgden, konden zij lid worden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen.

Leg uit dat deze mensen werden gezegend omdat zij de profeet volgden. Wij worden ook
gezegend als we de profeet volgen.

Getuigenis Geef uw getuigenis van de levende profeet. Vertel de kinderen dat u weet dat als wij de
profeet volgen wij gezegend en gelukkig zullen zijn.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Laat een cassettebandje met de stem van de levende profeet horen, draai een videoband
waarop hij te zien is, of laat een foto van hem zien uit een van de tijdschriften van de kerk.

2. Zing ‘Wij danken, U, Heer, voor profeten’ (lofzang 17) of lees de woorden op.

3. Vertel opnieuw het verhaal van Lorenzo Snows visioen van de Heiland (zie les 26). Leg uit
dat Jezus aan president Snow verscheen om hem te vertellen wat hij moest doen om de
kerk te leiden. Jezus vertelde president Snow wat hij de leden moest leren.

4. Bedenk een paar situaties waarin de kinderen de leringen van de profeet kunnen volgen.
Beschrijf iedere situatie aan de klas en laat de kinderen vertellen of uitbeelden wat zij in die
situatie zouden doen om de profeet te volgen. Bijvoorbeeld: ‘Je ziet wat geld liggen in de
keuken. Je wilt het graag hebben, maar je weet dat het van je moeder is. Wat moet je doen
om de profeet te volgen en dus eerlijk te zijn?’

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Zorg dat gedurende de hele lesperiode een plaat van de levende profeet zichtbaar is.

Leg uit dat hij van ons houdt en ons wil helpen om bij onze hemelse Vader en Jezus terug
te keren. Herhaal dit twee of drie keer tijdens de les.
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2. Speel ‘Volg de leider’ met de kinderen. Laat de kinderen in een rij gaan staan. Degene
die voorop staat, rent, hinkelt, springt of doet iets anders tot aan de overkant van de klas.
De andere kinderen volgen het eerste kind en doen wat hij of zij deed na. Dan sluit het
kind wat voorop ging achteraan in de rij en het volgende kind is de nieuwe leider. Ga door
totdat ieder kind een keer de leider is geweest.

Leg na het spelletje uit dat de profeet de leider van de kerk is. Als wij doen wat hij zegt,
zal hij ons naar onze hemelse Vader en Jezus leiden.



DOEL De kinderen laten inzien dat ieder lid van de wijk of gemeente kan helpen in de kerk.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed 1 Nephi 17:7–15; 18:1–4 aandachtig door.

2. Maak voor ieder kind een bedankkaartje dat het kan kleuren en geven aan de jeugdwerk-
presidente kan geven of aan iemand anders in de kerk die hem of haar helpt. 
U kunt bijvoorbeeld een bloem aan de buitenzijde van een dubbelgevouwen vel papier
tekenen en aan de binnenkant Dank u wel schrijven.

3. Benodigdheden:
a. Een Boek van Mormon.
b. Het aquarium en de vissen uit les 11. Plak op iedere vis een verwijzing naar de bisschop

of de gemeentepresident, zoals ‘Hij zit in de kerk op het podium’, ‘Hij helpt de mensen
in onze wijk (of gemeente)’ of ‘Wij kunnen hem onze tiende geven’.

c. Een doos kleurpotloden of viltstiften.
d. Plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal; plaat 1-67, Een eerbiedige klas; 

plaat 1-71, Het bouwen van een schip.

4. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Zet een stoel midden in de klas en probeer hem aan een van de poten op te tillen. Leg uit dat
we veel dingen niet kunnen, behalve als we samenwerken. Laat drie kinderen elk een poot
van de stoel vastpakken en hem met u samen een paar centimeter optillen. Leg uit dat we, als
iedereen samenwerkt, dingen kunnen bereiken die we alleen nooit voor elkaar zouden
krijgen.

Onze hemelse Vader en Jezus willen dat we samenwerken

Verhaal Laat plaat 1-71, Het bouwen van een schip, zien en vertel in het kort het verhaal hoe Nephi
met zijn familie een schip bouwde, zoals u dat kunt lezen in 1 Nephi 17:7–15 en 1 Nephi
18:1–4. Benadruk dat Nephi de hulp van de Heer en zijn familie nodig had om het schip te
bouwen.

• Waarom kon Nephi zonder hulp het schip niet bouwen?

• Hoe werd Nephi door de Heer geholpen? (Zie 1 Nephi 17:8–10; 18:1.)

• Hoe werd Nephi door zijn familie geholpen? (Zie 1 Nephi 18:1.)

• Wat gebeurde er toen iedereen samenwerkte? (Zie 1 Nephi 18:4.)

Vraag de kinderen wanneer zij met andere mensen hebben samengewerkt.

Activiteit Leg uit dat we in de kerk ook samenwerken. Ieder lid van de wijk (gemeente) helpt anderen.
Doe, door woorden of gebaren, alsof u iemand bent die iedere week de leden van uw klas
helpt in de kerk, zoals de dirigente, de pianiste, een leerkracht of de jeugdwerkpresidente.
Laat de kinderen raden wie u bent. Leg, nadat de kinderen het hebben geraden, uit welke
taak bij die roeping hoort. Herhaal de activiteit zo vaak als u wilt.

Laat plaat 1-8, Het ronddienen van het avondmaal, zien.

• Wat doet deze diaken?

• Ken je iemand die het avondmaal mag ronddienen?

Les
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Leg uit dat jongemannen die het Aäronisch priesterschap dragen het avondmaal mogen
klaarzetten, inzegenen en ronddienen. Zo kunnen de jonge mannen in de kerk helpen.

Activiteit Leg uit dat er in uw wijk of gemeente iemand is die iedereen in de kerk helpt. Onze hemelse
Vader heeft die persoon een belangrijke taak gegeven. Laat de kinderen om de beurt een
vis uit het aquarium vissen. Lees de aanwijzingen voor. Ga door totdat alle aanwijzingen zijn
voorgelezen en laat de kinderen dan raden om welke persoon het gaat.

• Hoe heet onze bisschop (gemeentepresident)?

• Wat voor belangrijk werk doet hij om ons te helpen?

Bespreek het werk dat door anderen in uw wijk of gemeente wordt gedaan, zoals huis-
onderwijs of huisbezoek. U kunt ook iets vertellen over de roepingen van familieleden van
de kinderen.

Wij kunnen in de kerk helpen

Activiteit Verspreid de inhoud van een doos kleurpotloden of viltstiften over de grond. Vraag een van
de kinderen de potloden of viltstiften op te rapen en kijk hoeveel tijd hij of zij daarvoor nodig
heeft. Verspreid de potloden opnieuw over de grond en laat deze keer de hele klas helpen
met oprapen en kijk hoeveel tijd het nu kost. Leg uit dat we effectiever kunnen werken als we
allemaal samenwerken.

• Wat kun jij doen om in de kerk te helpen?

• Hoe kunnen wij andere mensen in de kerk helpen?

Laat plaat 1-67, Een eerbiedige klas, zien.

• Hoe helpen deze kinderen in de klas?

• Hoe helpen wij onze klasgenoten als we zelf eerbiedig zijn?

• Hoe helpen wij de leerkracht als we allemaal eerbiedig zijn?

• Hoe voelen we ons als iedereen eerbiedig is?

Activiteit Leg uit dat we ook helpen in de kerk door ‘dankuwel’ te zeggen tegen mensen die iets voor
ons doen. Laat de kinderen de bedankkaartjes kleuren en breng ze, indien mogelijk, tijdens
de lesperiode rond.

Getuigenis Vertel hoe dankbaar u bent voor alle mensen die in uw wijk of gemeente helpen. Vertel hoe fijn
het is om het werk van onze hemelse Vader te doen door les te geven in het jeugdwerk.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Neem, indien mogelijk, de kinderen mee naar de kapel om te laten zien waar de bisschap
(of het gemeentepresidium) zit gedurende de avondmaalsdienst. Laat de kinderen om
de beurt op hun plaats gaan zitten. Laat de kinderen vervolgens zien waar het kantoor van
de bisschop of gemeentepresident is.

2. Werp een kind een zacht voorwerp zoals een bal of bonenzakje toe en vraag hem of haar
iemand te noemen in de wijk (of gemeente) die helpt in de kerk en leg uit hoe die persoon
helpt. Herhaal de activiteit tot ieder kind tenminste één beurt heeft gehad.

3. Nodig met toestemming van de jeugdwerkpresidente een lid van de bisschap of een
andere leid(st)er uit de wijk uit om uw klas te bezoeken en te vertellen wat hij of zij in de
kerk doet om te helpen.

4. Teken voor ieder kind een eenvoudig gezicht op een rond stuk papier, geef alle kinderen
kleurpotloden en laat ze het haar op de tekening de kleur van hun eigen haar geven.
Vraag de kinderen hun papieren gezicht op te houden als u iets zegt waarmee zij in de
kerk kunnen helpen. Als het niet goed is, moeten zij hun papieren gezicht op hun
schoot houden. Gebruik uitspraken als:

• Ik gooi papier onder mijn stoel.

• Ik bedank de mensen in de kerk die mij helpen.

• Ik ren naar mijn klas toe.

• Ik ben eerbiedig in de kerk.
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VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN Speel het spel Volg de leider. Laat de kinderen in een rij gaan staan. Het kind dat vooraan

staat, holt, hinkelt, huppelt of doet iets anders tot aan de overkant van de klas. De andere
kinderen volgen hem en doen wat hij zegt. Dan gaat dat kind achteraan in de rij staan en het
tweede kind wordt de leider. Dan volgen de kinderen hem. Dit gaat zo door totdat ieder kind
een beurt heeft gehad.

Vertel de kinderen daarna nog eens dat de bisschop de leider van de wijk is. Hij wil dat we
doen wat ons terugbrengt bij onze hemelse Vader.

Les 44



DOEL Ieder kind laten begrijpen dat Jezus Christus uit het graf is opgestaan.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Lucas 23:33–24:12, 36–40, 51 aandachtig door. Zie ook
Evangeliebeginselen (31110 120), hoofdstuk 12.

2. Benodigde materialen:
a. Een bijbel.
b. Plaat 1-3, Jezus de Christus (Evangelieplaten 240); plaat 1-16, De geboorte van Jezus

Christus (Evangelieplaten 201); plaat 1-55, De bergrede (Evangelieplaten 212); 
plaat 1-59, De kruisiging (Evangelieplaten 230); plaat 1-72, Jezus bidt in Getsemane
(Evangelieplaten 227); plaat 1-73, Jezus wordt begraven (Evangelieplaten 231); 
plaat 1-74, Jezus toont zijn wonden (Evangelieplaten 234).

3. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Leg plaat 1-3, Jezus de Christus, met de goede kant naar beneden op uw schoot. Vertel
de kinderen dat u vandaag wilt praten over iemand die heel belangrijk is. Vraag de kinderen,
nadat u de volgende aanwijzingen heeft gegeven, of zij weten over Wie u spreekt:

1. Deze Persoon houdt heel veel van iedereen.

2. Lang geleden heeft Hij op aarde geleefd en zijn kerk georganiseerd.

3. Hij heeft ons geleerd hoe wij moeten leven om gelukkig te kunnen zijn.

4. Hij heeft de mensen gezegend en gezegd dat ze vriendelijk en liefdevol moesten zijn.

Laat, als de kinderen hebben geraden (of als u heeft verteld) dat het Jezus is, de plaat zien.

Jezus houdt van ons

Herinner de kinderen eraan dat Jezus de Zoon is van onze hemelse Vader. Onze hemelse
Vader heeft Jezus met een belangrijk doel naar de aarde gestuurd.

Verhaal Laat plaat 1-16, De geboorte van Jezus Christus, zien. Vertel in het kort over Jezus’ geboorte.
U kunt de kinderen laten helpen bij het vertellen van het verhaal. Vertel ze dat Jezus een
bijzondere baby was.

Laat plaat 1-55, De bergrede, zien. Leg uit dat Jezus, toen Hij groot was, zijn kerk organiseerde
en de mensen vertelde hoe zij moesten leven en tegen ze zei dat ze van elkaar moesten
houden. 

Lied Laat de kinderen staande ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) zingen of de
woorden ervan opzeggen. Laat ze daarbij de aangegeven gebaren maken:

Jezus zegt: wees altijd lief (omhels uzelf),
vriend’lijk en getrouw (knik met uw hoofd);
als je lief voor and’ren bent
houden zij van jou (omhels uzelf).

Laat plaat 1-72, Jezus bidt in Getsemane, zien.

• Wat doet Jezus op deze plaat?

Leg uit dat Jezus voordat Hij stierf naar een tuin ging die de hof van Getsemane werd
genoemd, om daar te bidden. Jezus heeft voor onze zonden geleden zodat wij, als wij ons
bekeren, vergeving kunnen ontvangen voor de fouten die we hebben gemaakt. Jezus 
was de Enige die de macht had om dat voor ons te doen. Hij heeft het gedaan omdat Hij
zoveel van ons houdt.

De opstanding van 
Jezus Christus (Pasen)
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Jezus is opgestaan

Leg uit dat er veel mensen waren die van Jezus hielden toen Hij op aarde leefde. Maar er
waren ook mensen die Hem niet mochten. Zij geloofden niet dat Hij de Zoon van onze
hemelse Vader was.

Verhaal Laat plaat 1-59, De kruisiging, zien. Leg op een eenvoudige manier de kruisiging uit zoals het
beschreven staat in Lucas 23:33–46. Leg uit dat de mensen die Jezus niet mochten, heel
gemeen waren tegen Hem. Soldaten sloegen spijkers door zijn handen en voeten en hingen
Hem aan het kruis. Zij lieten Jezus daar hangen totdat Hij stierf. (Wees voorzichtig hoe u het
verhaal vertelt en let ook op bij het onderstaande activiteitenvers. Sommige kinderen kunnen
overgevoelig zijn voor het idee dat mensen Jezus pijn hebben gedaan.)

Leg uit dat toen Jezus stierf, zijn geest uit zijn lichaam naar de hemel ging. Vertel de kinderen
nog eens dat we allemaal een geest hebben. We kunnen onze geest niet zien, maar onze
geest is dat deel dat maakt dat we leven.

Laat plaat 1-73, De begrafenis van Jezus, zien. Leg uit dat mensen die van Jezus hielden zijn
lichaam voorzichtig in doeken wikkelden. Zij brachten Jezus’ lichaam naar een graftombe
(een soort grot waar mensen werden begraven) en legden het er voorzichtig in (zie Lucas
23:50–56).

Toon plaat 1-74, Jezus laat zijn wonden zien, aan de kinderen. Leg uit dat Jezus drie dagen
nadat Hij gestorven was, uit het graf opstond. Hij leefde weer. Toen Jezus was gestorven,
verliet zijn geest zijn lichaam. Toen Hij was opgestaan, keerde zijn geest terug in zijn lichaam.
Jezus was de Eerste die uit het graf is opgestaan.

Leg uit dat veel mensen Jezus na zijn opstanding gezien hebben (zie Lucas 24). Jezus
vertelde zijn vrienden over het evangelie en toonde zijn herrezen lichaam (zie Lucas 24:36).
Hij liet zich door zijn vrienden aanraken zodat zij wisten dat zijn opgestane lichaam een
lichaam van vlees en beenderen was (zie Lucas 24:39–40). Nadat Hij de mensen over het
evangelie had verteld, ging Hij weer bij onze hemelse Vader wonen (zie Lucas 24:51).

• Waarom wilde Jezus dat de mensen Hem aanraakten? (Zie Lucas 24:36–40.)

• Waar ging Jezus heen toen Hij bij de mensen was geweest? (Zie Lucas 24:51.)

Leg uit dat de dag waarop Jezus opstond, het voor de eerste keer Pasen was. Wij vieren
ieder jaar Pasen om ons eraan te herinneren dat Jezus is opgestaan.

Activiteit Laat de kinderen staande het volgende activiteitenversje met u doen:

Jezus kwam weer tot leven
drie dagen na zijn dood
spijkers in zijn handen en voeten
een speer in zijn zijde diep en groot
Jezus kwam en onderwees ons allen
getrouw aan het evangelie door het leven te gaan
omdat Jezus is herrezen
zullen ook wij eens opstaan.

Wij zullen ook opstaan

Vertel dat Jezus na zijn dood weer tot leven kwam. Jezus leeft nu in de hemel en zal nooit
meer sterven. Leg uit dat Jezus het voor ons mogelijk gemaakt heeft om op te staan zoals Hij
is opgestaan. Dat betekent dat we allemaal nadat we zijn gestorven, weer levend zullen
worden.

• Ken je iemand die is overleden?

Leg uit dat de geest van de mensen blijft leven als hun lichaam sterft. Op een dag zullen zij
opstaan. Dat betekent dat hun geest en hun lichaam weer verenigd zullen worden, net als bij
Jezus. U kunt de kinderen eventueel uitleggen dat we misschien niet na drie dagen zullen
opstaan, zoals Jezus, maar dat er wel een dag komt waarop wij zullen opstaan.

Laat de kinderen het woord opstaan een aantal keer herhalen en vertellen wat het betekent.

Wijs erop hoe geweldig het is dat alle mensen die wij kennen en liefhebben – onze ouders,
broers, zusjes, grootouders en vrienden – zullen opstaan. We zullen allemaal opnieuw tot
leven komen nadat we gestorven zijn. Jezus heeft gezorgd dat het kan.
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Getuigenis Geef uw getuigenis dat Jezus van ons houdt. Omdat Hij zo ontzettend veel van ons houdt,
heeft Hij voor ons geleden, is Hij gestorven en weer opgestaan, zodat wij op een dag ook
kunnen opstaan.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Verwerk een paar van de onderstaande activiteiten in uw les.

1. Bespreek in het kort een paar paastradities die de kinderen ook kennen. Leg uit dat dit
soort wereldse gebruiken leuk zijn. Leer de kinderen het onderscheid tussen dit soort
gebruiken en de echte betekenis van Pasen.

2. Laat de kinderen een want of handschoen zien. Vergelijk ons aardse lichaam met een
hand die een handschoen draagt. Laat zien hoe de hand (geest) de handschoen
(lichaam) doet bewegen. Doe de handschoen uit en leg uit dat dit te vergelijken is met
doodgaan. De geest en het lichaam worden gescheiden en het lichaam kan niet meer
bewegen. Doe de handschoen weer aan en leg uit dat dit te vergelijken is met de
opstanding. Nu zijn de geest en het lichaam weer met elkaar verenigd. Herinner de
kinderen eraan dat door de opstanding van Jezus Christus alle mensen eens zullen
opstaan.

3. Maak kopieën van het uitreikblad getiteld ‘Jezus is onze liefhebbende Vriend’ en laat die
kleuren. U kunt de plaat vinden aan het eind van les 6.

4. Werp een kind een bonenzakje of ander zacht voorwerp toe en laat hem of haar een van
de onderstaande vragen (of een soortgelijke vraag) beantwoorden voordat hij of zij u het
bonenzakje teruggeeft. Ga door met de activiteit totdat ieder kind een beurt heeft gehad.

• Waarom vieren we Pasen?

• Wie was de eerste Persoon die opstond?

• Wat is uit het graf opstaan?

• Waar werd het lichaam van Jezus na zijn dood neergelegd?

• Hebben veel mensen Jezus na zijn opstanding gezien?

• Waarom liet Jezus de mensen zijn opgestane lichaam aanraken?

• Wie zullen er, dankzij de opstanding van Jezus, nog meer opstaan?

5. Zing ‘Hij is verrezen’ (Kinderliedjes, blz. 44) of zeg de tekst ervan op.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Doe de gebaren bij het volgende activiteitenversje voor terwijl u de woorden opzegt:

Jezus is opgestaan!

Hier is de plaats waar Jezus lag (wijs).
Kijk, de steen is weggerold! (Wijs.)
Buk je (buk),
kijk naar binnen (plaats de hand boven de ogen).
Daar ligt het linnen (wijs, nog steeds gebukt, met de hand),
maar Jezus zelf is er niet meer! (Ga rechtop staan.)
Jezus is opgestaan!
Wees vol goede moed, Hij is ons voorgegaan! (Klap in de handen.)

(Naar Dana Eynon, Bible Story Finger Plays and Action Rhymes, blz. 29.)

2. Leg uit dat Jezus in de lente is gestorven en opgestaan. De lente is een tijd van nieuw
leven. De bomen en bloemen beginnen weer te groeien. Veel dieren worden in de lente
geboren. Laat de kinderen een tekening maken van bloemen en jonge dieren. Laat 
plaat 1-3 (Jezus de Christus) zien en leg uit dat wij allemaal na onze dood weer levend
zulllen worden omdat Jezus is opgestaan.

3. Zing ‘Jezus is mijn beste vriend’ (Kinderliedjes, blz. 37) of zeg de tekst ervan op. Herinner
de kinderen eraan dat we Pasen vieren om aan Jezus en zijn opstanding te denken.



DOEL Ieder kind dankbaarheid bijbrengen voor de geboorte van Jezus Christus.

VOORBEREIDING 1. Lees na gebed Matteüs 2:1–12 en Lucas 1:26–35; 2:1–20 aandachtig door.

2. Vraag bij de ouders een paar eenvoudige gegevens over de geboorte van de kinderen in
uw klas, zoals waar ze geboren zijn, wat voor kleur haar ze hadden en waar ze de eerste
week van hun leven hebben gewoond. Houd rekening met de gevoelens van kinderen die
zijn geadopteerd.

3. Knip stroken papier van 20 cm lang en 4 cm breed om een kerstketting te maken.

4. Schrijf een briefje voor de ouders van ieder kind om uit te leggen wat de kerstketting
betekent, zodat zij hun kind(eren) kunnen aanmoedigen om goede daden te verrichten.

5. Benodigdheden:
a. Een bijbel.
b. Materiaal om de geboorte van Jezus uit te beelden, zoals een pop, die gewikkeld in

een deken in een doos ligt. Knip van papier een ster om boven de doos te hangen.
Indien dit niet mogelijk is, gebruik dan plaat 1-75, De geboorte van Jezus (Evangelie-
platen 200).

c. Potloden en lijm.
d. Plaat 1-75, De geboorte van Jezus Christus (Evangelieplaten 200); plaat 1-76,

Geen plaats in de herberg; plaat 1-77, Christus’ geboorte aan de herders verkondigd
(Evangelieplaten 202); plaat 1-78, De drie wijzen (Evangelieplaten 203).

6. Tref de nodige voorbereidingen voor de aanvullende activiteiten die u wilt gaan doen.

LEERACTIVITEITEN Vraag een kind om het openingsgebed uit te spreken.

Aandacht Vraag een kind bij u te komen staan terwijl u vertelt wat u weet over zijn of haar geboorte. Doe
dit met ieder kind in de klas.

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus Christus

Leg uit dat wij, omdat het kersttijd is, de geboorte vieren van iemand om Wie wij allemaal veel
geven.

• Wiens geboorte vieren we?

Verhaal Vertel over het bezoek van de engel aan Mariat, zoals u dat in Lucas 1:26–35 kunt vinden.
Leg uit dat de engel aan Maria vertelde dat zij de moeder zou worden van Jezus, de Zoon
van God.

• Hoe heette de moeder van Jezus? (Zie Lucas 1:27.)

• Wie was de vader van Jezus? (Onze hemelse Vader. Zie Lucas 1:35.)

Leg uit dat Jozef niet de vader was van Jezus. Hij was een goede man die gekozen was om
voor Jezus te zorgen. De engel verscheen in een droom aan Jozef en vertelde hem over de
baby die Maria zou krijgen. De engel zei ook tegen hem dat hij Maria tot vrouw moest nemen.

Verhaal Laat plaat 1-76 (Geen plaats in de herberg) zien en vertel over de reis van Jozef en Maria van
Nazaret naar Betlehem, zoals u dat in Lucas 2:1–7 kunt vinden. Lees Lucas 2:7 voor en leg de
woorden uit die de kinderen misschien niet begrijpen.

Activiteit Laat de kinderen vóór het geboortetafereel dat u heeft gemaakt, neerknielen of op de grond
gaan zitten . U kunt een deken neerleggen waar ze op kunnen gaan zitten. Laat plaat 1-75, 
De geboorte van Jezus, zien en laat ieder kind vertellen wat het op de plaat ziet.

Les

46
De geboorte van 
Jezus Christus (Kerstmis)

151



152

• Waarom bleven Maria en Jozef niet in de herberg slapen? (Zie Lucas 2:7.)

• Waar werd Jezus geboren? (In een stal.)

• Wat voor een bed had Maria voor de baby Jezus? (Zie Lucas 2:7.)

Lied Laat de kinderen ‘In een stal zo klein en need’rig’ (Kinderliedjes, blz. 25) zingen of de
woorden ervan opzeggen. Bedenk er passende bewegingen bij:

In een stal zo klein en need’rig
legde zij haar kindje mooi,
tussen ossen, tussen schapen,
in een krib’ met stro en hooi.
’t Was de maagd Maria rein
met haar Christuskindje klein.
God heeft eens dat lieve kind
gezonden uit de hemel neer
om de mensen te vertellen
van zijn liefde, van zijn leer.
Daarom zongen eng’len blij:
Jezus kwam voor jou en mij.

Verhaal Laat plaat 1-77, Christus’ geboorte aan de herders verkondigd, zien en vertel over het bezoek
van de herders, zoals u dat in Lucas 2:8–20 kunt vinden.

• Waarom waren de herders bang? (Zie Lucas 2:9.)

• Wat vertelde de engel aan de herders? (Zie Lucas 2:10–12.)

• Wat deden de herders toen zij de baby Jezus hadden bezocht? (Zie Lucas 2:17, 20.)

Verhaal Laat plaat 1-78, De drie wijzen, zien en vertel over hun bezoek zoals u dat in Matteüs 2:1–12
kunt vinden.

Activiteit Laat de kinderen gaan staan en doen alsof ze op kamelen door de klas rijden en de ster
volgen die hen naar de baby Jezus leidt.

Laat de kinderen, nadat zij verschillende malen de klas rond zijn geweest, van hun kamelen af
komen en weer bij het geboortetafereel gaan zitten. Leg uit dat Jozef, tegen de tijd dat de drie
wijzen bij de baby Jezus kwamen, een betere plek voor zijn gezin had gevonden. Zij sliepen
niet meer in de stal. Vertel dat de drie wijzen geschenken hadden meegenomen, zoals goud,
wierook en mirre, maar dat wij Hem iets anders kunnen geven. Wij geven Hem een geschenk
als we proberen te worden zoals Hij. We volgen Jezus als we vriendelijk zijn tegen onze
familieleden en vrienden.

Activiteit Laat ieder kind een kerstketting van papieren schakels maken. Laat de schakels kleuren en
aan elkaar plakken (zie de illustratie aan het eind van de les). Vertel de kinderen dat zij hun
slingers thuis op moeten hangen om hen eraan te herinneren dat ze goede daden gaan doen
als geschenk voor Jezus. Moedig de kinderen aan om tot Kerstmis iedere dag ten minste één
goede daad te doen.

Laat de kinderen goede daden bedenken. Herinner hen eraan dat zij met hun goede daden
een geweldig geschenk aan Jezus geven. Geef ieder kind een briefje mee voor de ouders
waarop u uitlegt wat de slinger betekent.

Getuigenis Leg uit dat de geboorte van Jezus Christus een van de belangrijkste gebeurtenissen op
aarde is geweest. Vertel hoeveel u van Jezus houdt en hoe graag u net als Hij wilt worden,
niet alleen in de kersttijd, maar het hele jaar door.

AANVULLENDE
ACTIVITEITEN Kies een aantal van de volgende activiteiten die u tijdens de les wilt gaan doen.

1. Vertel het verhaal van de geboorte van Jezus en laat de kinderen daarbij de verschillende
personen uitbeelden, zoals Jozef, Maria, de herbergier, de herders en de drie wijzen.
Gebruik rekwisieten zoals een pop, een kleine deken en een sjaal. Geef ieder kind de kans
om mee te doen. U kunt de activiteit herhalen en de kinderen dan van rol laten wisselen.

2. Laat de kinderen sterren tekenen of uitknippen Laat de sterren kleuren, en bevestig aan
iedere ster een lintje zodat de kinderen die thuis ergens op kunnen hangen.
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3. Bespreek welke voorbereidingen in de winkels getroffen worden voor kerst. Laat de
kinderen inzien dat cadeautjes krijgen en feest leuk is, maar dat de geboorte van Jezus
Christus met Kerstmis het belangrijkste is en dat wij Hem en zijn leven gedenken.

4. Bespreek plaatselijke gebruiken rond de kersttijd die Christus als middelpunt hebben.
Vraag de kinderen welke tradities ze rond kerst in hun familie hebben.

VERVANGENDE
ACTIVITEITEN VOOR
KLEINE KINDEREN 1. Laat de kinderen doen alsof zij de herders zijn die in het veld liggen te rusten. Laat ze de

angst uitbeelden die de herders voelden toen de engel aan hen verscheen en de vreugde
die zij voelden toen zij het goede nieuws hoorden. Laat ze doen alsof zij de engelen horen
zingen en alsof zij kijken naar de heldere nachtlucht, en de ster zien. Loop samen door de
kamer op zoek naar de baby. Kniel voor de baby Jezus in de kribbe en zing een lofzang.

2. Doe bij het volgende doe-versje de gebaren voor:

Een baby in een kribbe (doe alsof u een baby in uw armen wiegt),
een lieve moeder daar (strek de handen uit),
een ster schijnt aan de hemel (wijs met eerbied naar de hemel),
het is de Zoon van God, echt waar! (Klap van vreugde in de handen.)

3. Zing ‘Jezus zegt: wees altijd lief’ (Kinderliedjes, blz. 39) of zeg de tekst ervan op. Vertel de
kinderen nog eens dat we in de kersttijd Jezus’ geboorte vieren.

4. Laat een eenvoudige tekening uitknippen van de baby Jezus, in doeken gewikkeld. Breng
gedroogd gras, hooi of stro voor de kinderen mee zodat ze het op hun ‘kribbe’ (stuk
vierkant papier) kunnen plakken. Laat de kinderen het uitgeknipte plaatje van de baby
Jezus op het stro plakken.
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Het kerkgebouw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
Het schildpadje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Hier is de kerk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
Hoe lang is voor altijd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Ik ben dankbaar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
Ik ben een helper  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
Ik ben een kind van God  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Ik heb een neusje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Ik heb een prachtig lichaam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Ik heb twee kleine voetjes blij  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126

Ik heb twee ogen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59, 62, 65
Ik hou van mijn handen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54, 94
Ik rek me uit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Ik wil graag als Jezus worden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

Jezus houdt van kleine kinderen  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Jezus kwam weer tot leven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
Jezus is opgestaan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
Jezus zegt: wees altijd lief  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Joseph knielde in het bos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Klap in je handen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Kleine Mozes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3, 80
Kleine zaadjes slapen vast  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Laat me eens zien  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Luister, luister  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Mijn familie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

Noach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116

Omdat het zondag is vandaag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Open en dicht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127

Regendruppels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Tel je vingers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Tien zieke mannen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
Thuis is waar je graag wilt zijn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Twee kleine handjes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Twee kleine vriendjes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
Twee vogeltjes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Vader in de hemel kent mij  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Vijf kleine visjes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

We gaan een nestje zoeken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Wij vouwen onze armen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Wij woonden allemaal bij 

onze hemelse Vader  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9, 87

Zaterdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Zingen is leuk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54, 72, 80, 103, 108
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De volgende liedjes zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de kinderkamer. Hierna
volgen enkele suggesties om de tekst van de liedjes aan te passen. En misschien hebt
u zelf ook wel ideeën hoe u deze of andere liedjes kunt aanpassen om ze geschikt te
maken voor de kinderkamer.

Blz.

Ben je vrolijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Doe nu wat ik doe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . los
Geef instructies: ‘Ruim nu speelgoed op, volg mij, volg mij na!’ of gebruik

het liedje om instructies te geven zoals bij elkaar komen om te zingen, naar
een verhaaltje te luisteren enzovoort.

Een boos gezichtje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Een gelukkig gezin (Engels origineel © 1975 Pioneer Music Press, Inc.) . . . . . . . . . . . . 104
Maak een versje over een gelukkige kinderkamer of een gelukkig

jeugdwerk. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie Jantje, hij ziet mij, (. . .) wij zijn gelukkig met
elkaar.’

Er was eens een sneeuwman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
(Engels origineel © 1975 Pioneer Music Press, Inc.)
Maak versjes over dingen uit de natuur – bijvoorbeeld: ‘Er was eens een

boomstam, boomstam, boomstam, (. . .) zó een reus. In zijn schaduw stond
ik, stond ik, stond ik, en ik voelde me zo klein, klein, klein.’

Hallo! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Hoofd, schouders, knie en teen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Zing over eenvoudige bewegingen. Gebruik het liedje eventueel om

aanwijzingen te geven.

Onze Vader danken wij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Regenliedje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Wij buigen stil ons hoofdje nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Ik dank U, mijn Vader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Zingen is leuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Verander de tekst in woorden zoals: ‘Vegen is leuk’ of ‘Delen is leuk’.

U kunt behalve de genoemde liedjes van de kerk ook liedjes uit uw eigen
cultuur gebruiken. Controleer echter wel of ze aan de volgende criteria voldoen:

Ze zijn kort en eenvoudig.
Ze gebruiken een beperkt scala noten (vijf tot acht tonen).
Woorden uit de tekst worden herhaald en zijn makkelijk te leren.
De tekst beschrijft dingen die de kinderen kunnen zien, horen, aanraken, 

ruiken of voelen.
De tekst is niet in tegenspraak met de evangelieleringen.
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