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Wenken voor de leerkracht

Nadat de herrezen Heer Zich aan zijn apostelen getoond had, verscheen Hij bij de
Zee van Galilea opnieuw aan een aantal van hen. Terwijl Hij bij hen was, stelde
Hij Petrus driemaal een vraag: ‘Hebt gij Mij waarlijk lief?’ Petrus antwoordde elke
keer: ‘Gij weet, dat ik U liefheb.’ De Heer antwoordde toen: ‘Weid mijn lammeren
(...) hoed mijn schapen (...) weid mijn schapen’ (Johannes 21:15–17).

Als leerkracht Evangelieleer kunt u uw liefde voor de Heer tonen door zijn schapen
te weiden en ervoor te zorgen dat al uw cursisten ‘bekend [zijn] en gevoed worden
door het goede woord Gods’ (Moroni 6:4). Een belangrijk doel van het woord van
God is ons te laten geloven ‘dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat
[wij], gelovende, het leven [hebben] in zijn naam’ (Johannes 20:31). Geleid door
de Geest zult u in staat zijn het getuigenis van de Heiland bij de cursisten te
versterken, zo ook hun geloof in Hem, en hun toewijding om zijn evangelie na te
leven. Ook zult u ertoe bijdragen dat ze, zoals president Thomas S. Monson heeft
gezegd, als gevolg van hun serieuze studie van het Nieuwe Testament nog meer
zegeningen ontvangen:

‘De hele boodschap van het Nieuwe Testament ademt een geest van ontwaken
voor de mensenziel. Schaduwen van wanhoop wordt verjaagd door stralen van
hoop, en het gevoel verloren te zijn gegaan in de menigte verdwijnt met het
verkrijgen van de zekere kennis dat onze hemelse Vader aan ons denkt’ (‘De
Geest maakt levend’, De Ster, juni 1997, p. 3).

Lesgeven door
de Geest Het is belangrijk om tijdens de voorbereiding van uw lessen te streven naar de

inspiratie en leiding van de Geest. ‘En de Geest zal u gegeven worden door het
gelovige gebed; en indien gij de Geest niet ontvangt, zult gij niet onderwijzen’
(LV 42:14). Vergeet niet dat de Heilige Geest de leraar is.

U kunt streven naar de leiding van de Geest door gebed, vasten, dagelijkse studie
van de Schriften, en gehoorzaamheid aan de geboden. Bid tijdens de voorbereiding
van uw les dat de Geest u inzicht zal geven in de Schriften en in de behoeften van
de cursisten. De Geest kan u ook ingeven hoe u de Schriften op een zinvolle manier
kunt bespreken en ze op onze tijd kunt toepassen (zie 1 Nephi 19:23). Met de hulp
van de Geest wordt u een doeltreffend middel in de handen van de Heer om zijn
kinderen zijn woord bij te brengen.

Hieronder vindt u een aantal manieren waarop u kunt zorgen dat de Geest
tijdens de les aanwezig is:

1. Vraag voor en na de les iemand uit de klas om een gebed uit te spreken. Zorg
dat u tijdens de les een gebed in uw hart hebt dat de Geest u zal leiden, dat de
cursisten zich open zullen stellen en dat Hij zal getuigen en inspireren.

2. Gebruik de Schriften (zie ‘De Schriften als uitgangspunt’ hieronder).



3. Geef uw getuigenis als de Geest u daartoe aanzet, en niet alleen aan het eind
van de les. Getuig van Jezus Christus. Vraag uw cursisten regelmatig hun
getuigenis te geven.

4. Gebruik lofzangen, jeugdwerkliedjes en andere gewijde muziek die ertoe
kunnen bijdragen dat de klas de Geest voelt.

5. Geef uiting aan uw liefde voor de klas, voor anderen, voor uw hemelse Vader
en Jezus Christus.

6. Maak de klas deelgenoot van uw inzichten, gedachten en ervaringen met
betrekking tot de beginselen die in de les behandeld worden. Nodig ook de
klas daartoe uit. U kunt cursisten ook laten vertellen hoe ze hebben toegepast
wat in de vorige les besproken is.

De Schriften als
uitgangspunt Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: ‘Ware leer die begrepen is, voert tot

verandering in houding en gedrag’ (De Ster, januari 1987, p. 15). Richt u tijdens
uw voorbereiding en tijdens uw les op de reddende leerstellingen van het
evangelie volgens de Schriften en de leringen van hedendaagse profeten. Een
vereiste daarvoor is dat u ijverig en gebedvol de Schriften bestudeert. De Heer
heeft geboden: ‘Tracht niet mijn woord te verkondigen, maar tracht eerst mijn
woord te verkrijgen.’ Als u door schriftstudie zijn woord verkrijgt, is de belofte
van de Heer: ‘Dan zal uw tong worden losgemaakt; dan, indien u dat verlangt,
zult u mijn Geest en mijn woord hebben, ja, de macht Gods om mensen te
overtuigen’ (LV 11:21).

Spoor de cursisten aan om elke week hun Schriften mee te brengen. Lees de
gekozen teksten samen met de klas en bespreek ze.

Alle cursisten behoren een exemplaar van Het Nieuwe Testament — gids voor de
cursist (35681 120) te ontvangen. Door dat boekje zullen de cursisten de Schriften
beter kunnen bestuderen en raadplegen voor antwoorden op hun vragen. Ze zullen
de Schriften beter begrijpen en toepassen, zich beter kunnen voorbereiden op de
discussie in de les, en ze thuis kunnen gebruiken bij de studie van de Schriften.

Gebruik van
het lesboek Dit lesboek is een hulpmiddel bij uw lessen over de leerstellingen van het

evangelie aan de hand van de Schriften. Het is samengesteld voor de lessen
Evangelieleer voor jongeren en volwassenen en wordt elke vier jaar gebruikt.
Het moet niet noodzakelijk zijn om voor de lessen nog aanvullende
verwijzingen en commentaren op de Schriften te raadplegen.

De lessen in dit lesboek bevatten waarschijnlijk meer informatie dan u in één
les kunt behandelen. Vraag om leiding van de Geest van de Heer bij de keuze
van verhalen uit de Schriften, vragen en activiteiten die het beste
tegemoetkomen aan de behoeften van de klas.

Elke les bevat de volgende onderdelen:

1. Titel. De titel bestaat uit twee onderdelen: een korte zin of aanhaling en de
teksten die u leest voordat u aan de voorbereiding van de les begint.

2. Doel. In de omschrijving van het doel staat waarop u zich bij de voorbereiding
en het lesgeven moet richten.
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3. Voorbereiding. Dit onderdeel bevat een samenvatting van de verhalen in de
uitgewerkte les en aanwijzingen om doeltreffender les te geven. Ook kunnen
er aanvullende teksten gegeven worden en andere aanwijzingen voor de
voorbereiding, zoals materiaal dat u in de les kunt gebruiken.

4. Aandachtsactiviteit. Dit onderdeel bevat een eenvoudige activiteit,
aanschouwelijk onderwijs of een vraag waarmee u de klas bij de les kunt
betrekken en de invloed van de Geest kunt laten voelen. U kunt de
aandachtsactiviteit uit het boek gebruiken of er zelf een bedenken, maar het
is belangrijk om aan het begin van de les de aandacht van de klas te trekken.
Het moet een korte activiteit zijn.

5. Teksten bespreken en toepassen. Dit is het belangrijkste deel van de les. Lees na
gebed de teksten aandachtig door om ze doeltreffend te kunnen behandelen.
Gebruik de ideeën in ‘Klassengesprekken aanmoedigen’ en ‘Afwisseling bij het
lesgeven uit de Schriften’ (pp. VII en VIII) voor variatie in uw lessen en om de
aandacht van de klas vast te houden.

6. Tot slot. In dit onderdeel wordt aangegeven hoe u de les kunt samenvatten en
de klas kunt aansporen om de besproken beginselen toe te passen. Ook kunt u
hier uw getuigenis geven. Zorg dat u voldoende tijd overhoudt om de les af te
sluiten.

7. Aanvullende lesideeën. In de meeste lessen van dit lesboek treft u dit onderdeel
aan. Het kan aanvullende waarheden uit de Schriften bevatten, verschillende
benaderingsmogelijkheden, activiteiten en meer aanvullende ideeën. U kunt
een aantal van die ideeën in uw les gebruiken.

Bekijk elke les minstens een week van tevoren. Als u de leesopdracht en het
lesmateriaal tijdig doorneemt, zult u gedurende de week gedachten en invallen
krijgen voor de les die u gaat geven. Bid daarbij om leiding van de Geest. Geloof
dat de Heer u zal zegenen.

Klassengesprekken
aanmoedigen Het is niet de bedoeling dat u lezingen houdt, maar dat u probeert de klas op een

zinvolle manier te betrekken bij de bespreking van de Schriften. Als de leerlingen
erbij betrokken worden:

1. Komen ze meer over de Schriften te weten.

2. Leren ze hoe ze de evangeliebeginselen moeten toepassen.

3. Worden ze gemotiveerd om het evangelie na te leven.

4. Zal de Geest in de les aanwezig zijn.

5. Zullen ze elkaar iets leren en elkaar opbouwen (LV 88:122) waardoor ze profijt
hebben van elkaars gaven, kennis, ervaringen en getuigenis.

Door de klassengesprekken behoren de cursisten nader tot Christus te komen en
te gaan leven als zijn volgeling. Stuur discussies bij die niet aan dat doel
beantwoorden.

Streef bij het bestuderen van de vragen in dit lesboek naar de leiding van de
Geest en beslis welke u gaat stellen. Het lesboek geeft tekstverwijzingen waarmee
het antwoord op de meeste vragen te vinden is. Andere vragen kunnen
beantwoord worden aan de hand van ervaringen van de klas.

Wenken voor de leerkracht
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Het is belangrijker dat de klas de teksten begrijpt en toepast dan dat u alle lesstof
behandelt die u heeft voorbereid. Als de klas kennis opdoet door een goed
klassengesprek is dat vaak beter dan dat u probeert alle lesstof te behandelen.

Pas de volgende richtlijnen voor een goed klassengesprek toe:

1. Stel vragen die aanleiding geven tot nadenken en bespreken, en geen vragen
die alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord kunnen worden. Vragen die beginnen
met waarom, hoe, wie, wat, wanneer en waar zijn vaak het meest doeltreffend.

2. Moedig de cursisten aan te vertellen over ervaringen waaruit blijkt hoe
beginselen en leerstellingen uit de Schriften kunnen worden toegepast. Moedig
ze ook aan om hun gevoelens te uiten over wat ze uit de Schriften leren. Reageer
positief op hun opmerkingen.

3. Heb oog voor de behoeften van elke cursist. Hoewel ze allemaal moeten
worden aangemoedigd om aan een klassengesprek deel te nemen, kunnen
sommigen aarzelen. Met hen kunt u misschien onder vier ogen spreken om te
peilen hoe ze het vinden om tijdens de les iets voor te lezen of bij de les
betrokken te worden. Zorg dat u niemand in verlegenheid brengt.

4. Geef tekstverwijzingen waardoor de klas het antwoord op bepaalde vragen kan
vinden.

5. Spoor de klas aan om tijdens het bestuderen van de wekelijkse leesopdracht
over de vragen in Het Nieuwe Testament — gids voor de cursist (35682 120) na te
denken. Overdenk tijdens uw voorbereiding hoe u die vragen in de klas wilt
gaan behandelen. Als de cursisten de leesopdracht gelezen hebben en als u de
vragen stelt waarop ze zich hebben voorbereid, kunnen ze beter aan de
gesprekken deelnemen.

Afwisseling bij
het lesgeven uit
de Schriften Gebruik de volgende aanwijzingen om de verhalen uit de Schriften doeltreffender

en afwisselender te behandelen:

1. Leg uit wat er in de Schriften staat over Jezus Christus. Vraag de klas erover na
te denken waarom door bepaalde teksten hun geloof in de Heiland toeneemt
en zijn liefde gevoeld wordt.

2. Vraag de cursisten erover na te denken hoe bepaalde teksten kunnen worden
toegepast, en laat ze daarover iets vertellen. Maak de teksten persoonlijker
door ze in bepaalde teksten hun eigen naam te laten lezen.

3. Naast de leer kunt u geloofsversterkende verhalen uit het Nieuwe Testament
behandelen.

4. Zorg er wel voor dat de klas die begrijpt, en bespreek hoe ze kunnen worden
toegepast.

5. Laat de klas woorden, zinnen of ideeën opzoeken die vaak in een tekst
worden herhaald of die een bijzondere betekenis voor ze hebben. De Gids bij
de Schriften is vooral nuttig bij de individuele studie en de klasbesprekingen.

6. Zet zinnen, sleutelwoorden of vragen op het bord die te maken hebben met
de passage uit de Schriften. Daarna leest u die passage of vat u die samen. Als
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de klas de zinnen, sleutelwoorden of de antwoorden op de vragen hoort,
bespreekt u die.

7. In het Boek van Mormon wordt de zin ‘Aldus zien wij’ steeds gebruikt om een
samenvatting van de besproken beginselen aan te kondigen (zie bijvoorbeeld
Helaman 3:28). Laat de klas, nadat u een tekstgedeelte behandeld heeft,
uitleggen van welk beginsel hier sprake is met gebruikmaking van de zinsnede
‘Aldus zien wij’.

8. Zoek op welke symbolen er in het Nieuwe Testament gebruikt worden en
bespreek die. Bijvoorbeeld: de bruidegom en de bruid zijn symbolen voor de
Heiland en zijn volk.

9. Vestig er de aandacht op hoe mensen of gebeurtenissen in de Schriften met
elkaar vergeleken kunnen worden.

10. Maak de verhalen uit de Schriften aanschouwelijker door de uitspraken van
de verschillende mensen in het verhaal door verschillende cursisten te laten
voorlezen. Zorg ervoor dat daaruit respect voor de Schriften blijkt.

11. Verdeel de klas in twee of meer groepjes. Nadat u een tekstgedeelte behandeld
heeft, laat u elke groep opschrijven welke beginselen en leerstellingen erin
staan. Laat de groepjes dan om de beurt aan de klas vertellen hoe die
leerstellingen op hun leven van toepassing zijn.

12. Laat de belangrijke verzen markeren.

Nieuwe leden 
helpen Het kan gebeuren dat u leerlingen in de klas krijgt die nog maar betrekkelijk kort

lid van de kerk zijn. Door uw lessen kan het geloof van nieuwe leden versterkt
worden.

Het Eerste Presidium heeft gezegd: ‘Ieder lid van de kerk heeft behoefte aan liefde
en geestelijke ondersteuning, in het bijzonder tijdens de eerste maanden na de
doop. Als nieuwe leden oprechte vriendschap ervaren, de kans krijgen om zich
dienstbaar te maken en de geestelijke voeding ontvangen die voortkomt uit het
bestuderen van het woord van God, zullen ze blijvende bekering ervaren en
‘medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods’ (Efeziërs 2:19) worden’ (Brief
van het Eerste Presidium, 15 mei 1997).

Jongeren
onderwijzen in
het evangelie Als u jongeren lesgeeft, denk er dan aan dat zij veel behoefte hebben aan actieve

deelname en visuele verduidelijking van de behandelde leerstellingen. De
videopresentaties, platen en activiteiten die in het lesboek worden aangegeven,
kunnen ertoe bijdragen dat de jongeren geïnteresseerd blijven in de les. Meer
ideeën voor lesgeven aan jongeren vindt u in Onderwijzen — geen grotere roeping
(36123 120); Leidraad onderwijs (34595 120); en ‘Evangelieonderwijs en
leiderschap’, afdeling 16 van het Handboek kerkbestuur, boek 2: leidinggevenden
in priesterschap en hulporganisaties (35903 120).

Wenken voor de leerkracht
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1

Les

1
Opdat gij gelooft, 
dat Jezus is de Christus
Jesaja 61:1–3; Bijbelvertaling van Joseph Smith, Lucas 3:4–11; Johannes 1:1–14; 20:31

Doel De cursisten aansporen hun studie van het Nieuwe Testament aan te grijpen om
hun getuigenis van Jezus Christus te versterken.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Jesaja 61:1–3; Bijbelvertaling van Joseph Smith, Lucas 3:4–11. Jesaja
en Johannes de Doper profeteren van de zending van de Heiland.

b. Johannes 1:1–14; 20:31. De apostel Johannes getuigt dat Jezus Christus
‘het waarachtige licht’ is. Hij verklaart dat hij met het opschrijven van zijn
getuigenis beoogt anderen tot het geloof te brengen dat ‘Jezus is de
Christus’.

2. Zorg dat alle cursisten een exemplaar krijgen van Het Nieuwe Testament — gids
voor de cursist. (35682 120). (Deze gidsen worden door de wijk besteld bij de
jaarlijkse bestelling van lesmaterialen. Een lid van de bisschap geeft ze door
aan het zondagsschoolpresidium.)

3. Vraag, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, een aantal cursisten van tevoren
om hun favoriete tekst uit het Nieuwe Testament voor te lezen of samen te
vatten, en in het kort uit te leggen waarom die tekst zo inspirerend voor ze is.

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn kunt u die in de les gebruiken:
Jesaja schrijft over de geboorte van Christus (62339; Evangelieplaten 113)
en Johannes predikt in de woestijn (62132; Evangelieplaten 207). Als u de
aandachtsactiviteit gebruikt, kunt u een aantal platen van gebeurtenissen in
het Nieuwe Testament meebrengen, zoals Jezus geneest een blinde (62145;
Evangelieplaten 213) en Maria en de herrezen Heer (62186; Evangelieplaten 233).

5. Tip: Spoor de cursisten aan om elke week hun leesopdracht te lezen om zich
voor te bereiden op de bespreking ervan. Door die voorbereiding kan de
belofte van de Heer in vervulling gaan dat ‘hij die predikt en hij die ontvangt
[door de Geest der waarheid] elkaar [begrijpen] en beiden worden opgebouwd
en verblijden zich tezamen’ (LV 50:22).

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat platen zien van gebeurtenissen in het Nieuwe Testament.

Laat de klas nadenken over de volgende vraag:

• Welke verhalen of leringen in het Nieuwe Testament zijn u vooral tot
inspiratie of tot steun geweest?



Geef de klas even tijd om na te denken, en laat vervolgens de cursisten die daarvoor
een opdracht hebben gekregen, hun favoriete tekst voorlezen of samenvatten. Geef
ook een paar andere cursisten die dat willen de gelegenheid daartoe.

Vertel hoe u het vindt om dit jaar het Nieuwe Testament te bestuderen en er les
in te geven. Leg uit dat deze studie van het Nieuwe Testament tot doel heeft het
geloof van de cursisten in Jezus Christus te versterken en meer te weten te komen
over zijn leven en zending.

Bespreking en
toepassing

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die betrekking hebben op de
schriftuurlijke beginselen.

1. Jesaja en Johannes de Doper profeteren over de zending van de Heiland.

Behandel Jesaja 61:1–3 en Bijbelvertaling van Joseph Smith, Lucas 3:4–11.

Toon de plaat van Jesaja waarop hij schrijft over de geboorte van de Heiland.
Vertel dat we ons getuigenis van Jezus Christus kunnen versterken en meer van
het Nieuwe Testament kunnen gaan houden als we de woorden bestuderen van
Jesaja en van anderen die geprofeteerd hebben over de zending van de Heiland.

• Welke aspecten van de zending van de Heiland worden in Jesaja 61:1–2
genoemd? (Zet de antwoorden van de klas op het bord. Mogelijke antwoorden
worden hieronder genoemd.)

a. Een blijde boodschap brengen aan de ootmoedigen (zie vers 1).
b. Gebrokenen van hart verbinden (zie vers 1).
c. Voor gevangenen vrijlating uitroepen (zie vers 1).
d. Alle treurenden troosten (zie vers 2).

• Hoe heeft Jezus deze profetieën vervuld? (Spoor de klas aan om voorbeelden
uit de Schriften aan te halen en over eigen ervaringen te vertellen.)

Wijs erop dat Jezus deze tekst aan het begin van zijn bediening heeft geciteerd
om aan te kondigen dat Hij de Messias was (Lucas 4:16–21; zie les 6).

Laat de plaat zien van Johannes de Doper die predikt in de woestijn. Leg uit
dat Johannes de Doper vlak voordat Jezus aan zijn sterfelijke zending begon,
over de zending van de Heiland geprofeteerd had.

• Hoe beschreef Johannes de Doper de zending van de Heiland? (Zie
Bijbelvertaling van Joseph Smith, Lucas 3:4–9. Zet de antwoorden van de klas
op het bord. Als de Bijbelvertaling van Joseph Smith van deze verzen niet
beschikbaar is, kunt u onderstaande profetieën op het bord zetten.)

a. De zonden van de wereld wegnemen (zie vers 5).
b. Verlossing brengen aan de heidense volken (zie vers 5).
c. Degenen die verloren zijn bij elkaar brengen (zie vers 5).
d. Mogelijk maken dat het evangelie aan de niet-joden verkondigd wordt

(zie vers 6).
e. Een licht zijn voor iedereen die in duisternis verkeert (zie vers 7).
f. De opstanding uit de dood tot stand brengen (zie vers 7).
g. Gerechtigheid verschaffen aan iedereen (zie 9).
h. Alle goddelozen overtuigen van hun goddeloze daden (zie vers 9).
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• Hoe heeft Jezus deze profetieën vervuld? (Spoor de klas aan om voorbeelden
uit de Schriften aan te halen en over eigen ervaringen te vertellen.)

• Wat voelt u als u denkt aan wat Jezus voor ons gedaan heeft? Hoe zou ons
leven zijn als Jezus dat allemaal niet voor ons gedaan had?

2. De apostel Johannes getuigt dat Jezus Christus ‘het waarachtige licht’ is.

Behandel Johannes 1: 1–14; 20:31. (Gebruik Bijbelvertaling van Joseph Smith,
Johannes 1:1–14, indien beschikbaar. Zie pp. 251–252 van de Gids bij de Schriften
in de tripelcombinatie.)

• Wat kunnen we uit Johannes 1:1–3, 14 over Jezus te weten komen? (Zie
onderstaande lijst. Merk op dat ‘het Woord’ in Johannes 1:1, 14 op de Heiland
betrekking heeft.)

a. ‘In den beginne’ was Hij bij God de Vader (Johannes 1:1–2). Merk op dat de
zending van de Heiland al in de voorsterfelijke wereld is begonnen, lang
voordat Hij in Betlehem geboren werd.

b. Hij is God (Johannes 1:1). Leg uit dat we, als we over God spreken, meestal
onze hemelse Vader bedoelen. Maar ‘de Persoon die we in de tijd van het
Oude Testament kennen als Jehova (...) is de Zoon, die we kennen als Jezus
Christus, (...) die ook God is. Jezus werkt onder leiding van de Vader (...)
Veel waarvan de Schriften zeggen dat het door God gedaan werd, is in feite
gedaan door (...) Jezus’ (Gids bij de Schriften, ‘God, Godheid’, pp. 74–75).

c. Door Hem is het evangelie in de voorsterfelijke wereld verkondigd
(Bijbelvertaling van Joseph Smith, Johannes 1:1).

d. Hij heeft alle dingen gemaakt (Johannes 1:3).
e. Hij is de Eniggeboren Zoon van God in het vlees (Johannes 1:14; zie ook

1 Nephi 11:14–21). Die leerstelling wordt in les 2 behandeld.

• De apostel Johannes heeft gezegd: ‘in [Jezus] was leven’ (Johannes 1:4). Hij
heeft ook getuigd dat Jezus ‘het waarachtige licht [is] dat ieder mens verlicht’
die in de wereld komt (Johannes 1:9). Op welke manier heeft de Heiland u
leven en licht gegeven? (U kunt tijdens de bespreking van deze vraag
verwijzen naar Johannes 8:12; 1 Korintiërs 15:20–22; Moroni 7:15–18, 41;
LV 88:6–14.)

• Wat wilde Johannes bereiken met het opschrijven van zijn getuigenis? (Zie
Johannes 20:31.) Wat betekent het om te geloven dat ‘Jezus is de Christus’?
(Leg uit dat Christus een Grieks woord is dat gezalfde betekent. Als we een
getuigenis hebben dat Jezus de Christus is, weten we dat Hij de Zoon van God
is en dat Hij in het voorsterfelijk bestaan is gezalfd en geordend om onze
Heiland te zijn.) Hoe zal de bestudering van het Nieuwe Testament in de
zondagsschool dit jaar uw getuigenis van Jezus Christus kunnen versterken?

• Wat kunnen wij individueel en als klas doen om bij onze studie van het
Nieuwe Testament door de Geest te worden geleid? (Zie Jakobus 1:5–6; LV
50:17–22; 88:118.)

• In welk opzicht zijn de woorden in Johannes 1:10–14 op ons van toepassing,
ook al waren we tijdens de bediening van de Heiland niet op aarde?

Les 1
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Ouderling Thomas S. Monson heeft gezegd:

‘We hoeven niet naar het Heilige Land te gaan om Hem dicht bij ons te voelen.
We hoeven niet langs de oevers van Galilea of in de heuvels van Judea te
wandelen om te lopen waar Jezus heeft gelopen.

‘Iedereen kan, heel wezenlijk lopen waar Jezus gelopen heeft als we, met zijn
woorden op onze lippen, zijn geest in ons hart en zijn leringen in ons leven,
dit sterfelijke leven doormaken’ (Conference Report, april 1974, p. 70).

Tot slot Getuig van Jezus Christus en vertel hoe u het vindt om, door uw studie van het
Nieuwe Testament, meer over Hem te weten te komen.

Geef de cursisten de verzekering dat hun getuigenis van de Heiland zal groeien
als zij bij hun studie van het Nieuwe Testament streven naar de leiding van de
Geest en deelnemen aan de klassengesprekken. Moedig ze aan om bij hun studie,
ter voorbereiding op elke les, Het Nieuwe Testament — gids voor de cursist te
gebruiken.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Overzicht van het Nieuwe Testament

Laat de klas de inhoudsopgave van de Bijbel voor zich nemen en de 27 boeken
van het Nieuwe Testament opnoemen. Leg uit dat het Nieuwe Testament in vier
onderdelen verdeeld kan worden (u kunt die op het bord zetten):

a. De evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes), die een verslag en een
getuigenis zijn van het leven, de zending en de leringen van Christus.

b. Het boek Handelingen, dat een verslag is van de bediening van de apostelen
na Jezus’ dood en opstanding. Dit boek gaat vooral over het werk van Petrus
onder de joden en het werk van Paulus onder de andere volken.

c. De epistels (brieven) van Paulus en andere kerkleiders, geschreven om de
heiligen van hun tijd te instrueren en op te bouwen.

d. De openbaring van de Heer aan de apostel Johannes op het eiland Patmos.

2. Videopresentaties

Als de videoband Gezinsavond — videosupplement (56736 120) beschikbaar is, kunt
u het segment ‘Wat dunkt u van de Christus?’ tonen. Gebruik de presentatie als
introductie op het Nieuwe Testament en om te benadrukken hoe belangrijk het is
om een getuigenis te hebben dat Jezus de Christus is.

Als de videoband Nieuwe Testament — videopresentaties (56914 120) beschikbaar is,
kunt u ook ‘De boodschap van het Nieuwe Testament’ (2:00) laten zien.

3. ‘Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen’ (Johannes 1:7)

Laat iemand uit de klas Johannes 1:6–8 voorlezen.

• Wie is de man die in deze verzen genoemd wordt? (Johannes de Doper.) Wat
was zijn zending? (Zie Johannes 1:8.) Hoe kunnen wij, net als Johannes,
‘getuigen van het licht’?
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2
Mijn ziel maakt groot de Here

Lucas 1; Matteüs 1

Doel De cursisten aanzetten tot een groter geloof in Christus door een studie van het
leven van Elisabet, Zacharias, Johannes de Doper, Maria en Jozef.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Lucas 1:5–25, 57–80. De engel Gabriël verschijnt aan Zacharias en zegt dat
Elisabet, de vrouw van Zacharias, in antwoord op diens gebed het leven zal
schenken aan een zoon. Die zoon, die de naam Johannes moet krijgen, zal
het volk voorbereiden op de Heer. Zacharias twijfelt aan Gabriëls woorden
en wordt met stomheid geslagen. Elisabet raakt op haar gevorderde leeftijd
in verwachting, en Johannes wordt geboren. Zacharias toont hernieuwd
geloof als hij profeteert van de zending van Johannes.

b. Lucas 1:26–56; Matteüs 1:18–25. De engel Gabriël vertelt Maria dat zij de
moeder van de Zoon van God zal worden. Maria en haar nicht Elisabet
verheugen zich samen over het nieuws van de komst van de Heiland.
Jozef hoort dat Maria het leven zal schenken aan de Heiland.

2. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
Johannes predikt in de woestijn (62132; Evangelieplaten 207) en De
aankondiging: de engel Gabriël verschijnt aan Maria (Evangelieplaten 241).

3. Tip: Wanneer iemand onderwijst door de macht van de Heilige Geest ‘voert
de macht van de Heilige Geest het tot het hart der mensenkinderen’ (2 Nephi
33:1). Als de cursisten de invloed van de Geest voelen, versterkt dat hun
getuigenis, hun liefde voor de Heer en voor elkaar, en hun inzet om een
rechtschapen leven te leiden. Overweeg onder gebed wat u kunt doen om
de Geest in de les aanwezig te laten zijn. (Zie pp. V–VI in dit lesboek en
Onderwijzen — geen grotere roeping, pp. 45–46.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Leg de klas de volgende vragen voor:

• Als u iemand uit het Nieuwe Testament kon ontmoeten, wie, behalve Jezus,
zou u dan willen ontmoeten? Waarom zou u dat willen?

Als een paar cursisten die vragen hebben beantwoord, legt u uit dat we ons vaak
door rechtschapen mensen voelen aangetrokken omdat zij de Heiland volgen en
van Hem getuigen. Naarmate wij die mensen beter leren kennen, zullen we ook
Jezus Christus beter leren kennen. Deze les gaat over een aantal mensen door
wier voorbeeld we kunnen werken aan een betere relatie met Hem.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen. Het zal moeilijk zijn elke vraag of elk punt van de
les te behandelen. Kies daarom na gebed die vragen en punten die het beste
aansluiten bij de behoeften van de klas.

1. Johannes de Doper wordt geboren als zoon van Elisabet en Zacharias.

Bespreek Lucas 1:5–25, 57–80. Laat een aantal verzen door cursisten voorlezen.

• Hoe worden Elisabet en Zacharias in de Schriften beschreven? (Zie Lucas 1:6–9.)

• Om welke zegen hadden Zacharias en Elisabet gevraagd? (Zie Lucas 1:7, 13.)
Hoe werd dat gebed uiteindelijk verhoord? (Zie Lucas 1:11–13, 24–25. Leg uit
dat Zacharias en Elisabet waarschijnlijk al jaren om een kind gebeden hadden.
Onze hemelse Vader vergunde ze die zegen echter pas toen de tijd rijp was om
zijn plannen ten uitvoer te brengen.) Hoe kunnen wij ons geloof behouden
en ontmoediging vermijden als onze oprechte gebeden niet onmiddellijk
verhoord worden zoals wij dat zouden willen?)

• Wat profeteerde Gabriël omtrent de zending van Johannes? (Zie Lucas
1:14–17. Laat de plaat zien waarop Johannes predikt in de wildernis, en zet
een samenvatting van Gabriëls profetieën op het bord. Bespreek wat die
profetieën betekenen, hoe Johannes die in vervulling liet gaan, en hoe wij
Johannes’ voorbeeld in die zaken kunnen volgen.)

a. Johannes zou ‘[vele mensen] bekeren tot de Here, hun God’ (Lucas 1:16).

b. Hij zou ‘de harten der vaderen (...) keren tot de kinderen’ (Lucas 1:17).

c. Hij zou ‘de ongehoorzamen [keren] tot de gezindheid der rechtvaardigen’
(Lucas 1:17).

d. Hij zou ‘de Here een weltoegerust volk (...) bereiden (Lucas 1:17).

NB: Johannes de Doper was de ‘voortreffelijkste drager van het Aäronisch
priesterschap van de hele geschiedenis’ (Gids bij de Schriften, ‘Johannes de
Doper’, pp. 108–109). U kunt bespreken in welk opzicht bovenstaande
aspecten van de zending van Johannes kunnen worden toegepast op
cursisten die het Aäronisch priesterschap hebben.

• Wat gebeurde er met Zacharias toen hij de woorden van de engel in twijfel
trok? (Zie Lucas 1:18–20.) Hoe was aan Zacharias’ daden na Johannes’
geboorte te zien dat zijn geloof was toegenomen? (Zie Lucas 1:59–63.
Elisabet en hij noemden hun zoon Johannes, en gehoorzaamden daarmee
Gods gebod, ongeacht de plaatselijke traditie.)

• Toen Zacharias sprak over de zending van zijn zoon, sprak hij ook over
bevrijding, heil, vergeving van zonden, innerlijke barmhartigheid, en licht
(Lucas 1:68–79). Over wie had hij het toen? (Jezus Christus.) Laat iemand uit de
klas Johannes 1:6–9 voorlezen. Getuig dat wij, net als Johannes de Doper, ons
er bij ons dienstbetoon op moeten richten anderen tot Christus te brengen.

• Johannes groeide op en ‘werd gesterkt door de Geest’ (Lucas 1:80). Waarom
moest Johannes door de Geest gesterkt worden om zijn zending te kunnen
vervullen? Wat kunnen wij doen om door de Geest gesterkt te worden?
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2. Maria en Jozef horen dat Maria de moeder zal worden van de Zoon van God.

Behandel door u uitgekozen verzen uit Lucas 1:26–56 en Matteüs 1:18–25. Laat
de plaat van de aankondiging zien.

• Wat hoorde Maria van de engel Gabriël? (Zie Lucas 1:26–3.) Waarom moest de
Heiland de Zoon zijn van een sterfelijke moeder en een onsterfelijke Vader?

Ouderling Bruce R. McConkie heeft over Jezus Christus gezegd:

‘God was zijn onsterfelijke Vader, van Wie (...) Hij de macht tot onsterfelijkheid
erfde, namelijk de macht om voor eeuwig te leven; met andere woorden: nadat
Hij ervoor gekozen had om te sterven, had Hij de macht om in onsterfelijkheid
op te staan, om daarna voor eeuwig te leven en niet meer te sterven.

‘(...) Maria was zijn sterfelijke moeder (...) van wie Hij de macht tot sterfelijkheid
erfde, namelijk de macht om te sterven.

‘Door die vermenging van het goddelijke en het sterfelijke in één Persoon kon
onze Heer de oneindige en eeuwige verzoening bewerkstelligen. Omdat God zijn
Vader, en Maria zijn moeder was, bezat Hij de macht om naar keuze te leven of
te sterven, en toen Hij zijn leven had afgelegd, had Hij de macht het weer op
Zich te nemen, en om vervolgens, op een manier die voor ons niet te bevatten
is, de gevolgen van die opstanding aan alle mensen door te geven zodat iedereen
uit de dood zal opstaan’ (The Promised Messiah, [1978], pp. 470–471).

• Wat kunnen we over Maria te weten komen door haar gesprek met de engel en
met Elisabet? (Zie Lucas 1:26–38, 45–49; zie ook Alma 7:10. Vat de antwoorden
van de klas op het bord samen. Als u lesgeeft aan jongeren, kunt u aangeven
dat zij Maria zouden kunnen beschouwen als een voorbeeld van een recht-
schapen jonge vrouw.)

a. Maria had genade gevonden bij God (Lucas 28, 30). Wat betekent dat? Waar
zoeken sommige mensen ook wel genade? Waarom wordt het moeilijker
om genade bij God te vinden als we bij die andere bronnen op zoek gaan
naar genade?

b. Maria was waardig om de Heer bij zich te hebben (Lucas 1:28). Wat kunnen
wij doen om die zegen waardig te zijn?

c. Maria was nederig en onderwierp zich aan de wil van de Heer (Lucas
1:38, 48). Waarom is het belangrijk dat wij ons aan de wil van de Heer
onderwerpen? Hoe kunnen wij nederiger worden en meer bereid ons te
onderwerpen?

d. Maria verblijdde zich in de Heer (Lucas 1:47). Hoe kunnen wij ons in de
Heiland verblijden?

• Waarom verheugden Elisabet en haar nog ongeboren zoon zich toen Maria op
bezoek kwam? (Zie Lucas 1:39–44; zie ook Lucas 1:15. Wijs erop dat het een
van de belangrijkste taken van de Heilige Geest is om van Jezus Christus te
getuigen.) Vertel eventueel hoe de Heilige Geest u geholpen heeft om een
getuigenis van Jezus Christus te verkrijgen, en geef ook anderen de gelegenheid
hun getuigenis te geven.

• Op welke manier werd Jozefs liefde voor Maria op de proef gesteld? (Zie
Matteüs 1:18.) Hoe reageerde Jozef toen hij hoorde dat Maria in verwachting
was? (Zie Matteüs 1:19.) Wijs erop dat hij Maria volgens de wet had kunnen
beschuldigen van schending van het huwelijksverbond en dat hij haar een
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proces had kunnen aandoen. Zo’n proces had kunnen uitlopen op een
terdoodveroordeling. Hij besloot echter om haar in het geheim te ontheffen
van de verplichtingen van het huwelijkscontract.

• Hoe zorgde onze hemelse Vader ervoor dat Jozef de toestand van Maria
accepteerde en dat hij zich kon voorbereiden op zijn eigen taak? (Zie Matteüs
1:20–23.) Wat deed Jozef na die droom? (Zie Matteüs 1:24–25.) Wat wordt ons
daardoor duidelijk over zijn karakter?

Tot slot Laat iemand uit de klas Lucas 1:46 voorlezen. Leg uit dat grootmaken in dit
vers wil zeggen dat Maria de Heer wilde loven en anderen zijn grootheid
wilde laten zien.

• Waarom krijgt u door het voorbeeld van Elisabet, Zacharias, Johannes de
Doper, Maria en Jozef meer inzicht in de grootheid van de Heiland, en wordt
uw geloof in Hem versterkt? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat anderen meer
geloof krijgen in Jezus Christus?

Vertel hoe dankbaar u bent voor het goede voorbeeld van Elisabet, Zacharias,
Johannes de Doper, Maria en Jozef. Getuig van de waarheden die u besproken
heeft.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

1. ‘Opdat gij de betrouwbaarheid [van deze zaken] zoudt erkennen’ (Lucas 1:4)

• Lucas gaf zijn getuigenis aan iemand die Teofilus heette (Lucas 1:3). Met welk
doel schreef Lucas zijn getuigenis op? (Zie Lucas 1:3–4. Om Teofilus zekerheid
te geven omtrent de dingen die hij al had geleerd.) Op welke manier bent u
gesterkt toen u anderen hoorde getuigen over bekende leerstellingen en
gedeelten uit de Schriften?
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3
U is de Heiland geboren

Lucas 2; Matteüs 2

Doel De klas aansporen zich te verheugen in de geboorte van Jezus Christus en het
voorbeeld te volgen dat Hij in zijn jeugd gegeven heeft, namelijk ‘[toenemen]
in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen’ (Lucas 2:52).

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Lucas 2:1–7. Jezus Christus wordt geboren.
b. Lucas 2:8–39. Engelen en vele anderen verheugen zich over Jezus’ geboorte.
c. Matteüs 2. Wijze mannen uit het oosten komen Jezus bezoeken en

geschenken brengen. Herodes, die zich bedreigd voelt door de geboorte van
de koning der Joden, vaardigt een bevel uit dat in Betlehem en omgeving
alle kinderen van twee jaar en jonger gedood moeten worden. Een engel
van de Heer vertelt Jozef dat hij met Maria en Jezus naar Egypte moet
vluchten en later met hen naar Israël terug moet keren.

d. Lucas 2:40–52. Geleid door de Vader groeit Jezus op en bereidt Hij zich in
zijn jeugd voor op zijn zending.

2. Aanvullende leesstof: Bijbelvertaling van Joseph Smith, Matteüs 3:24–26;
1 Nephi 11:1–23; Helaman 14:1–8; 3 Nephi 1:4–21; 27:13–16; Leer en
Verbonden 93:11–20.

3. Als het volgende materiaal beschikbaar is, kunt u dat tijdens de les gebruiken:

a. ‘Lucas 2’ (6:00) uit Nieuwe Testament — videopresentaties (56914 120).
b. De platen: Geen plaats in de herberg (62115); De geboorte van Jezus (62116;

Evangelieplaten 200); Jezus is geboren (62495; Evangelieplaten 201); Christus’
geboorte aan de herders verkondigd (62117; Evangelieplaten 202); De wijzen
(62120; Evangelieplaten 203); De vlucht naar Egypte (62119; Evangelieplaten
204); De jonge Jezus in de tempel (62500; Evangelieplaten 205); Jezus in zijn
jeugd (62124; Evangelieplaten 206).

4. Tip: Gebruik toepasselijke platen en videopresentaties om de invloed van de
Geest voelbaar te maken, breng variatie aan in uw lessen, en zorg dat de klas
de besproken schriftgedeelten onthoudt (zie Onderwijzen — geen grotere roeping
[36123], pp. 159, 168).

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Zet de volgende aanduidingen op het bord: een herder, Simeon, een wijze uit het
oosten, Herodes, iemand in de herberg, Hanna, een engel, Maria.



Lees de reacties voor die mensen gaven op de geboorte van Jezus Christus. Laat
de klas de reacties met de juiste personen verbinden:

1. Ik heb ver gereisd om Hem te zoeken, heb Hem geschenken gegeven en Hem
aanbeden. (Een wijze uit het oosten; Matteüs 2:1–2, 9–11.)

2. Ik heb geen plaats voor Hem gemaakt. (Iemand in de herberg; Lucas 2:7.)

3. Toen ik een getuigenis van de Heilige Geest had ontvangen, nam ik het kind
in mijn armen en wist ik dat ik in vrede kon sterven. (Simeon; Lucas 2:25–32.)

4. Ik zei: ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des
welbehagens.’ (Een engel; Lucas 2:13–14.)

5. Ik ging Hem vlug opzoeken. (Een herder; Lucas 2:15–16.)

6. Ik was verontrust en probeerde Hem te doden. (Herodes; Matteüs 2:3–4, 16.)

7. Toen ik Hem in de tempel zag, uitte ik mijn dankbaarheid en verspreidde het
nieuws van zijn geboorte. (Hanna; Lucas 2:36–38.)

8. Ik overwoog het gebeurde in mijn hart. (Maria; Lucas 2:19.)

Laat de klas nadenken over de volgende vragen:

• Wat zijn uw gevoelens bij het verhaal van de geboorte van de Heiland? Wat
zijn uw gevoelens over zijn leven, dood, verzoening en opstanding?

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Zorg dat de klas tijdens de bespreking van de volgende schriftgedeelten gaat
begrijpen waarom wij ons moeten verheugen over de geboorte van de Heiland.
Bespreek hoe wij het voorbeeld dat Hij in zijn jeugd gegeven heeft, kunnen
volgen.

1. Jezus Christus wordt geboren.

Behandel Lucas 2:1–7. Laat een aantal van de onder ‘Voorbereiding’ genoemde
platen zien.

• Jezus had heerlijkheid bij onze hemelse Vader ‘eer de wereld was’ (Johannes
17:5). Hij heeft de hemelen en de aarde geschapen (Mosiah 3:8). Als Jehova
heeft Hij geboden en evangeliewaarheden geopenbaard aan de profeten van
het Oude Testament (3 Nephi 15:2–5). Waarom is Jezus op aarde gekomen?
(Zie 3 Nephi 27:13–16.)

• In welke omstandigheden werd Jezus geboren? (Zie Lucas 2:7.) In welk opzicht
waren die omstandigheden een voorafschaduwing van zijn sterfelijke
bediening en zijn zoenoffer? Op welke manier weigeren mensen in onze tijd
om plaats te maken voor de Heiland? Wat kunnen zij doen om plaats voor
Hem te maken?

2. Engelen en vele anderen verheugen zich over Jezus’ geboorte.

Bespreek Lucas 2:8–39. Kies een aantal verzen en laat die voorlezen. Laat een
aantal platen zien die onder ‘Voorbereiding’ genoemd worden.

Laat, als u dat van plan was, nu de videopresentatie ‘Lucas 2’ zien.

• Wat zeiden de engelen toen ze Jezus’ geboorte aankondigden? (Zie Lucas
2:13–14.) Hoe heeft Jezus de Vader verheerlijkt? Hoe heeft Hij aan alle mensen
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en aan u persoonlijk vrede en welbehagen gebracht? Hoe kunnen wij God
onze dankbaarheid tonen dat Hij ons zijn Zoon gegeven heeft?

• Wat deden de herders toen zij de pasgeboren Heiland gezien hadden? (Zie
Lucas 2:17–18.) Hoe kunnen wij hun voorbeeld volgen? Laat de cursisten
nadenken wie zij hun getuigenis van de Heiland kunnen geven.

• Wat deed Maria na Jezus’ geboorte en het bezoek van de herders? (Zie Lucas
2:19.) Wat zegt dat ons over Maria? Waarom is het belangrijk om tijd te nemen
om heilige ervaringen te koesteren en te overdenken?

• Op welke manier waren Simeon en Hanna erop voorbereid om het kind Jezus
te zien? (Zie Lucas 2:25–26, 37.) Hoe reageerden zij toen ze Hem zagen? (Zie
Lucas 2:27–35, 38.) Wat kunnen wij door hun profetieën over de Heiland te
weten komen?

3. Wijze mannen komen het kind Jezus aanbidden. Herodes wil Hem doden.

Kies een aantal verzen uit Matteüs 2 en behandel die. Laat een aantal platen zien
die onder ‘Voorbereiding’ genoemd worden.

• Waarom waren de ‘wijze mannen uit het oosten’ naar Jezus op zoek? (Zie
Matteüs 2:1–2.) Wat deden ze toen ze Hem gevonden hadden? (Zie Matteüs
2:11. Merk op dat Jezus, toen zij uiteindelijk bij Hem kwamen, al een ‘jong
kind’ was, en geen pasgeboren baby.) Wat kunnen wij de Heer schenken?

• Waarom wilde Herodes naar Jezus op zoek? (Zie Matteüs 2:3–6, 13. Hij maakte
zich zorgen, en hij wilde Jezus doden.) Waarom maakte de koning zich zorgen
over Jezus’ geboorte? (Zie Matteüs 2:2, 6. Volgens de profetieën zou Jezus over
Israël regeren.)

• Hoe werd Jezus tegen Herodes beschermd? (Zie Matteüs 2:13–15.) Hoe wist
Jozef wanneer hij uit Egypte kon terugkeren? (Zie Matteüs 2:19–23.) Hoe kwam
het dat Jozef in staat was om leiding van God te ontvangen? Wat kunnen
ouders in onze tijd doen om openbaring te ontvangen voor hun gezin? Hoe
heeft God u geholpen toen u zijn leiding nodig had voor uw gezin?

4. Geleid door de Vader bereidt Jezus Zich in zijn jeugd voor op zijn zending.

Behandel Lucas 2:40–52. Laat een aantal platen zien die onder ‘Voorbereiding’
genoemd worden. Leg uit dat Jozef en Maria en andere getrouwe Joden elk jaar in
Jeruzalem het Paasfeest vierden. Zoals de gewoonte was, ging Jezus met hen mee
toen Hij twaalf was (Lucas 2:41–42).

• Na het paasfeest in Jeruzalem waren Maria en Jozef al op de terugreis naar
Nazaret toen zij beseften dat de twaalfjarige Jezus niet bij hen was (Lucas
2:43–45). Waar hebben ze Hem ten slotte gevonden? (Zie Lucas 2:46.) Als uw
ouders of andere mensen die u dierbaar zijn niet weten waar u bent, kunnen
ze er dan op vertrouwen dat u bezig bent met zaken die uw hemelse Vader
behagen?

• In Bijbelvertaling van Joseph Smith, Lucas 2:46 staat dat de mannen in de
tempel naar Jezus luisterden en Hem vragen stelden. Wat zegt dit over Jezus’
jeugd en opleiding?

• Toen Maria en Jozef Jezus gevonden hadden, zei Maria tegen Hem: ‘Uw vader
en ik zoeken U met smart’ (Lucas 2:48). Over wie had ze het toen ze zei: ‘Uw

Les 3

11



vader’? (Jozef.) Hoe reageerde Jezus op Maria’s bezorgdheid? (Zie Lucas 2:49.)
Over Wie had Jezus het toen Hij zei: ‘De dingen mijns Vaders’? (Onze hemelse
Vader.) Wat zegt dat ons over Jezus’ inzicht in zijn voorsterfelijk bepaalde
zending?

• Hoe ging Jezus in zijn jeugd met Maria en Jozef om? (Zie Lucas 2:51. Hoewel
Hij de Zoon van God was, onderwierp Hij zich aan zijn moeder en aan Jozef.)
Wat kunnen wij van dat voorbeeld leren?

• In zijn jeugd nam Jezus toe ‘in wijsheid en grootte en genade bij God en
mensen’ (Lucas 2:52). Met andere woorden: Hij maakte een verstandelijke,
lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling door. Noem eens
een aantal zaken die wij kunnen doen om verstandelijk, lichamelijk, geestelijk
en maatschappelijk te groeien.

• Wat kunnen wij uit Leer en Verbonden 93:11–17 te weten komen over de
ontwikkeling die de Heiland in zijn jeugd doormaakte? (Toen Hij werd
voorbereid om onze Verlosser te worden, ontving Jezus niet alle benodigde
intelligentie, macht, wijsheid en heerlijkheid tegelijk. Hij ontving dat alles
‘genade op genade’, in kleine hoeveelheden tegelijk.) In hoeverre kunnen we
dat op onszelf betrekken? (Zie LV 93:18–20.)

Tot slot Getuig van de waarheden die u in deze les behandeld heeft. Spoor de klas aan om
zich te verheugen over de geboorte van de Heiland en het voorbeeld te volgen
dat Hij in zijn jeugd gegeven heeft.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart’
(Lucas 2:19).

Wanneer u bespreekt met hoeveel respect Maria reageerde op Jezus’ geboorte,
kunt u een moeder vragen om te komen vertellen hoe zij zich voelde bij de
geboorte van een van haar kinderen.

2. Activiteit voor jongeren

Kies vijf belangrijke teksten uit de les en zorg dat de klas met de inhoud
ervan bekend raakt. Laat de cursisten vervolgens hun bijbel dichtdoen. Geef
aanwijzingen waardoor de klas de teksten kan vinden die u behandeld heeft en
formuleer elke aanwijzing dusdanig dat er geen twijfel over kan bestaan welke
tekst u bedoelt. (U kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘In dit vers staat hoe de engelen
God verheerlijkten toen Jezus geboren was.’ Het enig mogelijke antwoord is
Lucas 2:14.) Laat de cursisten, nadat u de aanwijzing heeft voorgelezen, hun
bijbel opendoen en de juiste tekst opzoeken. Pas deze activiteit eerder toe om
meer met de Schriften vertrouwd te raken dan als wedstrijd. Besteed er niet
meer dan een paar minuten aan.
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4
Bereid de weg des Heren

Matteüs 3–4; Johannes 1:35–51

Doel De cursisten ertoe inspireren dichter tot de Heiland te naderen door zich van hun
zonden te bekeren, hun doopverbonden na te leven en verleiding te weerstaan.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs 3:1–12. Johannes de Doper predikt bekering en doopt, waarbij hij
de weg van de Heer Jezus Christus bereidt.

b. Matteüs 3:13–17. Jezus laat Zich dopen door Johannes de Doper.
c. Matteüs 4:1–11. Jezus weerstaat Satans verleidingen in de woestijn.
d. Johannes 1:35–51. Een aantal discipelen van Johannes de Doper besluit

Jezus te volgen.
2. Aanvullende leesstof: Marcus 1:1–13; Lucas 3:1–22; 4:1–14; Johannes 1:19–34;

2:1–25; 2 Nephi 31.

3. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
Johannes predikt in de woestijn (62132; Evangelieplaten 207) en Johannes de
Doper doopt Jezus (62133; Evangelieplaten 208).

4. Tip: Gebruik het lesuur verstandig. Bepaal van tevoren wat u wilt bespreken
en hoeveel tijd u aan elk lesonderdeel wilt besteden, maar laat u dan leiden
door de Geest. Maak geen einde aan een zinvolle bespreking om de hele les
te kunnen behandelen. Het is belangrijker voor de klas om iets te leren en de
Geest te voelen dan dat elk punt van de les behandeld wordt.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Zet het volgende op het bord en vraag de klas wat het is:



Leg uit dat dit het Hebreeuwse woord is voor Messias, wat gezalfde betekent. De
joden hadden al eeuwen gewacht op de komst van de Messias, die, volgens de
profetieën, hun gezalfde Koning en Bevrijder zou zijn. Het Griekse woord voor
Messias is Christus. Jezus Christus was de lang verwachte Messias, en Johannes de
Doper was de profeet die gezonden was om de weg voor Hem te bereiden.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek op welke manier de leringen in de volgende teksten ons dichter bij de
Heiland kunnen brengen. Het zal moeilijk zijn elke vraag of elk punt van de les te
behandelen. Kies daarom na gebed die vragen en punten die het beste aansluiten
bij de behoeften van de klas.

1. Johannes de Doper bereidt de weg van de Heer Jezus Christus.

Bespreek Matteüs 3:1–12. Laat de plaat zien waarop Johannes predikt, en geef in
uw eigen woorden de volgende informatie door:

Al eeuwen vóór Johannes’ geboorte hebben veel profeten zijn bediening
voorzien en getuigd van zijn grootheid als degene die de weg voor de Messias
zou bereiden (Jesaja 40:3; 1 Nephi 10:7–10). Ter voorbereiding op Johannes’
bediening kondigde de engel Gabriël de geboorte van Johannes aan (Lucas
1:13–19), profeteerde Zacharias op de dag van Johannes’ naamgeving en
besnijdenis (Lucas 1:67–79), en ordende een engel de acht dagen oude Johannes
tot zijn zending (LV 84:27–28). De belangrijkste uitspraak over de grootheid van
Johannes kwam uit de mond van de Heiland Zelf, die zei: ‘Onder hen, die uit
vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes’ (Lucas 7:28).

Johannes is ongeveer een half jaar vóór Jezus geboren. Kort na de geboorte van
Jezus zond Herodes, die zich bedreigd voelde door de mededeling dat er een
nieuwe koning van de Joden geboren was, ‘bevel om in Betlehem en het gehele
gebied daarvan al de jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen’
(Matteüs 2:16). Om Jezus te beschermen verscheen er in een droom een engel
aan Jozef en vertelde hem dat hij met Jezus en Maria naar Egypte moest gaan
(Matteüs 2:13–15). Om Johannes te beschermen ‘[liet] Zacharias [Elisabet]
Johannes [meenemen] naar de bergen waar hij op sprinkhanen en wilde honing
werd grootgebracht’ (Leringen van de profeet Joseph Smith, verzameld door Joseph
Fielding Smith [1982], p. 235). Johannes begon zijn openbare bediening pas vele
jaren later, waarbij hij eerst predikte in de woestijn en daarna in Jeruzalem en ‘de
gehele Jordaanstreek’ (Matteüs 3:5).

• Waaruit bestond de zending van Johannes de Doper? (Zie Lucas 1:76–79;
3:3–4.) Waarom was het belangrijk dat iemand de weg van de Heer bereidde?

• Welke boodschap predikte Johannes om de mensen voor te bereiden op de
komst van de Heiland? (Zie Matteüs 3:1–2.) Wat houdt bekering in? (Zet,
terwijl de klas deze vraag beantwoordt, een aantal aspecten van bekering
op het bord zoals hieronder wordt aangegeven. U kunt cursisten vragen de
aangegeven teksten te lezen.)

a. Bedroefd worden naar Gods wil (2 Korintiërs 7:9–10).
b. Zonden belijden en nalaten (LV 58:42–43).
c. Het verkeerde wat men gedaan heeft, zo mogelijk goedmaken (Lucas 19:8).
d. De geboden gehoorzamen (LV 1:31–32).
e. Zich tot de Heer wenden en Hem dienen (Mosiah 7:33).
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• Op welke manier is bekering onze voorbereiding op ons verblijf bij onze
hemelse Vader en Jezus Christus? (Zie 3 Nephi 27:19.) Hoe komt het dat
we door ons te bekeren dagelijks dichter bij Hen komen?

• De Farizeeën en Sadduceeën waren getuige van de doop die Johannes
verrichtte, maar wilden zich niet laten dopen (Matteüs 3:7; Lucas 7:29–30).
Johannes sprak ze bestraffend toe en drong erop aan dat ze zich zouden
bekeren en de daarbij passende vruchten voort zouden brengen. Wat zijn
de vruchten van bekering? (Zie Moroni 8:25–26.)

• Johannes doopte ‘met water tot bekering’ en beloofde dat Jezus zou dopen
‘met de Heilige Geest en met vuur’ (Matteüs 3:11). Wat houdt dopen ‘met de
Heilige Geest en met vuur’ in? 

Wij worden gedoopt met de Heilige Geest en met vuur als we de gave van de
Heilige Geest ontvangen door oplegging der handen (LV 20:41). ‘De gave van
de Heilige Geest is het recht om, wanneer men dat waardig is, de Heilige Geest
bij zich te hebben. (...) Zij werkt als een reinigend instrument om iemand te
zuiveren en te heiligen van alle zonden. Daarom wordt er vaak over “vuur”
gesproken’ (Gids bij de Schriften, ‘Heilige Geest’, pp. 83–84).

2. Jezus laat zich dopen door Johannes de Doper.

Bespreek Matteüs 3:13–17. Toon de plaat Johannes de Doper doopt Jezus.

• Waarom aarzelde Johannes of hij Jezus wel moest dopen? (Zie Matteüs 3:14.)
Waarom moest Jezus gedoopt worden? (Zie Matteüs 3:15; 2 Nephi 31:6–7,
9–11.) Waarom moeten wij ons laten dopen? (Zie 2 Nephi 31:5, 12–13, 17–18;
LV 20:71; 49:13–14.)

• Welke verbonden sluiten we bij onze doop? (Zie LV 20:37.) Welke invloed
behoren die verbonden op ons dagelijks leven te hebben? (Zie Mosiah
18:8–10.)

3. Jezus weerstaat de verleidingen van Satan in de woestijn.

Bespreek Matteüs 4:1–11.

• Kort nadat Jezus Zich had laten dopen, werd Hij door de Geest naar de
woestijn geleid om bij God te zijn (Bijbelvertaling van Joseph Smith, Matteüs
4:1). Hoe heeft deze ervaring Jezus voorbereid op het weerstaan van Satans
verleidingen? Waarom staan we door vasten, gebed en leiding van de Geest
sterker ten opzichte van verleidingen?

• Op welk verlangen probeerde Satan in te spelen toen hij Jezus, die gevast
had, in verzoeking bracht om de stenen in brood te veranderen? (Zie Matteüs
4:2–3. Hij probeerde in te spelen op het verlangen om honger te stillen.) Hoe
brengt Satan ons in verzoeking om lichamelijke zinnen te bevredigen? Hoe
kunnen wij die verleidingen herkennen en weerstaan?

• Satan trachtte in te spelen op trots toen hij Jezus in de verleiding bracht om
Zich van de toren te laten vallen en te bewijzen dat Hij de macht had om door
engelen te worden gered (Matteüs 4:5–6). Hoe probeert Satan een beroep te
doen op onze trots? Hoe kunnen wij verleidingen om aan hoogmoedige
verlangens te voldoen, herkennen en weerstaan?
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• Wat bood Satan aan als Jezus hem zou aanbidden? (Zie Matteüs 4:8–9.) Hoe
brengt Satan ons in verleiding met wereldse bezittingen en macht? Hoe
kunnen wij die verleidingen herkennen en weerstaan? (Zie Matteüs 4:10.)

• Wat was het misleidende van Satans aanbod om Jezus de koninkrijken van
de wereld te schenken? (Zie LV 104:14.) Noem eens een bedrieglijk aanbod
waarmee Satan ons in onze tijd probeert tot zonde te verleiden.

• Op alle verleidingen van Satan reageerde Jezus steeds met een citaat uit de
Schriften (Matteüs 4:3–4, 6–7, 8–10). Hoe kunnen wij kracht putten uit de
Schriften om weerstand te bieden aan verleiding? (Zie Helaman 3:29–30.)

• Satan heeft tweemaal gevraagd of Jezus wel de Zoon van God was (Matteüs
4:3, 6). Waarom zou Satan die vraag gesteld hebben? Hoe brengt hij die vraag
in onze tijd te berde? Waarom is de wetenschap dat wij kinderen van God zijn
ons tot steun als we met verleiding te maken krijgen? (Zie Mozes 1:12–22.)

• Waarom kan het ons tot steun zijn te weten dat Jezus, de Zoon van God, aan
dezelfde verleidingen heeft blootgestaan als wij? (Tijdens de bespreking van
deze vraag kunt u de klas Hebreeën 4:14–15 laten lezen.)

Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft gezegd: ‘De Heer weet dat we mens zijn. Hij
kent onze zwakheden. Hij begrijpt onze moeilijkheden. Hij heeft veel empathie
voor de verleidingen van aardse begeerten en lusten’ (De Ster, juli 1996, p. 32).

4. Een aantal discipelen van Johannes de Doper besluit Jezus te volgen.

Kies een aantal verzen uit Johannes 1:35–51 en bespreek die.

• Waartoe moedigde Johannes de Doper zijn discipelen aan toen Jezus zijn
bediening op aarde begon? (Zie Johannes 1:35–37.) Wat deed Jezus toen Hij
zag dat twee discipelen van Johannes de Doper Hem volgden? (Zie Johannes
1:38–39.)

• Wat deed Andreas toen hij de Heiland hoorde en herkende? (Zie Johannes
1:40–42.) Hoe reageerde Filippus op de twijfels van Natanaël toen hij een
getuigenis had ontvangen dat Jezus de Messias was? (Zie Johannes 1:43–46.)
Wat kunnen wij doen om anderen te vragen: ‘Kom en zie’ de Heiland?

Tot slot Geef uw getuigenis dat de uitnodiging ‘Kom en zie [de Heiland]’ voor ons
allemaal geldt. Leg uit dat we op die uitnodiging kunnen ingaan door ons te
bekeren, ons te laten dopen, onze doopverbonden na te leven en verleiding
te weerstaan.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Inzichten door de doop van de Heiland

Behandel Matteüs 3:16–17.

• Waarom wordt uit het verslag van de doop van de Heiland duidelijk dat de
doop moet plaatsvinden door onderdompeling? (Zie Matteüs 3:16; zie ook
Johannes 3:23; Romeinen 6:3–6; 3 Nephi 11:23–26; let erop dat het woord
doop afgeleid is ‘van een Grieks woord dat onderdompelen betekent.’)
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• Wat zag Johannes toen hij Jezus gedoopt had? (Zie Matteüs 3:16.) Wiens stem
hoorde hij? (Zie Matteüs 3:17.) Wat wordt ons door het verslag van de doop
van de Heiland duidelijk over de aard van de Godheid? (Onze hemelse Vader,
Jezus Christus en de Heilige Geest zijn afzonderlijke personen.)

2. Jezus toont respect en liefde voor zijn moeder.

Vertel dat Jezus, nadat Hij Zich had laten dopen, met zijn discipelen een
bruiloftsfeest in Kana bijwoonde (Johannes 2:1–11). Toen zijn moeder tegen
Hem zei dat er geen wijn was, vroeg Hij haar wat Hij voor haar kon doen, en
dat Hij dat zou doen (zie Bijbelvertaling van Joseph Smith, Johannes 2:4).

• Wat wordt ons uit wat Jezus zei duidelijk over zijn gevoelens voor zijn
moeder? Wat deed Hij om haar van dienst te zijn? (Zie Johannes 2:6–1.
Wijs erop dat dit het eerste in het Nieuwe Testament opgetekende wonder
van Jezus was.)

3. Jezus toonde respect toen Hij de tempel reinigde.

Laat Johannes 2:13–17 voorlezen. Daarin staat dat Jezus merkte dat kooplieden
en geldwisselaars de tempel ontwijdden. Als de plaat ‘Jezus reinigt de tempel’
beschikbaar is, kunt u die nu laten zien (62163; Evangelieplaten 224). Wijs erop
dat Jezus respect en eerbied toonde toen Hij ‘allen uit de tempel [dreef] (...) en
het geld van de wisselaars (...) op de grond [wierp] en hun tafels [omkeerde]’
(Johannes 2:15). Leg uit dat eerbied voor onze hemelse Vader meer inhoudt dan
alleen maar stilzitten in de kerk. Het houdt ook in dat we door onze daden laten
zien dat we van Hem houden en dat we zijn macht erkennen.
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5
Wederom geboren

Johannes 3–4

Doel De cursisten tot het inzicht brengen dat we om het eeuwige leven te ontvangen
‘wederom geboren’ moeten worden en Jezus Christus moeten blijven volgen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Johannes 3:1–22. Jezus leert Nicodemus dat iedereen uit water en Geest
geboren moet worden om het koninkrijk van God binnen te gaan. Jezus
zegt dat Hij de Eniggeboren Zoon van God is, gezonden om de mensheid
te verlossen.

b. Johannes 4:1–42. Jezus onderricht een Samaritaanse vrouw bij de bron van
Jakob. Veel Samaritanen bekeren zich.

2. Aanvullende leesstof: Gids bij de Schriften, 'Levend water', pp. 126-127.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, breng dan mee:

a. Een gezonde, vochtig gehouden plant en een plant die verlept is door tekort
aan water (of teken een gezonde en een verlepte plant op het bord, zoals in
de aandachtsactiviteit wordt aangegeven).

b. Een kan met water.

4. Als het volgende materiaal beschikbaar is, kunt u dat tijdens de les gebruiken:

a. De plaat De vrouw bij de bron (62169; Evangelieplaten 217).
b. ‘De vrouw bij de bron’ (8:00) uit Nieuwe Testament – videopresentaties

(56914 120).
c. Een kaart van Palestina in de tijd van het Nieuwe Testament (kaart 11 in de

Gids bij de Schriften).

5. Tip: ‘Als mensen zelf verantwoordelijk voor het bestuderen van het evangelie
zijn, wat is dan de rol van de leerkracht? Die rol is mensen stimuleren die
persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden — het verlangen in hen
aanwakkeren om het evangelie te bestuderen, te begrijpen en na te leven, en
hun het goede voorbeeld te geven’ (Onderwijzen — geen grotere roeping
[36123 120], p. 61).

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Zet de gezonde en de verlepte plant neer (zie ‘Voorbereiding’), of teken ze op het
bord (zie de volgende bladzijde). Zet ook de kan met water neer.



• Wat gebeurt er als een plant geen water krijgt? Wat gebeurt er met ons als we
geen water krijgen?

Leg uit dat we lichamelijk zullen sterven als we geen water krijgen, en dat we ook
geestelijk zullen sterven als we geen geestelijk water krijgen. Deze les gaat over
Jezus’ leer dat we geboren moeten worden uit water en Geest, en over het levend
water dat Hij ons aanbiedt.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen.

1. Jezus zegt tegen Nikodemus dat iedereen uit water en Geest geboren moet
worden om het koninkrijk van God binnen te gaan.

Behandel Johannes 3:1–22. Laat de verzen voorlezen die u wilt behandelen. Leg
uit dat Nikodemus een leider was in de joodse gemeenschap. Hij kwam naar Jezus
toe in de wetenschap dat Jezus ‘van God gekomen [was] als leraar’ (Johannes 3:2).

• Wat moest Nikodemus volgens Jezus doen om het koninkrijk van God binnen
te gaan? (Zie Johannes 3:5.) Wat betekent het om uit water geboren te worden?
(Johannes 3:5; gedoopt worden). In welk opzicht is de doop een symbool
van wedergeboorte? (Onderdompeling in water symboliseert de dood of de
begrafenis van de zonden die we in het verleden gedaan hebben; als we uit het
water opkomen, beginnen we een nieuw leven.) Wat betekent geboren worden
uit de Geest? (zie Johannes 3:5; de gave van de Heilige Geest ontvangen.)

• Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd dat ‘leden van de kerk niet
wedergeboren worden door zich alleen maar te laten dopen’ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 delen [1966–1973], deel 1, p. 142). Wat is,
behalve gedoopt worden en de gave van de Heilige Geest ontvangen, nog
meer nodig om wedergeboren te worden? (Zie Johannes 3:16, 18; Mosiah
5:1–7; 27:25–26; Alma 5:14–35; 22:15–18. U kunt de klas in deze verzen
zinnen laten markeren die te maken hebben met wedergeboren worden.
Een lijst met voorbeelden vindt u hieronder. Wijs erop dat de verzen in het
Boek van Mormon duidelijk maken wat wedergeboren worden betekent.)

a. Geloven in Jezus Christus (Johannes 3:16, 18).
b. ‘Een grote verandering in ons (...) hart heeft teweeggebracht, waardoor wij

niet meer geneigd zijn om kwaad te doen, maar wél om voortdurend goed
te doen’ (Mosiah 5:2; zie ook Alma 5:12–14, 26).
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c. Overgaan van een ‘vleselijke en gevallen staat in een staat van
rechtvaardigheid’ (Mosiah 27:25).

d. ‘[Gods] zonen en (...) dochteren’ geworden (Mosiah 5:7; 27:25).
e. ‘Nieuwe schepselen’ worden (Mosiah 27:26).
f. ‘Het beeld van God gegrift [hebben] in [ons] gelaat’ (Alma 5:19; zie ook vers 14).
g. Ons bekeren, zodat onze ‘klederen (...) worden gereinigd, totdat zij van alle

smet zijn gezuiverd door het bloed van [Christus]’ (Alma 5:21; zie ook Alma
5:19, 33–34; 22:18).

• Ouderling McConkie heeft ook gezegd dat wedergeboorte ‘niet in een
oogwenk gebeurt. [Het] is een proces’ (‘Jesus Christ and Him Crucified’, in
1976 Devotional Speeches of the Year, p. 399). Wat kunnen wij doen om dat
proces ons hele leven voortgang te laten vinden? (Zie 2 Nephi 31:19–20.)
Hoe kunnen wij ontmoediging of geestelijke achteruitgang het hoofd
bieden? Welke veranderingen heeft u bij uzelf of bij iemand anders zien
plaatsvinden gedurende het proces van wedergeboren worden?

• Laat iemand uit de klas Johannes 3:14–18 voorlezen. Welk verband bestaat er
tussen deze waarheden over de zending van de Heiland en zijn gebod om
wedergeboren te worden?

• Jezus gebruikte de beelden van licht en duisternis om Nikodemus het een en
ander duidelijk te maken (Johannes 3:19–21). Waarom verkiezen sommigen
duisternis boven licht? Hoe kunnen wij het licht blijven liefhebben en de
duisternis mijden? Welke belofte heeft de Heer gegeven aan degenen die tot
het licht komen? (Zie LV 50:24; 88:67.)

2. Jezus onderricht een Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob.

Kies een aantal verzen uit Johannes 4:1–42 en behandel die. Hang de kaart van
het Heilige Land op. Leg uit dat Jezus en zijn discipelen hun reis van Judea naar
Galilea onderbraken bij de bron van Jakob in Samaria (u kunt eventueel die
plaatsen op de kaart aanwijzen). Toen Jezus bij de bron zat, kwam een
Samaritaanse vrouw daar water putten.

Laat de plaat zien van de vrouw bij de waterput. U kunt nu ook de videopresentatie
‘De vrouw bij de bron’ laten zien.

• De Joden gingen ‘niet om met Samaritanen’ (Johannes 4:9) en gewoonlijk
vermeden ze Samaria op hun reizen. Jezus echter reisde opzettelijk door Samaria.
Wat zegt dat over Hem? Kunt u een aantal hedendaagse ‘Samaritanen’ noemen?
(De klas kan personen of groepen mensen noemen die als minderwaardig
beschouwd worden.) Hoe moeten we met die mensen omgaan?

• Wat deed de Samaritaanse vrouw waardoor Jezus haar gemakkelijker kon
onderrichten? (Zie Johannes 4:9, 11–12, 15, 19, 25. De klas kan antwoorden
dat ze nederig was, meer wilde weten, en geloofde wat Hij zei.) Wat kunnen
wij doen om beter open te staan voor de leringen van de Heiland?

• In welk opzicht veranderde de Samaritaanse vrouw terwijl Jezus met haar
sprak? Hoe bracht Jezus die verandering teweeg? (De klas kan antwoorden
dat Hij haar op haar niveau aansprak, dat Hij van Zichzelf getuigde, dat Hij
krachtig gebruik maakte van het symbool water, en dat Hij medeleven
toonde.) Hoe kunnen wij, als wij anderen iets leren, zijn voorbeeld volgen?
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• Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw dat Hij haar ‘levend water’ kon geven.
Wat betekent dat? (Zie 1 Nephi 11:25; LV 63:23. Genoemd kan worden: de
leringen van het evangelie, de liefde van God, en de verzoening.) Hoe kunnen
wij levend water krijgen? Hoe is dat levende water u tot zegen geweest?

• De Samaritaanse vrouw was naar de bron gekomen om water te putten
(Johannes 4:7). Toen zij echter met Jezus gesproken had, liet zij haar kruik bij
de bron achter en ging anderen vertellen wat zij had meegemaakt (Johannes
4:28–29). Wat kunnen wij van haar voorbeeld leren?

• Hoe werden andere mensen gezegend door het geloof van de Samaritaanse
vrouw? (Zie Johannes 4:39–42.) Hoe bent u gezegend, of zijn anderen gezegend
door geloof in de Heer. In welk opzicht heeft ons geloof invloed op de mensen
om ons heen?

Tot slot Als u de aandachtsactiviteit gebruikt hebt, laat u nu de planten en de kan weer
zien. Leg uit dat wij de Heiland en zijn leringen moeten volgen om wedergeboren
te worden en het eeuwige leven te verwerven, zoals de planten water nodig
hebben om in leven te blijven.

Geef uw getuigenis van de waarheden die u tijdens de les behandeld heeft. Spoor
de klas aan om Jezus Christus te volgen en door te gaan in het proces van
wedergeboren worden.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uitgezonden’ (Johannes 3:28)

• Hoe is volgens de tekst in Johannes 3:25–36 de instelling van Johannes ten
aanzien van zijn rol met betrekking tot die van de Heiland? Waarom is die
instelling een voorbeeld van een oprechte discipel? Hoe kunnen wij dit
toepassen op onze taak in de kerk?

2. ‘De velden (...) [zijn] wit om te oogsten’ (Johannes 4:35)

• Wat leerde Jezus zijn discipelen volgens de tekst in Johannes 4:35–38 over
het zendingswerk? Wat bedoelde Hij toen Hij zei dat het veld wit was om te
oogsten? Hoe gebruikte de Heiland datzelfde symbool in Leer en Verbonden
4:1–4 en 75:3–5? Vraag de cursisten iets te vertellen over situaties waarin zij
anderen over het evangelie vertelden.

3. Jezus geneest de zoon van een hoveling

Lees en behandel Johannes 4:46–54.

• Wat wilde de hoveling van Jezus? (Zie Johannes 4:46–47.) Wat zei Jezus eerst
tegen hem? (Zie Johannes 4:48.) Hoe reageerde de hoveling? (Zie Johannes 4:49.)

• Hoe luidde het tweede antwoord van Jezus? (Zie Johannes 4:50.) Hoe reageerde
de hoveling toen? (Zie Johannes 4:50.) Wat was het gevolg van het geloof van
de hoveling? (Zie Johannes 4:51–54.) Hoe komt de kracht van geloof in dit
verhaal tot uitdrukking?

Les 5
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Les

6
Zij lieten terstond 
hun netten liggen

Lucas 4:14–32; 5; 6:12–16; Matteüs 10

Doel De klas laten inzien dat apostelen geroepen worden als bijzondere getuige van
Jezus Christus en dat wij gezegend worden als wij ze steunen en volgen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Lucas 4:14–32. Jezus geeft onderricht in een synagoge in Nazaret en getuigt
dat Hij de Messias is van wie Jesaja had geprofeteerd. De mensen worden
boos en verwerpen Hem.

b. Lucas 5:1–1, 27–28; 6:12–16. Jezus roept zijn twaalf apostelen.
c. Matteüs 10. Jezus ordent en instrueert de twaalf apostelen en stuurt ze uit

om het evangelie te gaan verkondigen.

2. Aanvullende leesstof: Jesaja 61:1–2; Matteüs 4:18–22; Marcus 1:16–20; 3:13–19;
6:7–13; Lucas 9:1–6; 12:1–12; Leer en Verbonden 107:23–24, 33–35, 39, 58.

3. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
De vissers worden geroepen (62496; Evangelieplaten 209) of Jezus en de
vissers (62138; Evangelieplaten 210); Christus ordent de apostelen (62557;
Evangelieplaten 211); en een plaat van het huidige Quorum der Twaalf
Apostelen uit het meest recente conferentienummer van de Liahona.

4. Tip: Leer de namen van uw leerlingen en gebruik ze. Als u dat doet, merken de
cursisten dat u om ze geeft. Doordat u de namen van de cursisten kent, kunt u ze
ook beter bij de les betrekken door uw vragen tot een bepaalde persoon te richten.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat iemand uit de klas het eerste gedeelte van Mosiah 27:31 lezen (tot en met
‘belijden, dat Hij God is’). Leg uit dat iedereen Jezus Christus bij zijn wederkomst
zal herkennen als de Heiland. Dat gold niet voor zijn eerste komst. De Joden
hadden al eeuwenlang de profetieën over de komst van de Heiland bestudeerd,
maar velen die Jezus hoorden, herkenden Hem niet als de Heiland. Omdat Jezus
de Joden niet bevrijdde van de Romeinse overheersing — wat zij van de Messias
verwachtten — werd Hij met zijn boodschap door velen verworpen.

Wijs erop dat in het eerste gedeelte van de les behandeld zal worden wat er
gebeurde toen Jezus voor het eerst bekendmaakte dat Hij de langverwachte
Messias was. In andere gedeelten van de les zal besproken worden hoe Jezus de
apostelen riep om zijn boodschap uit te dragen.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek, als u de volgende teksten behandelt, welke zegeningen ons ten
deel vallen als we weten dat Jezus Christus de Heiland is en als we de
apostelen volgen.



1. Jezus maakt bekend dat Hij de Messias is.

Bespreek Lucas 4:14–32. Laat cursisten de door u gekozen verzen voorlezen. Leg
uit dat men Jezus tijdens de dienst in de synagoge in Nazaret vroeg om een tekst
uit de Schriften te lezen en uit te leggen.

• Laat iemand uit de klas Lucas 4:16–19 voorlezen. (Wijs erop dat in de verzen
18–-19 Jesaja 61:1–2 wordt aangehaald.) Waar gaan deze verzen over? (Ze
vormen een profetische beschrijving van wat de Messias zou doen; zie les 1.)

• Waarvan getuigde Jezus toen Hij het tekstgedeelte uit Jesaja had voorgelezen?
(Zie Lucas 4:21. Hij verklaarde dat Hij de Messias was, van wie Jesaja
profeteerde en op wie de Joden al eeuwen hadden gewacht. ) Hoe reageerden
de mensen in de synagoge op die uitspraak van Jezus? (Zie Lucas 4:22–29.)

• Waarom vonden de mensen in de synagoge het moeilijk om Jezus te aanvaarden
als de Messias? (Zie Lucas 4:22. Als antwoord kan gegeven worden dat zij Hem
kenden en hadden zien opgroeien en ze dus niet konden begrijpen hoe Hij de
grote Messias kon zijn die zij verwachtten.) Waarom zouden sommige mensen
in onze tijd het moeilijk vinden om Jezus Christus te aanvaarden? Hoe kunnen
wij ons getuigenis versterken dat Jezus de Heiland is?

2. Jezus roept zijn twaalf apostelen.

Lees de door u uitgekozen verzen voor uit Lucas 5:1–11, 27–28; 6:12–16 en bespreek
die. Laat de plaat van Jezus en de vissers zien en de plaat van de huidige twaalf
apostelen. Zorg er bij de behandeling van de teksten voor dat de klas begrijpt dat
apostelen geroepen worden om te doen wat Jezus Zelf deed in de synagoge in
Nazaret — verkondigen dat Hij de Messias, de Heiland, is.

• Wat deden Simon Petrus, Jakobus en Johannes toen Jezus naar ze toe kwam?
(Zie Lucas 5:1–2.) Hoe zou volgens Jezus hun leven veranderen als zij Hem
volgden? (Zie Lucas 5:10.) In welk opzicht is uw leven veranderd door uw
besluit om Jezus Christus te volgen?

• Waarom was het wonder met de visnetten een voorafschaduwing van de
ervaringen die Petrus, Jakobus en Johannes zouden hebben als ‘vissers van
mensen’? (Marcus 1:17). Laat de klas nadenken over de volgende zinnen:

a. Lucas 5:5: ‘Op uw woord zal ik de netten uitzetten.’ (Zij zouden hun werk
doen waar Jezus ze heenstuurde.)

b. Lucas 5:6: ‘[Zij] haalden (...) een grote menigte vissen binnen, en hun
netten dreigden te scheuren.’ (Zij zouden veel mensen vinden die het
evangelie zouden aanvaarden.)

c. Lucas 5:7: ‘Zij wenkten hun makkers (...) dat zij hen zouden komen helpen.’
(Zij zouden anderen roepen om bij het werk te helpen.)

• Wijs erop dat in Lucas 5:1–11 staat dat Jezus Petrus, Jakobus en Johannes riep
als zijn volgelingen. Later zou hij ze roepen als apostelen. Zet discipel en apostel
op het bord. Wat is het verschil tussen een discipel en een apostel?

Leg uit dat alle volgelingen van Jezus discipelen zijn. Een apostel is een discipel
die geroepen is als bijzondere getuige van Christus (LV 107:23). Het woord apostel
betekent ‘iemand [die wordt] uitgezonden’ (Gids bij de Schriften, ‘Apostel’, pp.
12–13. De leden van het Quorum der Twaalf Apostelen worden uitgezonden om
tot de wereld te getuigen dat Jezus de Heiland en Verlosser van de mensheid is.)
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• Waarom was het belangrijk dat Jezus apostelen riep? (Zie Matteüs 9:36–38;
16:19; Marcus 3:14–15; Johannes 20:19–21, 23; Efeziërs 4:11–15. Zij zouden
Jezus helpen met het verkondigen van het evangelie en zouden de kerk leiden
en het gezag van het priesterschap in stand houden nadat Jezus was weggegaan.)
Waarom is het belangrijk dat de Heer in onze tijd apostelen heeft geroepen?

• Hoe koos Jezus de oorspronkelijke twaalf apostelen? (Zie Lucas 6:12–13.) Hoe
bereidde Jezus zich daarop voor? Hoe is dat te vergelijken met de manier
waarop mensen in onze tijd tot apostel of in andere functies in de kerk
geroepen worden? (Kerkleiders bidden en vragen om inspiratie om te
weten wie volgens de wil van de Heer geroepen moet worden.)

• Wat staat er in de Schriften over de achtergrond en het karakter van de mannen
die Jezus riep als zijn apostelen? (Zie Lucas 5:5, 8, 11, 27–28. Geantwoord kan
worden dat ze voor die functie geen officiële opleiding hadden genoten, maar
dat het nederige, gehoorzame, hardwerkende mannen waren die bereid waren
alles op te offeren om de Heer te volgen.) Wat zegt dat over iemand die in
aanmerking komt om de Heer te dienen? (Zie ook LV 4:3, 5–6; geloofsartikel 5.)

3. Jezus ordent de twaalf apostelen en geeft ze instructies.

Kies een aantal verzen uit Matteüs 10 en bespreek die. Laat de plaat zien waarop
Christus de apostelen ordent.

• Toen Jezus de twaalf apostelen geroepen had, gaf Hij ze bevoegdheid in het
priesterschap en lichtte ze in over hun taak. Wat komen wij uit Jezus’ raad
in Matteüs 10 te weten over de bevoegdheid en de taken van de apostelen?
(Zet de antwoorden van de klas op het bord. Mogelijke antwoorden worden
hieronder genoemd.)

a. Ze hebben de bevoegdheid om mensen die geestelijk en lichamelijk ziek
zijn, te genezen (vers 1).

b. Ze worden naar de verloren schapen van Israël gestuurd om te verkondigen
dat het koninkrijk der hemelen nabij is (vers 6–7).

c. Ze moeten hun bevoegdheid in het priesterschap gebruiken om mensen tot
zegen te zijn en te genezen (vers 8).

d. Ze moeten op zoek gaan naar mensen die klaar zijn om gehoor te geven aan
het evangelie (vers 11:14).

e. Ze moeten verkondigen wat de Geest ze ingeeft (de verzen 19–20).
f. Ze moeten hun leven helemaal in dienst stellen van het werk van de

Heiland (vers 39).
• Hoe kunnen we de bevoegdheid en de taken van de oorspronkelijke apostelen

vergelijken met die van de huidige apostelen? (Zie LV 107:23, 33, 35; 112:14,
19–22, 30–31.) Wanneer heeft u dat geduld bij hedendaagse profeten gezien?

• Welke zegeningen worden beloofd aan degenen die de apostelen volgen? (Zie
Matteüs 10:40–42; zie ook LV 124:45–46.)

Ouderling Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Niemand in deze kerk zal ooit ver
afdwalen als hij getrouw en consequent de autoriteiten van de kerk volgt die de
Heer in zijn kerk heeft aangesteld. Deze kerk zal nooit dwalen; het Quorum der
Twaalf Apostelen zal u nooit op dwaalwegen brengen; dat is nog nooit gebeurd,
en dat zal ook nooit gebeuren’ (Conference Report, april 1951, p. 104).
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Tot slot Geef uw getuigenis dat Jezus Christus werkelijk de Messias is en dat de twaalf
apostelen zijn bijzondere getuigen zijn. U kunt eventueel vertellen over een
ervaring waarbij u gezegend bent door de raad van een apostel op te volgen.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. De huidige twaalf apostelen

Laat foto’s zien van de huidige twaalf apostelen en vertel de klas hoe ze heten.
U kunt de volgende quiz doen:

Geef iedereen potlood en papier en laat de nummers 1 tot en met 12 opschrijven.
Laat telkens een foto van een apostel zien zonder zijn naam te noemen en laat
zijn naam achter het juiste nummer zetten. Als u alle foto’s heeft laten zien, kunt
u de juiste antwoorden bespreken.

2. De oorspronkelijke twaalf apostelen

Leer de klas de namen van de oorspronkelijke twaalf apostelen (Matteüs 10:2–4).
Geef in uw eigen woorden de volgende informatie om de klas te laten begrijpen
hoe de verschillende apostelen in de Schriften worden aangeduid:

Twee apostelen heetten Jakobus: Jakobus, de zoon van Zebedeüs en Jakobus,
de zoon van Alfeüs. Twee droegen de naam Simon: Simon Petrus en Simon
de Zeloot. Twee heetten Judas: Judas (ook wel Lebbeüs Taddeüs genoemd) en
Judas Iskariot, die Christus heeft verraden. Matteüs wordt in Lucas 5:27–28
Levi genoemd. Tomas stond ook bekend als Didymus, wat ‘tweeling’ betekent.
Verondersteld wordt dat de apostel die in het evangelie van Matteüs, Marcus en
Lucas als Bartolomeüs wordt aangeduid, dezelfde is die in het evangelie van
Johannes Natanaël genoemd wordt.

3. ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig’ (Matteüs 10:37)

Laat de cursisten voor zichzelf Matteüs 10:35–38 lezen.

• Waarom gaan de verzen 35 en 36 soms in vervulling als iemand lid wordt van
de kerk? Waarom denkt u dat de Heer deze uitspraken heeft gedaan, terwijl we
toch weten dat Hij onze gezinnen in vrede verenigd wil zien? Wie moeten we
allereerst trouw zijn? (Zie vers 37–38; zie ook Lucas 14:33.)

4. Videopresentatie

U kunt het eerste segment van ‘Gebruiken in het Nieuwe Testament’ van de Nieuwe
Testament — videopresentaties (56914 120) in deze les laten zien. Hierin wordt
inzicht verschaft in wat het voor Jezus betekende Zichzelf aan te kondigen als de
gezalfde of de Messias (Lucas 4:18); in aanbidding in de synagoge; en in wat het
betekent om het evangelie te verkondigen zonder beurs of reiszak, zoals Jezus zijn
apostelen instrueerde (Matteüs 10:9–10).

Les 6

25



26

Les

7
Hij heeft onze zwakheden
op Zich genomen en onze
ziekten heeft Hij gedragen

Marcus 1–2; 4:35–41; 5; Lucas 7:11–17

Doel De klas laten begrijpen waarom de Heiland wonderen deed.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Marcus 1:14–15, 21–45. Jezus reist heel Galilea door om het evangelie te
verkondigen, duivels uit te werpen en zieken te genezen. Hij werpt bij een
man een onreine geest uit, geneest de schoonmoeder van Simon Petrus en
reinigt een melaatse.

b. Marcus 2:1–12. Jezus vergeeft iemand zijn zonden en geneest hem van zijn
verlamming.

c. Marcus 4:35–41; 5:1–20; Lucas 7:11–17. Jezus brengt de woelige zee tot
bedaren, werpt een legioen duivels uit en wekt de zoon van de weduwe van
Naïn op uit de dood.

d. Marcus 5:21–43. Jezus geneest een vrouw die aan bloedingen lijdt en wekt
de dochter van Jaïrus op uit de dood.

2. Aanvullende leesstof: Matteüs 8–9; Lucas 4:33–44; 5:12–32; 8:22–56; Alma
7:11–12; Mormon 9:7–20; Moroni 7:27–29, 33–37.

3. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die in de les gebruiken: Jezus
stilt de storm (62139; Evangelieplaten 214) en Jezus zegent de dochter van
Jaïrus (62231; Evangelieplaten 215).

4. Tip: De klas moet weten waarom de leringen in de Schriften ook nu nog
belangrijk zijn. Overweeg bij de voorbereiding van uw les gebedvol wat u
kunt doen om de klas ertoe te brengen de evangeliebeginselen toe te passen.
(Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120], pp. 174–175.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

• Wat is een wonder? (Een buitengewone gebeurtenis die plaatsvindt door
goddelijke of geestelijke kracht.)

• Van welk wonder van de Heiland had u wel getuige willen zijn? Waarom?
(U kunt een aantal van Christus’ wonderen op het bord zetten om de klas
het antwoorden te vergemakkelijken.)

Vertel dat in deze les een aantal wonderen van de Heiland en zijn redenen
daarvoor besproken zullen worden.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Benadruk dat Jezus ook in ons leven wonderen blijft doen. Spoor de klas aan om,
als dat kan, iets te vertellen over wonderen die zij hebben meegemaakt. (U kunt
zeggen dat sommige ervaringen te heilig zijn om erover te praten. De Heilige
Geest kan aangeven of het goed is om over een ervaring te vertellen.)

1. Jezus reist heel Galilea door om het evangelie te verkondigen en wonderen
te doen.

Bespreek Marcus 1:14–15, 21–45. Kies een aantal verzen die u door cursisten laat
voorlezen.

• Toen Jezus op zijn reis door Galilea het evangelie verkondigde, deed Hij
veel wonderen, zoals zieken genezen en duivels uitdrijven (Marcus 1:34, 39).
Waarom deed Jezus die en nog andere wonderen tijdens zijn bediening?
(Er kunnen antwoorden zoals hieronder gegeven worden.)

a. Om zijn liefde en mededogen te tonen (zie Marcus 5:19; zie ook 3 Nephi
17:6–7).

b. Om geloof op te wekken en te bevestigen (zie Matteüs 9:27–30).
c. Om zijn goddelijkheid en macht aan te tonen (zie Marcus 1:27; 2:10–11).

Zet de antwoorden van de klas op het bord en laat ze daar de hele les staan.
Bespreek bij elk wonder van Jezus dat u behandelt welke doelen daarbij
werden verwezenlijkt. Wanneer er tijdens de les nog meer doelen ter sprake
komen, voegt u die aan de lijst toe.

• Waarom waren de mensen in de synagoge in Kafarnaüm verbaasd over Jezus’
leringen en over zijn vermogen om onreine geesten uit te drijven? (Zie Marcus
1:22, 27.) Met welk gezag onderwees Jezus en deed Hij wonderen? (Met de
macht van het priesterschap, wat de schriftgeleerden niet hadden.) Hebben
wij in deze tijd toegang tot die macht en dat gezag?

• Wat was volgens Marcus 1:41 een reden waarom Jezus de melaatse genas?
Wijs erop dat Jezus veel wonderen deed die maar één persoon rechtstreeks
ten goede kwamen. Wat blijkt uit die voorvallen ten aanzien van Jezus’ gevoel
voor ons persoonlijk? Hoe heeft Hij zijn liefde en mededogen voor u getoond?

• Hoe kunnen wij christelijke naastenliefde en mededogen tonen voor de
mensen om ons heen? Op welke manier hebben andere mensen u christelijke
naastenliefde en mededogen betoond?

2. Jezus vergeeft iemand zijn zonden en geneest hem van zijn verlamming.

Behandel Marcus 2:1–12.

• Wiens geloof droeg bij tot de genezing van de verlamde? (Zie Marcus 2:3, 5.)
Hoe toonden die mensen hun geloof? (Zie Marcus 2:1–4.) Hoe kunnen wij
geloof oefenen ten bate van anderen? Hoe is het geloof van anderen u, of
iemand die u kent, tot steun geweest?

• Wat dachten sommige schriftgeleerden toen Jezus tegen de verlamde zei dat
zijn zonden vergeven waren? (Zie Marcus 2:5–7.) Welk antwoord gaf Jezus aan
die schriftgeleerden? (Zie Marcus 2:8–11.) Wijs erop dat het voor de man een
wonder was om van zijn verlamming te worden genezen, maar dat het ook
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een wonder voor hem was dat zijn zonden hem vergeven werden. Benadruk
dat dit wonder ons allemaal kan overkomen als we ons bekeren.

• Welke grotere genezende kracht kan worden gesymboliseerd door de
lichamelijke genezingen van de Heiland? (Zie Jesaja 53:5; 2 Nephi 25:13;
3 Nephi 9:13.) Hoe is de genezende macht van Jezus u in geestelijk opzicht
tot zegen geweest? Hoe kunnen wij streven naar geestelijke genezing?

3. Jezus brengt de zee tot bedaren, werpt duivels uit en wekt de zoon van de
weduwe van Naïn op uit de dood.

Kies een aantal verzen uit Marcus 4:35–41; 5:1–20 en Lucas 7:11–17. Behandel
die. Laat de plaat zien waarop Jezus de storm tot bedaren brengt.

• De fysieke aspecten van de wonderen van de Heiland waren vaak een symbool
van geestelijke waarheden. Welke geestelijke waarheden kunnen we leren uit
de volgende wonderen? (Mogelijke antwoorden staan tussen haakjes.)

a. Marcus 4:35–41. Jezus bracht de zee tot bedaren. (Hij kan ons vrede geven.)
b. Marcus 5:1–-20. Jezus drijft een legioen duivels uit. (Hij kan Satan en zijn

invloed uitdrijven uit ons leven.)
c. Lucas 7:11–17. Jezus wekte een jongeman op uit de dood. (Door zijn

verzoening zullen wij in de opstanding uit de dood worden opgewekt.)

Laat de klas opnoemen welke wonderen de Heiland nog meer gedaan heeft en
welke geestelijke waarheden we door die wonderen kunnen leren.

• Wat heeft u nog meer geleerd door uw studie van deze drie wonderen?

4. Jezus geneest een vrouw die aan bloedingen lijdt en wekt de dochter van
Jaïrus op uit de dood.

Kies een aantal verzen uit Marcus 5:21–43. Behandel die.

• Hoe toonde de vrouw die aan bloedingen leed, haar geloof? (Zie Marcus
5:25–29.) Waardoor werd ze genezen? (Zie Marcus 5:34. Benadruk dat haar
geloof in Jezus’ macht de oorzaak was van haar genezing, niet het feit dat
ze zijn kleed aanraakte.)

• Laat de plaat zien waarop Jezus de dochter van Jaïrus zegent. Hoe toonde
Jaïrus zijn geloof in de Heiland? (Zie Marcus 5:22–23.) Wat zei Jezus om het
geloof van Jaïrus te versterken toe Jaïrus hoorde dat zijn dochter gestorven
was? (Zie Marcus 5:36.) Hoe kunt u die woorden in uw leven toepassen?

• Waarom moet geloof aan wonderen voorafgaan? (Zie Ether 12:12, 18; Moroni
7:37; en het volgende citaat.) Waarom zijn wonderen alleen geen stevige basis
voor geloof?

Brigham Young heeft gezegd: ‘Wonderen, ofwel buitengewone manifestaties
van Gods macht, zijn niet voor de ongelovige; zij dienen tot vertroosting van
de heiligen, en tot versterking en bevestiging van het geloof van degenen die
God liefhebben, vrezen en dienen’ (Discourses of Brigham Young, verzameld
door John A. Widtsoe [1941], p. 341).

• Waarom zijn de wonderen die Jezus deed tijdens zijn leven hier op aarde
belangrijk voor u? Waarom is het belangrijk om te weten dat Hij ook nu nog
wonderen doet? Kunt u voorbeelden noemen van wonderen in deze tijd?
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Tot slot Geef uw getuigenis dat de Heiland zowel geestelijke als lichamelijke aandoeningen
kan genezen. Vertel hoe dankbaar u bent voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft.
U kunt, als dat passend is, vertellen over een wonder dat in uw leven gebeurd is.

Vraag de klas om in stilte na te denken over de wonderen die in hun leven gebeurd
zijn. Spoor ze aan om die wonderen te erkennen en daarvoor dankbaar te zijn.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Wonderen in het Oude Testament

Leg uit dat wonderen voor de Joden niet vreemd waren. In het Oude Testament
worden wonderen beschreven die door profeten gedaan werden die de Joden
eerden. Bespreek in het kort de volgende voorbeelden:

a. De profeet Elia wekt een jongen op uit de dood (1 Koningen 17:17–24).

b. De profeet Elisa geeft een menigte te eten met een kleine hoeveelheid voedsel
(2 Koningen 4:42–44).

c. De profeet Elisa geneest Naäman, een melaatse (2 Koningen 5:1–19).

• Door welke macht deden deze profeten wonderen? (Door het priesterschap,
de goddelijke macht die hun verleend was door onze hemelse Vader en Jezus
Christus.)

2. ‘Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig’ (Marcus 2:17)

• Hoe reageerden de schriftgeleerden en de Farizeeën toen zij Jezus zagen eten
met mensen die zij als zondaars beschouwden? (Zie Marcus 2:15–16.) Wat zei
Jezus tegen hen? (Zie Marcus 2:17.) Wat betekent dat? In welk opzicht hebben
we allemaal ‘een geneesheer nodig’?
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De bergrede: 

een voortreffelijker weg
Matteüs 5

Doel De klas aansporen om tot Christus te komen door de beginselen toe te passen die
Hij in de bergrede heeft aangegeven.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs 5:1–12. Op een berg in Galilea bespreekt Jezus de zaligsprekingen
met zijn discipelen.

b. Matteüs 5:13–16. Jezus zegt dat zijn discipelen ‘het zout der aarde’ en ‘het
licht der wereld’ zijn.

c. Matteüs 5:17–48. Jezus zegt dat Hij gekomen is om de wet van Mozes te
vervullen, en Hij geeft een hogere wet.

2. Aanvullende leesstof: Lucas 6:17–36; Mosiah 13:28–35; Alma 34:13–16;
3 Nephi 12; Ether 12:11.

3. Zorg, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, voor pen of potlood en papier voor
de hele klas.

4. Als het volgende materiaal beschikbaar is, kunt u dat tijdens de les gebruiken:

a. De plaat De bergrede (62166; Evangelieplaten 212).
b. Een zoutvaatje en een lamp.

5. Tip: Jezus Christus is de Meester-Leraar. Let tijdens uw studie van de bergrede
op zijn onderwijsmethoden en denk erover na hoe u Hem als leerkracht kunt
navolgen.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Geef iedereen potlood of pen en papier. Zeg dat de Schriften veel
aanmoedigingen van de Heiland bevatten. U kunt cursisten de aanmoedigingen
van de Heiland in Matteüs 11:28–29 en 3 Nephi 27:27 laten voorlezen. Laat de
klas De Heiland nodigt mij uit om bovenaan hun blad schrijven. Leg dan uit dat
deze les handelt over de bergrede, die veel aanmoedigingen van de Heiland bevat.
Spoor de klas aan om tijdens de les op te schrijven welke aanmoedigingen ter
sprake komen.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen. Het zal moeilijk zijn elke vraag of elk punt van de les te
behandelen. Kies daarom na gebed die vragen en punten die het beste aansluiten
bij de behoeften van de klas.



1. Jezus bespreekt de bergrede met zijn discipelen.

Leg uit dat de Messias, vele eeuwen nadat de voorsterfelijke Christus op de berg
Sinaï de wet van Mozes had gegeven, een andere berg besteeg om een hogere wet
te geven in een verhandeling die we kennen als de bergrede. Laat de plaat van de
bergrede zien.

De eerste leringen van die verhandeling kennen we als de zaligsprekingen
(Matteüs 5:1–12). Lees de zaligsprekingen voor en bespreek ze zoals hieronder
wordt aangegeven.

• Matteüs 5:3. Wat betekent ‘[arm] van geest’? (Vriendelijk, vergevensgezind of
welwillend.) (Zie 3 Nephi 12:3.) Waarom is het belangrijk om nederig te zijn?
Hoe kunnen we nederiger worden?

• Matteüs 5:4. Op welke manieren zorgt de Heer dat wij vertroost worden? (Zie
Johannes 14:26–27 en Mosiah 18:8–9 voor voorbeelden.) Hoe hebt u in tijden
van verdriet troost ondervonden?

• Matteüs 5:5. Wat betekent zachtmoedig? (Vriendelijk, vergevensgezind of
welwillend.) Hoe kunnen wij zachtmoedigheid ontwikkelen? (Zie Mosiah
3:19; Alma 7:23; 13:28.)

• Matteüs 5:6. Wat beloofde Jezus aan degenen die ‘hongeren en dorsten naar
de gerechtigheid’? (Zie Matteüs 5:6; 3 Nephi 12:6.) Wat kunnen wij doen om
ons verlangen te richten op gerechtigheid in plaats van op de dingen van de
wereld?

• Matteüs 5:7. Hoe kunnen wij anderen barmhartigheid betonen? Waarom
hebben wij de barmhartigheid van de Heer nodig? (Zie Alma 42:13–15.)

• Matteüs 5:8. Wat betekent het om rein van hart te zijn? Hoe kunnen wij ons
hart reinigen? (Zie Helaman 3:35.) Waarom moeten we een rein hart hebben
om God te ontmoeten en bij Hem te wonen? (Zie Mosiah 6:57.)

• Matteüs 5:9. Hoe kunnen we thuis en in onze buurt een vredestichter zijn?

• Matteüs 5:10–12. Waarom worden rechtschapen mensen soms vervolgd? Hoe
moet onze houding zijn als we vervolgd worden? (Zie Matteüs 5:44; Lucas 6:35.)

Laat de klas, als u de aandachtsactiviteit gebruikt heeft, de aanmoedigingen in de
zaligsprekingen opschrijven waarvan zij denken dat ze er steun aan hebben.

2. Jezus zegt dat zijn discipelen ‘het zout der aarde’ en ‘het licht der wereld’ zijn.

Behandel Matteüs 5:13–16. Terwijl u die verzen bespreekt, kunt u het zoutvaatje
en de lamp neerzetten.

• Jezus zei dat zijn discipelen ‘het zout der aarde’ zijn (Matteüs 5:13; LV 101:39).
Waar gebruiken we zout voor? (Mogelijke antwoorden zijn dat zout smaak
geeft en gebruikt wordt als conserveringsmiddel.) Hoe kunnen heiligen der
laatste dagen ‘het zout der aarde’ zijn?

• Laat Leer en Verbonden 103:9–10 voorlezen. Wat wordt ons uit die verzen nog
meer duidelijk over de betekenis van ‘het zout der aarde’ zijn? Hoe kunnen wij
‘heilanden der mensen’ zijn? (Mogelijke antwoorden: over het evangelie
vertellen en tempelwerk doen.)
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• Hoe kunnen heiligen der laatste dagen ‘het licht der wereld’ zijn? (Matteüs
5:14; zie ook vers 16.) Wat gebeurt er als we een lamp ‘onder [een] korenmaat’
zetten? (Matteüs 5:15; merk op dat een korenmaat een grote mand is.) Hoe
zetten wij als kerkleden ons licht soms onder een korenmaat? Hoe kunnen wij
ons licht laten schijnen zodat anderen ‘[onze] Vader, die in de hemelen is,
verheerlijken’? (Zie Matteüs 5:16; 3 Nephi 18:24.)

3. Jezus geeft een hogere wet dan de wet van Mozes.

Behandel Matteüs 5:17–48. Laat de door u uitgekozen verzen voorlezen.

• Jezus zei dat Hij was gekomen om de wet van Mozes te vervullen, niet om die
te ontbinden (Matteüs 5:17–18). Hoe heeft Hij de wet van Mozes vervuld?

Leg uit dat de wet van Mozes aan ‘de kinderen Israëls (...) werd gegeven (...),
[omdat] zij een halsstarrig volk [waren], vlug om ongerechtigheid te doen
en traag om de Heer, hun God, te gedenken.’ Het was ‘een wet van riten en
verordeningen (...) die [de Israëlieten] stipt moesten bewaren om hen ertoe op
te wekken God en hun plicht jegens Hem indachtig te zijn’ (Mosiah 13:29–30).
Degenen die de wet begrepen ‘[zagen] standvastig naar Christus uit, totdat de
wet [zou] zijn vervuld. Want daartoe is de wet gegeven’ (2 Nephi 25:24–25).

De Heiland heeft de wet van Mozes vervuld toen Hij verzoening voor onze
zonden teweegbracht (Alma 34:13–16). Na de verzoening werd de mensen
niet langer geboden dierenoffers te brengen, die als onderdeel van de wet van
Mozes vereist waren als verwijzing naar het zoenoffer van Jezus Christus. In
plaats daarvan kregen de mensen het gebod om ‘een gebroken hart en een
verslagen geest’ te offeren (3 Nephi 9:20; zie ook vers 19).

• Jezus heeft gezegd dat de gerechtigheid van zijn discipelen ‘meer [moest zijn]
dan die der schriftgeleerden en Farizeeën’ (Matteüs 5:20). Wat mankeerde
er aan de ‘gerechtigheid’ van de schriftgeleerden en Farizeeën? (Zij waren
gericht op de uiterlijkheden van de wet en gingen voorbij aan het belang van
innerlijke trouw. Als zij de wet hadden onderhouden zoals die gegeven was,
zouden zij Jezus herkend hebben als de Messias.)

Zet linksboven op het bord: Gij hebt gehoord, dat (...) gezegd is. Leg uit dat Jezus die
woorden in de bergrede gebruikte toen Hij het had over geboden die onderdeel
waren van de wet van Mozes. Zet rechtsboven op het bord: Maar Ik zeg u. Wijs er
op dat Jezus die woorden gebruikte toen Hij zijn discipelen zijn hogere wet gaf.

• Over welke oude wet had Jezus het in Matteüs 5:21? (Schrijf Gij zult niet doden
onder Gij hebt gehoord, dat (...) gezegd is.) Welke hogere wet gaf Jezus met
betrekking tot dat gebod? (Zie Matteüs 5:22. Zet Wees niet vertoornd onder Maar
Ik zeg u. Waarom is het gebod om boosheid te vermijden een hogere wet dan
het gebod om niet te doden? Waarom tasten gevoelens van boosheid onze
relatie met God aan? Wat kunnen wij doen om gevoelens van boosheid te
beheersen en te proberen die uit ons leven te bannen?

• De Heiland sprak over een ‘gave (...) naar het altaar’ brengen, waarmee Hij
doelde op de oude gewoonte om offergaven naar het altaar te brengen
(Matteüs 5:23). Wat moesten de discipelen van Jezus doen als zij boze
gevoelens hadden en op het punt stonden een gave naar het altaar te
brengen? (Zie Matteüs 5:23–24.) Hoe kunnen we dat op onszelf toepassen?
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• Wat behoren wij te doen als iemand ons geërgerd heeft? (Zie Matteüs 5:24;
18:15; LV 64:8–1.) Welk gevaar schuilt erin als we wachten totdat iemand die
ons geërgerd heeft ons om vergeving komt vragen?

• Over welke wet had Jezus het in Matteüs 5:27? (Zet Gij zult geen overspel plegen
onder Gij hebt gehoord, dat (...) gezegd is.) Welke wet gaf Jezus ter vervanging van
dat gebod? (Zie Matteüs 5:28. Zet Vermijd begerige gedachten onder Maar Ik zeg u.)
Welke gevolgen kunnen onreine gedachten hebben? (Zie Mosiah 4:30; Alma
12:14; LV 63:16.) Wat kunnen wij doen om onze gedachten rein te houden?

• In de Bijbelvertaling van Joseph Smith staat dat het oog en de hand in
Matteüs 5:29–30 staan voor zonden. Wat leren we uit deze verzen over het
omgaan met onze zonden?

• Hoe gaven volgens Matteüs 5:33 de mensen in het Oude Testament aan dat zij
de waarheid spraken? (Zet Een eed afleggen voor de Heer onder Gij hebt gehoord, dat
(...) gezegd is.) Welke wet heeft Jezus gegeven ter vervanging van die gewoonte?
(Zie Matteüs 5:34–37. Lees de volgende uitspraak van ouderling Bruce R.
McConkie voor. Schrijf vervolgens Houd je aan je woord onder Maar Ik zeg u.)

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘Onder de Mozaïsche wet was een
eed afleggen zo gewoon, en gebeurde dat in zoveel verschillende situaties dat
er in de praktijk maar weinig betrouwbare verklaringen werden gegeven als
die niet onder ede gedaan werden. (...) Onder de volmaakte wet van Christus
is de mens gebonden door zijn woord, en elke mondelinge verklaring is net zo
bindend als wanneer men die onder ede gedaan zou hebben’ (The Mortal
Messiah, 4 delen [1979–1981], deel 2, p. 140).

• Over welke wet had Jezus het in Matteüs 5:38? (Zet Oog om oog onder Gij hebt
gehoord, dat (...) gezegd is. Leg uit dat ‘oog om oog’ betekent dat iemand die
een ander letsel toebracht als straf eenzelfde letsel kon worden toegebracht;
zie Leviticus 24:17–21.) Door welk gebod werd die wet vervangen? (Zie
Matteüs 5:39–40. Schrijf Keer de andere wang toe onder Maar Ik zeg u.) In welke
beginselen onderwees Jezus toen Hij zei dat we de ander die ons een klap
geeft de andere wang moesten toekeren, en dat we onze mantel moeten
geven aan wie ons hemd afneemt?

• Op welke oude gewoonte doelde Jezus in Matteüs 5:43? (Schrijf Hebt uw
naaste lief onder Gij hebt gehoord, dat (...) gezegd is.) Door welk gebod werd die
gewoonte vervangen? (Zie Matteüs 5:44–47. Zet Hebt uw vijanden lief onder
Maar Ik zeg u.) Hoe kunnen wij onze vijanden leren liefhebben? (Zie Moroni
7:47–48 voor een voorbeeld.) Hoe zal ons leven veranderen als we onze
vijanden liefhebben? Hoe zou hun leven kunnen veranderen?

Als u de aandachtsactiviteit gebruikt heeft, laat u de klas de aanmoedigingen uit
Matteüs 17–47 die voor hen een steun zijn van het bord overnemen.

• Hoe moeten we het gebod van de Heiland begrijpen dat we volmaakt moeten
zijn? (Andere vertalingen van het Griekse woord voor volmaakt zijn compleet,
af, volledig ontwikkeld.) Hoe kunnen we gemotiveerd worden door het gebod
om volmaakt te zijn, in plaats van gefrustreerd te raken?

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd:

‘Ik geloof dat de Heer precies bedoelde wat Hij zei: dat wij volmaakt dienen te
zijn, zoals onze Vader in de hemel volmaakt is. Dat zal niet plotseling gebeuren,
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maar regel op regel, gebod op gebod en voorbeeld op voorbeeld, en zelfs dan
nog niet zolang wij in dit sterfelijk leven verblijven, want wij zullen naar de
overzijde van het graf moeten gaan voordat wij die volmaaktheid kunnen
bereiken en als God zijn.

‘Maar het fundament leggen we hier. Ten einde ons op die volmaaktheid
voor te bereiden, worden we hier, in deze proeftijd, in de eenvoudige
waarheden van het evangelie van Jezus Christus onderwezen. Het is onze
plicht vandaag betere mensen te zijn dan gisteren en morgen betere dan
vandaag. (...) Als wij de geboden des Heren onderhouden, [bevinden] wij ons
op de weg naar volmaaktheid’ (De leer tot zaligmaking, deel 2, p. 25; zie ook
LV 93:11–14, 19–20).

• Hoe kunnen wij door de verzoening van de Heiland tot volmaaktheid
komen? (Zie Moroni 10:32–33; LV 76:68–70.) Op welke manier zijn de
aanmoedigingen in de bergrede ons tot steun om tot Christus te komen
en in Hem vervolmaakt te worden?

Tot slot Geef uw getuigenis dat de leringen in de bergrede ons tot steun kunnen zijn om
tot Christus te komen en in Hem vervolmaakt te worden (zie Moroni 10:32).
Spoor de klas aan om die leringen toe te passen. Vraag de cursisten, als u de
aandachtsactiviteit gebruikt heeft, om uit de aanmoedigingen die zij hebben
opgeschreven er een of twee te kiezen waarop ze zich de komende week zullen
richten.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Een voortreffelijker weg’ (Ether 12:11)

Vraag een aantal cursisten van tevoren om tijdens de les te vertellen hoe de
leringen in Matteüs 5 ze thuis, op school en op hun werk tot steun kunnen zijn.

2. Wat de Heiland ons leert over scheiden

Zie het vijfde aanvullende lesidee in les 14 (zie p. 60) wanneer er bij uzelf of in de
klas vragen rijzen over Matteüs 5:31–32.

3. Videopresentatie

In het tweede segment van ‘Gebruiken in het Nieuwe Testament’ van de Nieuwe
Testament — videopresentaties (56914 120) wordt uitgelegd wat de term tuchtmeester
inhoudt die in Galaten 3:24–25 gebruikt wordt om de wet van Mozes te beschrijven.
Bespreek, als u dat segment toont, hoe de wet van Mozes een tuchtmeester was om
het volk tot Christus te brengen.
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Zoek eerst het koninkrijk Gods

Matteüs 6–7

Doel De klas aansporen om meer toegewijde discipelen van Jezus Christus te worden.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten, die een vervolg zijn van de bergrede:

a. Matteüs 6:1–6, 16–21. Jezus leert zijn discipelen dat ze aalmoezen moeten
geven, moeten bidden, in het verborgene moeten vasten en zich schatten
in de hemel moeten verzamelen in plaats van op aarde.

b. Matteüs 6:7–13; 7:7–11. Hij laat zijn discipelen zien hoe ze moeten bidden
en leert ze dat onze hemelse Vader degenen die Hem vragen wat ze nodig
hebben, zal zegenen.

c. Matteüs 6:14–15; 7:1–6, 12. Jezus leert zijn discipelen dat ze anderen
moeten vergeven, een rechtvaardig oordeel moeten vellen en anderen
moeten behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden.

d. Matteüs 6:22–34; 7:13–29. Hij leert zijn discipelen dat ze gezegend zullen
worden als ze hun hemelse Vader dienen en zijn wil doen.

2. Aanvullende leesstof: Lucas 6:37–49; 11:1–13, 34–36; 12:22–34; 16:13;
3 Nephi 13–14.

3. Als de plaat De bergrede (62166; Evangelieplaten 212) beschikbaar is, kunt u die
bij de les gebruiken.

4. Eventueel kunt u het lied ‘De wijze en de dwaze man’ (Kinderliedjes, p. 132)
met de klas zingen.

5. Tip: Met verhalen kunt u evangeliebeginselen verduidelijken en de aandacht
van de klas vasthouden, zoals dat ook met een aantal andere lesmethoden
mogelijk is. Jezus gebruikte vaak verhalen om belangrijke lessen over te
brengen of om abstracte begrippen te verduidelijken. Overweeg tijdens de
voorbereiding van uw les hoe u verhalen kunt gebruiken om
evangeliebeginselen aan de klas duidelijk te maken. Zorg, als u een verhaal
vertelt, dat de klas weet of het waar gebeurd is of dat u het verzonnen heeft.
(Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120], pp. 178–180.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vertel het volgende verhaal in uw eigen woorden:

Ouderling William R. Bradford van de Zeventig sprak eens met de bisschop van
een wijk waar de jongeren gewerkt hadden voor geld voor een activiteit. De
bisschop vroeg ouderling Bradford of hij de jongeren wat lof wilde toezwaaien
voor wat ze gedaan hadden. Tot verbazing van de bisschop weigerde ouderling
Bradford dat. Hij zei dat hij blij was dat de jonge mensen hard gewerkt had, maar
dat het niet belangrijk was om daarvoor openlijk erkenning te krijgen.



Toen de jongeren besloten het geld te storten in het algemeen zendingsfonds van
de kerk en het niet voor de activiteit te gebruiken, wilden ze tijdens de overdracht
van het geld met ouderling Bradford op de foto, en wilden ze met die foto en een
artikel in de krant. Opnieuw verraste ouderling Bradford ze door te weigeren. Hij
zei tegen de bisschop: ‘U zou kunnen overwegen om uw jongeren een hogere wet
van erkenning bij te brengen. Erkenning vanuit de hemel vindt in stilte plaats.
Daar wordt het zorgvuldig en stilletjes genoteerd. Laat ze de vreugde voelen
en zich de schat in hart en ziel verwerven die het resultaat is van ongezien,
onzelfzuchtig dienstbetoon’ (Conference Report, oktober 1987, pp. 90–91).

• Wat kunnen we leren van het antwoord dat ouderling Bradford die jongeren gaf?

Wijs erop dat we onder andere kunnen leren dat we goed moeten doen omdat we
God liefhebben en Hem willen behagen, niet omdat we erkenning van mensen
willen krijgen. Dat is een van de kenmerken van een oprechte discipel van Jezus
Christus.

Schrijf Oprechte volgelingen op het bord. Zet daaronder, terwijl u de bergrede
behandelt, de kenmerken van oprechte discipelen die de Heiland in die rede
noemt.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Spoor de cursisten aan om bij de behandeling van de volgende teksten te
overdenken wat zij nodig hebben om een meer toegewijde en oprechte discipel
van Christus te worden. Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die
betrekking hebben op de beginselen van oprecht discipelschap.

1. Oprechte volgelingen doen het juiste om de juiste redenen.

Behandel Matteüs 6:1–6, 16:21.

• Waarom veroordeelde Jezus sommige mensen die het goed deden, zoals
aalmoezen geven, bidden en vasten? (Zie Matteüs 6:1–2, 5, 16. Ze deden het
om verkeerde redenen.) Jezus noemde die mensen hypocriet. Wat is een
hypocriet? (Iemand die voorgeeft bepaalde kwaliteiten te bezitten, maar ze
niet heeft; iemand die probeert goed te lijken, maar het niet is. Het Griekse
woord voor hypocriet kan ook vertaald worden met huichelaar. Zie Matteüs
15:8; Lucas 11:39.)

• Wat zal de beloning zijn voor mensen die goed doen om door anderen gezien
te worden? (Zie Matteüs 6:2, 5, 16.) Wat zouden wij kunnen doen om door
anderen gezien te worden in plaats van God te willen behagen? Hoe kunnen
wij zorgen dat onze motieven om dienstbaar te zijn en andere goede werken
te doen, zuiver worden?

• Waaraan moeten we volgens Jezus de meeste waarde hechten? (Zie Matteüs
6:19–21.) Wat betekent ‘verzamelt u schatten in de hemel’? Kunt u hemelse
schatten noemen waarnaar we moeten streven? (Zie LV 18:14–16 en
130:18–19 voor voorbeelden.)

• Wat betekent ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’? Hoe kunnen wij
bepalen waaraan we waarde hechten? (Onder andere door te bepalen hoeveel
tijd, geld en gedachten we aan iets willen besteden.) Waaraan hechten mensen
tegenwoordig veel waarde? (Laat de cursisten nadenken over datgene waaraan
zij waarde hechten en in stilte overdenken wat dat zegt over waar hun hart is.)
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2. Oprechte discipelen volgen het voorbeeld dat de Heiland gegeven heeft
met betrekking tot het gebed.

Behandel Matteüs 6:7–13; 7:7–11. Wijs erop dat we Matteüs 6:9–13 kennen als
het onzevader.

• Wat leren we uit het onzevader over de manier waarop wij moeten bidden?
(Zie Matteüs 6:9–13.)

• Waarom blijkt uit het onzevader hoeveel eerbied en respect Jezus had voor
onze hemelse Vader? Hoe kunnen wij in ons gebed eerbied en respect tonen
voor onze hemelse Vader?

Ouderling Dallin H. Oaks heeft het volgende gezegd over de taal die we in ons
gebed behoren te gebruiken: ‘De bijzondere taal van het gebed volgt een ander
patroon in verschillende talen, maar het principe is steeds hetzelfde. Wij dienen
onze gebeden tot onze hemelse Vader te richten in een taal die degenen die deze
taal spreken, in verband brengen met liefde, respect, eerbied en vertrouwelijkheid.
(...) Mensen die respect willen tonen, zullen de tijd nemen om de gebedstaal te
leren’ (De Ster, juli 1993, pp. 15, 17).

• Hoe kunnen wij in ons gebed een ‘omhaal van woorden’ vermijden? (Zie
Matteüs 6:7.)

• Waarom moeten we bidden als onze hemelse Vader voordat wij bidden toch al
weet wat we nodig hebben? (Zie Matteüs 6:8.) Waarom is vragen, zoeken en
kloppen (Matteüs 7:7) nodig voor onze geestelijke vooruitgang? Hoe kunnen
wij ijveriger streven naar de hulp van onze hemelse Vader?

• Welke uitleg moeten we geven aan de belofte van de Heiland dat ‘ieder die
bidt, ontvangt’? (Matteüs 7:8.) Waarom ontvangen we soms niet waarom we
vragen op de tijd en de manier waarop we dat zouden willen? (Zie 3 Nephi
18:20.) Hoe heeft u geleerd dat God weet wat voor u het beste is?

3. Oprechte discipelen behandelen anderen vriendelijk en eerlijk.

Behandel Matteüs 6:14–15; 7:1–6, 12.

• Waarom gebiedt de Heiland ons om anderen te vergeven? Hoe kunnen wij
vergevensgezinder worden?

• Volgens de Bijbelvertaling van Joseph Smith staat in Matteüs 7:1 dat we niet
onrechtvaardig moeten oordelen opdat wij niet geoordeeld zullen worden;
maar we moeten rechtvaardig oordelen vellen (zie de Bijbelvertaling van
Joseph Smith, Matteüs 7:2). Wat is een rechtvaardig oordeel? Welk kwaad kan
ons en degenen die wij oordelen, overkomen als we onrechtvaardig oordelen?
Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we rechtvaardig oordelen? (Zie Matteüs
7:3–5; Moroni 7:14–18.)

• Jezus heeft gezegd dat iemand die op een onrechtvaardige manier probeert
anderen te verbeteren, een huichelaar is (Matteüs 7:4–5). Waarom is
onrechtvaardig oordelen een teken van huichelarij?

• De lering in Matteüs 7:12 wordt ook wel de gulden regel genoemd. Waardoor
weet u dat dit beginsel van grote waarde is? Waarom worden we door
toepassing van de gulden regel betere discipelen van Jezus Christus?
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Ouderling Marvin J. Ashton heeft eens verteld over een bijeenkomst waar een
groep kerkleden de vraag overwoog: ‘Hoe kun je zien dat iemand zich werkelijk
tot Jezus Christus heeft bekeerd?’:

‘Vijfenveertig minuten lang werden er door de aanwezigen verschillende
antwoorden gegeven, en de gespreksleider noteerde zorgvuldig ieder antwoord
op een groot bord. Alle opmerkingen waren diepzinnig en juist. Maar na
enkele minuten veegde de leraar alles wat hij had geschreven, weer weg. Hij
erkende dat alle suggesties waardevol waren en geapprecieerd werden, maar
leerde de aanwezigen toen een belangrijke levensles: “De beste en duidelijkste
aanwijzing dat wij geestelijke vooruitgang maken en tot Christus komen, is de
manier waarop wij anderen behandelen.” ’

Ouderling Ashton voegde daar nog aan toe: ‘De manier waarop wij onze
gezinsleden, onze vrienden en onze collega’s op het werk behandelen, is even
belangrijk als de meer in het oog springende evangeliebeginselen die wij soms
benadrukken’ (De Ster, juli 1992, p. 18).

4. Oprechte discipelen dienen God en doen zijn wil.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Matteüs 6:22–34; 7:13–29.

• Waarom is het onmogelijk om zowel God als de mammon, ofwel wereldse
gezindheid, te dienen? (Zie Matteüs 6:24.) Welke zegeningen belooft God aan
wie Hem dienen? (Zie Matteüs 6:25–33; LV 11:7.)

• Jezus heeft beloofd dat wij, als we ‘eerst zijn Koninkrijk [zoeken]’ al het andere
zullen krijgen wat we nodig hebben (Matteüs 6:33). Waardoor heeft u van die
belofte een getuigenis gekregen?

• Hoe komt het dat we ons door wereldse gezindheid in onze trouw en
dienstbaarheid van God afwenden? Waardoor kunnen we worden verleid
om eerder te streven naar de zaken van de wereld dan naar die van God?
(Mogelijke antwoorden zijn: betalen van tiende uitstellen totdat we gekocht
hebben wat we nodig hebben of willen hebben, of besluiten niet op zending
te gaan vanwege ons verlangen naar wereldse zaken.)

• Wat leerde Jezus ons aan het eind van zijn rede over binnengaan in het
koninkrijk der hemelen? (Zie Matteüs 7:13–14, 21–23.) Waarom is het
van belang dat de weg naar het eeuwige leven smal is, en de weg naar
verwoesting breed?

• Aan het einde van de bergrede vertelde Jezus de gelijkenis van de wijze en
de dwaze man (Matteüs 7:24–27). In welk opzicht is die gelijkenis op ons
van toepassing? Wat is de ‘rots’ waarop wij moeten bouwen? (Zie Helaman
5:12.) Waarop bouwen sommige mensen hun leven wat we kunnen
vergelijken met zand?

U kunt met de klas eventueel zingen: ‘De wijze en de dwaze man’ (Kinderliedjes,
p. 132)

Tot slot Getuig hoe belangrijk het is om Jezus Christus te volgen. Spoor de klas aan om te
overdenken wat zij moeten doen om betere discipelen van Christus te worden.
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Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Aan hun vruchten [zult gij hen] kennen’ (Matteüs 7:20)

• Jezus waarschuwde zijn volgelingen voor valse profeten — mensen die valse
leer verkondigen of proberen mensen van Christus weg te leiden (Matteüs
7:15). Hoe kunnen wij valse en ware profeten onderscheiden? (Zie Matteüs
7:16–20; zie ook Moroni 7:5, 10–11.) Waarom kunnen we Matteüs 7:20
zowel op onszelf als op de profeten toepassen?

2. Videopresentatie

In het tweede segment van ‘Gebruiken in het Nieuwe Testament’, een selectie uit
de Nieuwe Testament –-videopresentaties (56914 120), wordt het joodse gebruik van
gebedsriemen en gedenkkwasten uitgelegd. Bespreek, als u dit segment gebruikt,
hoe die voorwerpen die eens gebruikt werden om gehoorzaamheid aan God te
tonen, symbolen werden van het verlangen van de Farizeeën om zich in hun
eredienst ‘aan de mensen te vertonen’ (Matteüs 6:5).

3. De balk in ons eigen oog zoeken

Vertel het volgende verhaal over Joseph Smith die een zuster leerde dat ze de balk
in haar eigen oog moest zoeken toen ze zich beledigd voelde:

Een vrouw ging overstuur naar de profeet Joseph Smith over iets wat een ander
kerklid over haar gezegd had. De profeet zei tegen haar dat zij, als de man iets
onwaars gezegd had, de zaak moest negeren, omdat waarheid zou blijven, en
onwaarheden niet. De vrouw wist dat wat er gezegd was onwaar was, maar ze
vond het niet genoeg om de zaak te negeren. De profeet vertelde toen hoe hij
met zulke opmerkingen omging:

‘Als een vijand een schandaal over hem had rondgestrooid, wat vaak gebeurde,
velde hij er niet meteen een oordeel over en ging hij in gedachten terug naar de
tijd, de plaats en de achtergrond van het verhaal om te zien of hij door een
ondoordachte uitspraak of handeling misschien het fundament voor het verhaal
had gelegd. Als hij tot de conclusie kwam dat dat het geval was, zei hij dat hij in
zijn hart zijn vijand vergaf, en dat hij dankbaar was dat hij was gewaarschuwd
voor een zwakheid waarvan hij niet wist dat hij die had.’

De profeet zei tegen de zuster dat ze er goed over na moest denken of ze de man
onbewust een reden had gegeven om die uitspraak te doen. Na lang nadenken
kwam ze tot de conclusie dat ze dat gedaan had, en ze bedankte de profeet en
vertrok. (Zie Jesse W. Crosby, aangehaald in They Knew the Prophet, samengesteld
door Hyrum L. Andrus en Helen Mae Andrus [1974], p. 144.)

4. Activiteit voor jongeren

Zet de volgende zinnen uit Matteüs 6 en 7 op afzonderlijke kaartjes:

Laat uw linkerhand niet weten (6:3) Wat uw rechterhand doet (6:3)
Uw Vader, die in het verborgene ziet (6:6) Zal het u vergelden (6:6)
Gebruik geen (6:7) Omhaal van woorden (6:7)
Vergeef de mensen (6:14) Hun overtredingen (6:14)
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Verzamelt u (6:20) Schatten in de hemel (6:20)
Niemand kan tegelijkertijd (6:24) God en Mammon dienen (6:24)
Zoekt eerst (6:33) Het Koninkrijk van God (6:33)
Doe eerst de balk weg (7:5) Uit uw eigen oog (7:5)
Bidt (7:7) En u zal gegeven worden (7:7)
Zoekt (7:7) En gij zult vinden (7:7)
Wacht u voor (7:15) De valse profeten (7:15)
Aan hun vruchten (7:20) Zult gij ze kennen (7:20)

Leg de kaartjes met de blanco kant naar boven op tafel of op de grond. Verdeel de
klas in twee groepen en laat die om de beurt twee kaartjes kiezen. Als de kaartjes
bij elkaar horen, pakt de groep die van de tafel of de grond en mag nog een keer
kiezen. Als de kaartjes niet bij elkaar passen, legt de groep ze op dezelfde plaats
terug en is de andere groep aan de beurt. Ga door totdat alle goede combinaties
gemaakt zijn.
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10
Neem mijn juk op 
u en leert van Mij
Matteüs 11:28–30; 12:1–13; Lucas 7:36–50; 13:10–17

Doel De klas doen inzien dat we, als we het juk van de Heiland op ons nemen en zijn
wil doen, de rust en de vreugde zullen vinden die Hij beloofd heeft.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs 11;28–30. Jezus nodigt iedereen die belast en beladen is uit om tot
Hem te komen, zijn juk op zich te nemen en van Hem te leren.

b. Matteüs 12:1–13; Lucas 13:10–17. Jezus zegt dat Hij de Heer over de sabbat
is. Hij geneest mensen op de sabbat en krijgt daar kritiek op.

c. Lucas 7:36–50. Een vrouw die vergeving wil krijgen, wast de voeten van de
Heer met haar tranen; Simon de Farizeeër heeft er kritiek op dat Jezus Zich
door de zondige vrouw laat aanraken. Jezus vertelt Simon de gelijkenis over
de twee schuldenaars en vergeeft de vrouw.

2. Aanvullende leesstof: Jesaja 58:13–14; Matteüs 11:16–19; 12:14–50; 26:6–13;
Marcus 2:23–3:12; 14:3–9; Lucas 6:1–11; Leer en Verbonden 59:9–19.

3. Als het volgende materiaal beschikbaar is, kunt u dat tijdens de les gebruiken:

a. ‘Komt tot Mij’, een segment van zeven minuten uit Nieuwe Testament –
videopresentaties (56914 120).

b. De plaat Mary Fielding en Joseph F. Smith trekken de vlakten over (62608;
Evangelieplaten 412). 

4. Tip: Overdenk bij de voorbereiding van uw les steeds gebedvol hoe u alle
cursisten bij de les kunt betrekken. Demonstraties, discussies in kleine
groepen, rollenspel en andere gepaste activiteiten kunnen ervoor zorgen dat
de klas actiever bij de les betrokken raakt. (Zie Onderwijzen — geen grotere
roeping [36123 120], pp. 61–72, 159–183.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat iemand uit de klas naar voren komen en zijn of haar handen naar voren
houden. Leg een paar boeken of andere zware voorwerpen op die handen. Stapel
meer voorwerpen op zijn of haar handen totdat het bijna te zwaar wordt. Vraag dan:

• Hoe lang zou je dit vol kunnen houden zonder uit te rusten? Wat zou je doen
als je deze last over een grote afstand moest meedragen?

Leg uit dat er veel soorten lasten zijn. Sommige zijn lichamelijk, andere geestelijk
of gevoelsmatig en niet gemakkelijk te zien. Veel onzichtbare lasten kunnen te
zwaar zijn om ze zelf te dragen, en dan raken we vermoeid. In deze les wordt
besproken hoe de Heer onze lasten kan verlichten en ons rust kan geven.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen.

1. Jezus nodigt ons uit om zijn juk op ons te nemen en van Hem te leren.

Behandel Matteüs 11:28–30.

• Wat betekent ‘vermoeid en belast’ zijn? (Matteüs 11:28.) Kunt u voorbeelden
noemen van lasten die wij in dit leven dragen? Hoe kan de Heer ons daarvan
‘rust geven’?

• Wat is een juk? (Laat de plaat zien van Mary Fielding en Joseph F. Smith en
wijs de ossen aan die een juk dragen. Leg uit dat een juk een houten stang is
die op een of twee mensen of dieren gelegd kan worden die een zware last
trekken of dragen. Het juk verdeelt het gewicht van de last en maakt hem
gemakkelijker te dragen. Het begrip juk wordt ook in veel teksten gebruikt als
een symbool van gevangenschap of onderworpenheid; zie Jeremia 28:2; Alma
44:2.) Wat betekent het om het juk van Christus op ons te nemen? (Nederig
zijn wil doen en Hem toestaan richting te geven aan ons leven.)

Als u de videopresentatie ‘Komt tot Mij’ gebruikt, kunt u het eerste deel daarvan
nu laten zien. Zet de video stil als president Howard W. Hunter gesproken heeft.

• De Heer zegt: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matteüs 11:30). In welk
opzicht is het juk van de Heiland zacht? Waarom denken sommige mensen
dat de leringen van de Heer te beperkend zijn? Waarom worden onze lasten
licht als we de Heer gehoorzamen en dienen?

2. Jezus zegt dat Hij de Heer over de sabbat is

Behandel Matteüs 12:1–13 en Lucas 13:10–17. Laat cursisten de door u
uitgekozen verzen voorlezen.

• Wat deden de Farizeeën toen ze de discipelen van Jezus op de sabbat aren
zagen plukken? (Zie Matteüs 12:1–2. Leg uit dat de Farizeeën met hun uitleg
van de Mozaïsche wet aan de werkelijke geest en de bedoeling van de sabbat
voorbijgingen en zich in plaats daarvan richtten op tradities waarbij
activiteiten op de sabbat grotendeels verboden waren.) Wat verkondigde
de Heer in antwoord op hun beschuldiging? (Zie Matteüs 12:3–8.)

• Wat bedoelde Jezus met: ‘Barmhartigheid wil Ik en geen offerande’?
(Matteüs 12:7. Hij wilde dat de mensen vooral gericht waren op liefde voor
anderen, niet alleen maar op het publiekelijk uitvoeren van godsdienstige
plichtplegingen.) Hoe kunnen wij ons door dit beginsel laten leiden bij
onze activiteiten op de sabbat?

• Wat maakte Jezus duidelijk omtrent de bedoeling van de sabbat toen Hij de
man met de verschrompelde hand en de zieke vrouw genas? (Zie Matteüs
12:10–13; Lucas 13:10–17.) Wat maakte Hij duidelijk over de sabbat in Marcus
2:27–28? (Wijs erop dat het in Marcus 2:26 volgens de Bijbelvertaling van
Joseph Smith duidelijk wordt dat de sabbat gegeven is als een rustdag en een
dag om God te verheerlijken.) Wat kunnen we op de sabbat doen om God te
verheerlijken? Hoe komt het dat onze lasten lichter worden en dat we rust
krijgen als we de sabbat heilig houden?
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3. Jezus schenkt een vrouw vergeving in het huis van Simon de Farizeeër.

Wanneer u de videopresentatie ‘Komt tot Mij’ gebruikt, kunt u nu de rest ervan
laten zien. Behandel daarna de door u uitgekozen verzen uit Lucas 7:36–50.

• De vrouw die het huis van Simon de Farizeeër binnenkwam, had een
zondelast op zich (Lucas 7:37). Wat deed de vrouw waardoor Jezus haar
last van haar af kon nemen? (Zie Lucas 7:38, 44–50.) Wat kunnen wij
doen waardoor de Heiland onze zondelast van ons af zal nemen?

• Wat was het verschil tussen de houding van de zondige vrouw en die van
Simon de Farizeeër ten opzichte van Jezus? (Vergelijk de bekering, de eerbied,
de nederigheid en de liefde van de vrouw met de trots, het tekort aan
hoffelijkheid en de veroordelende houding van Simon. Zie ook het citaat
hieronder.) Waarom zijn eigenschappen als die van de vrouw belangrijk als we
ons willen bekeren en vergeving willen krijgen? Op welke manier worden we
door eigenschappen als die van Simon van bekering weerhouden?

Ouderling James E. Talmage heeft gezegd: ‘Het was in die dagen gewoonte een
voorname gast met onderscheiding te behandelen, hem met een welkomstkus
te begroeten, voor water te zorgen, opdat het stof van zijn voeten kon worden
gewassen, en voor olie om het haar van hoofd en baard mede te bewerken.
Al deze attenties werden door Simon nagelaten’ (Jezus de Christus, p. 194).

• Waarom zal Simons houding de vrouw het gevoel hebben gegeven dat haar
zonden zwaar wogen? Hoe kunnen wij de zondelast van iemand anders
soms zwaarder laten wegen? Wat kunnen wij leren van de manier waarop
de Heiland op de vrouw reageerde?

• Hoewel ze niet was uitgenodigd en het risico liep om door Simon en zijn
huisgenoten onvriendelijk bejegend te worden, ging de vrouw rechtstreeks
naar Christus zodra ze wist waar ze Hem kon vinden (Lucas 7:37). Wat kunnen
wij van haar voorbeeld leren? Wat zou ons ervan kunnen weerhouden om ons
te bekeren en tot Christus te komen? Hoe kunnen wij die obstakels
overwinnen?

• Wat kunnen wij leren van de gelijkenis van de twee schuldenaars? (Zie Lucas
7:41–50.) Waarom kunnen we zonde vergelijken met schuld? (Zie Lucas 7:44–50.)
Waarom kunnen onze lasten lichter zijn als Christus onze ‘schuldeiser’ is?

Tot slot Geef uw getuigenis dat we kunnen kiezen tussen de lasten van de wereld of het
juk van Christus op onze schouders. Getuig dat de leringen van Christus waar
zijn en dat we rust zullen vinden als we Hem volgen. Spoor de klas aan om van
Christus te leren en zijn leringen te gehoorzamen en zo rust en vrede te vinden.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Het belang van eenheid

Behandel Matteüs 12:22–30.
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• Waarom zijn we thuis of in de wijk soms verdeeld? Hoe kunnen we zorgen
voor meer eenheid?

• Jezus zei tegen de Farizeeën: ‘Wie met Mij niet is, die is tegen Mij’ (Matteüs
12:30). Waarom is dat zo?

2. ‘Elk ijdel woord’ (Matteüs 12:36)

Behandel Matteüs 12:33–37.

• Wat zegt ons woordgebruik over ons? Waarom hechtte Jezus zoveel belang
aan de woorden die wij gebruiken? Kunt u voorbeelden noemen van ‘ijdele
woorden’? (Mogelijke antwoorden zijn: sarcasme, roddel , leugens, vloeken,
ruwe taal.) Hoe kunnen wij sterker worden in ons voornemen om alleen
goede taal te gebruiken?

3. Activiteit voor jongeren

Maak voor alle cursisten een kopie van de volgende puzzel. Nadat u de
leesopdracht behandeld heeft, deelt u de puzzels uit. Laat zoeken naar de in de
puzzel verborgen woorden die met de les te maken hebben. De woorden kunnen
horizontaal, verticaal of diagonaal gedrukt zijn. Als de klas na een paar minuten
hulp nodig heeft, laat u ze de verzen lezen waar de verborgen woorden in staan
(Matteüs 11:28–30: last, juk, zacht; Matteüs 12:1–13: sabbat; genezen; Lucas
7:36–50: gelijkenis; schuldenaar; vergeven).

Y S A B B A T G

V C W B Y S G E

E H A R A B E L

J U K L G F N Y

Z L A S T G E K

W D V A N T Z E

H R V Z A C H T

F N O O Z A N I

B A A L E J K S

C A W F N P R J

N R V Z A L S T
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11
Hij leerde hun 
veel in gelijkenissen
Matteüs 13

Doel Zorgen dat de cursisten ‘oren om te horen’ ontwikkelen zodat ze kunnen begrijpen
hoe de gelijkenissen van Jezus op hen van toepassing zijn (Matteüs 13:9).

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs 13:1–17. Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier en vertelt waarom
Hij gelijkenissen gebruikt.

b. Matteüs 13:18–23. Jezus legt de gelijkenis van de zaaier uit.
c. Matteüs 13:24–53. Jezus geeft onderricht over het Koninkrijk der hemelen

op aarde (de kerk van Jezus Christus) door middel van de gelijkenissen van
het graan en het onkruid, het mosterdzaadje, de zuurdesem, de schat die in
de akker verborgen was, de kostbare parel en het in zee neergelaten sleepnet.

2. Aanvullende leesstof: Marcus 4:1–34; Lucas 8:4–18; 13:18–21; Leer en
Verbonden 86:1–7.

3. Tip: Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: ‘Er gaat niets boven het schoolbord,
en weinig leermiddelen zijn ermee gelijk te stellen. Terwijl u praat, kunt u juist
genoeg op het bord zetten om de aandacht te trekken en een indruk te geven,
maar nooit zoveel dat het leermiddel zelf afleidt en boeiender wordt dan uw les’
(Teach Ye Diligently [1975], pp. 224–225; zie ook Onderwijzen — geen grotere
roeping [36123 120], pp. 160–161).

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vraag de cursisten zich voor te stellen dat ze in een bus zitten. Tijdens het rijden
kijken ze uit het raam naar het landschap.

• Hebt u, als u samen een busreis hebt gemaakt, dezelfde dingen gezien als de
andere passagiers. Waarom wel of waarom niet?

Wijs erop dat mensen in dezelfde situatie niet altijd dezelfde dingen zien. Zo
begreep ook niet iedereen die Jezus in gelijkenissen hoorde spreken, waarom die
gelijkenissen op hen van toepassing waren. In deze les bespreken we hoe we de
gelijkenissen van Jezus kunnen begrijpen en toepassen.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Zorg ervoor dat de klas weet wat de verschillende personen, voorwerpen en
handelingen in de volgende gelijkenissen voorstellen. Daardoor zullen ze de
gelijkenissen begrijpen en kunnen toepassen.



1. Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier en legt uit waarom Hij
gelijkenissen gebruikt.

Behandel Matteüs 13:1–17.

• Toen de menigte op de oever bijeenkwam, sprak Jezus ‘tot hen vele dingen in
gelijkenissen’ (Matteüs 13:3). Wat is een gelijkenis? (Een symbolisch verhaal
waarin evangeliewaarheden behandeld worden door ze met aardse zaken te
vergelijken.) Welke bedoeling had Jezus met zijn onderricht in gelijkenissen?
(Om zijn boodschap aan zijn discipelen uit te leggen, en tegelijkertijd voor de
ongelovigen te verbergen. Zie Matteüs 13:10–13.)

Laat iemand uit de klas de gelijkenis van de zaaier voorlezen (Matteüs 13:3–8).
Laat de klas meelezen en daarbij bedenken dat de voorwerpen en handelingen
in de gelijkenis staan voor evangeliewaarheden.

• Waardoor komt het zaad dat langs de weg valt niet tot ontkiemen? (Zie
Matteüs 13:4. Zet op het bord: Zaad langs de weg — door vogels opgegeten.)

• Waarom verdort het zaad op steenachtige plaatsen? (Zie Matteüs 13:5–6; Lucas
8:6. Zet op het bord: Zaad op steenachtige plaatsen — heeft geen wortels.)

• Wat gebeurt er als er zaad tussen de dorens valt? (Zie Matteüs 13:7. Zet op het
bord: Zaad tussen dorens — verstikt door dorens.)

• Wat gebeurt er met het zaad dat in goede aarde valt? (Zie Matteüs 13:8. Zet op
het bord: Zaad in goede aarde — brengt vruchten voort.)

Laat wat u geschreven hebt op het bord staan en vertel dat u straks zult bespreken
welke waarheden daarmee worden voorgesteld.

• Hoe kunnen mensen reageren als ze die gelijkenis horen zonder uitleg van de
betekenis? (Sommige mensen kunnen teleurgesteld raken omdat ze er niets
van begrijpen. Anderen kunnen het wel begrijpen, maar denken dat het op
hen niet van toepassing is. Weer anderen kunnen erover nadenken en vragen
stellen totdat ze begrijpen hoe ze het moeten toepassen.)

• Wat zei Jezus toen Hij de gelijkenis van de zaaier verteld had? (Zie Matteüs
13:9.) Wat betekent hier volgens u het woord horen? Wat betekent het om
ziende niet te zien, en horende niet te horen? (Zie Matteüs 13:13–15.)

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘De toehoorders die zijn woorden niet
wilden ontvangen, [waren] verdoemd, omdat zij niet met hun ogen wilden
zien en [niet] met hun oren wilden horen; niet omdat ze dat niet konden en
niet bevoorrecht waren om te zien en te horen, maar omdat hun hart vol
ongerechtigheid en verfoeilijkheden was. (...) Wij komen dus tot de conclusie
dat ongeloof juist de reden was waardoor de menigte (...) geen uitlegging van
zijn gelijkenissen ontving’ (Leringen van de profeet Joseph Smith, verzameld door
Joseph Fielding Smith, pp. 82, 83.)

2. Jezus legt de gelijkenis van de zaaier uit.

Lees Matteüs 13:18–23, en bespreek de betekenis van de zaken en handelingen in
de gelijkenis van de zaaier.

Zaad

• Wat stelt het zaad in de gelijkenis voor? (Zie Matteüs 13:19; Lucas 8:11. Zet op
het bord: Zaad = woord van God.)
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Kant van de weg

• Wat stelt de kant van de weg voor? (Zie Matteüs 13:19.) Zet op het bord:
Kant van de weg = mensen die het woord van God wel horen maar het niet begrijpen
(u kunt dit eventueel afkorten).

• Kunt u zeggen wat wij kunnen doen waardoor we Gods woord niet begrijpen?
(Zie Mosiah 26:1–3 voor een van de mogelijke antwoorden.) Wat moeten wij
doen om Gods woord te kunnen begrijpen? (Zie Alma 32:27.) Waarom is het
voor Satan gemakkelijker om het woord uit ons hart weg te nemen als wij het
niet begrijpen? (Zie Matteüs 13:19.)

Steenachtige plaatsen

• Wat stellen de steenachtige plaatsen voor? (Zie Matteüs 13:20–21.) Zet op het
bord: Steenachtige plaatsen = mensen die het woord van God horen en ontvangen,
maar het in hun binnenste geen wortel laten schieten (u kunt dit eventueel afkorten).

• Waarom laten sommige mensen het woord van God geen wortel schieten in hun
binnenste? (Zie Matteüs 13:21; Marcus 4:5.) Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat
het woord diep in ons binnenste wortel schiet? (Zie Alma 32:41–43.) Waarom
kunnen we daardoor zware beproevingen, vervolging en ergernis doorstaan?

Doornige plaatsen

• Wat stellen de doornige plaatsen voor? (Zie Matteüs 13:22; Marcus 4:19; Lucas
8:14.) Zet op het bord: Doornige plaatsen = mensen die het woord van God wel
horen, maar door wereldse zaken worden afgeleid (u kunt dit eventueel afkorten).

• Wat betekent het als iemand geen vruchten voortbrengt? Door welke ‘dorens’
brengen mensen geen vruchten voort? (Zie Matteüs 13:22; Marcus 4:19; Lucas
8:14.) Met welke dorens hebben wij in onze tijd te maken? Wat kunnen wij
doen om te zorgen dat die dorens het woord van God in ons niet verstikken?

Goede aarde

• Waarvan is de goede aarde een symbool? (Zie Matteüs 13:23.) Zet op het bord:
Goede aarde = mensen die het woord van God horen, het begrijpen en goede werken
doen (u kunt dit eventueel afkorten).

• Wat kan er gedaan worden om de onvruchtbare gebieden vruchtbaar te
maken? (De kant van de weg kan worden omgeploegd en bemest, de stenen
kunnen verwijderd worden en de dorens kunnen met wortel en al worden
uitgetrokken.) Hoe kan dat worden toegepast op onze inspanningen om meer
open te staan voor Gods woord?

• Waarom gaat het in de gelijkenis van de zaaier meer over de grond dan over de
zaaier of het zaad?

3. Jezus geeft onderricht over het Koninkrijk der hemelen op aarde
(de kerk van Jezus Christus) door middel van gelijkenissen.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Matteüs 13:24–53. Leg uit dat de term
‘Koninkrijk der hemelen’ in die verzen betrekking heeft op de kerk van Jezus
Christus, het koninkrijk der hemelen op aarde.
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• Wat is de betekenis van de gelijkenis van het graan en het onkruid? (Zie Matteüs
13:24–30, 36–43; LV 86:1–7. U kunt op het bord een lijst maken zoals u gedaan
heeft met de gelijkenis van de zaaier. Schrijf op wie of wat bedoeld wordt met de
zaaier, de akker, het goede zaad, het onkruid, de vijand, de oogst en de maaiers.)

• Waarom weigert de zaaier in de gelijkenis van het graan en het onkruid, om
het onkruid onmiddellijk door zijn slaven te laten weghalen? (Zie Matteüs
13:27–30; zie ook LV 86:5–7, waarin uitleg wordt gegeven over Matteüs 13:30.)

• De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat de gelijkenissen van het mosterdzaad
en de zuurdesem betrekking hebben op De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen (Leringen van de profeet Joseph Smith, verzameld door
Joseph Fielding Smith, pp. 85, 86). Wat kan ons duidelijk worden over de
herstelde kerk als de Heiland haar vergelijkt met een mosterdzaadje? (Zie
Matteüs 13:31–32.) En met zuurdesem? (Zie Matteüs 13:33. Leg uit dat
zuurdesem een ingrediënt is, net als gist of bakpoeder, waardoor het brood
rijst.) Heeft u gezien dat het werk van God zich uitbreidt zoals dat in deze
gelijkenissen wordt voorgesteld?

• Wat kunnen we leren van de gelijkenissen over de schat en de kostbare parel?
(Zie Matteüs 13:44–46.) Tot welke offers moeten we bereid zijn om ons de
schatten van het evangelie te verwerven? Welke offers heeft u, of mensen die
u kent, voor het evangelie gebracht? Welke zegeningen zijn er uit die offers
voortgekomen?

• Waarvan is het net in de gelijkenis van het net dat in zee wordt neergelaten een
symbool? (Zie Matteüs 13:47.) Wat betekent het om in het net bijeengebracht te
worden? Wat is de betekenis van het goede dat in vaten gedaan wordt en het
ondeugdelijke dat weggeworpen wordt? (Zie Matteüs 13:48–50. U kunt eventueel
Matteüs naar Joseph Smith 1:4 gebruiken om uit te leggen dat de ‘voleinding der
wereld’ in vers 49 betrekking heeft op de vernietiging van de goddelozen.) Wat
kunnen wij doen om te zorgen dat wij en ook anderen de kerk trouw blijven?

Tot slot Wijs erop dat Jezus zijn gelijkenissen uitlegde aan degenen die probeerden ze te
begrijpen. Getuig dat wij, als we de gelijkenissen van Jezus bestuderen met het
oprechte verlangen die te begrijpen, zullen zien hoe ze op ons leven van
toepassing zijn.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

Aanschouwelijk onderwijs

Om de gelijkenissen van deze les voor de klas begrijpelijker te maken en beter te
laten onthouden, kunt u een aantal voorwerpen die erin genoemd worden, laten
zien. U kunt bijvoorbeeld laten zien hoe gist reageert in combinatie met water
en suiker. U kunt een brood met en een brood zonder gist bakken om de klas
het verschil te laten zien en proeven. U kunt ook mosterdzaad laten zien. Zie
Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120), pp. 176–178 voor ideeën voor
aanschouwelijk onderwijs.
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12
Ik ben het brood des levens

Johannes 5–6; Marcus 6:30–44; Matteüs 14:22–33

Doel De klas ertoe brengen Jezus te beschouwen als ‘het brood des levens’, de bron van
eeuwig leven (Johannes 6:47–48).

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Johannes 5. Jezus geneest een man op de sabbat. De joodse leiders proberen
Jezus te doden omdat Hij zegt dat Hij de Zoon van God is.

b. Johannes 6:1–14; Marcus 6:30–44. Jezus geeft op wonderbaarlijke wijze
vijfduizend mensen te eten.

c. Johannes 6:15–21; Matteüs 14:22–33. Jezus loopt op het water, laat Petrus
naar Zich toe komen, en brengt de storm tot bedaren.

d. Johannes 6:22–71. Jezus zegt dat Hij ‘het brood des levens’ is, en dat wie in
Hem gelooft in eeuwigheid zal leven. Velen verwerpen die leer, maar Petrus
en de andere apostelen blijven bij Jezus.

2. Aanvullende leesstof: Matteüs 14:1–21; Marcus 6:1–29, 45–52; Lucas 9:10–17.

3. Geef iemand uit de klas van tevoren de opdracht een korte samenvatting
te geven van het verhaal dat Jezus een man geneest bij het bad Betesda
(Johannes 5:1–9).

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
De spijziging van de vijfduizend (62143) en Christus loopt op het water
(Evangelieplaten 243).

5. Tip: De Heiland gebruikte vaak alledaagse voorwerpen, zoals brood en zaad,
om evangeliebeginselen duidelijk te maken. Overweeg bij de voorbereiding
van elke les of u voorwerpen kunt gebruiken om de belangstelling van de klas
op te wekken of om een belangrijk punt toe te lichten. (Zie Onderwijzen — geen
grotere roeping [36123 120], pp. 176–178.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.



Zet de volgende tekeningen op het bord:

• Wat hebben deze dingen met elkaar gemeen?

Geef de klas kort de tijd om mogelijke antwoorden op die vraag te bespreken.
Laat ze dan Helaman 5:12 lezen, waarin Helaman over Jezus spreekt als hij het
heeft over ‘de rots’, en Johannes 8:12 waar Jezus zegt dat Hij ‘het licht der wereld’
is. Leg uit dat u later in de les zult bespreken waarom Jezus ‘het brood des levens’
is (Johannes 6:35).

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Laat de klas in deze les de Schriften onderzoeken (zie Johannes 5:39). Moedig de
klas aan te vertellen over ervaringen die verband houden met de beginselen die
besproken worden.

1. Jezus geneest een man op de sabbat en zegt dat Hij de Zoon van God is.

Behandel Johannes 5. Laat de door u uitgekozen verzen voorlezen.

• Laat de cursist die daartoe de opdracht gekregen heeft, een samenvatting
geven van het verhaal waarin Jezus een man geneest bij het bad van Betesda
(Johannes 5:1–9). Welke instructies gaf Jezus aan die man toen Hij hem later
op de dag in de tempel zag? (Zie Johannes 5:14.) Waarom zijn de gevolgen
van zonde ‘erger’ dan lichamelijke gebreken?

• Waarom probeerden de joodse leiders Jezus te doden? (Zie Johannes 5:16–18.)
Wat openbaarde Jezus in zijn antwoord aan de boze Joden over zijn relatie met
de Vader? (Zie Johannes 5:19–23, 30.)

• Jezus vertelde de mensen dat Hij weldra zelfs ‘grotere werken’ zou doen dan
zieken genezen (Johannes 5:20). Wat zouden die grotere werken zijn? (Zie
Johannes 5:21–29. Hij zou de opstanding tot stand brengen, alle mensen
oordelen, en de getrouwen eeuwig leven schenken.)

• Wie hadden volgens de Heiland van Hem getuigd? (Zie Johannes 5:32–39,
45–47.) Waarom is het belangrijk dat we die getuigen hebben? (Zie Jakob 4:6.)
Hoe kunnen wij getuigen van de Heiland zijn?

• Jezus daagde de Joodse leiders uit om de Schriften te onderzoeken (zie Johannes
5:39). Wat is het verschil tussen de Schriften onderzoeken en ze lezen? (U kunt
bij het bespreken van deze vraag het eerste aanvullende lesidee van deze les
gebruiken.) Hoe heeft u uw persoonlijke schriftstudie en die in uw gezin
zinvoller gemaakt? Hoe bent u gezegend bij het onderzoeken van de Schriften?
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• Wat zouden de Joodse leiders volgens Johannes 5:39 hebben geweten als
zij de Schriften hadden onderzocht en er geloof aan hadden gehecht?
(Ze zouden hebben geweten dat de Schriften getuigen van Jezus Christus.
Zie ook Johannes 5:40,46–47.) Op welke manier hebben de Schriften uw
geloof in Jezus Christus versterkt?

2. Jezus geeft op wonderbaarlijke wijze vijfduizend mensen te eten.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Johannes 6:1–14 en Marcus 6:30–44.
Laat de plaat zien waarop Jezus de menigte spijzigt.

• Waarom ging Jezus met zijn discipelen een berg op? (Zie Johannes 6:1–3; in
BJS, Marcus 6:31 staat dat Jezus en zijn discipelen naar een afgelegen plaats
gingen.) Hoe reageerde Jezus toen de menigte naar Hem toekwam? (Zie
Marcus 6:33–34; Matteüs 14:14.) Hoe kunnen wij zijn voorbeeld van
mededogen navolgen?

• Hoe gaf Jezus de menigte te eten? (Zie Johannes 6:5–13; zie ook Matteüs
14:21.) Hoe kunnen wij het voorbeeld volgen van de jongen die zijn broden
en vissen aan Jezus gaf? Hoe zegent de Heer ons als wij, net als de jongen, in
zijn dienst geven wat we hebben?

Ouderling James E. Faust heeft gezegd:

‘Veel onbekende mensen met gaven vergelijkbaar met vijf broden en twee
kleine vissen, maken hun roeping groot en dienen zonder enige ruchtbaarheid
of erkenning, terwijl ze letterlijk duizenden voeden. (...) Daarmee worden de
honderdduizenden leiders, leidsters en leerkrachten van hulporganisaties en
priesterschapsquorums, de huisonderwijzers en huisbezoeksters bedoeld.
Evenals de vele nederige bisschoppen van de kerk die hun roeping grootmaken,
van wie sommigen geen formele opleiding genoten hebben, maar wel
voortdurend aan het leren zijn, met het nederige verlangen de Heer en
de mensen van hun wijk te dienen. (...)

‘Een belangrijke reden waarom deze kerk van een bescheiden begin uitgegroeid
is tot haar huidige sterkte, is de getrouwheid en de toewijding van miljoenen
nederige mensen die slechts vijf broden en twee kleine vissen hebben aan te
bieden in de dienst van de Meester. Zij hebben hun eigenbelang grotendeels
opgegeven en juist daardoor “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat”
gevonden (Filippenzen 4:7)’ (De Ster, juli 1994, pp. 4, 5).

• Kunt u voorbeelden geven van mensen van wie u gezien heeft dat ze door de
Heer gezegend werden door Hem te dienen?

• Waarom is het wonderbaarlijke feestmaal door middel van vijf broden en twee
vissen symbolisch voor het geestelijke feestmaal dat de Heiland ons aanbiedt?

3. Jezus loopt op het water, laat Petrus naar Zich toe komen, en brengt de
storm tot bedaren.

Behandel Johannes 6:15–21 en Matteüs 14:22–33. Leg uit dat Jezus, nadat Hij de
menigte te eten had gegeven, zijn discipelen opdroeg in een boot te stappen en
naar de overkant van het meer te varen. Toen zond Hij de menigte weg en ging
een berg op om te bidden. Terwijl de discipelen het meer overstaken, werden ze
door een hevige storm overvallen.
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• Hoe reageerden de discipelen toen ze Jezus lopend over het water naar zich toe
zagen komen? (Zie Matteüs 14:26; Johannes 6:19.) Hoe reageerde Jezus op hun
angst? (Zie Matteüs 14:27; Johannes 6:20.)

Laat de plaat zien waarop Christus over het water loopt.

• Wat vroeg Petrus toen hij de stem van de Heiland hoorde? (Zie Matteüs
14:28–29.) Waarom wankelde Petrus’ geloof toen hij op het water liep? (Zie
Matteüs 14:30.) Waarom maken wij soms soortgelijke fouten als er zich
moeilijkheden voordoen?

• Wat deed Petrus toen hij begon te zinken? (Zie Matteüs 14:30.) Wat deed Jezus?
(Zie Matteüs 14:31–32.) Wat wordt hieruit duidelijk over onze relatie met de
Heer? Hoe heeft u gevoeld dat de Heiland u versterkte en uw angst wegnam?

4. Jezus zegt dat Hij ‘het brood des levens’ is.

Behandel de door u uitgekozen verzen van Johannes 6:22–71.

• De dag na Jezus’ wonder met de broden en de vissen volgden de mensen Hem
naar Kafarnaüm. Waarom gingen ze Hem achterna? (Zie Johannes 6:26.) Hoe
maakte Jezus gebruik van de opwinding van de mensen over het wonder van
de vorige dag om van zijn zending te getuigen? (Zie Johannes 6:27–35. Merk
op dat met spijs in vers 27 voedsel bedoeld wordt.)

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft opgemerkt: ‘De Heiland bestrafte tijdens
zijn bediening in Galilea diegenen die hadden gehoord dat hij de vijfduizend
met slechts vijf broden en twee vissen gevoed had, en die nu naar Hem
toestroomden in de hoop dat ze een gratis middagmaal zouden krijgen. Dat
voedsel, hoe belangrijk het ook was, was minder belangrijk dan de ware
voeding die Hij probeerde hun te geven’ (De Ster, januari 1998, p. 66).

• In welk opzicht is ‘brood des levens’ een passende beschrijving van de Heiland
en van de zegeningen die Hij ons biedt? (Zie Johannes 6:35, 47–51.) Wat
betekent het om nooit meer te ‘hongeren’ of te ‘dorsten’? Hoe kunnen wij
nemen van ‘het brood des levens’? (Zie Johannes 6:47, 51–54; Matteüs
26:26–28; Alma 5:33–35; LV 20:77.)

President Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘Wij moeten Christus beter leren
kennen dan we Hem nu kennen; we moeten meer aan Hem denken dan we
nu aan Hem denken; we moeten Hem kloekmoediger dienen dan we Hem nu
dienen. Dán zullen we water drinken dat springt ten eeuwigen leven, en het
brood des levens eten’ (De Ster, juli 1994, p. 56).

Wijs er op dat sommige mensen Jezus niet geloofden omdat ze Hem slechts zagen
als ‘de zoon van Jozef’ (Johannes 6:42). Sommigen die zich erop hadden laten
voorstaan discipel van Jezus te zijn, mopperden en keerden zich van Hem af. Ze
zeiden dat ze de geestelijke betekenis niet begrepen van zijn uitspraak dat Hij het
brood des levens was en van zijn leer dat het nodig was zijn vlees te eten en zijn
bloed te drinken (Johannes 6:51–66).

• Wat vroeg Jezus de twaalf apostelen toen sommige mensen verwierpen wat
Jezus predikte? (Zie Johannes 6:67.) Hoe luidde het antwoord van Petrus?
(Zie Johannes 6:68.) Wat begrepen Petrus en de apostelen wel over Jezus wat
degenen die zich afkeerden niet begrepen hadden? (Zie Johannes 6:69.)
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Tot slot Geef uw getuigenis dat Jezus Christus ‘het brood des levens’ is en dat Hij ‘woorden
van eeuwig leven’ heeft (Johannes 6:35, 68). Spoor de klas aan om zijn beloften
uit de toespraak over het Brood des Levens toe te passen: ‘Wie tot Mij komt, zal
nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. (...) Wie
gelooft, heeft eeuwig leven’ (Johannes 6:35, 47).

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Onderzoekt de Schriften’ (Johannes 5:39)

Laat de klas meelezen terwijl u Johannes 5:20–30 voorleest.

Lees vlug, zonder uitleg te geven of verzen te bespreken.

Leg uit dat u Johannes 5:20–30 slechts heeft gelezen, maar dat u nu met de klas
die verzen zult onderzoeken. Verdeel de klas in groepjes van drie of vier. Geef elk
groepje tenminste een van de volgende gedeelten uit Johannes 5:20–30: vers
20–22, 23–24, 25–27 en 28–30. Geef de groepjes een paar minuten om de teksten
door te nemen.

Laat ze hun verzen voorlezen, de drie belangrijkste woorden kiezen en zich
voorbereiden om uit te leggen waarom die woorden belangrijk zijn.

• Wat zag u bij het onderzoeken van de teksten wat u niet gezien heeft toen we
ze vlug doorlazen? Wat kunnen we doen om zelf de Schriften te onderzoeken?

Leg uit dat de profeet Joseph Smith het visioen van de koninkrijken van
heerlijkheid ontving nadat hij nagedacht had over Johannes 5:29. Laat
iemand uit de klas Leer en Verbonden 76:15–20 voorlezen.

• Met welke kennis zijn wij gezegend omdat Joseph Smith Johannes 5:29
onderzocht heeft?

2. ‘Zorgen voor hen die wachten bij Betesda’

Ouderling Boyd K. Packer heeft gebruik gemaakt van het verhaal in Johannes
5:1–9 om te benadrukken dat we mensen met een handicap moeten helpen.
Hij heeft gezegd dat een gehandicapt lichaam en verstand ‘vervolmaakt [zullen]
worden. Intussen moeten we zorgen voor hen die wachten bij Betesda’ (De Ster,
juli 1991, p. 8).

• Wat kunnen wij doen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke
handicap?

Les 12
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Les

13
Ik zal u de sleutels geven van

het koninkrijk der hemelen
Matteüs 15:21–17:9

Doel Het getuigenis van de cursisten versterken dat Jezus de Christus is en dat de
priesterschapssleutels die op de berg der verheerlijking verleend werden,
hersteld zijn.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs 15:21–39. Jezus geneest de dochter van een Kananese vrouw en
geeft op wonderbaarlijke wijze meer dan vierduizend mensen te eten, onder
wie velen uit andere volken.

b. Matteüs 16:13–19. Petrus getuigt dat Jezus de Christus is. Jezus verkondigt
dat zijn kerk gebouwd is op de rots van openbaring en belooft aan Petrus
de sleutels van het koninkrijk te zullen geven.

c. Matteüs 17:1–9. Jezus wordt verheerlijkt voor de ogen van Petrus, Jakobus
en Johannes.

2. Aanvullende leesstof: Marcus 7:24–9:10; Lucas 9:18–36; 12:54–57.

3. Als u een kaart van Palestina in de tijd van het Nieuwe Testament (kaart 11 in
de Gids bij de Schriften) tot u beschikking heeft, gebruikt u die tijdens de les.
U kunt eventueel een vergroting maken zodat de klas het beter kan zien.

4. Tip: De tripelcombinatie bevat verschillende leermiddelen, zoals voetnoten,
resumés van hoofdstukken, kaarten, de Gids bij de Schriften en selecties uit de
bijbelvertaling van Joseph Smith. Gebruik deze middelen om uw lessen voor te
bereiden en te geven, en leer uw cursisten hoe ze die middelen bij hun
individuele studie kunnen gebruiken.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vertel het volgende verhaal:

Vele jaren geleden heeft president Spencer W. Kimball met een aantal andere
leiders van de kerk de kleine kathedraal in Kopenhagen bezocht waar de
beroemde standbeelden staan van Jezus Christus en de twaalf apostelen.
Ouderling Rex D. Pinegar heeft daarover gezegd: ‘Terwijl we naar die prachtige
kunstwerken stonden te kijken merkten we dat Petrus was afgebeeld met
grote sleutels in zijn hand. (...) Toen we op het punt stonden de kathedraal
te verlaten, stond de Deense toezichthouder (...) bij de deur op ons te
wachten. President Kimball schudde hem de hand [en] bedankte hem dat
hij zo vriendelijk was geweest ons binnen te laten. Toen begon de president
hem uitleg te geven over de kerk die door Jezus Christus gesticht was, en
hoe belangrijk die was voor ons. (...) De president wenkte president Tanner,
ouderling Monson en ouderling Packer naderbij en vervolgde: “Wij zijn de



levende apostelen van de Heer Jezus Christus. Er zijn twaalf apostelen en nog
drie anderen, die het presidium van de kerk vormen. Wij hebben de echte
sleutels, net als Petrus, en we gebruiken ze elke dag. Ze worden voortdurend
gebruikt” (zie De Ster, januari 1977).

Vertel dat deze les zal gaan over de priesterschapssleutels en over de manier
waarop Petrus ze ontving op de berg der verheerlijking.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Kies na gebed teksten, vragen en ander lesmateriaal die het beste tegemoet
komen aan de behoeften van de klas. Bespreek hoe de gekozen teksten op het
dagelijks leven van toepassing zijn. Moedig de klas aan om ervaringen te
vertellen die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Jezus geneest de dochter van een Kananese vrouw en geeft meer dan
vierduizend mensen te eten.

Behandel Matteüs 15:21–39. Laat de door u uitgekozen verzen voorlezen.

• Wat vroeg de vrouw uit Kana aan Jezus? (Zie Matteüs 15:22.) Waarom ging Jezus
niet direct op haar verzoek in? (Zie Matteüs 15:24. Zij behoorde tot een ander volk
dan het huis van Israël. In die tijd werd het evangelie nog niet onder de andere
volken gepredikt.) Waarom genas Jezus de dochter van de vrouw uiteindelijk
toch? (Zie Matteüs 15:28.) Wat kunnen wij van die vrouw leren? (Geantwoord
kan worden dat degenen die de volheid van het evangelie niet hebben toch een
groot geloof kunnen hebben, en dat wij ons geloof niet moeten verliezen als
zegeningen niet zo snel worden gegeven als we zouden willen.)

• De Heiland trok op zijn tocht naar de Zee van Galilea door Dekapolis (Marcus
7:31). Dekapolis lag ten oosten van de Zee van Galilea waar veel niet-Israëlieten
woonden. Hoe toonde de Heer dat Hij begaan was met de mensen daar? (Zie
Matteüs 15:29–31.) Hoe reageerde de menigte? (Zie Matteüs 15:31.) Welke
wonderen in onze tijd hebben u reden gegeven om God te verheerlijken?

• De menigte bleef drie dagen bij Jezus, en toen het tijd werd om te vertrekken,
wilde Jezus ze niet hongerig wegsturen. Welk wonder deed hij voor hen? (Zie
Matteüs 15:32–38.)

Leg uit dat dit wonder verschilde van de spijziging van de vijfduizend die eerder
had plaatsgevonden (Matteüs 14:15–21) in die zin dat veel van deze mensen geen
Israëlieten waren. Ouderling Bruce R. McConkie heeft uitgelegd dat Jezus met de
spijziging van de vijfduizend ‘de grondslag legde voor zijn onvergelijkelijke
toespraak over het brood des levens’ (Johannes 6:22–69; zie les 12). Toen Jezus
later de vierduizend voedde, gaf Hij symbolisch aan dat het levende brood in de
toekomst ook aan de niet-Israëlieten zou worden aangeboden. (Doctrinal New
Testament Commentary, drie delen [1966–1973], deel 1, p. 375.)

2. Aan Petrus worden de sleutels van het koninkrijk beloofd.

Behandel Matteüs 16:13–19.

• Jezus verliet Dekapolis en ging naar Caesarea Filippi, waar Hij zijn discipelen
vroeg: ‘Wie zegt gij, dat Ik ben?’ (Matteüs 16:15.) Hoe luidde het antwoord van
Petrus? (Zie Matteüs 16:16.) Wat was de bron van Petrus’ getuigenis? (Zie Matteüs
16:17.) Wat kunnen wij uit dit verhaal te weten komen over ons getuigenis?
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• Jezus zei tegen Petrus: ‘Op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen’ (Matteüs
16:18). De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat de rots waar Jezus op doelde,
openbaring is (Leringen van de profeet Joseph Smith, verzameld door Joseph
Fielding Smith [1976], p. 248). In welk opzicht is openbaring het fundament
van de kerk van de Heer?

• De Heiland beloofde dat Hij Petrus de ‘sleutels (...) van het Koninkrijk der
hemelen’ zou geven (Matteüs 16:19). Wat zijn die sleutels? Waarom zijn ze
nodig? (Zie LV 128:9–10; 132:46.) Wie draagt ze in deze tijd?

President Joseph F. Smith heeft gezegd:

‘Het priesterschap in het algemeen is het gezag dat de mens is gegeven om
voor God te handelen. Dit gezag wordt verleend aan iedere man die tot een
ambt in het priesterschap is geordend.

‘Maar een vereiste is dat iedere handeling die onder dit gezag wordt verricht,
wordt gedaan op de juiste tijd en plaats, op de juiste wijze, en naar de juiste
orde. De macht om deze werkzaamheden te besturen ligt besloten in de sleutels
van het priesterschap. In hun volheid kunnen de sleutels van het priesterschap
slechts door één persoon tegelijk worden gedragen: de profeet en president van
de Kerk. Hij mag een gedeelte van zijn macht aan een ander persoon
overdragen, en in dat geval draagt die persoon de sleutels van die bepaalde
werkzaamheid’ (Evangelieleer, p. 134).

• Waarom is de overtuiging dat de profeet die sleutels draagt een essentieel
onderdeel van ons getuigenis?

3. Jezus wordt verheerlijkt voor de ogen van Petrus, Jakobus en Johannes.

Behandel Matteüs 17:1–9. Leg uit dat Petrus, Jakobus en Johannes, ongeveer een
week nadat aan Petrus de sleutels van het koninkrijk beloofd waren, getuige waren
van de verheerlijking van de Heiland en belangrijke kennis en sleutels ontvingen.
Dat was een van de belangrijkste gebeurtenissen in het Nieuwe Testament.
Daardoor werd Jezus voorbereid op zijn verzoening en werden de drie apostelen
gesterkt voor de taken die zij weldra als leiders van de kerk zouden vervullen.

• Wat houdt verheerlijking in? (Een tijdelijke verandering in iemands uiterlijk en
aard; een verandering in een meer verheerlijkte toestand. Die wordt tot stand
gebracht door de macht van God. Zie LV 67:11; Mozes 1:11.)

• Wat gebeurde er volgens Matteüs 17:1–5 toen Jezus, Petrus, Jakobus en
Johannes op de berg der verheerlijking waren? (U kunt de antwoorden van
de klas eventueel op het bord zetten.)

a. Het gezicht van Jezus straalde als de zon en zijn kleren werden stralend wit.
b. Mozes en Elia verschenen.
c. ‘Een lichtende wolk [overschaduwde hen]’, en ze hoorden de stem van de

Vader die getuigde van zijn Zoon.

Leg uit dat profeten van onze tijd meer bekend hebben gemaakt over wat er op
de berg der verheerlijking gebeurd is. Behandel de volgende leringen en vat ze,
indien gewenst, samen op het bord:

a. Petrus, Jakobus en Johannes kregen een visioen van de verheerlijking van de
aarde bij de wederkomst van Christus (LV 63:20–21).
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b. Zij werden ‘voor [Christus] verheerlijkt’ (Leringen van de profeet Joseph Smith,
p. 140).

c. Ze werden onderricht omtrent de dood en opstanding van de Heiland (BJS,
Lucas 9:31).

d. Van Jezus, Mozes en Elia ontvingen zij de priesterschapssleutels die ze nodig
zouden hebben om na de dood van de Heiland de kerk te besturen (Leringen
van de profeet Joseph Smith, p. 140; De leer tot zaligmaking, Joseph Fielding
Smith, 3 delen, deel 2, p. 101).

• In 1836 hebben Mozes en Elia weer een bezoek aan de aarde gebracht. Zij
legden toen Joseph Smith en Oliver Cowdery de handen op om dezelfde
sleutels te herstellen die ze aan Petrus, Jakobus en Johannes hadden gegeven.
Welke sleutels heeft Mozes hersteld? (Zie LV 110:11. De sleutels van de
vergadering van Israël.) Welke sleutels heeft Elia hersteld? (Zie LV 110:13–16.
De sleutels van de verzegelbevoegdheid.) Hoe worden die sleutels heden ten
dage gebruikt? (In zendingswerk en tempelwerk, die op aanwijzing van de
president van de kerk voortgang vinden.)

• Ouderling David B. Haight heeft gezegd dat de verheerlijking van Jezus ‘zowel
bedoeld was voor onze geestelijke verlichting als voor degenen die er persoonlijk
getuige van zijn geweest’ (De Ster, oktober 1977, pp. 5–7). Wat kunnen wij van de
verheerlijking leren als we geestelijke kracht nodig hebben?

U kunt eventueel de volgende ideeën van ouderling Haight behandelen. (Zie
De Ster, oktober 1977).

a. Als we geestelijke kracht nodig hebben, behoren wij het voorbeeld van de
Heiland te volgen en vurig te bidden (Lucas 9:28). Met betrekking tot de
verheerlijking heeft ouderling Haight gezegd: ‘Wellicht had Jezus niet alleen
een gevoel van hemelse rust als gevolg van die mogelijkheid tot nauw contact
met zijn Vader, maar in meerdere mate een gevoel dat Hij in het komende uur
zou worden gesteund door bijstand die niet van deze aarde was. (...) Tijdens
zijn gebed tot zijn hemelse Vader werd Hij ver verheven boven de twijfel en de
goddeloosheid van de wereld die Hem verworpen had.’

b. We kunnen er zeker van zijn dat Hij ons zal sterken, net zoals Hij dat bij
Petrus, Jakobus en Johannes gedaan heeft. Ouderling Haight heeft gezegd:
‘hij heeft zijn drie apostelen met Zich meegenomen, in de overtuiging dat
zij, nadat ze zijn heerlijkheid gezien hadden (...) gesterkt zouden worden,
dat hun geloof sterker zou worden om ze voor te bereiden op de
beledigingen en de vernederende gebeurtenissen die zouden volgen.’

c. We kunnen gesterkt worden door het getuigenis van de Heiland (Matteüs
17:5) en door de leerstellingen van het evangelie. Ouderling Haight heeft
gezegd: ‘De drie gekozen apostelen kregen onderricht omtrent de op
handen zijnde dood [van de Heiland] en ook omtrent zijn opstanding,
leringen waardoor ze alle drie zouden worden gesterkt in de veelbewogen
dagen daarna.’

Tot slot Benadruk dat wij, als heiligen der laatste dagen, informatie hebben waardoor we
kunnen begrijpen wat zich op de berg der verheerlijking heeft afgespeeld. Geef
uw getuigenis van het belang van openbaring in de kerk in onze tijd, en de
noodzaak van priesterschapssleutels. Verzeker de klas ervan dat wij, net als Petrus,
door de Heilige Geest kunnen weten dat Jezus de Christus is, de Zoon van de
levende God.

Les 13
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Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

Gebeurtenissen waarbij de Vader getuigd heeft van de Zoon

Er zijn vier gebeurtenissen in de Schriften opgetekend waarbij de Vader zijn Zoon
introduceerde en van Hem getuigde. Eén daarvan wordt in deze les behandeld.
Vraag de cursisten of ze zich de andere drie herinneren.

1. Jezus’ doop (Matteüs 3:13–17)

2. De verheerlijking (Matteüs 17:1–9)

3. Jezus’ verschijning aan de Nephieten (3 Nephi 11:1–7)

4. Het eerste visioen van Joseph Smith (Geschiedenis van Joseph Smith 1:13–17)
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Les

14
Wie is mijn naaste?

Matteüs 18; Lucas 10

Doel De cursisten ertoe brengen zich te verootmoedigen, anderen te vergeven, en
naastenliefde voor elkaar te tonen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs 18:1–6, 10–11, 14. Jezus leert ons dat we ons moeten bekeren en als
een klein kind moeten worden om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.

b. Matteüs 18:15, 21–35. Door de gelijkenis van de ondankbare slaaf legt Jezus
het begrip vergeving uit.

c. Lucas 10:25–37. Door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan legt Jezus
het begrip naastenliefde uit.

2. Aanvullende leesstof: Marcus 9:33–50; Mosiah 3:17–21; 4:16–19, 26.

3. Als de platen De verloren zoon (62467; Evangelieplaten 216) en De tien
melaatsen (62156; Evangelieplaten 218) beschikbaar zijn, kunt u die tijdens
de les gebruiken.

4. Nodig, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, een ouder uit om een praatje in
de klas te houden zoals in de activiteit beschreven wordt.

5. Tip: Vraag af en toe iemand uit de klas (of andere leden van de wijk) om u
met de les te helpen door verslag uit te brengen, een verhaal te vertellen,
getuigenis te geven, of op een andere manier. Geef, wanneer u een opdracht
geeft, duidelijk aan wat u van die persoon verwacht en hoeveel tijd hij of zij
daarvoor heeft.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vraag een ouder van een klein kind (van drie tot vijf jaar) om het kind mee te
brengen naar de les, het voor te stellen en een korte beschrijving te geven van
de voortreffelijke eigenschappen van het kind. Als de ouder dat gedaan heeft,
vraagt u de klas welke kinderlijke eigenschappen Jezus graag in ons zou willen
zien. Zet de antwoorden op het bord.

Leg uit dat in deze les behandeld zal worden hoe belangrijk het is om kinderlijke
eigenschappen te ontwikkelen en om iedereen nederig en vriendelijk tegemoet te
treden.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek, terwijl u de volgende teksten behandelt, hoe wij gehoor kunnen geven
aan de leringen van de Heiland omtrent nederigheid, vergevensgezindheid en
naastenliefde.



1. Jezus leert ons dat we als kleine kinderen moeten worden.

Behandel Matteüs 18:1–6, 10–11, 14.

• Waarom maakten de discipelen zich zorgen over de vraag wie in het koninkrijk
van de Heer de grootste zou zijn? (Matteüs 18:1; Marcus 9:33–34.) Waarom
maken wij soms soortgelijke fouten? Hoe kunnen we ons losmaken van
dergelijke bekommernissen?

• Laat de plaat zien van Christus met de kinderen. Welke raad geeft Jezus aan
degenen die echt groot willen worden in zijn koninkrijk? (Zie Matteüs 18:2–4;
Marcus 9:35.) Waarom is het soms moeilijk om die raad op te volgen? In welk
opzicht kunnen we die raad vergelijken met wat de wereld zegt over hoe we
werkelijk groot kunnen worden?

• Wat betekent het om als kleine kinderen te worden? (Zie Mosiah 3:19. Leg uit
dat kinderen weliswaar niet volmaakt zijn, maar dat ze veel eigenschappen
hebben die wij moeten ontwikkelen om het koninkrijk der hemelen te
beërven. Tot die eigenschappen behoren nederigheid, bescheidenheid en
gewilligheid om te geloven.) Wat heeft u van kinderen geleerd? Hoe kunnen
we nog meer worden zoals een kind en ons nog beter onderwerpen aan de
wil van onze Vader in de hemel?

• Wat betekent ‘één dezer kleinen (...) tot zonde [verleiden]’? (In dit verband
betekent verleiden een misstap laten begaan.) Op welke manieren kunnen
kinderen door mensen verleid worden? (Mogelijke antwoorden zijn: een slecht
voorbeeld geven, op een onvriendelijke manier bekritiseren, verwaarlozen,
mishandelen.) Wat vindt de Heer van dat soort overtredingen? (Zie Matteüs 18:6.)

Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd: ‘Wij horen verontrustende verhalen
over ouders of voogden die zo ver van de Geest van Christus afstaan dat zij
hun kinderen mishandelen. Of dit nu fysieke of verbale mishandeling is, of de
minder zichtbare maar net zo ernstige emotionele mishandeling. Ze zijn een
gruwel, en in Gods ogen een zware overtreding’ (De Ster, juli 1991, p. 77).

• Hoe kunnen we, als we zelf meer op kinderen willen gaan lijken, beter voor
kinderen zorgen? Wat kunnen wij doen om aan Gods wil te voldoen dat ‘[niet]
één dezer kleinen verloren gaat’? (Matteüs 18:14.)

2. Door de gelijkenis van de ondankbare slaaf legt Jezus het begrip
vergeving uit.

Behandel Matteüs 18:15, 21–35.

• Wat heeft de Heer in Matteüs 18:15 gezegd over wat wij behoren te doen als
ons onrecht is aangedaan? Waarom is dat de beste manier om geschillen op
te lossen?

• Hoe reageerde Jezus toen Petrus vroeg hoe vaak hij moest vergeven? (Zie
Matteüs 18:22. Leg uit dat Jezus dat hoge aantal noemde om aan te geven
dat we anderen altijd moeten vergeven.) Waarom is het soms moeilijk om te
vergeven? Welke zegeningen heeft u ontvangen doordat u anderen vergaf of
doordat anderen u vergaven?

• Om nog meer te benadrukken hoe belangrijk het is om anderen te vergeven,
vertelde Jezus de gelijkenis van de ondankbare slaaf (Matteüs 18:23–35). Wie
stellen de koning en de slaven voor? (Zie Matteüs 18:35. De koning is het
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symbool voor onze hemelse Vader, en wij zijn de slaven. Waarom zijn wij
met betrekking tot onze schuld aan de Heer net als de slaaf van de koning?
(Zie Matteüs 18:24–27.) Wat moeten wij doen om kwijtschelding te krijgen
van onze ‘schuld’?

• Wat kunnen wij leren van het voorbeeld van de koning die anderen vergaf?
(Zie Matteüs 18:33.) Welke gevaren schuilen erin als we anderen niet vergeven?
(Zie Matteüs 18:34–35.)

3. Door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan legt Jezus het begrip
naastenliefde uit.

Behandel Lucas 10:25–37. Laat de plaat van de barmhartige Samaritaan zien.

• Hoe reageerde Jezus op de wetgeleerde die vroeg wat hij moest doen om het
eeuwige leven te beërven? (Zie Lucas 10:25–38.) Waarom omvatten de geboden
om God en onze naasten lief te hebben het hele evangelie? Hoe kunnen wij
die geboden beter naleven?

• Hoe reageerde Jezus toen de wetgeleerde vroeg: ‘Wie is mijn naaste?’ (Zie Lucas
10:29–37.) Wat wordt ons in deze gelijkenis duidelijk over wie onze naasten zijn?

President Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘We moeten goed bedenken dat
hoewel wij kiezen wie onze vrienden zijn, God bepaald heeft dat iedereen
onze naaste is. Liefde mag geen grenzen hebben; onze loyaliteiten mogen
niet begrensd zijn’ (De Ster, januari 1987, p. 32).

• Wat deden de priester en de Leviet toen zij de beroofde en gewonde man zagen
liggen? (Zie Lucas 10:31–32.) Op welke manieren hebben mensen in onze tijd
hulp nodig? Kunt u redenen noemen waarom we anderen in nood niet helpen?
(Zie bijvoorbeeld Mosiah 4:16–19.)

• Welke hulp gaf de barmhartige Samaritaan aan de beroofde en gewonde man?
(Zie Lucas 10:33–35.) Welke eigenschappen van een goede naaste had de
Samaritaan? Hoe zijn ‘barmhartige Samaritanen’ u tot zegen geweest? Hoe
kunnen wij een ‘barmhartige Samaritaan’ zijn? (Zie Mosiah 4:26.)

Tot slot Getuig hoe belangrijk het is dat we het voorbeeld van de Heiland volgen door
ons te verootmoedigen, anderen te vergeven en elkaar naastenliefde te betonen.
Spoor de klas aan om die leringen na te leven.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Maria en Marta

Laat Lucas 10:38–42 voorlezen.

• Op welke manier diende Marta de Heer? Wat was ‘het goede deel’ dat Maria
gekozen had? Waarom worden we soms zo ‘in beslag genomen door (...) het
bedienen’ dat we Jezus niet ontvangen zoals dat zou moeten? Wat kunnen we
uit deze verzen opmaken?

Les 14
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2. ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ (Marcus 10:14)

U kunt eventueel, als u bespreekt dat de Heiland ons leert dat we als kleine
kinderen moeten worden, ook het verhaal in Marcus 10:13–16 behandelen
waarin Hij de kinderen zegent.

• Hoe reageerden Jezus’ discipelen toen de kleine kinderen bij Hem gebracht
werden? (Zie Marcus 10:13.) Wat zei Jezus tegen zijn discipelen? (Zie Marcus
14–15.) Wat deed Jezus voor de kinderen? (Zie Marcus 10:16.) Wat kunnen we
uit dit verhaal over Jezus te weten komen? Hoe kunnen we het voorbeeld dat
Hij hier gaf, beter navolgen?

3. Aanvullende bespreking van Matteüs 18

• Behandel Matteüs 18:8–9 en Marcus 9:43–48 (zie ook Matteüs 5:29–30.) Wat
is de betekenis van die verzen? In de Bijbelvertaling van Joseph Smith worden
die verleidende elementen uitgelegd als mensen die ons op een dwaalspoor
brengen. Het is beter om onze banden met mensen te verbreken dan ze toe te
staan dat ze ons tot zonde verleiden. (Zie de Bijbelvertaling van Joseph Smith,
Marcus 9:40–48.)

• In Bijbelvertaling van Joseph Smith, Matteüs 18:11 staat dat Jezus zegt dat
kleine kinderen geen bekering nodig hebben. Waarom is dat zo? (Zie Moroni
8:11–12.) Waarom zijn kleine kinderen ‘levend in Christus’? (Zie Moroni 8:12;
LV 29:46–47.) Wat moeten wij doen om ‘levend in Christus’ te worden? (Zie
Matteüs 18:4; Mosiah 3:19; Moroni 8:10.)

• Lees Matteüs 18:11–14. Hoe kunnen wij de gelijkenis van het verloren schaap
in ons leven toepassen? Op welke manier bent u, of is iemand die u kent,
gezegend door iemand anders die het beginsel van die gelijkenis naleefde?

4. ‘Daarna wees de Here nog [tweeën]zeventig aan’ (Lucas 10:1)

• Behandel Lucas 10:1–24. In welk opzicht zijn de instructies van de Heer aan de
zeventig te vergelijken met de instructies die Hij in Matteüs 10 aan de twaalf gaf?
Welke taken hebben de zeventig in onze tijd? (Zie LV 107:25, 34, 38, 93–97.)

5. De heiligheid van het huwelijk

Leg uit dat in Matteüs 19:1–12 een situatie beschreven wordt waarin de Farizeeën
Jezus probeerden te vangen door Hem te vragen of scheiden wel volgens de wet
was (zie ook Marcus 10:1–12). Scheiding was een veel besproken onderwerp
onder Joodse wetgeleerden en leiders, en de Farizeeën hoopten dat het antwoord
van Jezus ze de mogelijkheid zou geven om de Joden oproerig te maken. Laat
iemand Matteüs 19:3–9 voorlezen.

• Wat antwoordde Jezus op de vraag van de Farizeeën in vers 3? (Zie Matteüs
19:4–6. Hij zei dat scheiden niet door God verordineerd was.) Waarom stond
Mozes scheiding bij de Israëlieten toe? (Zie Matteüs 19:7–8.)

Leg uit dat een man in het oude Israël zijn vrouw om onbelangrijke redenen kon
wegzenden, of van haar kon scheiden. Jezus zei dat scheiden in een volmaakte
wereld, zoals het celestiale koninkrijk, niet bestaat. Omdat de aarde nog niet
volmaakt is, is scheiden wel toegestaan, maar alleen om ernstige redenen. In
Matteüs 19:9 wordt aangegeven dat een man die zijn vrouw om een pietluttige
reden wegzond, in Gods ogen nog steeds getrouwd was en dat hij dus overspel
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pleegde als hij met een andere vrouw trouwde. (Zie Jezus de Christus door James
Talmage, pp. 349–350, 357; zie ook The Mortal Messiah door Bruce R. McConkie,
vier delen, deel 2, pp. 138–139.)

• Welke rol spelen nederigheid, vergevensgezindheid en naastenliefde in een
goed huwelijk? Waarom kan ons streven om als Christus te worden ons
huwelijk en andere relaties ten goede komen?

• Hoe kunnen we mensen die een scheiding hebben doorgemaakt, terzijde
staan?

6. Activiteit voor jongeren

Schrijf vragen over de les op strookjes papier (of laat dat door cursisten doen).
(Als herhalingsactiviteit kunt u uit elk onderdeel van de les actuele vragen
kiezen.) Doe de strookjes in een zakje of doosje. Laat de klas de stoelen in een
kring zetten en leg of zet het zakje of doosje op een stoel in het midden. Laat de
cursisten om de beurt een vraag trekken en die beantwoorden.

Les 14
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15
Ik ben het licht der wereld

Johannes 7–8

Doel Het getuigenis van de klas versterken dat Jezus Christus onze Heiland is en dat we
werkelijke vrijheid kunnen verkrijgen door Hem te volgen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Johannes 7. Jezus woont het Loofhuttenfeest bij en geeft onderricht in de
tempel. Sommige mensen geloven dat Hij de Christus is, terwijl anderen
Hem een bedrieger vinden.

b. Johannes 8:1–11. Een vrouw die op overspel betrapt is, wordt bij Jezus
gebracht. Hij behandelt haar met mededogen.

c. Johannes 8:12–36. Jezus zegt: ‘Ik ben het licht der wereld’. Hij leert de
gelovige Joden dat ze, als ze Hem volgen, bevrijd zullen worden van hun
geestelijke gevangenschap.

2. Tip: Lees uw les altijd minstens een week van tevoren door. Wanneer u de
aangegeven teksten tijdig doorleest, zullen u in die week gedachten en ideeën
voor de les te binnen schieten. Bid bij het overdenken van de les dat de Geest u
zal leiden en heb geloof dat de Heer u zal zegenen. (Zie Onderwijzen — geen
grotere roeping [36123 120], pp. 22–23, 97–99.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Maak het lokaal zo donker mogelijk door het licht uit en alle gordijnen of
jaloezieën dicht te doen. Laat iemand uit de klas Leer en Verbonden 93:1–2
voorlezen. Als de cursist dat gedaan of geprobeerd heeft, stelt u de volgende
vraag:

• Was het moeilijk om die verzen te lezen? Waardoor zou het gemakkelijker
geweest zijn? (Meer licht.)

Doe het licht aan en schuif de gordijnen open. Laat de cursist nogmaals Leer en
Verbonden 93:1–2 voorlezen. Leg uit dat licht in de Schriften gebruikt wordt als
symbool van Jezus Christus. Jezus heeft dit symbool zelf gebruikt toen Hij
onderricht gaf in de tempel. In deze les zullen we bespreken op welke manier
Jezus Christus een licht voor ons is.

Als het niet mogelijk is om het lokaal te verduisteren, kunt u een vuurtoren op
het bord tekenen (of er een plaat van laten zien). Leg uit dat een vuurtoren tot
doel heeft schepen voor gevaar te waarschuwen en ze naar veiligheid te loodsen.
Leg dan uit dat licht een van de symbolen was die Jezus gebruikte om over zijn
zending en zijn relatie met ons te vertellen. In deze les zal worden besproken op
welke manier Jezus een licht is dat ons de weg wijst naar geestelijke veiligheid.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Geef uw getuigenis van Jezus Christus op het moment dat het u tijdens de
bespreking van de volgende teksten passend lijkt. Spoor de cursisten aan om,
als ze zich daartoe gedrongen voelen, ook hun getuigenis van Jezus Christus
te geven.

1. Jezus woont het Loofhuttenfeest bij en geeft onderricht in de tempel.

Behandel Johannes 7. Laat de door u uitgekozen verzen voorlezen. Leg uit dat het
Loofhuttenfeest een jaarlijks Joods feest was dat een half jaar na het paasfeest
gevierd werd. Het duurde acht dagen en men herdacht daarmee welke zegeningen
de Heer de kinderen van Israël gaf tijdens hun tocht door de woestijn. Ook vierden
ze feest vanwege de jaarlijkse oogst en het gaf het einde van het oogstseizoen aan.
De Joden beschouwden het als het grootste en vreugdevolste feest van al hun
feesten. (Zie Leviticus 23:34–43.)

Wijs erop dat Jezus van Galilea naar Jeruzalem reisde om het feest bij de tempel te
vieren (Johannes 7:1–10.)

• Wat zeiden de mensen op het feest over Jezus terwijl ze op Hem wachtten?
(Zie Johannes 7:12.) Waarom waren de mensen verbaasd toen Jezus onderricht
begon te geven? (Zie Johannes 1:14–15.)

• Wat zei Jezus tegen de mensen in de tempel met betrekking tot zijn leringen?
(Zie Johannes 7:16.) Wat moesten de mensen volgens Hem doen om een
getuigenis te krijgen van zijn leringen? (Zie Johannes 7:17.) Hoe kunnen
wij zijn instructies toepassen?

Ouderling John K. Carmack van de Zeventig heeft gezegd: ‘Jezus legde uit:
“Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God
komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek” (Johannes 7:17). Met andere woorden, men
kan erachter komen dat het waar is door het uit te proberen. Hiervoor is wel
het geloof vereist om het uit te proberen, maar een geestelijk bewijs is het
resultaat. De discipel die het probeert, verkrijgt overtuiging, kennis en licht’
(De Ster, januari 1989, p. 22).

Laat cursisten vertellen hoe hun getuigenis van een evangeliebeginsel sterker werd
naarmate zij het naleefden (u kunt eventueel vertellen wat u zelf ervaren heeft).
Wijs erop dat het tegenovergestelde van de belofte in Johannes 7:17 ook opgaat:
als we de evangeliebeginselen niet naleven, zal ons getuigenis zwakker worden.

• Door de manier waarop Jezus onderricht gaf, bleven de mensen verdeeld in
hun mening over Hem. Kunt u redenen noemen waarom mensen geloofden
dat Hij de Christus was? (Zie Johannes 7:31, 37–41.) Kunt u redenen noemen
waarom mensen niet geloofden dat Hij de Christus was? (Zie Johannes 7:27,
41–42, 52.) In welk opzicht wisten de mensen waar Jezus vandaan kwam? (Ze
kenden zijn familie en zijn geboorteplaats.) In welk opzicht wisten ze niet waar
Hij vandaan kwam? (Zie Johannes 7:28–29; 8:14, 19, 23–29. Ze begrepen niet
dat Hij gezonden was door zijn hemelse Vader.)

• Hoe kunnen wij ons getuigenis van de zending van Jezus Christus versterken?

2. Een vrouw die op overspel betrapt is, wordt bij Jezus gebracht.

Behandel Johannes 8:1–11.
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• Waarom brachten de schriftgeleerden en de Farizeeën de overspelige vrouw bij
Jezus? (Zie Johannes 8:4–6. Ze wilden Jezus door een list de vrouw ter dood
laten veroordelen of een uitspraak laten doen die niet in overeenstemming was
met de wet van Mozes.) Wat zei Jezus echter tegen de schriftgeleerden en de
Farizeeën? (Zie Johannes 8:7.) Waarom stenigden ze de vrouw niet? (Zie
Johannes 8:9.)

• Jezus hechtte geen goedkeuring aan de zonde van de vrouw, maar Hij
veroordeelde haar niet als mens (Johannes 8:10–11). Wat kunnen wij leren
van het voorbeeld van de Heiland met betrekking tot de manier waarop wij
moeten reageren op mensen die een ernstige zonde hebben begaan?

Ouderling Marvin J. Ashton heeft uitgelegd: ‘De schriftgeleerden en de Farizeeën
brachten een overspelige vrouw bij Jezus. Het lag niet in hun bedoeling de vrouw
of Jezus hun liefde te betonen, maar om Jezus in verlegenheid te brengen en in
de val te lokken. (...) Jezus zag overspel niet door de vingers; er bestaat geen
twijfel over zijn opvatting over gepast zedelijk gedrag. [Maar] Hij koos voor
liefdevol onderricht — om de schriftgeleerden en de Farizeeën te laten zien dat
de vrouw voor haar bestwil bejegend moest worden en hoe destructief het is om
anderen te bedriegen en in verlegenheid te brengen’ (Conference Report, april
1981, pp. 31–32).

3. Jezus zegt: ‘Ik ben het licht der wereld’.

Behandel Johannes 8:12–36.

• Tijdens het Loofhuttenfeest werd de tempel verlicht door de vlammen van
vier enorme kandelabers. Die vlammen waren door de hele stad te zien. (Zie
Leviticus 23:34–43.) Waarom was dat voor Jezus een passende achtergrond om
aan te kondigen: ‘Ik ben het licht der wereld’? (Johannes 8:12.) Wat betekent
het dat Jezus het licht der wereld is? (Zie Johannes 8:12; Alma 38:9; 3 Nephi
15:9; LV 88:6–13.)

• Naarmate mensen ernaar streven om op Jezus te gaan lijken, worden ook zij
het licht van de wereld, omdat ze zijn licht weerkaatsen (Matteüs 5:14; 3 Nephi
18:24). Hoe kunnen wij anderen het licht laten zien dat Christus aanbiedt?
(Zie Matteüs 5:16; 28:18–20; Filippenzen 2:14–15.)

• Jezus vertelde de mensen in de tempel dat Hij altijd deed wat zijn Vader behaagde
(Johannes 8:29). Hoe kunnen wij ons er beter op toeleggen om te doen wat onze
hemelse Vader behaagt?

• Toen Jezus getuigde van zijn Vader in de hemel ‘geloofden velen in Hem’
(Johannes 8:30). Wat beloofde Jezus die mensen als zij Hem zouden blijven
volgen? (Zie Johannes 8:31–32.) Waarvan bevrijdt de waarheid ons? (Zie
Johannes 8:33–34.) Waarom raken we door het bedrijven van zonde in
slavernij? (Zie Alma 12:11; 34:35.) Op welke manier heeft kennis van de
waarheid u vrijgemaakt?

• Later noemde Jezus Zichzelf ‘de waarheid’ ( Johannes 14:6). Welke invloed
heeft dat op uw begrip van de belofte in Johannes 8:32? Hoe komt het dat
we vrijgemaakt worden als we de Heiland kennen? Hoe kunnen we Hem
leren kennen?
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Tot slot Geef uw getuigenis dat Jezus Christus onze Heiland is en dat alleen Hij ons kan
bevrijden van de slavernij van de zonde. Spoor de cursisten aan om Christus, ‘het
licht der wereld’, te volgen, opdat Hij ze in geestelijke veiligheid mag brengen.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Levend water

Tijdens een van de rituele plechtigheden van het Loofhuttenfeest giet een priester
water uit het bad van Siloam op het altaar. Dat offer werd opgedragen om te
vragen om regen en goede oogsten in het jaar daarop. Toen Jezus op de laatste
dag van het feest onderricht gaf in de tempel, nodigde Hij de mensen uit om
levend water te drinken (Johannes 7:37–38).

• In welke andere situatie heeft Jezus het over levend water gehad? (Zie Johannes
4:5–15.) Wat is ‘levend water’? Hoe kunnen wij daarvan drinken?

2. Jezus Christus is Jehova

Behandel Johannes 8:37–59.

• Waarom zei Jezus tegen de ongelovige Joden dat zij geen kinderen van Abraham
waren? (Zie Johannes 8:39–40. Hoewel zij letterlijk nakomelingen van Abraham
waren, deden zij geen goede werken, wat Abraham wel deed.) Waarom zei Jezus
tegen ze dat ze geen kinderen van God waren? (Zie Johannes 8:41–44.) Hoe
kunnen wij laten zien dat wij kinderen zijn van onze hemelse Vader?

• Waarom waren de Joden ontsteld door wat de Heer over Abraham zei? (Zie
Johannes 8:51–53, 56–57. Ze beseften niet dat Jezus doelde op zijn vermogen om
de geestelijke dood te overwinnen [vers 51] en op zijn voorsterfelijk leven [vers
56–57].) Wat kunnen we aangaande Jezus beter begrijpen door zijn uitspraak:
‘Eer Abraham was, ben Ik’? (Johannes 8:59; zie Exodus 3:13–14.) Jezus is de grote
Jehova, de grote ‘Ik ben’, de God van Abraham, Isaak en Jakob.) Waarom is het
belangrijk om te weten dat Jezus vóór dit sterfelijk leven Jehova was?

Les 15
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Les

16
Ik, die blind was, kan nu zien

Johannes 9–10

Doel De klas meer inzicht en waardering bijbrengen voor Jezus Christus als het licht
van de wereld en de goede herder.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Johannes 9. Jezus bevestigt dat Hij het licht der wereld is, en geneest een
blindgeboren man. Als de man genezen is, getuigt hij tot de Farizeeën en
betoont eerbied aan Jezus.

b. Johannes 10:1–15, 25–28. Jezus vertelt dat Hij de goede herder is en dat Hij
zijn leven inzet voor zijn schapen. De schapen van de Heer zijn degenen die
zijn stem horen en Hem volgen.

2. Als de volgende materialen beschikbaar zijn, kunt u die in de les gebruiken:

a. De plaat Jezus geneest een blinde (62145; Evangelieplaten 213).
b. Segment 3 van ‘Gebruiken in het Nieuwe Testament’, een selectie uit Nieuwe

Testament — videopresentaties (56914 120).

3. Tip: ‘We doen er verstandig aan te vrezen dat onze eigen kwaliteiten
onvoldoende zijn om het geloof van anderen te sterken. Onze kwaliteiten, hoe
groot ook, zijn onvoldoende. Maar die realistische kijk op onze beperkingen
schept de nederigheid die kan leiden tot afhankelijkheid van de Geest en dus
van goddelijke macht’ (Henry B. Eyring, De Ster, januari 1998, pp. 85).

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vraag de klas te bedenken welke lichamelijke kwalen Jezus tijdens zijn bediening
op aarde genezen heeft. Zet de antwoorden op het bord. Wijs er vervolgens op
dat in een gedeelte van deze les besproken zal worden dat Jezus een blinde genas
— een wonder dat Hij vaak verrichtte.

• Waarom was het genezen van blinden zo’n belangrijk wonder in de bediening
van de Heiland? Waarvan zou genezing van de blinden een symbool kunnen
zijn? (De macht die de Heiland heeft om ons van onze geestelijke blindheid te
genezen en geestelijke waarheden te laten ‘zien’ of te begrijpen.)

Leg uit dat de teksten die in deze les bestudeerd zullen worden, erop gericht zijn
dat we de Heiland zullen zien en horen, en dat we de taak hebben ook anderen
daartoe aan te zetten.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen.



1. Jezus geeft een blindgeboren man het gezichtsvermogen.

Behandel Johannes 9. Laat de klas een aantal van de door u uitgekozen verzen
voorlezen. Laat de plaat zien waarop Jezus de blinde geneest.

• Voordat Jezus de blindgeborene genas, verklaarde Hij: ‘Ik ben het licht der
wereld’ (Johannes 9:5). In welk opzicht gaf Jezus licht aan de blinde? (Zie
Johannes 9:6–7, 35–38.)

• De man die blind geweest was, getuigde diverse malen dat Jezus hem genezen had
(Johannes 9:10–11,15, 17, 24–25, 27, 30–33. U kunt die teksten door de cursisten
in hun Schriften laten markeren.) Wat kunnen wij leren van het voorbeeld van
die man? (Een mogelijk antwoord is dat we ons getuigenis moeten geven. Wijs
erop dat de man moedig aan veel mensen zijn getuigenis gaf, zelfs aan degenen
die dat verwierpen en hem bedreigden.)

• Hoe groeide het getuigenis van die man naarmate hij zijn getuigenis gaf?
(Vergelijk de verzen 11, 17, 33, 38.) Is uw getuigenis ook gegroeid naarmate
u uw getuigenis gaf?

• Hoe reageerden de Farizeeën toen zij hoorden welk wonder er gebeurd was?
(Zie Johannes 9:16.) Waarom weigerden zij te erkennen dat Jezus dat wonder
verricht had door de macht van God? (Mogelijke antwoorden zijn: trots,
boosheid omdat Jezus genezingen verrichtte op de sabbat, angst dat ze macht
of populariteit zouden verliezen, enzovoort.) Hoe probeerden de Farizeeën
Jezus te schande te maken? (Zie Johannes 9:16, 18–20, 24, 28–29, 34.) Hoe
ontkennen sommige mensen in onze tijd de macht van God?

• Wat antwoordden de ouders van de blindgeborene toen de Farizeeën ze vragen
stelden over het wonder? (Zie Johannes 9:18–23.) Waarom reageerden de ouders
op die manier? (Zie Johannes 9:22.) In welk opzicht lijken wij soms op de ouders
van die man? Hoe kunnen wij moediger zijn in het geven van ons getuigenis?

• Hoe straften de Farizeeën de man toen die bleef getuigen dat Jezus hem had
genezen? (Zie Johannes 9:34. Leg uit dat uitgeworpen worden betekende dat
men werd geëxcommuniceerd.) Wat deed Jezus toen Hij hoorde dat de man
vanwege zijn getuigenis was uitgeworpen? (Zie Johannes 9:35–37.) Hoe heeft
de Heer u gezegend toen u in tegenspoed toch trouw bleef?

Als u de videopresentatie gebruikt, kunt u nu ‘De synagoge’ tonen.

• In welk opzicht konden de Farizeeën zien, en in welk opzicht waren ze blind?
(Zie Johannes 9:39–41. Ze kenden de wet heel goed, maar ze waren blind voor
het werkelijke doel ervan. Ze weigerden in te zien dat Jezus kwam om de wet te
vervullen.) Wat is het verschil tussen zien met je ogen en geestelijk ‘zien’ of
begrijpen? Kunt u oorzaken noemen van geestelijke blindheid? Wat kunnen
we uit dit verhaal opmaken over de manier waarop we de geestelijke blindheid
kunnen overwinnen?

2. Jezus vertelt dat Hij de goede herder is.

Behandel Johannes 10:1–15, 25–28. In die verzen beschreef Jezus hoe een herder
zijn schapen beschermde en ervoor zorgde. Leg uit dat schapen in de tijd van
Jezus voor de nacht binnen een omheining, de zogeheten schaapskooi, werden
gebracht. Een van de herders bewaakte de toegang als de anderen thuis gingen
slapen. Als een wild dier in de schaapskooi kwam, gaf de herder desnoods zijn
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leven om de schapen te beschermen. ’s Morgens kwamen alle herders terug en
riepen hun schapen. Die herkenden hun stem en volgden hen naar de
weidegrond.

• Wie stelden de schapen voor in het verhaal van Jezus over de herder en zijn
schapen? (Zie Johannes 10:4, 27). Wie is de herder? (Zie Johannes 10:11.) Wat
zijn eigenschappen van een goede herder? (U kunt die eigenschappen op het
bord zetten zoals hieronder wordt aangegeven.)

a. Hij kent zijn schapen, noemt ze bij de naam en leidt ze (Johannes 10:3–4, 14).
b. Hij is de deur van de schapen waardoor ze veilig bij de kudde kunnen

komen en weidegrond kunnen vinden (Johannes 10:7, 9).
c. Hij geeft de schapen ‘leven (...) en overvloed’ (Johannes 10:10).
d. Hij geeft zijn leven voor de schapen (Johannes 10:11, 15).

• Wat is het verschil tussen een herder en een huurling? (Zie Johannes
10:11–14.) In welk opzicht is Jezus een volmaakt voorbeeld van een herder?
(Maak bij de bespreking gebruik van de lijst die u op het bord heeft gezet.
Raadpleeg 2 Nephi 9:41–42 als u bespreekt dat Jezus de deur van de schapen is.
Raadpleeg Johannes 10:17–18 als u bespreekt dat Jezus bereid is zijn leven voor
ons te geven.)

• Hoe herkennen de schapen hun herder? (Zie Johannes 10:3–4.) Hoe kunnen
wij de stem van de Heer horen? (Zie LV 1:37–38; 18:33–36; 97:1.) Waarom
worden we beschermd als we de stem van de goede herder kennen en er
gehoor aan geven?

• Als u de videopresentatie gebruikt, kunt u ‘De herder’ en ‘De schaapskooi’
nu tonen.

• Wie zijn de dieven en de rovers die proberen de schaapskooi binnen te
dringen? (Zie Johannes 10:1. Dat zijn mensen die proberen de volgelingen van
de Heer schade toe te brengen of ze op het verkeerde pad te brengen.) Hoe
weten wij het verschil tussen echte herders en degenen die proberen ons op
het verkeerde pad te brengen? (Zie Johannes 10:10.)

• Welke beloning krijgen de schapen die de goede herder volgen? (Zie Johannes
10:9–10, 28.) Hoe bent u gezegend doordat u de Heiland volgt?

Tot slot Getuig dat Jezus het licht der wereld en de goede herder is. Vertel de klas, als dat
van toepassing is, hoe de Heer uw geestelijke ogen geopend heeft om Hem te
kunnen volgen.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Onze taak als herder

• Waarom zijn ook wij herders voor de schapen van de Heer? Wat kunnen wij
doen om anderen de stem van de Heer te laten horen en die te doen volgen?

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘Iedereen die in de kerk werkzaam
is in een functie waarin hij [of zij] verantwoordelijkheid draagt voor het
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geestelijk of stoffelijk welzijn van kinderen van de Heer is een herder voor die
schapen. De Heer houdt zijn herders verantwoordelijk voor de veiligheid (de
redding) van zijn schapen’ (Mormon Doctrine [1966], p. 710).

2. ‘Nog andere schapen heb Ik’ (Johannes 10:16)

• Op wie doelde Jezus in Johannes 10:16? (Zie 3 Nephi 15:21–24.) Wanneer
hebben die ‘andere schapen’ de stem van de Heiland gehoord? Waarom kan
dit vers een onderzoeker van de kerk een beter begrip geven van het Boek
van Mormon?

Ouderling Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘Voor wie door hun kennis van
de boeken van de Bijbel bekend zijn met het leven en de leringen van de
Meester, zal het interessant zijn om te weten dat er ook een verslag bestaat
van zijn verschijning aan de mensen op het westelijk halfrond — de andere
schapen op wie Hij doelde. Het heet het Boek van Mormon naar de profeet
die de verslagen van de volken in Amerika verzameld en samengevat heeft.
Het Boek van Mormon is nog een getuige voor Christus en bevat zijn
leringen aan de andere kudde in de nieuwe wereld’ (Conference Report,
april 1983, p. 19).

3. Verschillende manieren van zien

Om de klas meer waardering bij te brengen voor de manieren waarop de Heiland
ons de ogen opent, kunt u woordstroken maken van een aantal betekenissen van
het woord zien (hieronder volgen een aantal omschrijvingen). Doe de woordstroken
in een hoed of een doos en laat cursisten om de beurt een woordstrook kiezen en
uitleggen op welke manier de Heiland ons de ogen opent. Dit idee kan vooral in
een les aan jongeren doeltreffend zijn.

vanuit een bepaald gezichtspunt bekijken

de aandacht erop vestigen

ontdekken

als een mogelijkheid beschouwen

je bewust worden

begrijpen

zien met je ogen

Les 16

71



72

Les

17
Wat moet ik doen om 

het eeuwige leven te beërven?
Marcus 10:17–30; 12:41–44; Lucas 12:13–21; 14; 16

Doel De klas doen inzien dat we bereid moeten zijn om de zaken van deze wereld op te
offeren om een plaats in het hemelse koninkrijk te verwerven.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Marcus 10:17–30; 12:41–44. Een rijke jongeling vraagt wat hij moet doen
om eeuwig leven te verwerven, waarop Jezus hem leert dat vertrouwen op
rijkdom iemand uit het koninkrijk van God kan houden. Jezus prijst een
arme weduwe die twee koperstukjes in de offerkist werpt.

b. Lucas 12:13–21. Door de gelijkenis van de dwaze rijke man maakt Jezus de
gevaren van hebzucht duidelijk. Hij dringt er bij zijn volgelingen op aan om
liever naar hemelse dan naar aardse schatten te streven.

c. Lucas 14:15–33. Door de gelijkenis van het grote feestmaal maakt Jezus
duidelijk dat wie Hem volgen bereid moeten zijn om van al het andere af
te zien.

d. Lucas 16:1–12. Door de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester maakt
Jezus zijn volgelingen duidelijk dat ze met hetzelfde enthousiasme als
waarmee ze streven naar wereldse rijkdom, geestelijke rijkdom moeten
nastreven.

2. Aanvullende leesstof: Matteüs 19:16–30; Lucas 18:18–30; 21:1–4; Jakob 2:18–19.

3. Als de plaat van Christus en de rijke jongeling (Evangelieplaten 244) beschikbaar
is, kunt u die tijdens de les gebruiken.

4. Maak, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, een apenval, of teken er een op
het bord (zie de tekening hieronder). Voor een apenval heeft u een doos met
een deksel nodig. Plak het deksel vast, en snijd in een zijde van de doos een
opening die groot genoeg is om er met uw hand doorheen te kunnen, maar
te klein voor uw vuist. Leg een vrucht of een paar noten in de doos.



5. Tip: Nephi heeft gezegd: ‘Ik paste alle Schriften op onszelf toe, opdat zij ons
tot nut en lering zouden strekken’ (1 Nephi 19:23). Bestudeer Onderwijzen —
geen grotere roeping (36123 120), pp. 74, 170–171 en 174–175 om de klas de
Schriften te leren toepassen.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat de val zien die u gemaakt of getekend heeft (zie het onderdeel ‘Voorbereiding’).
Leg uit dat zo’n val gebruikt kan worden om een aap te vangen. Er wordt een kist in
de grond verankerd en iets lekkers (noten of fruit) wordt erin gelegd. Het gat in de
kist is groot genoeg om de lege poot van een aap door te laten, maar te klein voor
zijn poot die het lekkers vasthoudt (u kunt dat eventueel demonstreren). Een aap
ziet het lekkers en steekt zijn poot naar binnen om het te pakken. Hij zal die prijs
niet opofferen voor een grotere — zijn vrijheid. Wijs erop dat wij soms dezelfde
fouten maken als die aap.

Als wij iets aanlokkelijks krijgen, kunnen we wel eens niet de bereidheid hebben het
op te geven, zelfs niet als we, als we het houden, iets beters kunnen mislopen. Deze
les gaat over een aantal zaken die we misschien moeten opofferen om de grootste
zegen te ontvangen: eeuwig leven bij onze hemelse Vader en Jezus Christus.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Breng, tijdens het bespreken van de volgende teksten, de klas tot het inzicht dat
van ons allemaal gevraagd kan worden zaken op te offeren voor het koninkrijk
van God. We behoren bereid te zijn alles te offeren wat God van ons vraagt.

1. Vertrouwen stellen op rijkdommen kan je verwijderd houden van het
koninkrijk van God.

Behandel Marcus 10:17–30; 12:41–44. Laat de plaat zien van Christus en de rijke
jongeling.

• Wat zei Jezus tegen de rijke jongeling die vroeg hoe hij het eeuwige leven kon
verkrijgen? (Zie Marcus 10:17–21.) Waarom werd de jongeling zo bedroefd
door die aanwijzingen? (Zie Marcus 10:22.) Waarom vroeg de Heer van hem
om al zijn bezittingen op te geven? In welk opzicht kunnen we de
aanwijzingen die de Heer aan de rijke jongeling gaf, op onszelf toepassen?

President Joseph F. Smith heeft gezegd: ‘De moeilijkheid met de rijke jongeling
[was dat] hij veel [bezat] en liever op zijn rijkdommen [vertrouwde] dan alles te
verlaten en Christus te volgen. (...) Niemand [kan] de gave van het eeuwige
leven ontvangen, tenzij hij bereid is hiervoor alle aardse dingen op te offeren’
(Evangelieleer, p. 258).

• Wat maakte Jezus duidelijk over het verband tussen rijkdom en het koninkrijk
van God binnengaan? (Zie Marcus 10:23–25.) Wat is het verschil tussen
rijkdommen bezitten en erop vertrouwen? Hoe kunnen wij een juiste instelling
verwerven ten aanzien van aardse bezittingen? (Zie Mosiah 4:19, 21.)

President Smith heeft ook nog gezegd: ‘God is geen aannemer des persoons. De
rijke mag evengoed de hemel binnengaan als de arme, indien hij zijn hart en
zijn liefde aan de wet van God en het beginsel der waarheid wil onderwerpen;
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indien hij zijn liefde wil richten op God, zijn hart op de waarheid, en zijn ziel
op het bereiken van Gods doeleinden, en niet zijn liefde en hoop op de dingen
der wereld vestigt’ (Evangelieleer, pp. 257, 258).

• Vergelijk de rijke jongeling met de arme weduwe in Marcus 12:41–44. Waartoe
was de weduwe wel bereid en de rijke jongeling niet? (Zie Marcus 12:44. Zij
was bereid om alles wat ze had te geven voor het koninkrijk van God.) Hoe
kunnen wij net zo’n instelling ontwikkelen als die van de arme weduwe?

2. Streef naar hemelse in plaats van naar aardse schatten.

Behandel Lucas 12:13–21.

• Wat zei Jezus tegen de man die zich zorgen maakte over zijn erfenis? (Zie
Lucas 12:13–15.) Wat is hebzucht? (Een sterk verlangen naar rijkdom of naar
bezittingen van iemand anders.) Wat begeren mensen in onze tijd? Waarom
is hebzucht gevaarlijk?

• Hoe kunnen we, in een wereld waar vaak grote waarde gehecht wordt aan
materiële bezittingen, blijven bedenken dat onze waarde niet bepaald wordt
door wat we bezitten? (Zie Lucas 12:15.) Welke zegeningen zijn belangrijker
dan materieel bezit? (Zie voor voorbeelden: Lucas 12:31–34; LV 6:7.)

• Waarmee was de man in de gelijkenis van de dwaze rijke man gezegend? (Zie
Lucas 12:16.) Wat besloot hij met zijn overvloed te doen? (Zie Lucas 12:18.)
Wat werd uit zijn daden duidelijk? (Zie Lucas 12:19–21. Hij had zijn hart op
zijn rijkdommen gezet.) Wat had hij met zijn overvloed kunnen doen als hij
naar hemelse schatten in plaats van naar aardse schatten gestreefd had? (Zie
Mosiah 4:26; LV 52:40.)

• Waarom zetten veel mensen hun hart op wereldse rijkdom, terwijl ze toch
wel weten dat het maar tijdelijk is? Hoe kunnen wij erachter komen of we
ons teveel richten op aardse bezittingen? Hoe kunnen wij edelmoediger zijn
met onze stoffelijke overvloed en andere zegeningen, zoals tijd en talenten?
(U kunt de klas aanmoedigen om na de les zelf, of met gezinsleden, nader
over deze vragen na te denken.)

3. Volgelingen van Christus moeten, om oprechte discipelen te zijn, bereid
zijn om alles prijs te geven.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Lucas 14:15–33.

• In zijn uitleg van de gelijkenis van het grote feestmaal onderrichtte ouderling
James E. Faust dat de genodigden het verbondsvolk, of het huis van Israël
voorstelden. Toen de knecht (Jezus) ze vroeg om naar het feest te komen (het
evangelie te aanvaarden), verzonnen ze uitvluchten en weigerden te komen
(Jezus de Christus, p. 334). Waarom kwamen de Israëlieten niet naar het feest?
Wie zijn ‘de bedelaars en misvormden en blinden en lammen’ die wel op het
feest kwamen? (Lucas 14:21.)

• In welk opzicht slaat de gelijkenis van het grote feestmaal op ons? Wat verzinnen
wij om niet aan de tafel van de Heer te hoeven komen — als we bijvoorbeeld
niet in de Schriften lezen of niet naar de tempel gaan? Hoe kunnen wij laten
zien dat we ingaan op de uitnodiging van de Heer om op het feest te komen?

• Jezus leerde dat zijn discipelen bereid moeten zijn om alles wat Hij van ze
vraagt, op te offeren (Lucas 14:26–33). Welke opofferingen werden van de
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eerste discipelen gevraagd? Welke opofferingen worden van hedendaagse
discipelen gevraagd? Welke opofferingen heeft de Heer van u gevraagd? Hoe
bent u gezegend doordat u zich die opofferingen getroost heeft?

4. Streef enthousiast en energiek naar geestelijke rijkdom.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Lucas 16:1–12. Om de klas de gelijkenis
van de onrechtvaardige rentmeester te laten begrijpen, kunt u de volgende
informatie doorgeven:

Ouderling James E. Talmage heeft uitgelegd dat de Heer die gelijkenis gebruikte
om ‘de tegenstelling aan te tonen tussen de zorg, de bedachtzaamheid en de
toewijding door mensen aan de dag gelegd die op geld maken uit waren en de
halfslachtige manier van velen, die zogenaamd streven naar geestelijke rijkdom.’
De Heer suggereerde niet dat we de slechte praktijken van de onrechtvaardige
knecht moeten nastreven, maar dat we naar geestelijke rijkdom moeten streven
met hetzelfde enthousiasme en dezelfde inspanning als waarmee we naar
stoffelijke rijkdom streven.

Ouderling Talmage vervolgde: ‘Wereldse mensen sparen voor de toekomst en
bezondigen zich vaak aan het verlangen veel te vergaren, terwijl de “kinderen
des lichts” of degenen die geestelijke rijkdom boven alle aards bezit stellen,
minder energiek, voorzichtig of verstandig zijn’ (Jezus de Christus, p. 342).

• Laat de cursisten in stilte vergelijken hoeveel tijd, gedachten en energie ze
steken in het vermeerderen van hun geld en bezittingen, met hoeveel tijd,
gedachten en energie ze besteden aan hun streven naar geestelijke schatten.
Hoe kunnen we toegewijder en enthousiaster worden in ons streven naar
geestelijke schatten?

Tot slot Geef uw getuigenis dat we, om het eeuwige leven te verkrijgen, bereid moeten
zijn om de dingen van de wereld weg te doen en de Heer te dienen met heel ons
hart, macht, verstand en sterkte. Spoor de klas aan om dankbaar te zijn voor
aardse zegeningen maar ernaar te streven ze in het juiste perspectief te zien.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Nederigheid

Behandel Lucas 14:7–11.

• Hoe bent u gaan inzien dat wat Jezus zegt in Lucas 14:11, waar is?

2. Echte naastenliefde

• Wat kunnen we uit Lucas 14:12–14 opmaken over hoe we moeten dienen?
(Mogelijke antwoorden zijn dat we niet moeten dienen met de bedoeling
om iets terug te krijgen, en we moeten ons dienstbetoon niet beperken tot
degenen die iets terug zullen geven of ons zelfs maar zullen bedanken.) Wat
moet ons motiveren tot dienstbaarheid?

• Waarom brengt echte naastenliefde ons dichter bij de Heer?

Les 17
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3. De gelijkenis van de rijke man en Lazarus

Laat iemand uit de klas de gelijkenis in Lucas 16:19–31 voorlezen en bespreek die.

• Wat vroeg de rijke man na zijn dood aan vader Abraham voor zijn broeders?
(Zie Lucas 16:27–28.) Hoe reageerde Abraham? (Zie Lucas 16:29–31.) Wat leren
we daaruit omtrent luisteren naar de profeet?

• Wat leren we uit deze gelijkenis omtrent het belang van zorg voor de armen?
(Zie LV 104:18.)

Jongeren kunnen het leuk vinden om deze gelijkenis uit te beelden. Zet
twee cursisten (Abraham en Lazarus) aan de ene kant van een afscheiding,
bijvoorbeeld een rij stoelen (de grote kloof) en een andere cursist (de rijke
man) aan de andere kant. Geef een vierde cursist de rol van verteller. Laat deze
cursisten hun tekst voorlezen uit Lucas 16:19–31, waarbij de verteller alle tekst
voorleest die geen letterlijke uitspraken van de andere personages vormen.
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18
Hij was verloren en is gevonden

Lucas 15; 17

Doel De klas laten begrijpen hoeveel vreugde we voelen als we ons bekeren en anderen
tot bekering brengen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Lucas 15:1–10. Door middel van de gelijkenis van het verloren schaap en
van de verloren penning maakt Jezus duidelijk hoe waardevol zielen zijn.

b. Lucas 15:11–32. Door middel van de gelijkenis van de verloren zoon maakt
Jezus duidelijk dat onze hemelse Vader grote vreugde vindt in het vergeven
van wie zich bekeert. De Heiland leert zijn volgelingen ook dat ze
vergevensgezind moeten zijn.

c. Lucas 17:11–19. Een man die door Jezus van zijn melaatsheid genezen is,
keert terug om Hem te bedanken.

2. Aanvullende leesstof: Matteüs 18:11–14.

3. Als de platen De verloren zoon (62155; Evangelieplaten 220) en De tien
melaatsen (62150; Evangelieplaten 221) beschikbaar zijn, kunt u die tijdens
de les gebruiken.

4. Tip: Jezus stelde vaak vragen om zijn toehoorders aan te moedigen de
beginselen die Hij behandelde, toe te passen (zie Matteüs 16:13–16; Lucas
7:41–42). Bereid na gebed vragen voor waardoor de klas aan de bespreking
zal deelnemen en de behandelde beginselen zal begrijpen en toepassen. (Zie
Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120], pp. 63–70.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vraag de cursisten of ze weleens iets verloren hebben wat belangrijk voor ze was,
en of er ooit een familielid van ze verdwaald is. Stel dan de volgende vragen:

• Wat voelde u toen u dat voorwerp kwijt was of toen die persoon verdwaald
was? Wat voelde u toen dat voorwerp of die persoon gevonden werd?

U kunt de klas ook laten vertellen over ervaringen waarbij ze zelf verdwaald
waren en gevonden werden.

Leg uit dat Jezus vaak geestelijke lessen gaf door ze in verband te brengen met
gewone ervaringen van de mensen. In deze les worden een aantal gelijkenissen
behandeld waarin verteld wordt hoe belangrijk het is om te zoeken naar degenen
die verdwaald zijn en die te vinden.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Zorg bij het bespreken van de volgende teksten dat de klas begrijpt dat onze
hemelse Vader en Jezus Christus van ons houden en willen dat wij allemaal bij
Hen terugkeren.

1. De Heiland maakt duidelijk hoe waardevol zielen zijn.

Behandel Lucas 15:1–10. Leg uit dat Jezus de gelijkenis van het verloren schaap
en die van de verloren penning vertelde nadat de Farizeeën gemopperd hadden:
‘Deze ontvangt zondaars en eet met hen’ (Lucas 15:2).

• In de gelijkenis van het verloren schaap liet de herder negenennegentig schapen
achter om het ene verloren schaap te gaan zoeken (Lucas 15:4). In de gelijkenis
van de verloren penning zocht de vrouw ijverig naar het verloren muntstuk
(Lucas 15:8). Wat kunnen wij leren van de handelingen van de herder en de
vrouw? (Zie LV 18:10–13.)

• In welk opzicht kan iemand ‘verloren’ zijn? Welke taak hebben wij ten opzichte
van degenen die verdwaald zijn? (Zie Lucas 15:4–5, 8; Alma 31:34–35.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Sommige van onze eigen mensen roepen in verdriet, lijden, eenzaamheid en
angst om hulp. Wij hebben een grote en heilige taak om hun de hand te reiken
en ze te helpen, op te richten, te voeden als ze honger hebben, en hun geest te
voeden als ze hongeren naar waarheid en rechtschapenheid.

‘(...) Er zijn mensen die eens een brandend geloof hadden, maar bij wie het
geloof gedoofd is. Velen van hen willen terugkomen, maar weten niet hoe ze
dat moeten doen. Ze hebben een vriendelijke, uitgestoken hand nodig. Met
wat moeite kunnen velen van hen worden teruggebracht voor het feest aan
de dis van de Heer.

‘Broeders en zusters, ik hoop en bid dat ieder van ons (...) zich vast zal
voornemen om mensen op te zoeken die hulp nodig hebben, die zich in
wanhopige en moeilijke omstandigheden bevinden, en hen met de geest van
liefde terug te brengen in de omhelzing van de kerk, waar sterke handen en
liefdevolle harten hen zullen verwarmen, troosten, steunen, en hen op het pad
naar een gelukkig en productief leven zetten’ (De Ster, januari 1997, p. 83).

• Hoe behoren wij te reageren op de terugkeer van iemand die afgedwaald was?
(Laat de klas opzoeken wat daarover staat in Lucas 15:5, 6 en 9. Zie ook de
verzen 7 en 10, en LV 18:15–16.)

2. Jezus vertelt dat onze hemelse Vader vreugde vindt in het vergeven van
wie zich bekeert.

Behandel Lucas 15:11–32. Laat de plaat van de verloren zoon zien.

• Wat deed de jongste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon met zijn
erfdeel? (Zie Lucas 15:13.) Kunt u vertellen op welke manier mensen
tegenwoordig net zulke fouten maken als de verloren zoon?

• Wat gebeurde er met de verloren zoon toen hij zijn hele erfdeel had verkwist?
(Zie Lucas 15:14–16.) In welk opzicht gaat dat ook in onze tijd op?

• Wie trok zich het lot van de verloren zoon in dat verre land aan toen hij hulp
nodig had? (Zie Lucas 15:16.) Wat kunnen wij daarvan leren?
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• Aan wie dacht de zoon toen hij zag dat niemand in het verre land zich iets van
hem aantrok? (Zie Lucas 15:17.) Wat kunnen wij uit de instelling van de zoon
leren omtrent bekering? (Zie Lucas 15:18–19.)

• Wat deed de vader toen hij zijn zoon zag terugkomen? (Zie Lucas 15:20.) Hoe
reageerde de vader op de bekentenis van zijn zoon? (Zie Lucas 15:21–24.)
Waarom is de reactie van de vader hetzelfde als die van de Heer als wij ons
bekeren? (Zie Lucas 15:7; Mosiah 26:30; LV 58:42.)

• In welk opzicht lijken wij op de verloren zoon? (Zie het citaat hieronder.)
Welke hoop kunnen wij putten uit de gelijkenis van de verloren zoon?

Met betrekking tot de gelijkenis van de verloren zoon heeft president Gordon
B. Hinckley gezegd: ‘Ik verzoek u dat verhaal te lezen. Alle ouders zouden het
steeds opnieuw moeten lezen. Het is groot genoeg om elk huishouden, en
voldoende groter om de hele mensheid te omvatten, want zijn wij niet
allemaal verloren zoons en dochters die zich moeten bekeren, deel moeten
hebben aan de genade van onze hemelse Vader en dan zijn voorbeeld moeten
volgen?’ (‘Of You It Is Required to Forgive’, Ensign, juni 1991, p. 5.)

• Waarom was de oudste zoon boos dat zijn vader de verloren zoon op zo’n
manier ontving? (Zie Lucas 15:25–30.) Hoe was de reactie van de vader op de
klacht van de oudste zoon? (Zie Lucas 15:31–32.) Waarom is het soms moeilijk
om een ‘verloren zoon’ die zich bekeerd heeft, te verwelkomen? Wat kunnen wij
leren van de reactie van deze man op zijn teruggekeerde zoon? (Zie Lucas 15:32.)

3. Een man die door Jezus van zijn melaatsheid genezen is, keert terug om
Hem te bedanken.

Behandel Lucas 17:11–19. Laat de plaat van de tien melaatsen zien.

• Toen de Heiland naar Jeruzalem ging, genas Hij tien melaatsen (Lucas 17:11–14).
Hoeveel van die tien melaatsen keerden terug om hun dankbaarheid te uiten?
(Zie Lucas 17:15–16.) Kunt u redenen noemen waarom wij, net als de negen
ondankbare melaatsen, niet altijd uiting geven aan onze dankbaarheid voor de
zegeningen die we ontvangen? Waarom is het belangrijk dat we de Heer laten
weten hoe dankbaar we zijn?

• Hoewel alle tien melaatsen gereinigd waren, werd alleen de man die terugkwam,
behouden (Lucas 17:14, 19). Wat is het verschil tussen genezen worden en
behouden worden? (Zie het citaat hieronder.) Op welke manier worden wij
door onze dankbaarheid en ons geloof behouden?

Bisschop Merrill J. Bateman heeft uitgelegd: ‘Die behoudenis hield in dat de
dankbare melaatse zowel innerlijk als uiterlijk genezen was. Op die dag werden
er negen melaatsen naar het lichaam genezen, maar slechts één had het geloof
om behouden te worden’ (De Ster, juli 1993, p. 13).

Tot slot Getuig dat we grote vreugde voelen als we ons bekeren en tot de Heer terugkeren,
en als we anderen daartoe aanzetten. U kunt vertellen hoe blij u bent met de
gelijkenissen en andere leringen van Jezus die aantonen dat God zijn kinderen
liefheeft en dat Hij wil dat wij van elkaar houden.
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Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. De gelijkenis van de onnutte slaaf

Behandel de gelijkenis van de onnutte slaaf (Lucas 17:5–10).

• Jezus vertelde deze gelijkenis nadat de apostelen Hem hadden verzocht: ‘Geef
ons meer geloof’ (Lucas 17:5). Wat kunnen wij uit deze gelijkenis leren omtrent
de manier waarop wij ons geloof kunnen vergroten? (Een mogelijk antwoord is
dat ons geloof groeit door de Heer ijverig te dienen.)

• Waarom zijn we, ook als we alles doen wat de Heer ons opdraagt, toch nog
onnutte slaven? (Zie Mosiah 2:20–25.) Wat wordt ons nu duidelijk over de
liefde van de Heer voor ons?

2. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard

Behandel de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20:1–16).

• Wat ontving elke arbeider in deze gelijkenis?

Benadruk dat degenen die één uur gewerkt hadden evenveel uitbetaald kregen als
degenen die de hele dag gewerkt hadden. We moeten ons niet druk maken over
wie in de dienst van de Heer het meeste krijgt of het meeste doet. De volmaakte
Rechter van iedereen, die ons hart kent, zal ons genadig oordelen en ons
toekennen ‘wat billijk is’ (Matteüs 20:4, 7).

3. Videopresentaties

Het vierde segment van ‘Gebruiken in het Nieuwe Testament’, een selectie uit
Nieuwe Testament — videopresentaties (56914 120), kan van nut blijken bij uw
uitleg over hoe men in de tijd van het Nieuwe Testament tegen melaatsen
aankeek, en wat een geweldige, ingrijpende zegen het voor de tien melaatsen
was om door Christus te worden genezen.

Dit segment bevat ook informatie over de tijdrekening van de Joden in het
Nieuwe Testament. U kunt dat gedeelte eventueel laten zien als u de gelijkenis
van de arbeiders in de wijngaard bespreekt (zie het tweede aanvullende lesidee),
om de klas een beter inzicht te geven in de heer des huizes die ‘omstreeks het
derde uur’ en eveneens omstreeks het zesde, negende en elfde uur naar buiten
ging (Matteüs 20:3, 5–6).
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19
Uw geloof heeft u behouden

Lucas 18:1–8, 35–43; 19:1–10; Johannes 11

Doel De klas een groter geloof laten ontwikkelen in onze hemelse Vader en
Jezus Christus.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Lucas 18:1–8. Door de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de
weduwe maakt Jezus duidelijk hoe belangrijk het is om te volharden in
gebed.

b. Lucas 18:35–43. Een blinde toont zijn geloof en wordt door Jezus genezen.
c. Lucas 19:1–10. Jezus wordt ontvangen in het huis van Zacheüs.
d. Johannes 11:1–54. Jezus getuigt van zijn goddelijkheid door Lazarus op te

wekken uit de dood.

2. Aanvullende leesstof: Marcus 10:46–52; Lucas 11:5–13.

3. Als de platen Jezus geneest een blinde (62145; Evangelieplaten 213) en Jezus
wekt Lazarus op uit de dood (62148; Evangelieplaten 222) beschikbaar zijn,
kunt u die tijdens de les gebruiken.

4. Tip: President David O. McKay heeft gezegd: ‘U kunt alleen datgene
doeltreffend overbrengen wat uzelf voelt’ (Gospel Ideals [1953], p. 190). Streef
ernaar om door studie, gebed en gehoorzaamheid uw getuigenis te versterken
van de beginselen waarin u onderwijst. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping
[36123 120], pp. 12–19.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Voordat ouderling Hugh B. Brown op zending ging, zei zijn moeder tegen hem:

‘Hugh, herinner je je nog dat je toen je klein was wel eens een boze droom had of
’s nachts bang wakker werd? Je riep dan vanuit je kamer: “Mam, bent u daar?” en
dan gaf ik antwoord en probeerde je te troosten en je angst weg te nemen. Nu je
in de wereld op zending gaat, zullen er momenten zijn dat je bang bent, je zwak
voelt, onbekwaam, alleen, en dat je problemen hebt. Ik wil dat je weet dat je je
hemelse Vader kunt roepen zoals je mij altijd riep, en zeggen: “Vader, bent U
daar? Ik heb uw hulp nodig.” Doe dat in de wetenschap dat Hij er is en dat Hij
klaar staat om je te helpen als jij jouw deel doet en zo leeft dat je je zegeningen
waardig bent. Ik wil je verzekeren dat Hij er is en voor jouw bestwil je gebeden zal
verhoren en aan je behoeften tegemoet zal komen’ (verteld door Marvin J.
Ashton in ‘Know He Is There’, Ensign, februari 1994, p. 50).

Leg uit dat we in deze les verhalen uit de Schriften zullen bestuderen die ons
geloof in het feit dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons kennen en van
ons houden, zullen doen groeien.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Kies na gebed teksten, vragen en ander lesmateriaal die het beste tegemoet
komen aan de behoeften van de klas. Bespreek hoe de gekozen teksten op
het dagelijks leven van toepassing zijn. Moedig de klas aan om ervaringen
te vertellen die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Jezus vertelt de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe.

Behandel Lucas 18:1–8. Leg uit dat Jezus die gelijkenis vertelde aan een groep
Farizeeën.

• Waarom vertelde Jezus volgens de tekst in Lucas 18:1 de gelijkenis van de
onrechtvaardige rechter en de weduwe? Op welke manier wordt ons in die
gelijkenis duidelijk gemaakt dat we ‘altijd moeten bidden en niet verslappen’?
(Zie Lucas 18:1–8.)

Ouderling James E. Talmage heeft uitgelegd: ‘Jezus bedoelde niet, dat zoals de
boze rechter tenslotte aan de smeekbeden gehoor gaf, God ook zo zou doen,
maar Hij wees erop, dat als zulk een wezen als deze rechter, die “God niet
vreesde, en geen mens ontzag”, zelfs de bede van de weduwe eindelijk hoorde
en verhoorde, niemand eraan behoefde te twijfelen dat God, de Rechtvaardige
en Barmhartige, zal horen en verhoren’ (Jezus de Christus, p. 322).

• Wat houdt volharden in gebed in? (Zie Lucas 18:7; Alma 34:27.) Welke
zegeningen kunnen we ontvangen als we volharden in gebed? (Zie Lucas
18:7–8; 2 Nephi 32:9; LV 90:24.)

• Waarom is volharding in gebed een daad van geloof? Wat behoren wij te doen
als we volhard hebben in gebed en het gevoel hebben dat we geen antwoord
hebben gekregen?

Ouderling Richard G. Scott heeft gezegd:

‘Het is een vergissing te denken dat elk gebed onmiddellijk beantwoord wordt.
Sommige gebeden vergen behoorlijke inspanningen van onze kant. (...)

‘Als we een probleem uitleggen en [onze hemelse Vader] een oplossing
voorstellen, zal Hij soms ja zeggen, soms nee. Vaak zal Hij geen antwoord
geven, niet omdat Hij niet betrokken is, maar omdat Hij op volmaakte wijze
van ons houdt. Hij wil dat we de waarheden die Hij ons heeft gegeven in
praktijk brengen. Om te kunnen groeien, moeten we ons vermogen om juiste
beslissingen te nemen, kunnen vertrouwen. We moeten datgene doen wat
voor ons gevoel juist is. Mettertijd zal Hij antwoord geven. Hij zal ons niet in
de steek laten’ (De Ster, januari 1990, pp. 28–29).

• Wat is u duidelijk geworden toen u volhard had in gebed?

2. Een blinde toont zijn geloof en wordt door Jezus genezen.

Behandel Lucas 18:35–43. Laat de plaat zien waarop Jezus de blinde geneest.

• Hoe liet de blinde in de buurt van Jericho zien dat hij geloof had in de Heer?
(Zie Lucas 18:38–42.) Waarmee bent u gezegend toen u geloof in Jezus Christus
geoefend had?

• Hoe toonde de man zijn dankbaarheid toen hij zijn gezichtsvermogen kreeg?
(Zie Lucas 18:43; zie ook Marcus 10:52.) Hoe kunnen wij onze dankbaarheid
aan de Heer tonen?
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3. Jezus wordt ontvangen in het huis van Zacheüs.

Behandel Lucas 19:1–10.

• Wie was Zacheüs? (Zie Lucas 19:2. Leg uit dat tollenaars Joden waren die
belasting inden voor de Romeinse regering. De Joden hadden over het
algemeen een hekel aan de tollenaars en beschouwden ze als verraders en
zondaars.)

• Hoe toonde Zacheüs zijn grote verlangen om Jezus te zien? (Zie Lucas 19:3–4.)
Wat zei Jezus tegen Zacheüs toen Hij hem in de boom zag zitten? (Zie Lucas
19:5.) Hoe reageerde Zacheüs op wat Jezus zei? (Zie Lucas 19:6.) Wat kunnen
wij doen om de Heer met vreugde in ons huis te ontvangen?

• Hoe reageerden de mensen toen Jezus bij Zacheüs op bezoek ging? (Zie Lucas
19:7.) In welk opzicht verschilde Jezus’ reactie op Zacheüs met de reactie van
de anderen? (Zie Lucas 19:5.) Wat kunnen wij uit dit verhaal van Jezus’
voorbeeld leren?

• Veel mensen meden Zacheüs omdat hij tollenaar van beroep was (Lucas 19:2,
7). Op welke manier vellen wij een soortgelijk oordeel over anderen? Waarom
is het belangrijk dat we anderen niet uitsluiten of denken dat we beter zijn?
(Zie Alma 5:54–56; 38:13–14.) Hoe kunnen wij onaardige gevoelens jegens
anderen overwinnen?

Ouderling Joe J. Christensen heeft gezegd: ‘Er zijn jongelui die er tegen op
zien om naar school te gaan, of zelfs naar een kerkactiviteit, omdat ze bang
zijn voor hoe ze behandeld worden. Jij hebt het in je om hun leven ten goede
te veranderen. (...) De Heer rekent erop dat jij hen opbouwt en aanmoedigt.
Denk minder aan jezelf en meer aan je vermogen om anderen hulp te bieden,
ook thuis’ (De Ster, januari 1997, p. 37).

4. Jezus wekt Lazarus op uit de dood.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Johannes 11:1–54. Leg uit dat Jezus
kort na zijn bezoek aan Zacheüs, van zijn vriendinnen Maria en Marta de
boodschap ontving dat hun broer Lazarus, ook een dierbare vriend van Jezus,
ziek was (Johannes 11:1–5). Twee dagen later nam Jezus zijn discipelen mee
naar Betanië, de stad in Judea waar Maria, Marta en Lazarus woonden
(Johannes 11:6–7).

• Toen Jezus naar Betanië terugkeerde was Lazarus al vier dagen dood (Johannes
11:17). Wat deed Marta toen ze hoorde dat Jezus onderweg was? (Zie Johannes
11:20.) Welke indruk krijgt u van Marta’s getuigenis van de goddelijke zending
van de Heiland? (Zie Johannes 11:21–27.)

• Wat deed Jezus toen Hij Maria en vele anderen zag huilen? (Zie Johannes
11:33–35.) Welke invloed heeft dit verhaal op uw gevoelens over Jezus?

• Ondanks haar sterke getuigenis leek Marta’s geloof zwak toen Jezus vroeg de
steen van Lazarus’ graf weg te laten halen (Johannes 11:39). Hoe kwam Jezus
haar tegemoet? (Zie Johannes 11:40.) Wat kunnen we hieruit leren omtrent
wat de Heer van ons verwacht?

• Wat kunnen we leren uit Jezus’ gebed voordat hij Lazarus opwekte ten aanzien
van zijn relatie met zijn Vader? (Zie Johannes 11:41–42.) Hoe kunnen we Jezus’
voorbeeld volgen in ons persoonlijk en in ons gezinsgebed?
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Laat de plaat zien waarop Lazarus door Jezus uit de dood wordt opgewekt, en laat
iemand uit de klas Johannes 11:43–44 voorlezen.

• Jezus had al twee mensen uit de dood opgewekt (Marcus 5:22–24, 35–43; Lucas
7:11–17). Welk verschil was er tussen het opwekken van Lazarus en de twee
gelegenheden daarvoor? (De dochter van Jaïrus en de zoon van de weduwe van
Naïn werden kort nadat hun lichaam en geest gescheiden waren uit de dood
opgewekt. Zij waren nog niet in een graf gelegd. Lazarus was al vier dagen
dood, en zijn lichaam was al bijgezet in een graftombe.)

• Waarom was het wonder van de opwekking van Lazarus een getuigenis van de
goddelijke zending van de Heiland? Welk effect had dat wonder op de mensen
die er getuige van waren? (Zie Johannes 11:45–46.) In welke mate wordt door
dit wonder uw geloof in de Heiland versterkt?

Tot slot Leg uit dat de beginselen van de verhalen die u behandeld heeft, ons geloof in
onze hemelse Vader en in Jezus Christus kunnen versterken. Lees, nadat u de
verhalen in het kort heeft samengevat, de volgende uitsprak van ouderling
Thomas S. Monson voor:

‘In de loop van de tijd is het vermogen van de Verlosser om het leven van mensen
te beïnvloeden niet veranderd. Wat Hij tegen de dode Lazarus gezegd heeft, zegt
hij ook tegen u en mij: (...) “Kom naar buiten” (Johannes 11:43). Kom uit de
wanhoop van de twijfel. Kom uit het verdriet van de zonde. Kom uit de dood van
het ongeloof. Kom tot nieuw leven. Kom naar buiten’ (Conference Report, april
1974, p. 72).

Spoor de cursisten aan om te zoeken naar manieren waarop ze hun geloof in hun
hemelse Vader en in Jezus Christus kunnen versterken.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar

Behandel de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:9–14).

• Hoe zou u het gebed van de Farizeeër in deze gelijkenis beschrijven? Hoe zou u
het gebed van de tollenaar beschrijven?

• Wat is de betekenis van ‘Een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden,
doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden’? (Zie Lucas 18:14; Ether 12:27.)
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20
Wee u, huichelaars

Matteüs 21–23; Johannes 12:1–18

Doel Zorgen dat de klas huichelarij onderkent en vermijdt, en zich daardoor meer aan
Jezus Christus toewijdt.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Johannes 12:1–8. Jezus reist naar Betanië, waar Maria zijn voeten zalft. Judas
heeft kritiek op het feit dat Maria dure olie gebruikt.

b. Matteüs 21:1–11. Jezus keert terug naar Jeruzalem voor het paasfeest. Rijdend
op een veulen, het jong van een lastdier, trekt Hij zegevierend de stad binnen.

c. Matteüs 21:23–46. De overpriesters en de oudsten van het volk komen in de
tempel naar Jezus toe en stellen zijn bevoegdheid op de proef. In plaats van
antwoord te geven op hun vragen, vertelt Jezus ze de gelijkenis van de twee
zonen en de gelijkenis van de heer des huizes.

d. Matteüs 22:15–46. De schriftgeleerden en de Farizeeën proberen Jezus in de
val te laten lopen en te verleiden tot een uitspraak waardoor zij Hem verdacht
kunnen maken en kunnen veroordelen.

e. Matteüs 23. Jezus veroordeelt de schriftgeleerden en de Farizeeën om hun
schijnheiligheid.

2. Aanvullende leesstof: Matteüs 26:6–13; Marcus 11–12; 14:3–9; Lucas 11:37–51;
19:29–48; 20; Johannes 12:12–18.

3. Breng, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, een kopje mee waarvan zowel de
buiten- als de binnenkant schoon is, en een kopje dat aan de buitenkant schoon
is, maar vuil aan de binnenkant.

4. Als de plaat De intocht in Jeruzalem (62173; Evangelieplaten 223) beschikbaar
is, kunt u die tijdens de les gebruiken.

5. Tip: Bij uw voorbereiding op de les behoort u meer te doen dan alleen de
aangegeven teksten lezen. Bestudeer elk tekstblok tenminste driemaal. Lees
het de eerste keer om te begrijpen wat erin staat. Bestudeer het daarna nog
zorgvuldiger en zoek de beginselen, leringen en belangrijke gebeurtenissen
die erin staan. Lees het vervolgens nog eens om te bepalen welke gedeelten
het best tegemoetkomen aan de behoeften van de klas en om te bepalen hoe
u die gedeelten gaat behandelen.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Zet de twee kopjes ergens neer (zie ‘Voorbereiding’). Zorg dat de klas alleen de
buitenkant van de kopjes kan zien.

• Uit welk van deze twee kopjes zou u het liefste drinken?



Laat de binnenkant van de kopjes zien.

• Uit welk kopje zou u nu liever drinken? Waarom?

Leg uit dat Jezus de Farizeeën vergeleek met een kopje dat van buiten schoon is,
maar van binnen vuil (Matteüs 23:25–26). De Farizeeën besteedden veel aandacht
aan uiterlijke verordeningen en daden waardoor ze rechtschapen leken, maar in
hun hart maakten ze zich niet zo druk over rechtschapenheid. Daarom noemde
Jezus ze huichelaars. In deze les bespreken we dat de Heiland huichelaars
veroordeelde — mensen die proberen rechtschapen over te komen maar niet
proberen een rechtschapen leven te leiden.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek wat er in de volgende teksten staat over het vermijden van
schijnheiligheid. Spoor de cursisten aan om eerder aandacht te besteden
aan het onderkennen en corrigeren van schijnheiligheid in hun eigen leven
dan die bij anderen aan te wijzen.

1. Maria zalft de voeten van Jezus.

Behandel Johannes 12:1–8. Leg uit dat Jezus vijf dagen voor zijn kruisiging een
avond doorbracht met zijn vrienden in Betanië. Daar zalfde Maria, de zuster
van Marta en Lazarus, de voeten van Jezus met nardusmirre, een kostbare
zalfolie (Johannes 12:1–3). Ouderling James E. Talmage heeft uitgelegd
waarom ze dat deed:

‘Het zalven van het hoofd van een gast met gewone olie was een eerbewijs, het
zalven van zijn voeten was een ongebruikelijke en bijzondere onderscheiding,
maar het zalven van hoofd en voeten met nardus, en in zulk een overvloed, was
een daad van eerbiedige hulde zoals zelfs koningen zelden te beurt valt. Maria gaf
door haar daad uitdrukking aan haar verering; het was de spontane opwelling
van een hart dat van aanbidding en genegenheid overvloeide’ (Jezus de Christus,
pp. 376–377).

• Maria zalfde de voeten van de Heer om Hem haar liefde te tonen. Hoe tonen
wij onze liefde voor de Heer?

• Maria’s handelingen werden door Judas bekritiseerd. Wat had er volgens hem
met de zalfolie gedaan moeten worden? (Zie Johannes 12:4–5.) Waarom was
Judas een huichelaar? (Zie Johannes 12:6. Als u de aandachtsactiviteit niet
gebruikt heeft, maak dan gebruik van de informatie in de activiteit om uit te
leggen wat een huichelaar is. Wijs erop dat later in de les besproken zal worden
wat de Heiland van huichelaars vindt.)

2. Jezus trekt zegevierend Jeruzalem binnen.

Behandel Matteüs 21:1–11. Laat de plaat zien van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Leg
uit dat veel mensen kwamen kijken toen Jezus voor het paasfeest naar Jeruzalem
terugkeerde omdat ze gehoord hadden dat Hij Lazarus uit de dood had opgewekt
(Johannes 12:17–18). Toen Jezus de stad naderde, werd hij verwelkomd door een
grote menigte mensen die hun kleden op de weg uitspreidden en Hem begroetten
met palmtakken, een eer die gewoonlijk was voorbehouden aan koningen en
overwinnaars. Op die manier ging een profetie van Zacharia (Zacharia 9:9) in
vervulling en het was nog een bewijs dat Jezus de beloofde Messias was.
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• Wat maakt indruk op u in het verhaal over Jezus die nederig maar toch
zegevierend Jeruzalem binnenkomt? Hoe zou u zich gevoeld hebben als
u daar op die dag geweest zou zijn?

• De mensen die Jezus met palmtakken begroetten, erkenden Hem als profeet en
koning (Matteüs 21:9, 11; Lucas 19:38), maar anderen begrepen zijn zending
verkeerd of verwierpen Hem. Op welke manieren begrijpen mensen in onze
tijd de Heiland verkeerd of verwerpen ze Hem? Hoe kunnen wij Hem meer
volkomen accepteren en in ons leven verwelkomen?

3. Jezus vertelt de gelijkenis van de twee zonen en de gelijkenis van de heer
des huizes.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Matteüs 21:23–46.

• Waarom bleek de tweede zoon in de gelijkenis van de twee zonen gehoorzamer
te zijn dan de eerste zoon? (Zie Matteüs 21:28–30.) Hoe maakte Jezus deze
gelijkenis van toepassing op zijn toehoorders? (Zie Matteüs 21:31–32.) In welk
opzicht leken de tollenaars en de hoeren op de tweede zoon? (Aanvankelijk
verwierpen zij Gods geboden, maar toen Johannes tot ze predikte, aanvaardden
ze Christus en bekeerden ze zich van hun zonden.) In welk opzicht leken de
overpriesters en de oudsten van het volk op de eerste zoon? (Zij beweerden dat ze
God volgden, maar ze verwierpen de leringen van Johannes en verwierpen Jezus
zelfs nadat ze Hem gezien hadden.) Waarom was de eerste zoon een huichelaar?

• Welke beloften hebben wij de Heer gedaan? (U kunt bespreken welke beloften
we bij onze doop hebben gedaan, bij het avondmaal en bij het ontvangen van
het priesterschap.) Waarom lijken we soms op de eerste zoon? Hoe kunnen wij
ons beter toewijden aan de Heer? Hoe kunnen we elkaar sterken in de beloften
die we de Heer gedaan hebben?

• Wie wordt in de gelijkenis van de heer des huizes (Matteüs 21:33–41) bedoeld
met de heer des huizes of de heer van de wijngaard? (Onze Vader in de hemel.)
En wie stellen de pachters voor? (De Joodse godsdienstige leiders in de tijd van
Jezus.) En de slaven? (De profeten.) En wie is de zoon die door de pachters
vermoord wordt? (Jezus Christus.)

• In welk opzicht leken de Joodse godsdienstige leiders op de pachters? Wat
erkenden de overpriesters en de oudsten van het volk dat er bij de komst van
de heer van de wijngaard met de pachters zou gebeuren? (Zie Matteüs 21:41.)

• Wie was ‘de steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden’? (Matteüs 21:42;
Handelingen 4:10–12.) Wie waren de bouwlieden? Wat zou er volgens Jezus
gebeuren met de bouwlieden die de hoeksteen afkeurden? (Zie Matteüs
21:43–44.) Hoe zouden Jezus’ woorden in vers 43 op ons van toepassing
kunnen zijn?

• Hoe reageerden de overpriesters en de Farizeeën toen ze beseften dat Jezus het
in deze gelijkenissen over hen had? (Zie Matteüs 21:45–46.) Hoe kunnen we
trots of verontwaardiging overwinnen die we kunnen voelen als we tot
bekering worden geroepen?

4. De schriftgeleerden en de Farizeeën proberen Jezus in de val te laten lopen.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Matteüs 22:15–46. Leg uit dat in deze
verzen driemaal staat opgetekend dat de Farizeeën en de Sadduceeën probeerden
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Jezus in de val te laten lopen door Hem iets te laten zeggen waardoor zij Hem te
schande konden maken en veroordelen.

• Wat was de eerste poging van de Farizeeën om Hem in de val te laten lopen?
(Zie Matteüs 22:15–17. Leg uit dat zij, als Jezus’ antwoord bevestigend was,
Hem ervan konden beschuldigen dat Hij de gehate Romeinse regering steunde.
Als zijn antwoord ontkennend was, konden ze Hem beschuldigen van opstand
tegen de regering.) Wat doorzag Jezus van zijn ondervragers? (Zie Matteüs
22:18. Wijs erop dat de Heer ons hart en onze gedachten kent. We kunnen
niets voor hem verbergen.) Welk antwoord gaf Jezus? (Zie Matteüs 22:19–21.)
Waarom kan dat antwoord een leidraad voor ons zijn als we trouw willen zijn
aan God en aan aardse regeringen? (Zie geloofsartikel 12.)

• Hoe probeerden de Sadduceeën Jezus in de val te lokken? (Zie Matteüs 22:23–28.)
Waarom was het een huichelachtige vraag van de Sadduceeën? (Zie Matteüs
22:23. Ze deden alsof ze zich zorgen maakten over het huwelijk in de opstanding,
maar ze geloofden niet in de opstanding.) Welk antwoord gaf Jezus? (Zie Matteüs
22:29–30. Leg uit dat in Leer en Verbonden 132:15–16, 19 de leerstelling van Jezus
verduidelijkt wordt. Wie de verbonden van het tempelhuwelijk niet sluit en
nakomt, zal in de hemel ongetrouwd zijn. Voor degenen die de verbonden wel
sluiten en nakomen, zal het huwelijk eeuwig duren.)

• Waaruit bestond de derde poging om Jezus in de val te lokken? (Zie Matteüs
22:34–36.) Welke oplossing bracht het antwoord van Jezus? (Zie Matteüs
22:37–40.) Waarom zijn die twee grote geboden zo belangrijk? Wat kunnen
wij doen om die geboden beter na te leven?

Ouderling Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘Wie bereid is om alles op te geven,
te doen of te lijden om Hem te behagen en te verheerlijken, die houdt van de
Heer met zijn hele hart. Wie bereid is voor Hem zijn leven te geven en wie alle
aardse comfort ontbeert om Hem te verheerlijken, die houdt van God met zijn
hele ziel. Wie alle krachten van zijn lichaam en ziel aanwendt in de dienst van
God, die houdt van God met al zijn kracht. Wie zich er op toelegt om God en
zijn wil te kennen, die in alles God ziet en Hem in alles erkent, die houdt van
God met al zijn verstand’ (Conference Report, april 1965, p. 58).

5. Jezus veroordeelt de zonde van huichelarij.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Matteüs 23.

• De schriftgeleerden en de Farizeeën betaalden tiende, gaven aan de armen,
woonden erediensten bij en gingen regelmatig naar de tempel. Waarom
veroordeelde de Heer ze? (Zie Matteüs 23:5, 14, 23–28. Ze deden dat allemaal
niet uit geloof, maar uit een verlangen om door anderen als rechtschapen te
worden gezien.) Wat was ‘het gewichtigste’ dat ze volgens de Heer hadden
nagelaten? (Zie Matteüs 23:23.) Hoe kunnen we zeker stellen dat wij dat
‘gewichtigste’ niet nalaten?

• Hoe kunnen wij, kerkleden, soms huichelachtig zijn? (Bijvoorbeeld: als we
kerkdiensten bijwonen kunnen we drukker bezig zijn met de vraag of we wel
door anderen gezien worden dan met het aanbidden van God. We kunnen
klagen over taken in de kerk als we niet veel aandacht krijgen voor wat we
doen. We kunnen onze kerkleiders steun toezeggen en vervolgens hun
beslissingen afkraken.)
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• Wat kunnen we doen om huichelarij te vermijden? Laat de klas in stilte
nadenken over de volgende vragen: Betaal ik mijn tiende, geef ik aan de
armen, woon ik vergaderingen bij en help ik anderen voor mijn eigen eer of
voor Gods heerlijkheid? Streef ik er bij alles wat ik doe naar om dichter bij
mijn Vader in de hemel en Jezus Christus te komen?

Tot slot Spoor de cursisten aan om te onderzoeken of ze hypocriet zijn en ernaar te
streven dat uit te bannen. Getuig dat een oprecht verlangen om Jezus Christus
te dienen en te gehoorzamen, aangezet door liefde voor en geloof in Hem, ons
dichter bij Hem zal brengen en onze liefde en ons geloof zal doen toenemen.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Jezus vervloekt een onvruchtbare vijgenboom, een symbool van huichelarij

Behandel Matteüs 21:17–22. Leg uit dat de vijgenboom die Jezus zag toen Hij op
weg was naar Jeruzalem, nog een symbool was van huichelarij.

• Wat deed Jezus toen Hij merkte dat de boom wel veel bladeren, maar geen
vruchten had? (Zie Matteüs 21:19.) Waarom kunnen we de vijgenboom
vergelijken met een huichelaar?

Ouderling James E. Talmage heeft uitgelegd: ‘[De boom] was aan de vloek
onderworpen en tot onderwerp van des Heren bespreking gemaakt omdat
hij, hoewel bladeren dragend, teleurstellend onvruchtbaar was. Wanneer
het redelijk zou zijn de boom zedelijke verantwoordelijkheid toe te kennen,
zouden wij hem een huichelaar noemen; zijn volslagen onvruchtbaarheid
gepaard gaande met zijn overvloedige bladerrijkdom maakte hem tot een
voorbeeld van menselijke huichelarij’ (Jezus de Christus, p. 388).

2. Videopresentatie

In het tweede segment van ‘Gebruiken in het Nieuwe Testament’, een selectie uit
de Nieuwe Testament — videopresentaties (56914 120), wordt het joodse gebruik
van gebedsriemen en gedenkkwasten uitgelegd. As u dat segment niet in les 9
gebruikt heeft, kunt het nu laten zien om de klas duidelijkheid te geven over
Matteüs 23:5 (‘zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot’).
Bespreek dat die onderdelen symbolisch waren voor de huichelarij van de
schriftgeleerden en de Farizeeën.

3. ‘Zij waren gesteld op de eer der mensen’ (Johannes 12:43)

• Johannes heeft geschreven dat veel mensen die in Jezus geloofden niet aan dat
geloof wilden toegeven omdat ‘zij (...) gesteld [waren] op de eer der mensen,
meer dan op de eer van God’ (Johannes 12:42–43). Hoe komt het dat we soms
teveel belang gaan hechten aan ‘de eer der mensen’? Wat zijn de gevolgen van
het streven naar ‘de eer der mensen’? Hoe kunnen wij het verlangen naar de
eer en erkenning van anderen overwinnen? (Zie LV 82:19; 88:67.)
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Wat is het teken van uw komst?

Matteüs naar Joseph Smith (Matteüs 24)

Doel Zorgen dat de cursisten de tekenen die vooraf zullen gaan aan de wederkomst
van de Heiland zullen herkennen en zich op die belangrijke gebeurtenis voor
zullen bereiden.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs naar Joseph Smith 1:1–20 (Matteüs 24:1–5, 9–13, 15–22). Jezus
voorzegt de op handen zijnde verwoesting van Jeruzalem.

b. Matteüs naar Joseph Smith 1:21–55 (Matteüs 24:6–8, 14, 23–51). Jezus
beschrijft de tekenen die aan zijn wederkomst vooraf zullen gaan en vertelt
hoe zijn uitverkorenen zich op zijn wederkomst kunnen voorbereiden.

2. Aanvullende leesstof: Marcus 13; Lucas 21:5–38; Leer en Verbonden 45:15–55.

3. Als de plaat De wederkomst (62562; Evangelieplaten 238) beschikbaar is, kunt u
die bij de les gebruiken.

4. Tip: Voor een roeping om les te geven is niet vereist dat u alles over het
evangelie weet, dus laat u niet uit het veld slaan wanneer een cursist een
vraag stelt waarop u het antwoord niet weet. Verzin geen antwoord, maar geef
gewoon toe dat u het niet weet en beloof dat u zult proberen het op te zoeken.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat de klas uit het raam goed naar de lucht kijken. Als er geen raam in het lokaal
is, vraagt u de klas welk weer het was toen ze bij de kerk aankwamen. Doe dan een
onwaarschijnlijke weersvoorspelling. Als bijvoorbeeld de lucht helder en het buiten
heel warm is, voorspelt u dat het binnen een paar uur zal gaan sneeuwen. Als het
buiten koud en regenachtig is, en het ernaar uitziet dat het nog wel even zal blijven
regenen, voorspelt u dat het binnen vijf minuten warm en droog zal zijn.

Vraag wat de klas van uw voorspelling vindt. Stel, nadat ze gereageerd hebben,
de volgende vragen:

• Welk weer zal het volgens u de komende uren zijn? Waarom kunt u die
voorspelling doen?

• Welke invloed kunnen de tekenen van komende weersomstandigheden hebben
op wat we doen? (Geantwoord kan worden dat we vaak op basis van die tekenen
onze plannen maken. We maken bijvoorbeeld plannen voor activiteiten in de
buitenlucht als het ernaar uitziet dat er goed weer op komst is, of we treffen
voorbereidingen om een zware storm te doorstaan.)

Wijs erop dat we bij de weersverwachting vertrouwen op tekenen om ons voor
te bereiden op wat ons te wachten staat. Als we op de tekenen letten, is de kans



kleiner dat we onvoorbereid verrast worden. Zo kunnen we ons voorbereiden
op de wederkomst van Jezus Christus als we letten op de tekenen van die grote
gebeurtenis. In deze les worden een aantal tekenen behandeld die volgens Jezus
aan zijn wederkomst vooraf zouden gaan. (U kunt er eventueel op wijzen dat in
een voorspelling iets genoemd wordt wat misschien gaat gebeuren, terwijl in een
profetie iets genoemd wordt wat zeker zal gebeuren. Een weersvoorspelling kan
verkeerd blijken, maar de profetieën over de wederkomst zullen allemaal in
vervulling gaan.)

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Zorg er bij de behandeling van de volgende teksten voor dat de klas begrijpt dat
de Heer dingen heeft geopenbaard waardoor we ons op de wederkomst kunnen
voorbereiden. Ondanks de beproevingen van de laatste dagen kunnen we met
vreugde naar die grote gebeurtenis uitzien.

Leg uit dat Matteüs 24 de profetieën van de Heiland bevat over de verwoesting
van Jeruzalem en zijn wederkomst. In de loop van de tijd zijn de verzen in dit
hoofdstuk veranderd en anders gerangschikt, waardoor het soms moeilijk is om te
onderscheiden welke gebeurtenis in welk vers beschreven wordt. Gelukkig heeft
Joseph Smith in zijn geïnspireerde vertaling van de Bijbel de twee profetieën
verduidelijkt en aanvullende informatie teruggebracht. Zijn geïnspireerde vertaling
van Matteüs 24 is te vinden in Matteüs naar Joseph Smith in de Parel van grote
waarde.

Gebruik de tekst in Matteüs naar Joseph Smith bij het behandelen van de
leerstellingen en de beginselen in deze les. Laat de plaat van de wederkomst
gedurende de hele les in het zicht hangen.

1. Jezus voorzegt de op handen zijnde verwoesting van Jeruzalem.

Bespreek Matteüs naar Joseph Smith 1:1–20 (zie ook Matteüs 24:1–5, 9–13, 15–22).
Laat de door u uitgekozen verzen voorlezen.

• Een paar dagen voordat Jezus gekruisigd werd, ging een aantal van zijn
discipelen met Hem de Olijfberg op. Welke twee vragen stelden de discipelen
aan Jezus? (Zie MJS 1:4. Leg uit dat het antwoord van de Heiland op hun
eerste vraag, over de verwoesting van Jeruzalem, in Matteüs naar Joseph
Smith 1:5–20 staat. In MJS 1:21–55 staat het antwoord van de Heiland op
hun tweede vraag, over de wederkomst.)

• Wat profeteerde Jezus over de tempel in Jeruzalem en over de stad zelf? (Zie
MJS 1:2–3, 12.) Welke tekenen zouden volgens de Heiland aan de verwoesting
van Jeruzalem voorafgaan? (Zie MJS 1:5–10.)

• Wat konden Jezus’ volgelingen volgens Hem doen om aan die verwoesting te
ontkomen? (Zie MJS 1:11–15.) Waarom was het zo belangrijk dat ze niet naar
huis teruggingen als ze eenmaal gevlucht waren? (Zie Lucas 9:62; LV 133:14–15.)

Leg uit dat, hoewel veel Joden niet geloofden dat hun geweldige stad en hun
tempel verwoest zouden kunnen worden, de profetieën van de Heer in het jaar 70
in vervulling gingen. Omdat ze geloofden dat de Heiland zou komen en ze in de
strijd zou bijstaan, kwamen de joden in het jaar 66 tegen de Romeinen in opstand.
Vier jaar later hadden de Romeinen de hele stad verwoest. Degenen die naar de
Heiland luisterden en de bergen in vluchtten, werden gespaard. Wie zijn raad niet
opvolgden, werden verstrooid of gedood.
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2. Jezus beschrijft de tekenen die aan zijn wederkomst vooraf zullen gaan.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Matteüs naar Joseph Smith 1:21–55
(zie ook Matteüs 24:6–8, 14, 23–51). Herinner de klas eraan dat de tweede vraag
die de discipelen stelden over de wederkomst van de Heiland ging en over de
daarmee gepaard gaande verwoesting van de goddelozen (wat soms ‘het einde
van de wereld’ genoemd wordt). Zet de tekenen en de beproevingen die aan de
wederkomst vooraf zullen gaan op het bord terwijl u ze behandelt.

• Welk teken van de wederkomst van de Heiland wordt in Matteüs naar Joseph
Smith 1:22 beschreven? Welk bewijs hebben we dat die profetie in vervulling
gaat? Hoe kunnen wij voorkomen dat we door valse profeten worden misleid?
(Zie Matteüs 7:15–20; LV 45:57; 46:7–8.)

• Welk teken van de wederkomst wordt in Matteüs naar Joseph Smith 1:23 en
28 genoemd? Welk bewijs hebben we dat die profetie in vervulling gaat? De
Heer heeft gezegd dat we ‘niet (...) verschrikt’ moeten worden door oorlogen
en geruchten van oorlogen. Hoe kunnen we in zo’n zorgelijke tijd toch
gemoedsrust vinden? (Zie 1 Johannes 4:16–18; LV 6:34–36; 45:34–35; 59:23.)

Ouderling M. Russell Ballard heeft de volgende hoopgevende en bemoedigende
raad gegeven:

‘Hoewel de profetieën ons vertellen dat dit alles zal gebeuren, raken steeds meer
mensen in paniek bij het zien van toenemende, wereldwijde rampspoed. (...)
Toegegeven, wij hebben voldoende redenen om bezorgd te zijn omdat wij geen
pasklare antwoorden hebben voor de ogenschijnlijk onoplosbare problemen die
de mensheid bedreigen. Maar ondanks dit donkere beeld — en het zal nog
verslechteren — mogen wij nooit de hoop opgeven! …

‘(...) De Heer staat aan het roer. Hij kent het einde vanaf het begin. Hij heeft
ons voldoende richtlijnen gegeven om ons veilig door elke crisis te loodsen,
op voorwaarde dat we die richtlijnen volgen. Zijn oogmerken zullen bereikt
worden en de dag zal komen dat wij de eeuwige redenen voor al deze
gebeurtenissen zullen begrijpen. Daarom moeten wij ons in deze tijd hoeden
voor overdreven reacties of extreme voorzorgsmaatregelen. Maar wij moeten
wel de geboden van God blijven onderhouden en de hoop niet opgeven!

‘Waar halen wij dan de hoop vandaan te midden van zoveel beroering en
rampspoed? Onze enige hoop op geestelijke zekerheid in deze beroerde tijden
ligt erin om ons hart en onze gedachten op Jezus Christus te vestigen. (...)
Gewapend met het schild des geloofs en met de zekerheid dat wij, als wij de
geboden Gods naar beste vermogen onderhouden, iedere dag vele uitdagingen
aankunnen en onze grootste zwakheden en angsten kunnen overwinnen’ (De
Ster, januari 1993, pp. 28, 29).

• Welke tekenen van de wederkomst worden in Matteüs naar Joseph Smith 1:27
en 31 beschreven? Op welke manier gaan die profetieën nu in vervulling? (Het
zendingswerk neemt toe en het evangelie wordt op steeds meer plaatsen over
de hele wereld verkondigd en aangenomen.) Wat kunnen wij bijdragen tot de
vervulling van die profetieën?

• Welke tekenen van de wederkomst worden in Matteüs naar Joseph Smith
1:29–30 beschreven? Welk bewijs hebben we dat die profetieën in vervulling
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gaan? Wat hebben profeten in onze tijd ons aangeraden om ons voor te
bereiden op de natuurrampen die aan de wederkomst vooraf zullen gaan?

• Welke tekenen van de wederkomst worden in Matteüs naar Joseph Smith
1:32–33 beschreven?

• De Heer heeft tegen zijn volgelingen in Jeruzalem gezegd dat ze ‘in de heilige
plaats’ moesten staan (MJS 1:12), en soortgelijke raad heeft Hij in onze tijd
gegeven (LV 87:8; 101:22). Kunt u een aantal heilige plaatsen noemen?
Waarom zullen we daar bescherming vinden tegen de problemen van de
laatste dagen?

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Heilige mannen en heilige vrouwen
staan in heilige plaatsen, en tot die heilige plaatsen behoren onze tempels,
onze kerkgebouwen, ons huis en de ringen van Zion, die, zoals de Heer zegt,
“tot toevlucht en ter verdediging (...) tegen de storm, en tegen de toorn,
wanneer deze onvermengd over de ganse aarde zal worden uitgestort (LV
115:6)”‘ (‘Prepare Yourselves for the Great Day of the Lord’, Brigham Young
University 1981 Fireside and Devotional Speeches [1981], p. 68).

• Welk richtsnoer heeft Jezus gegeven om ervoor te zorgen dat we in de laatste
dagen voor zijn wederkomst niet misleid worden? (MJS 1:37.) Hoe kunnen wij
het woord van de Heer in ere houden? Op welke manier heeft u misleiding
kunnen voorkomen door het woord van de Heer in ere te houden?

• Wat heeft Jezus ons in de volgende teksten geleerd omtrent onze voorbereiding
op zijn wederkomst?

a. De gelijkenis van de vijgenboom (MJS 1:38–40).
b. De vergelijking van de wederkomst met de dagen van Noach (de verzen

41–43).
c. De profetie over de twee mensen die op de akker werken, en de twee die

malen in de molen (de verzen 44–46).
d. De gelijkenis van de heer des huizes en de dief (de verzen 47–48).
e. De gelijkenis van de heer en zijn dienstknechten (de verzen 49–54).

• Waarom is het belangrijk dat we voortdurend uitkijken naar de komst van de
Heer en ons erop voorbereiden? Hoe kunnen we ons voorbereiden op onze
ontmoeting met de Heer?

• Wat zal er bij de wederkomst van de Heiland met de rechtvaardigen gebeuren?
(Zie MJS 1:37, 44–45, 50; 1 Tessalonicenzen 4:16–18; LV 88:96–98.)

Tot slot Getuig dat de profetieën in de Schriften over de wederkomst van Jezus Christus
allemaal in vervulling zullen gaan. Benadruk dat we, door de leringen van de
Heiland te bestuderen en de raad van de levende profeten op te volgen, ons
kunnen voorbereiden op onze ontmoeting met Christus. Als we voorbereid
zijn, zal de wederkomst een heerlijke dag voor ons zijn.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.
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Tekenen van de wederkomst in de laatste dagen geopenbaard

Leg uit dat de profeet Joseph Smith een openbaring heeft ontvangen waarin
de profetieën die Jezus aan zijn vroegere discipelen gegeven heeft, herhaald en
verduidelijkt zijn. Die openbaring staat in Leer en Verbonden 45. Laat Leer en
Verbonden 45:15–55 vergelijken met Matteüs naar Joseph Smith.

U kunt er eventueel op wijzen dat de Heer in Leer en Verbonden 45:60–61 Joseph
Smith de opdracht gaf om het Nieuwe Testament te vertalen. Matteüs naar Joseph
Smith is een deel van die geïnspireerde vertaling.
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Beërf het koninkrijk, 
dat u bereid is
Matteüs 25

Doel De cursisten stimuleren om zich op de wederkomst voor te bereiden door een
rechtschapen leven te leiden, hun talenten te ontwikkelen en dienstbaar te zijn.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs 25:1–13. Door de gelijkenis van de tien maagden maakt Jezus
duidelijk dat we ons op zijn wederkomst moeten voorbereiden.

b. Matteüs 25:14–30. Door de gelijkenis van de talenten maakt Jezus duidelijk
dat we de gaven die we van God hebben gekregen, moeten ontwikkelen.

c. Matteüs 25:31–46. Door de gelijkenis van de schapen en de bokken maakt
Jezus duidelijk dat we bereid moeten zijn om anderen te dienen.

2. Breng, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, een glazen kannetje, een flesje olie
of gekleurd water mee, en de plaat van de wederkomst (62562; Evangelieplaten
238), als die beschikbaar is.

3. Zorg voor pen of potlood en papier voor de hele klas.

4. Tip: Gebruik zo nu en dan uitspraken van hedendaagse profeten om klassenge-
sprekken te sturen en te verduidelijken, en om te benadrukken dat de Heer ook
in deze tijd zijn wil blijft openbaren. U kunt die uitspraken vinden in dit lesboek
en in de tijdschriften van de kerk. Gebruik de citaten ter ondersteuning, niet ter
vervanging, van schriftlezing en klassengesprekken.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Zet een glazen kannetje, een flesje olie of gekleurd water en de plaat van de
wederkomst neer.

Leg uit dat het in deze les gaat over drie gelijkenissen die de Heiland vertelde als
antwoord op vragen van zijn apostelen over zijn wederkomst. Vertel dat u het
kannetje en de olie of het gekleurde water zult gebruiken om onze voorbereiding
op de wederkomst te verduidelijken.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen.

1. Jezus vertelt de gelijkenis van de tien maagden.

Behandel Matteüs 25:1–13. Leg uit dat de gelijkenis van de tien maagden gebaseerd
is op Joodse bruiloftsgebruiken. In de tijd van Jezus begeleidden de bruidegom en
zijn vrienden de bruid van haar huis naar het huis van de bruidegom. Onderweg



stonden de vriendinnen van de bruid te wachten om zich bij hen aan te sluiten. Als
ze bij het huis van de bruidegom aankwamen, gingen ze samen naar binnen om
de bruiloft te vieren. Die bruiloften vonden meestal ’s avonds plaats en daarom
hadden degenen die op de bruid en de bruidegom stonden te wachten, kleine
olielampjes bij zich.

• Wie is de bruidegom in de gelijkenis van de tien maagden? (De Heiland.) Wie
zijn de tien maagden? (Leden van de kerk.) Waar is de bruiloft een symbool
van? (De wederkomst.) Waarvan is de olie in de lampen een symbool? (De
voorbereiding op de wederkomst.)

• Wat deden de vijf dwaze maagden? (Zie Matteüs 25:3.) Wat waren de gevolgen
van hun gebrekkige voorbereiding? (Zie Matteüs 25:8–12.) In welk opzicht
maken we soms dezelfde fout als de dwaze maagden?

• Wat deden de vijf wijze maagden? (Zie Matteüs 25:4.) Wat waren de gevolgen
van hun voorbereiding? (Zie Matteüs 25:10.) Wat kunnen wij leren van de
vijf wijze maagden? (Zie LV 45:56–57. Wij moeten ons voorbereiden op de
wederkomst van Jezus Christus.)

• Als we weten dat de olie in de gelijkenis de voorbereiding op de wederkomst
voorstelt, op welke manier kunnen we dan de ‘olie’ in onze ‘lamp’ bijvullen?
(Bepaalde elementen van een rechtschapen leefwijze kunnen genoemd
worden, bijvoorbeeld: geloof oefenen, de ordeningen ontvangen, ons
houden aan onze verbonden, dienstbaar zijn.)

Als u het kannetje met olie of gekleurd water gebruikt (zie de aandachtsac-
tiviteit), legt u uit dat de kan de lampen in de gelijkenis voorstelt. Doe
elke keer als iemand uit de klas een idee oppert over hoe we ons kunnen
voorbereiden, een druppel olie of water in het kannetje. U kunt eventueel
de volgende inzichten van president Spencer W. Kimball voorlezen:

‘In de gelijkenis kan men olie op de markt kopen. In ons leven wordt de olie
van de voorbereiding druppel voor druppel toegevoegd door een rechtschapen
leefwijze. De avondmaalsdienst bijwonen voegt in de loop van de jaren
druppel voor druppel olie toe. Vasten, gezinsgebed, huisonderwijs, lichamelijke
begeerten beheersen, het evangelie verkondigen, de Schriften bestuderen —
elke daad van toewijding en gehoorzaamheid voegt een druppel toe aan onze
voorraad. Vriendelijke daden, vastengaven en tiende, reine gedachten en
daden, een eeuwig huwelijk binnen het verbond — ook die zaken voegen veel
toe aan de olie waarmee we ’s avonds onze lege lamp kunnen vullen’ (Faith
Precedes the Miracle [1972], p. 256).

Laat de klas in stilte nadenken over de volgende vragen:

• ‘Wat heeft u de afgelopen week gedaan om de olie in uw lamp bij te vullen?
Wat gaat u de komende week doen om de olie in uw lamp bij te vullen?

2. Jezus vertelt de gelijkenis van de talenten.

Behandel Matteüs 25:14–30. Leg uit dat een talent in de tijd van het Nieuwe
Testament een bepaalde som geld was.

• Wie was de man in de gelijkenis die naar een ver land gaat? (De Heer.) Wie
waren de dienstknechten? (Wij allemaal.) Wat stellen de talenten voor? (Gaven
van God.)
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• Wat deden de knechten die vijf en twee talenten kregen met het geld? (Zie
Matteüs 25:16–17.) Welke beloning kregen ze allebei? (Zie Matteüs 25:21, 23.)
Wat wordt uit deze gelijkenis duidelijk omtrent de eeuwige beloning waarmee
onze hemelse Vader ons zal zegenen? (Geantwoord kan worden dat mensen
die minder gaven van God lijken te hebben gekregen elke zegen zullen
ontvangen als zij hun gaven ten volle benutten.)

Ouderling James E. Faust heeft het volgende gezegd over wie minder talenten
schijnen te hebben gekregen:

‘Als zij hun talenten gebruiken om het koninkrijk van God op te bouwen en
anderen te dienen, zullen zij de beloften van de Heiland ten volle genieten.
De grote belofte van de Heiland is dat zij “[hun] loon [zullen] ontvangen,
namelijk vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de komende wereld”
(Leer en Verbonden 59:23)’ (De Ster, juli 1994, p. 5).

• Wat deed de dienstknecht die één talent had gekregen met het geld? (Zie
Matteüs 25:24–25.) Wat zei de meester tegen hem? (Zie Matteüs 25:26–30.)
Waarom schieten we soms tekort in het ontwikkelen van de talenten en gaven
die God ons gegeven heeft? Hoe kunnen we de obstakels om die gaven te
ontwikkelen, overwinnen?

• Ouderling Marvin J. Ashton heeft uitgelegd dat ‘wij het recht [hebben] en de
verantwoordelijkheid om onze gaven te aanvaarden en anderen erin te laten
delen’ (De Ster, januari 1988, p. 17). Hoe kunnen we de talenten of gaven die
de Heer ons heeft toevertrouwd, herkennen en aanvaarden? Waarom is het
belangrijk dat we anderen van onze talenten of gaven laten genieten? Welke
zegeningen heeft u gekregen omdat u uw talenten of gaven heeft ontwikkeld
en anderen ervan heeft laten meegenieten? Op welke manier bent u gezegend
doordat anderen hun talenten of gaven voor u hebben aangewend?

• Iedereen heeft minstens één gave van God gekregen (LV 46:11–12), maar
sommige gaven zijn gemakkelijker te herkennen dan andere. Welke gaven zijn
moeilijk te herkennen, maar kunnen gebruikt worden om anderen van dienst
te zijn en God te verheerlijken?

Ouderling Marvin J. Ashton heeft gezegd:

‘Sta mij toe voor de vuist weg een aantal gaven te noemen die niet altijd evident
of opmerkenswaardig zijn, maar die toch zeer belangrijk zijn. Misschien zitten
uw gaven ertussen — gaven die niet zo opvallen, maar die niettemin wezenlijk
en waardevol zijn.

‘Laten wij enkele van deze minder opvallende gaven eens bekijken: de gave om
te vragen; de gave om te luisteren; de gave om de stille, zachte stem te horen
en te benutten; de gave om te kunnen huilen; de gave om twist te vermijden;
de gave om prettig in de omgang te zijn; de gave om ijdele herhalingen te
vermijden; de gave om te zoeken naar wat rechtvaardig is; de gave om niet te
oordelen; de gave om tot God op te zien om leiding; de gave om een discipel te
zijn; de gave om te geven om anderen; de gave om te kunnen overdenken; de
gave om te bidden; de gave om een machtig getuigenis te geven; de gave om
de Heilige Geest te ontvangen’ (De Ster, januari 1988, p. 17).

Geef iedereen in de klas pen of potlood en papier. Laat ze een paar talenten of
gaven van zichzelf opschrijven, plus minstens één ding dat ze de komende weken
zullen doen om ze in dienst van anderen te gebruiken.
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Als u het kannetje en de olie of het gekleurde water gebruikt, kunt u nu nog wat
druppels in het kannetje laten vallen. Leg uit dat we, naarmate wij de talenten of
gaven ontwikkelen die God ons gegeven heeft, de olie in onze lamp bijvullen.

3. Jezus vertelt de gelijkenis van de schapen en de bokken.

Behandel Matteüs 25:31–46.

• Jezus heeft ons geleerd dat hij ons bij zijn wederkomst zal scheiden zoals een
herder de schapen van de bokken scheidt (Matteüs 25:31–32). Wie zijn de
schapen in de gelijkenis van de schapen en de bokken? (Zie Matteüs 25:33–34.)
Wie zijn de bokken? (Zie Matteüs 25:33, 41.)

• Wat geeft deze gelijkenis aan dat we moeten doen om ons op de wederkomst
en de dag van het oordeel voor te bereiden? (Zie Matteüs 25:35–46.)

Ouderling Marion D. Hanks heeft gezegd:

‘Jezus (...) [hield] zijn discipelen de gelijkenis van de schapen en de bokken
[voor], die het laatste oordeel voorstelt. Jezus identificeert daarin duidelijk
diegenen die “het eeuwige leven” zullen beërven en de anderen die “zullen
heengaan naar de eeuwige straf” (Matteüs 25:46). Het belangrijkste onderscheid
was dat zij die samen met Hem het Koninkrijk zouden beërven de gewoonte van
hulpvaardigheid hadden ontwikkeld, met vreugde hadden gegeven en met liefde
hadden gediend — zij hadden gehoor geven aan de noden van de hongerigen,
de dorstigen, de daklozen, de naakten, de zieken en de gevangenen. (...)

‘De Heiland wees er dus duidelijk op dat onzelfzuchtig dienstbetoon een
onontbeerlijk element van christelijk gedrag en van zaligheid is. Helpen, geven
en opofferen zijn even vanzelfsprekend als groeien en ademen, of zouden dat
tenminste moeten zijn’ (De Ster, juli 1992, pp. 8, 9).

Als u het kannetje en de olie of het gekleurde water gebruikt, kunt u nu nog
wat druppels in het kannetje laten vallen. Leg uit dat we door anderen te dienen
onze olielamp bijvullen. We kunnen ook anderen helpen bij het vullen van hun
olielamp. Geef voorbeelden van dienstbetoon die u heeft opgemerkt, en vraag de
klas ook om voorbeelden die zij gezien hebben.

• Hoe kunnen wij anderen door ons dienstbetoon tot zegen zijn? Hoe is uw
dienstbetoon aan anderen uzelf tot zegen geweest? Welk gevoel heeft u voor
degenen die u geholpen heeft? Welk gevoel heeft u voor degenen die u helpen?
Hoe kunnen wij ons beter bewust worden van wat een ander nodig heeft? Hoe
kunnen wij ijveriger worden in ons dienstbetoon?

• Wat bedoelde de Heiland toen Hij zei: ‘In zoverre gij dit aan één van deze mijn
minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan’? (Matteüs 25:40; zie ook
Mosiah 2:17.)

Tot slot Geef uw getuigenis dat wij ons behoren voor te bereiden op de wederkomst van
Jezus Christus. Wij behoren de gaven die God ons gegeven heeft te ontwikkelen, het
voorbeeld van de Heiland te volgen en ons leven toe te wijden aan dienstbetoon.
Benadruk dat we dat allemaal kunnen, ongeacht onze omstandigheden.
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Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Een arme zwerver, moed’ en mat’

Zing of lees met de klas de woorden van de lofzang ‘Een arme zwerver, moed’
en mat’ (lofzang 23). Lees daarna Matteüs 25:40. Vraag de cursisten naar hun
gevoelens over de inhoud van de lofzang en de tekst.

2. Videopresentatie

U kunt eventueel het vijfde segment van ‘Gebruiken in het Nieuwe Testament’
tonen, een selectie uit Nieuwe Testament — videopresentaties (56914 120), om
uitleg te geven van een aantal gebruiken van het bruiloftsfeest in de tijd van
het Nieuwe Testament.
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23
Heb elkander lief, 

gelijk Ik u liefgehad heb
Lucas 22:1–38; Johannes 13–15

Doel De klas inspireren om Jezus’ voorbeeld te volgen door anderen lief te hebben en
te helpen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Lucas 22:7–30. Jezus komt met zijn twaalf apostelen samen voor het
paasfeest. Hij stelt het avondmaal in en leert de apostelen dat ze anderen
behoren te helpen.

b. Johannes 13. Jezus wast de voeten van de apostelen en gebiedt ze elkaar lief
te hebben.

c. Johannes 14:1–15; 15. Jezus vertelt: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het
leven.’ Hij vergelijkt Zichzelf met een wijnstok en zijn discipelen met de
wijnranken. (NB: de verzen in hoofdstuk 14 en 15 waarin over de Trooster
gesproken wordt, zullen in les 24 behandeld worden.)

2. Aanvullende leesstof: Matteüs 26:1–5, 14–35; Marcus 14:1–2, 10–31.

3. Vraag van tevoren, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, een solist of een
groepje volwassenen om aan het begin van de les ‘Houd van elkander’ (lofzang
199) te zingen. Breng, als dat niet mogelijk is, een opname van het lied mee, of
laat het door de hele klas zingen.

4. Als het volgende materiaal beschikbaar is, kunt u dat tijdens de les gebruiken:

a. De platen: Het laatste avondmaal (62174; Evangelieplaten 225) en De
voetwassing (62550; Evangelieplaten 226).

b. Een plantje om uw bespreking van Johannes 15:1–8 te illustreren.

5. Tip: Een lofzang zingen of een jeugdwerklied dat met het onderwerp van de les
te maken heeft, is een goede manier om de Geest in de les uit te nodigen. De
Heer heeft gezegd: ‘Want Mijn ziel schept behagen in het gezang des harten; ja,
het gezang der rechtvaardigen is Mij een gebed, en het zal verhoord worden
met een zegen op hun hoofd’ (LV 25:12; zie ook Kolossenzen 3:16). Lofzangen
en jeugdwerkliedjes zijn ook een goed hulpmiddel om de evangeliebeginselen
aan te leren. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120], pp. 45–46,
165–167.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat de solist of het groepje het lied ‘Houd van elkander’ zingen, of speel de
opname af, of laat de lofzang door de hele klas zingen (zie ‘Voorbereiding’).

Vertel dat de tekst van deze lofzang ontleend is aan Johannes 13:34–35. Laat die
tekst opzoeken en door iemand uit de klas voorlezen. Wijs erop dat Jezus die



woorden sprak tijdens het laatste avondmaal. Deze les zal gaan over dit gebod en
over andere dingen die Jezus tijdens die bijeenkomst met zijn apostelen gezegd
en gedaan heeft.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek tijdens het behandelen van de volgende teksten hoezeer uit de woorden
en daden van de Heiland tijdens het laatste avondmaal bleek hoeveel Hij van zijn
apostelen en van ons hield. Zorg dat de klas begrijpt dat Jezus wil dat we zijn
voorbeeld van liefde en zorg voor anderen volgen.

1. Jezus stelt het avondmaal in

Behandel Lucas 22:7–30. Laat cursisten bepaalde verzen voorlezen. Wijs erop dat
dit paasmaal, dat Jezus een dag vóór zijn kruisiging met zijn apostelen gebruikte,
vaak het laatste avondmaal genoemd wordt. Laat de plaat van het laatste
avondmaal zien.

• Toen Jezus met zijn apostelen voor het paasmaal samenkwam, introduceerde
Hij de verordening van het avondmaal. Wat vertelde Hij de apostelen over het
doel van het avondmaal? (Zie Lucas 22:19–20. Het doel was dat ze Hem en zijn
zoenoffer zouden gedenken.) Hoe wordt u door van het avondmaal te nemen
aan de Heiland herinnerd?

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: ‘Sinds die gebeurtenis in de
bovenzaal, aan de vooravond van Getsemane en Golgota, staan kinderen der
belofte onder een verbond om Christus’ offer op deze nieuwere, hogere, meer
heilige en persoonlijke manier te gedenken. (...) Als gedenken onze eerste taak
is, wat kan er dan in ons hoofd opkomen als die eenvoudige en kostbare
zinnebeelden ons worden aangeboden?’ (De Ster, januari 1996, pp. 61, 62.)

Bespreek mogelijke antwoorden op de vraag van ouderling Holland, en ook
een aantal van de volgende punten die ouderling Holland noemde waardoor
we de Heiland kunnen gedenken (De Ster, januari 1996, pp. 62, 63):

a. Zijn liefde en kracht in de grote hemelse raad.
b. Dat Hij de schepper is van hemel en aarde.
c. Alles wat Hij, als Jehova, in zijn vooraardse leven heeft gedaan.
d. De eenvoudige grootsheid van zijn geboorte.
e. Zijn leringen.
f. Zijn wonderen en genezingen.
g. Dat ‘alle wat goed is, (...) van Christus [komt]’ (Moroni 7:24).
h. Dat Hij slecht behandeld, verworpen en onrechtvaardig bejegend is en dat

verdragen heeft.
i. Dat Hij beneden alles is neergedaald om er bovenuit te stijgen.
j. Dat Hij voor ieder van ons zijn offers gebracht en zijn smarten gedragen heeft.

• Waarom is het belangrijk dat we elke week van het avondmaal nemen? Hoe
kunnen we ons geestelijk voorbereiden voordat we van het avondmaal nemen?

• Tijdens het laatste avondmaal twistten de apostelen opnieuw over de vraag
‘wie van hen als eerste moest gelden’ (Lucas 22:24; zie ook Matteüs 18;1; Lucas
9:46). Op welke manieren willen wij soms graag belangrijker gevonden worden
dan een ander? Hoe kunnen wij weerstand bieden aan die gevoelens?
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• Wat vertelde de Heer over werkelijke grootsheid? (Zie Lucas 22:25–27; zie ook
Matteüs 20:25–28.) Hoe geeft Hij Zelf het voorbeeld van wat Hij ons hierover
vertelt? Hoe kunnen wij zijn voorbeeld volgen?

2. Nadat Hij hun voeten gewassen heeft, gebiedt Jezus de apostelen elkaar lief
te hebben.

Behandel de gekozen verzen uit Johannes 13. Toon de plaat waarop Jezus de
voeten van de apostelen wast. Leg uit dat Jezus, nadat Hij met de apostelen het
laatste avondmaal genuttigd had, de voeten van al zijn apostelen waste (Johannes
13:4–5). Dat was bij aankomst van een gast gewoonlijk de taak van een knecht.
Een reden waarom Jezus dat deed was om zijn apostelen iets duidelijk te maken
over nederigheid en dienstbaarheid.

• Waarom denkt u dat Simon Petrus bezwaar maakte toen Jezus zijn voeten ging
wassen? (Zie Johannes 13:6, 8. Hij vond het niet goed dat de Heer het werk van
een knecht deed.) Hoe reageerde Jezus? (Zie Johannes 13:8.)

• Waarom waste Jezus de voeten van de apostelen? (Zie Johannes 13:12–17. Hij
zei dat ze zijn voorbeeld van dienstbetoon moesten volgen.) Op welke manier
heeft uw hulp aan anderen u geluk gebracht?

• Wat kunnen wij leren van de uitspraken en daden van Jezus over de eigen-
schappen die goede leiders hebben? Hoe kunnen wij zijn voorbeeld volgen als
we een leidinggevende functie bekleden?

• Tijdens het laatste avondmaal heeft Jezus herhaaldelijk tegen zijn discipelen
gezegd dat ze elkaar moesten liefhebben (Johannes 13:34–35, 15:12, 17). Kunt
u specifieke dingen noemen die we kunnen doen om het liefdevolle voorbeeld
van Christus te volgen?

3. Jezus zegt: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’ en: ‘Ik ben de ware
wijnstok.’

Behandel Johannes 14:1–15; 15. Laat de door u uitgekozen verzen voorlezen.

• Waarom maakte Tomas zich zorgen toen Jezus tegen de apostelen zei: ‘En waar
Ik heenga, daarheen weet gij de weg’? (Zie Johannes 14:4–5.) Wat zei Jezus
tegen Tomas? (Zie Johannes 14:6.) Waarom is Jezus de enige weg waarlangs we
tot onze hemelse Vader kunnen komen?

• Jezus leerde zijn discipelen dat ze door dienstbetoon hun liefde voor anderen
konden tonen. Hoe konden zij hun liefde voor Hem tonen? (Zie Johannes
14:15.) Waarom is onze gehoorzaamheid een blijk van onze liefde voor de Heer?

• Bij zijn onderricht aan de apostelen gebruikte Jezus het symbool van een
wijnstok (Johannes 15:1–8). Voor wie wordt achtereenvolgens het symbool
van de wijnstok, de landman en de ranken gebruikt? (Zie Johannes 15:1, 5).

Als u een plant heeft meegebracht, kunt u die nu laten zien.

• Wat gebeurt er met een blad of een tak die van de plant wordt afgesneden? In
welk opzicht lijkt uw relatie tot de Heiland op die van een blad of een tak tot
de rest van de plant?

• Wat doet de landman in de gelijkenis van de Heiland met de ranken van de
wijnstok die geen vrucht dragen? (Zie Johannes 15:2.) Wat doet hij met de
ranken die wel vrucht dragen? Hoe kunnen wij dat op onszelf toepassen?
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• Jezus heeft gezegd: ‘Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht,
want zonder Mij kunt gij niets doen’ (Johannes 15:5). Hoe bent u te weten
gekomen dat dit waar is?

• Wat is volgens Johannes 15:13 een van de grootste uitingen van liefde? Wat
zegt dat ons over de manier waarop de Heiland ons liefheeft?

Tot slot Geef uw getuigenis dat Jezus Christus van ons houdt en dat Hij wil dat we elkaar
liefhebben en elkaar helpen. Motiveer de klas om elke week tijdens het avondmaal
Christus’ verzoening en zijn liefde voor ons te gedenken.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. De naam van Christus op ons nemen

Bij de behandeling van het avondmaal kunt u de volgende vragen bespreken over
de naam van Christus op ons nemen. Een aantal antwoorden zijn ontleend aan
een toespraak van ouderling Dallin H. Oaks tijdens de algemene aprilconferentie
van 1985 (zie De Ster, juli 1985, pp. 74–77).

• Wanneer nemen we de naam van Christus op ons?

a. Als we in zijn kerk gedoopt worden (2 Nephi 31:13; Mosiah 25:23; Moroni
6:3; LV 18:22–25; 20:37).

b. Als we onze doopverbonden hernieuwen door van het avondmaal te nemen
(Moroni 4:3; 5:2; LV 20:77, 79).

c. Als we ons geloof in Hem verkondigen.
d. Als we het gezag om in zijn naam te handelen op ons nemen en dat gezag

gebruiken.
e. Als we deelhebben aan de heilige verordeningen van de tempel.

• Wat beloven we als we de naam van Christus op ons nemen?

a. We geven te kennen dat we bereid zijn het werk van zijn koninkrijk te doen
en dat we besloten hebben Hem tot het einde toe te dienen (LV 20:37;
Moroni 6:3).

b. We beloven Hem met oprechte bedoelingen te volgen, Hem te gehoorzamen
en ons te bekeren van onze zonden (2 Nephi 31:13; Mosiah 5:8).

• Wat belooft Jezus ons als wij zijn naam op ons nemen? (Wij worden zijn zoons
en dochters en dragen zijn naam. Degenen die op de laatste dag met zijn naam
geroepen worden, zullen worden verhoogd; zie Mosiah 5:7–9; 15:12; Alma
5:14; 3 Nephi 27:5–6; LV 76:55, 58, 62).

2. Videopresentatie

Het vijfde segment van ‘Gebruiken in het Nieuwe Testament’, een selectie uit
Nieuwe Testament — videopresentaties (56914 120)] bevat informatie over de
maaltijd gebruiken in de tijd van het Nieuwe Testament. Hierdoor kan de klas
zich een beeld vormen van de situatie tijdens het laatste avondmaal en de
vermelding van de discipel die ‘aan de boezem van Jezus’ lag (Johannes 13:23)
beter begrijpen.
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3. Presentatie door cursisten

Vergelijkingen als ‘Ik ben de ware wijnstok’ zijn voor sommige mensen, vooral
voor jongeren, misschien moeilijk te begrijpen. Laat, voor een persoonlijker
toelichting van de liefde die Jezus Christus voor ons heeft, een of twee cursisten
iets vertellen over een ervaring waarbij ze hebben gevoeld dat ze door de liefde
van de Heiland kracht kregen, zoals een wijnstok kracht geeft aan zijn bladeren
of ranken. Vraag het die cursisten minstens een week van tevoren, en spoor ze
aan om inspiratie van de Heilige Geest te vragen bij het kiezen van een ervaring
die ze tijdens de les kunnen vertellen.
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24
Dit nu is het eeuwige leven

Johannes 16–17

Doel De klas aansporen om ontvankelijk te zijn voor de invloed van de Heilige Geest
en om nader te komen tot onze hemelse Vader en Jezus Christus.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Johannes 16:1–15. Jezus bereidt zijn apostelen voor op de moeilijke tijden
die na zijn kruisiging zullen volgen. Hij onderwijst ze in de zending van
de Heilige Geest en belooft dat ze de gave van de Heilige Geest zullen
ontvangen.

b. Johannes 16:16–33. Jezus voorzegt zijn dood en opstanding en geeft de
apostelen de raad ‘goede moed’ te houden.

c. Johannes 17. Jezus spreekt het grote hogepriesterlijke gebed uit voor zijn
apostelen en allen die in Hem geloven.

2. Aanvullende leesstof: Johannes 14:16–31; 15:18–27; 3 Nephi 19:19–36; Leer en
Verbonden 132:21–24.

3. Breng, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, twee geschenkdozen mee (of teken
er twee op het bord). Maak twee woordstroken die u tijdens de les op de dozen
legt: de ene strook met de woorden Gave van de Heilige Geest, de andere met
Eeuwig leven.

4. Tip: Bid, in aanvulling op uw gebed dat u met de Geest les mag geven, dat de
klas door de Geest mag leren en zijn bevestiging mag ontvangen van de
waarheden die behandeld worden.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Zet twee geschenkdozen neer (of teken er twee op het bord). Geef de cursisten
een paar minuten tijd om te vertellen welke geschenken zij graag zouden krijgen.

Leg uit dat een van de geschenkdozen een van de grootste geschenken voorstelt
die we in dit leven kunnen ontvangen. De andere doos stelt voor wat de Heer ‘de
grootste van alle gaven’ (LV 14:7) genoemd heeft.

Vertel dat de cursisten in deze les zullen ontdekken wat die twee geschenken zijn
en dat ze erachter zullen komen hoe ze die kunnen ontvangen.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek bij de behandeling van de volgende teksten op welke manier de
woorden die de Heiland tot zijn apostelen gesproken heeft, op ons allen van
toepassing zijn. Moedig de klas aan te vertellen over ervaringen die verband
houden met de les.



1. Jezus belooft zijn apostelen dat ze de gave van de Heilige Geest zullen
ontvangen.

Behandel Johannes 16:1–15. Laat de door u uitgekozen verzen voorlezen.

• In de laatste uren van zijn aardse bediening onderrichtte en versterkte Jezus
zijn apostelen. Waarom hadden de apostelen dat op dat moment nodig? (Zie
Johannes 16:1–6; zie ook Johannes 15:18–20.)

• De Heiland zei tegen de apostelen dat Hij ze de Trooster (de Heilige Geest)
zou sturen (Johannes 16:7). Waaruit bestaat de zending van de Heilige Geest?
(Zie Johannes 14:26; 15:26; 16:7–14.) Zet de antwoorden op het bord zoals
hieronder wordt aangegeven:

De Heilige Geest:

a. Troost (Johannes 14:26).
b. Onderwijst (Johannes 14:26).
c. Brengt ons de waarheid in herinnering (Johannes 14:26).
d. Getuigt van de Heiland (Johannes 15:26).
e. Wijst de weg naar alle waarheid (Johannes 16:13).
f. Laat ons de toekomst zien (Johannes 16:13).
g. Verheerlijkt de Heiland (Johannes 16:14).

• De twaalf apostelen zijn tijdens Jezus’ aardse bediening wel getuige geweest
van manifestaties van de Heilige Geest, maar ze ontvingen de gave van de
Heilige Geest pas na zijn dood en opstanding (Johannes 20:22). Wat is het
verschil tussen een manifestatie van de Heilige Geest en de gave van de Heilige
Geest? (Zie het citaat hieronder.) Op welke manier heeft de gave van de Heilige
Geest u geholpen?

Ouderling Dallin H. Oaks heeft uitgelegd:

‘Manifestaties van de Heilige Geest worden gegeven om oprechte zoekers naar
evangeliewaarheid te leiden die hen zal overtuigen om zich te bekeren en zich
te laten dopen. De gave van de Heilige Geest omvat meer. (...) De gave van de
Heilige Geest omvat een recht op voortdurend gezelschap, dat wij “zijn Geest
altijd bij [ons] mogen hebben” (LV 20:77).

‘Een pasgedoopt lid vertelde mij wat zij voelde toen ze die gave ontving. Zij was
een getrouw christenvrouw, die haar hele leven in dienst van andere mensen
had gesteld. Ze kende de Heer en had Hem lief, en ze had de manifestaties van
zijn Geest gevoeld. Toen ze het extra licht van het herstelde evangelie ontving,
liet ze zich dopen en legden de ouderlingen haar de handen op en gaven haar
de gave van de Heilige Geest. Ze vertelde daarover: “Ik voelde de invloed van de
Heilige Geest op mij neerdalen met grotere hevigheid dan ik ooit eerder gevoeld
had. Hij was als een oude vriend die mij in het verleden leiding had gegeven,
maar nu voorgoed bij me kwam wonen”‘ (De Ster, januari 1997, p. 57).

Leg als u de aandachtsactiviteit gebruikt de woordstrook met Gave van de Heilige
Geest op een van de dozen.

• Hoe kunnen we, als we de gave van de Heilige Geest ontvangen hebben, het
voortdurende gezelschap van de Heilige Geest waardig zijn? (Zie Handelingen
5:32; LV 6:14; 20:77, 79; 76:116; 121:45–46.) Hoe herkennen we de invloed van
de Heilige Geest? (Zie Galaten 5:22–23; LV 6:15, 23; 11:13.)
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President Boyd K. Packer heeft uitgelegd: ‘De stem van de Heilige Geest zul
je meer voelen dan horen. Het wordt ook wel de stem van een zachte stilte
genoemd. Hoewel we spreken over “luisteren” naar de influisteringen van
de Geest, zal iemand een geestelijke ingeving eerder omschrijven met
“Ik had het gevoel dat ...”. (...) Openbaring komt tot ons in de vorm van
woorden die we eerder voelen dan horen’ (De Ster, januari 1995, pp. 54, 55).

In een droom kreeg president Brigham Young van Joseph Smith de instructie
dat hij de heiligen moest leren dat ‘de Geest van de Heer (...) hun vrede en
vreugde in hun ziel zal geven; Hij zal kwaadwilligheid, haat, twist en al het
kwade uit hun hart wegnemen; en hun verlangen zal uitsluitend gericht zijn
op goeddoen, gerechtigheid voortbrengen en Gods koninkrijk opbouwen’
(Manuscript History of Brigham Young, 1846–1847, samengesteld door Elden J.
Watson [1971], p. 529).

2. Jezus voorzegt zijn dood en opstanding.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Johannes 16:16–33.

• Nadat Jezus de apostelen onderricht had in de Heilige Geest, vertelde Hij ze dat
Hij spoedig zou sterven en opgewekt zou worden (Johannes 16:16–20). Toen
zei Hij: ‘Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt’ (Johannes
16:33). Wat betekent het om vrede in Hem te hebben? Wat kunnen wij leren
uit wat Jezus in Johannes 16 onderrichtte waardoor we vrede in Hem kunnen
hebben? (Zie ook Filippenzen 4:7–9; LV 59:23.)

• Jezus heeft tegen zijn apostelen gezegd: ‘In de wereld lijdt gij verdrukking,
maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33).
Waarom kan de wetenschap dat Jezus de wereld overwonnen heeft, ons helpen
goede moed te houden als we met beproevingen te maken krijgen? Waarom is
het belangrijk om goedsmoeds te zijn?

3. Jezus spreekt het grote hogepriesterlijke gebed uit.

Behandel Johannes 17 waarin het gebed staat dat Jezus uitsprak vlak voor zijn
lijden in de hof van Getsemane en aan het kruis. Dat gebed wordt vaak het grote
hogepriesterlijke gebed genoemd omdat Jezus als ‘grote hogepriester’ in dat gebed
bemiddelde, of stond tussen ons en onze hemelse Vader, om te pleiten voor onze
zaligheid. Vraag om de leiding van de Geest als u de verzen kiest die u gaat
behandelen.

• Hoe beschreef Jezus zijn aardse zending aan het begin van zijn gebed? (Zie
Johannes 17:1–2; zie ook Mozes 1:39.) Hoe heeft Hij zijn zending vervuld?

• In zijn gebed zei de Heiland: ‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de
enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt’ (Johannes
17:3). Waarom is er verschil tussen onze hemelse Vader en Jezus Christus kennen
en alleen maar iets over Hen weten? Hoe kunnen wij Hen leren kennen? (Zie
1 Johannes 4:7–8; Mosiah 5:10–13; Alma 22:18; LV 18:33–36; 132:21–24.)

Leg als u de aandachtsactiviteit gebruikt de strook met de woorden Eeuwig leven
op de tweede geschenkdoos. Laat iemand uit de klas Leer en Verbonden 14:7
voorlezen.

• In het eerste deel van zijn gebed beschreef Jezus wat Hij gedaan had om zijn
zending te vervullen (Johannes 17:4–8). Hoe geven wij onze hemelse Vader
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verslag van onze inspanningen? Welke invloed zou het op ons handelen
hebben als we elke avond in ons gebed verslag deden van onze inspanningen
van die dag om Hem te dienen?

• Voor wie bad Jezus, ondanks het feit dat Hij wist dat Hij op het punt stond intens
lijden te ondergaan? (Zie Johannes 17:6–9, 20.) Wat kunnen wij daarvan leren?

• Hoe kunnen wij, net als Jezus en zijn apostelen, in de wereld leven en toch
niet ‘van de wereld’ zijn? (Johannes 17:14; zie ook de verzen 15–16.)

Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd:

‘In de kerk zeggen we vaak: “We moeten wél in de wereld, maar niet ván de
wereld zijn.” Wanneer wij zien dat televisieprogramma’s godslastering, geweld
en ontrouw tot een gemeengoed maken en het zelfs aantrekkelijk doen lijken,
wensen we vaak dat we de wereld op de een of andere manier konden
buitensluiten en bij ons gezin weghouden. (...)

‘Misschien moeten we de eerder genoemde uitspraak opdelen in twee
verschillende vermaningen. Allereerst: “We moeten in de wereld zijn”. Wees
betrokken bij de gebeurtenissen in de buitenwereld; blijf op de hoogte. Probeer
begrijpend en tolerant te zijn, en de verscheidenheid in de samenleving te
waarderen. Lever een zinvolle bijdrage aan de samenleving door dienstbaar te
zijn en betrokken te zijn bij wat er om u heen gebeurt. Ten tweede: “We moeten
niet van de wereld zijn”. Volg het kwaad niet, wijk er niet voor, plooi uzelf er
niet naar en aanvaard het niet.

‘We moeten ernaar streven de slechte en bandeloze neigingen in de tv-
programma’s en in de samenleving te veranderen door alles wat aanstootgevend
en verlagend is uit ons huis te weren. Ondanks al het kwaad in de wereld en
de algemene tegenstand tegen het goede, moeten we niet proberen onszelf of
onze kinderen uit de wereld te halen. Jezus heeft gezegd: “Het Koninkrijk der
hemelen is gelijk aan een zuurdesem” of gist (Matteüs 13:33). Wij moeten de
wereld verheffen en allen helpen uit te stijgen boven al het kwaad dat ons
omringt. De Heiland bad tot de Vader:

‘“Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart
voor de boze” (Johannes 17:15)’ (De Ster, juli 1989, p. 74.)

• In welk opzicht zijn onze hemelse Vader en Jezus Christus ‘één’, zoals in
Johannes 17:21–22 vermeld staat?

Met betrekking tot onze hemelse Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest
heeft president Gordon B. Hinckley gezegd: ‘Zij zijn afzonderlijke Wezens,
maar Zij zijn één in doel en streven. Zij zijn verenigd in het tot stand brengen
van het verheven, goddelijke plan voor de zaligheid en verhoging van Gods
kinderen. (...) Het is deze volmaakte eenheid tussen de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, die deze bindt tot de Godheid’ (De Ster, januari 1987, p. 53).

• Waarom was het belangrijk dat de apostelen één waren? (Zie Johannes 17:22–23.)
Waarom moeten wij één zijn met onze hemelse Vader en Jezus Christus? En met
de andere kerkleden? Met onze huisgenoten? Hoe kunnen wij in die relaties een
grotere eenheid bevorderen? (Zie Johannes 17:26; Mosiah 18:21; LV 35:2.)
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Tot slot Laat de cursisten overdenken hoe zij zich voelen als ze weten dat iemand voor ze
bidt. Vraag ze te overdenken wat ze gevoeld zouden hebben als ze bij Jezus waren
geweest op het moment dat Hij zijn hogepriesterlijke gebed uitsprak. Leg uit dat
wij door dat gebed het kostbare geschenk van het eeuwige leven dat de Heiland
ons aanbiedt, beter op waarde kunnen schatten. Getuig dat we gezegend zullen
worden als we ernaar streven gehoor te geven aan de aanwijzingen van de Heilige
Geest en één te worden met onze hemelse Vader en Jezus Christus.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

Vragen om leiding van de Geest

Om de klas de invloed van de Heilige Geest te laten voelen en herkennen, kunt
u een aantal cursisten van tevoren vragen om tijdens de les een van de volgende
opdrachten uit te voeren. Laat ze kiezen uit:

a. Een lievelingstekst voorlezen.

b. Hun getuigenis geven.

c. Een lofzang of een jeugdwerklied over de Heiland zingen.

d. Vertellen hoeveel ze van onze hemelse Vader en Jezus Christus houden.

e. Iets vertellen over een geestelijke ervaring waarover ze in de les kunnen spreken.

Vraag de aanwezigen na de presentaties hoe men zich tijdens de presentaties
heeft gevoeld. Lees het citaat van president Boyd K. Packer voor dat staat op
bladzijde 107 en probeer de klas de gevoelens die van de Heilige Geest komen,
te laten herkennen. Vertel wat u voelt als u leiding van de Heilige Geest ontvangt.
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25
Doch niet mijn wil, 

maar de uwe geschiede
Matteüs 26:36–46; Marcus 14:32–42; Lucas 22:39–46

Doel Het getuigenis van de cursisten versterken dat ze door de verzoening van Jezus
Christus vergeving, vrede en eeuwig leven kunnen ontvangen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten, die een verslag vormen van wat de
Heiland in de hof van Getsemane heeft doorgemaakt: Matteüs 26:36–46;
Marcus 14:32–42; Lucas 22:39–46.

2. Aanvullende leesstof: 2 Nephi 2:5–8; Alma 7:11–14; 34:8–16; 42:1–31; Leer en
Verbonden 19:15–24.

3. Als de plaat Jezus bidt in Getsemane (62175; Evangelieplaten 227) beschikbaar
is, kunt u die tijdens de les gebruiken.

4. Vraag een aantal cursisten zich voor te bereiden om in de les in het kort uiting
te geven aan hun gevoelens over de verzoening van Jezus Christus door een
lievelingstekst over de verzoening voor te lezen, of door een paar regels van
een geliefd avondmaalslied voor te dragen.

5. Tip: De Heer heeft gezegd: ‘Tracht niet mijn woord te verkondigen, maar tracht
eerst mijn woord te verkrijgen’ (LV 11:21). Om doeltreffend les te geven uit de
Schriften behoort u ze dagelijks te bestuderen en te overdenken. Voed uw
getuigenis voortdurend met hun kracht en waarheid. (Zie Onderwijzen —
geen grotere roeping [36123 120], pp. 14–17.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Een aantal jaren voordat ouderling Orson F. Whitney tot apostel geordend werd,
ontving hij een visioen van de Heiland in de hof van Getsemane. Lees het
volgende citaat voor. Het is ouderling Whitneys weergave van zijn visioen:

‘Het was alsof ik in de hof van Getsemane getuige was van de zielenstrijd van de
Heiland. Ik zag Hem zo duidelijk als ik ooit iemand gezien heb. Staande achter
een boom zag ik Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes rechts van mij door een
klein (...) hek, rechts van mij, aankomen. Nadat Hij zijn apostelen gevraagd had
daar achter te blijven, neer te knielen en te bidden, begaf de Zoon van God zich
naar de andere kant, waar ook Hij neerknielde en bad. Het was hetzelfde gebed
dat alle lezers van de Bijbel kennen: “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze
beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”

‘Terwijl Hij bad, stroomden de tranen over zijn gezicht, dat naar mij toegekeerd
was. Ik was zo ontroerd dat ook ik weende, uit oprecht medegevoel. Mijn hele
hart ging naar Hem uit; ik beminde Hem met geheel mijn ziel, en, zoals ik nog
nooit naar iets verlangd had, verlangde ik ernaar bij Hem te zijn.



‘Weldra stond Hij op en liep naar de plaats waar de apostelen geknield lagen — in
diepe slaap! Hij schudde ze zachtjes wakker, en op mild verwijtende toon, waarin
geen schijn van boosheid of ongeduld te horen viel, vroeg Hij hun smekend of
zij niet bij machte waren één uur met Hem te waken. Hij stond daar met het
verschrikkelijke gewicht van de zonden van de wereld op zijn schouders terwijl
de pijn van elke man, elke vrouw en elk kind door zijn gevoelige ziel sneed — en
zij konden nog geen uur met Hem waken!

‘Hij liep terug en zond hetzelfde gebed op; toen ging Hij terug [naar zijn
apostelen] en trof ze daar weer slapend aan. Opnieuw maakte Hij hen wakker,
deed weer een beroep op hen, en ging weer bidden. Dit gebeurde driemaal’
(Through Memory’s Halls [1930], p. 82).

Toon de plaat van Jezus in Getsemane. Vraag de klas na te denken over hun liefde
voor de Heiland en wat zij zouden voelen als zij Hem op de avond vóór zijn
kruisiging in de hof van Getsemane zouden zien bidden. Vraag een aantal
cursisten of ze hun gedachten willen uiten.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Deze les en les 26 gaan over de verzoening — de vrijwillige daad van Jezus Christus
waarbij Hij de dood, de zonden en de zwakheden van de hele mensheid op Zich
nam. Deze les gaat vooral over de gebeurtenis en de hof van Getsemane en in les 26
wordt zijn kruisiging besproken. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat
de verzoening bestond uit het lijden van de Heiland in de hof én aan het kruis.

President Ezra Taft Benson heeft uitgelegd: ‘In Getsemane en op Golgota heeft
Hij de oneindige en eeuwige verzoening tot stand gebracht. Het was de grootste
daad van liefde in de geschreven geschiedenis. Daardoor werd Hij onze Verlosser
— Hij verloste ons allemaal van de lichamelijke dood, en degenen onder ons die
gehoorzaam zijn aan de wetten en verordeningen van het evangelie, van de
geestelijke dood’ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 14).

1. De Heiland neemt onze zonden en zwakheden op zich.

Behandel Matteüs 26:36–46; Marcus 14:32–42; en Lucas 22:39–46. Laat de door u
uitgekozen verzen voorlezen.

• Wat vroeg Jezus in de hof van Getsemane aan zijn apostelen? (Zie Lucas
22:39–40.) Waarom vroeg Jezus aan zijn apostelen of ze wilden bidden? (Zie
Lucas 22:40.) Waarom ontvangen wij kracht door gebed als we in verleiding
komen?

• Wat vroeg Jezus in de hof van Getsemane aan Petrus, Jakobus en Johannes?
(Zie Matteüs 26:38, 41. Wijs erop dat het woord waken in dit verband wakker
blijven betekent. In welk opzicht zou het gebod om te waken, om wakker te
blijven, op ons van toepassing kunnen zijn in ons streven om het evangelie
na te leven? (Zie 2 Nephi 4:28; Alma 7:22; 32:26–27.)

• Waarom was Jezus bereid Zich te onderwerpen aan het grote lijden dat Hem
in de hof van Getsemane te wachten stond? (Zie Matteüs 26:39, 42, 44.) Wat
kunnen wij leren van het gebed van de Heiland in Getsemane? Hoe bent u
gezegend toen u zich onderwierp aan de wil van onze hemelse Vader?

• Toen Jezus gezegd had dat Hij de wil van zijn hemelse Vader zou doen,
‘verscheen [Hem] een engel uit de hemel om Hem kracht te geven’ (Lucas
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22:43). Wat zegt dat ons over onze hemelse Vader? (Geantwoord kan worden
dat Hij ons kracht zal geven als we nederig zijn wil doen,)

• Wat heeft de Heiland in Getsemane doorgemaakt? (Zie LV 19:16–19; Lucas
22:44; Mosiah 3:7; Alma 7:11–13.)

Ouderling James E. Talmage heeft uitgelegd: ‘Christus’ zielenstrijd in de hof
is voor het beperkte verstand niet te peilen, noch naar hevigheid, noch naar
oorzaak. (...) Hij worstelde en kreunde onder een last zo als geen ander wezen,
dat op aarde heeft geleefd, zelfs voor mogelijk kon houden. Het was geen
lichamelijke pijn en ook niet alleen zulk een zielensmart die Hem zo deed lijden
dat bloed uit iedere porie naar buiten trad, maar een geestelijke foltering zoals
slechts God in staat was te ondergaan. (...) In dat uur van zielenstrijd onderging
en overwon Christus al de verschrikkingen die Satan, “de overste dezer wereld”,
kon teweegbrengen. Op de een of andere wijze, in verschrikkelijke, doch voor
de mens niet te begrijpen werkelijkheid, nam de Heiland de last van de zonden
der mensheid op zich van Adam af tot het einde van de wereld toe’ (Jezus de
Christus, pp. 448–449).

Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd: ‘Als onderdeel van zijn oneindige
verzoening is Jezus zich “volgens het aardse lichaam” van alles bewust wat
wij door moeten maken (Alma 7:11–12). Hij heeft de zonden, het verdriet, de
smarten en (...) de pijnen van alle mannen, vrouwen en kinderen gedragen
(zie 2 Nephi 9:21)’ (De Ster, juli 1987, p. 65).

2. Wij hebben de verzoening van Jezus Christus nodig.

• Waarom hebben wij de verzoening van Jezus Christus nodig? (Zie Alma 34:9.)

a. Door de val van Adam en Eva ondergaan we de lichamelijke dood, waarbij
lichaam en geest van elkaar gescheiden worden (Mozes 6:48).

b. Wanneer wij zondigen, brengen we de geestelijke dood over onszelf omdat
we onszelf van God afscheiden. Onze zonden maken ons onrein en niet in
staat om bij God te verblijven (1 Nephi 10:21).

c. Omdat we de lichamelijke, noch de geestelijke dood kunnen overwinnen,
heeft onze hemelse Vader zijn eniggeboren Zoon gezonden om de
verzoening aan te bieden (Johannes 3:16; 2 Nephi 2:5–9.)

• Welke zegeningen staan ons ter beschikking door het zoenoffer van de
Heiland? Hoe kunnen die zegeningen (ook) ons deelachtig worden?

a. Omdat de Heiland zich aan de dood onderworpen heeft en is opgewekt,
zullen wij allemaal worden opgewekt, waarbij de lichamelijke dood
overwonnen wordt (Mosiah 16:7–8).

b. Omdat hij onze zonden op zich genomen heeft, kunnen wij ons van onze
zonden bekeren en vergeving krijgen, waardoor we rein worden en waardig
om bij God te verblijven (Alma 7:13–14; geloofsartikelen 1:3).

c. Omdat Hij onze zwakheden op zich genomen heeft, begrijpt hij onze
moeilijkheden en weet Hij hoe Hij ons kan helpen (Alma 7:11–12). Wij
ontvangen vrede in Hem als we Hem nederig volgen (LV 19:23).

Ouderling Marion G. Romney heeft uitgelegd dat iedereen door de verzoening
gered wordt van de lichamelijke dood en dat wie zich bekeert en gehoorzaam is,
ook gered wordt van de zonde:

112



‘De verzoening van Jezus Christus was nodig om het lichaam en de geest
van de mens in de opstanding te herenigen. En daarom staat de hele wereld,
gelovigen en ongelovigen, bij de Verlosser in de schuld voor de opstanding,
omdat de opstanding net zo veelomvattend zal zijn als de val, die de dood
over alle mensen heeft gebracht.

‘Er is nog een aspect van de verzoening waardoor ik de Heiland nog meer
liefheb en waardoor mijn ziel vervuld is van een onbeschrijfelijke dankbaarheid.
De Heiland heeft de verzoening bewerkstelligd voor Adams overtreding en
daarbij de opstanding teweeggebracht, maar heeft Hij door zijn lijden ook nog
de schuld betaald voor mijn persoonlijke zonden. Hij heeft de schuld betaald
voor uw persoonlijke zonden en voor de zonden van elke levende ziel op aarde.
Maar dat deed Hij wel voorwaardelijk. Het profijt van zijn lijden voor onze
overtredingen zal ons niet onvoorwaardelijk ten deel vallen zoals de opstanding
ons, ongeacht wat we doen, ten deel zal vallen. Als wij willen dat de zegeningen
van de verzoening betrekking hebben op onze individuele overtredingen,
moeten wij de wet gehoorzamen.

‘(...) Als we een zonde begaan, vervreemden we van God en worden we
ongeschikt om in zijn tegenwoordigheid te komen. Niets onreins kan in zijn
tegenwoordigheid komen. We kunnen, hoezeer we ons best ook doen, onszelf
niet ontdoen van de bezoedeling van onze overtredingen. Die smet moet
weggewassen worden door het bloed van de Verlosser, en Hij heeft voorzien
in de manier waarop die smet verwijderd kan worden. Dat is het evangelie
van Jezus Christus. Het evangelie vereist dat we geloven in de Verlosser, zijn
verzoening aanvaarden, ons bekeren van onze zonden, ons laten dopen door
onderdompeling voor de vergeving van onze zonden, de gave van de Heilige
Geest ontvangen door handoplegging, en ons hele leven in geloof de
evangeliebeginselen blijven naleven, of zo goed mogelijk blijven naleven’
(Conference Report, oktober 1953, pp. 35–36).

Vraag de cursisten die u van tevoren een opdracht heeft gegeven, om die nu voor
de klas uit te voeren (zie ‘Voorbereiding’).

Tot slot Geef uw getuigenis van Jezus Christus en vertel hoe dankbaar u bent voor zijn
verzoening. Als dat gepast lijkt, kunt u cursisten vragen dat ook te doen.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Videopresentatie

In het vijfde segment van ‘Gebruiken in het Nieuwe Testament’, een selectie uit
Nieuwe Testament — videopresentaties (56914 120) wordt uitgelegd dat Getsemane
‘olijfpers’ betekent. Bespreek, als u dit segment toont, waarom Getsemane een
passende naam is voor de hof waar de Heiland onze zonden op zich genomen
heeft.
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2. ‘De Middelaar’

Ouderling Boyd K. Packer heeft een gelijkenis gebruikt om uit te leggen dat
de verzoening van Jezus Christus ons bevrijdt van onze zonden, mits wij ons
bekeren en de geboden naleven. U kunt die gelijkenis vertellen om de klas de
noodzaak van de verzoening te laten inzien. U kunt de gelijkenis vinden in

a. Evangeliebeginselen [1997], pp. 60–63.

b. ‘De Middelaar’, een segment van Video — Boek van Mormon (56800 120).

c. De Ster, oktober 1977, pp. 59–61.
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26
Hiertoe ben Ik geboren

Matteüs 26:47–27:66; Marcus 14:43–15:39; Lucas 22:47–23:56; Johannes 18–19

Doel De cursisten de liefde van de Heiland laten voelen en hun liefde voor Hem en
hun dankbaarheid voor zijn zoenoffer doen toenemen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs 26:47–75; Marcus 14:43–72; Lucas 22:47–71; Johannes 18:1–27. Kort
na zijn zielenstrijd in Getsemane wordt Jezus verraden door Judas, die daar
komt met hogepriesters, Farizeeën en soldaten. Jezus geeft zich aan hen over.
Zij nemen Hem mee en onderwerpen Hem aan een Joodse rechtszitting. Eerst
wordt Hij ondervraagd door Annas, een vroegere hogepriester, en vervolgens
voor Kajafas, de opvolger en schoonzoon van Annas. De hogepriesters en de
oudsten van het volk die daar zijn, bespuwen Jezus, bespotten Hem, binden
Hem en beschuldigen Hem van godslastering, een overtreding die met de
dood bestraft kan worden. Buiten het paleis van Kajafas ontkent Petrus dat
hij Jezus kent.

b. Matteüs 27:1–26; Marcus 15:1–15; Lucas 23:1–25; Johannes 18:28–19:16.
Omdat de hogepriesters en de oudsten niet de macht hebben om Jezus ter
dood te veroordelen, sturen ze Hem voor een verhoor naar Pontius Pilatus,
de Romeinse bestuurder in Judea. Als Hij voor Pilatus staat, wordt Jezus
ervan beschuldigd dat Hij een vijand van de keizer is. Als Pilatus hoort dat
Jezus uit Galilea komt, stuurt hij Hem naar Herodes, bestuurder van Galilea.
Herodes weigert Jezus te veroordelen en stuurt Hem terug naar Pilatus, die
toegeeft aan de eis van de menigte om Jezus te kruisigen.

c. Matteüs 27:27–66; Marcus 15:16–39; Lucas 23:26–56; Johannes 19:17–42.
Jezus wordt gegeseld en gekruisigd. Aan het kruis ondergaat Hij hevige
zielensmart omdat Hij zich aanbiedt als offer voor de mensheid.

2. Aanvullende leesstof: Jesaja 53; Marcus 15:38–47; Johannes 3:16; 15:13;
1 Nephi 11:32–33; 19:7–9; 2 Nephi 9:21–22.

3. Maak de zeven woordstroken van bladzijde 110 (of zet de zinnen later op
het bord).

4. Als het volgende materiaal beschikbaar is, kunt u dat tijdens de les gebruiken:

a. De platen: Jezus verraden (62468; Evangelieplaten 228); Petrus verloochent
Jezus (62177; Evangelieplaten 229); De kruisiging (62505; Evangelieplaten 230).

b. ‘Hiertoe ben Ik geboren’, een segment van zestien minuten van de Nieuwe
Testament — videopresentaties (56914 120).

5. Tip: Als de leerkracht en de klas eerbiedig zijn, zorgen ze dat de Geest aanwezig
kan zijn. De klas behoort ‘de vrijheid te hebben om van gedachten te wisselen,
om te spreken, om mee te doen, maar niemand in de klas heeft het recht om een
andere cursist af te leiden door hem aan te stoten of lichtzinnige opmerkingen te
maken’ (David O. McKay, Gospel Ideals [1954], p. 224). Wees een voorbeeld van
eerbied voor God en respect voor alle cursisten.



Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

c. Laat de cursisten de kaart van Jeruzalem in Jezus’ tijd opslaan (kaart 12 in de
Gids bij de Schriften).

Vertel dat deze les gaat over de kruisiging van de Heiland en de gebeurtenissen
in de uren daarvoor. Deze gebeurtenissen vonden plaats op plaatsen die op de
kaart staan. Help de cursisten de volgende plaatsen te vinden: (1) de hof van
Getsemane, (2) het huis van Kajafas (3) de voorhof van de tempel, (4) het fort
Antonia (het huis van Pilatus) en (5) de heuvel Golgota.

Als de cursisten Golgota gevonden hebben, legt u uit dat Jezus daar is gekruisigd.
Laat de plaat van de kruisiging zien. Laat de klas zich voorstellen dat een klein
kind die plaat ziet en vraagt: ‘Waarom moest Jezus sterven?’ Geef de cursisten de
tijd om te bedenken wat zij tegen dat kind zouden zeggen. Zeg dat u die vraag
aan het eind van de les zult bespreken.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Laat de klas terwijl u de volgende teksten behandelt, meer inzicht krijgen in de
liefde die de Heiland voor ze toonde toen Hij zich onderwierp aan vervolging en
de kruisiging.

1. Jezus wordt verraden, gevangengenomen en beschuldigd van
godslastering; Petrus verloochent Jezus driemaal.

Bespreek Matteüs 26:47–75; Marcus 14:43–72; Lucas 22:47–71; Johannes 18:1–27.
Laat de door u uitgekozen verzen voorlezen. U kunt dit gedeelte samenvatten
zoals dat onder 1a in het onderdeel ‘Voorbereiding’ wordt aangegeven. Toon de
plaat van Jezus die in Getsemane verraden wordt.

• Hoe reageerde Petrus op de mannen die in de hof van Getsemane kwamen
om Jezus mee te nemen? (Zie Johannes 18:10.) Hoe reageerde Jezus op die
mannen? (Zie Lucas 22:51–53; Johannes 18:11–12.) Waarom liet Jezus zich
gevangennemen? (Zie Matteüs 26:53–54; Johannes 10:17–18. Leg uit dat het
de wil was van onze hemelse Vader dat Jezus voor ons zijn leven gaf.)

• De hogepriesters en de ouderlingen van de Joden beschuldigden Jezus van
godslastering, een misdaad die met de dood bestraft kon worden (Marcus
14:64). Wat is godslastering? (Oneerbiedig zijn jegens God of beweren gelijk
te zijn aan God.) Wat zei Jezus dat de hogepriesters en de ouderlingen als
godslastering beschouwden? (Zie Marcus 14:60–63.)

• Toen Jezus uit de hof werd meegenomen, lieten de meeste discipelen Hem
alleen ‘en vluchtten’ (Matteüs 26:56). Petrus en Johannes echter bleven Hem
volgen (Matteüs 26:58; Johannes 18:15; aangenomen wordt dat de discipel die
in Johannes 18:15 niet bij de naam genoemd wordt, Johannes is). Wat deed
Petrus toen de mensen buiten het paleis van Kajafas zeiden dat hij Jezus
kende? (Zie Matteüs 26:69–74.) Wat deed Petrus toen hij inzag dat hij Jezus
driemaal verloochend had? (Zie Matteüs 26:75; zie ook de verzen 33–35.)
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Laat de plaat ‘Petrus verloochent Jezus’ zien.

• Op welke manier verloochenen wij soms, net als Petrus, ons geloof? Wat
kunnen wij leren van het leven van Petrus nadat hij de Heer verloochend had?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Ik [kan me inleven in Petrus]. Zovelen van ons lijken zoveel op hem. Wij
zweren onze trouw; wij bevestigen onze vastberadenheid om goedsmoeds te
zijn; wij verklaren, soms zelfs in het openbaar, dat wij het goede zullen doen,
wat er ook gebeurt, dat wij pal zullen staan voor de goede zaak, dat wij onszelf
en anderen trouw zullen blijven.

‘En dan komen we steeds meer onder druk te staan. Soms is het sociale druk.
Soms zijn het persoonlijke begeerten. Soms zijn het verkeerde ambities. De
wil verslapt. En de discipline verslapt. Er volgt overgave. En dan is er berouw,
gevolgd door zelfbeschuldiging, en bittere tranen van spijt.

‘(...) Als er in de kerk mensen zijn die in woord of daad het geloof verloochend
hebben, bid ik dat u troost en vastberadenheid mag putten uit het voorbeeld
van Petrus, die dagelijks met Jezus was omgegaan, maar op een moment dat hij
onder grote druk stond tijdelijk de Heer verloochende, alsmede het getuigenis
dat hij in zijn hart droeg. Maar hij steeg daarboven uit en werd een machtig
verkondiger en groot voorvechter van het geloof. Er is dus voor iedereen een
manier om een ommekeer te maken en zijn of haar kracht en geloof te voegen
bij de kracht en het geloof van andere mensen om het koninkrijk van God op
te bouwen’ (De Ster, augustus 1994, pp. 4, 6–7).

2. Jezus wordt veroordeeld tot de kruisdood.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Matteüs 27:1–26; Marcus 15:1–5; Lucas
23:1–25; en Johannes 18:28–19:16. U kunt dit gedeelte samenvatten zoals dat
onder 1b in het onderdeel ‘Voorbereiding’ wordt aangegeven.

• Toen Pilatus hoorde dat Jezus uit Galilea kwam, stuurde hij hem naar Herodes,
die bestuurder was van Galilea (Lucas 23:6–7). Waarom was Herodes ‘zeer
verheugd’ om Jezus te zien? (Zie Lucas 23:8.) Hoe reageerde Jezus op de vragen
van Herodes? (Zie Lucas 23:9; vergelijk dat vers met de profetie in Jesaja 53:7.)

• Nadat Herodes en zijn mannen Jezus hadden beschuldigd en bespot, stuurden
zij Hem terug naar Pilatus (Lucas 23:11). Welk oordeel velde Pilatus over Jezus?
(Zie Lucas 23:13–17; zie ook Lucas 23:4.) Waarom werd Jezus door Pilatus
veroordeeld tot de kruisdood? (Zie Matteüs 27:15–24; Marcus 15:6–15; Lucas
23:18–25; Johannes 19:1–16.) Op welke manier kunnen wij, net als Pilatus,
soms proberen de verantwoordelijkheid voor een moeilijke beslissing uit de
weg te gaan?

• Op een van de vragen van Pilatus of Jezus een koning was, antwoordde Jezus:
‘Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik
voor de waarheid zou getuigen’ (Johannes 18:37). In welk opzicht is Jezus
koning? (Zie Psalm 24:10; Jesaja 44:6; Openbaring 11:15; 15:3; 2 Nephi
10:14.) Wat betekent het dat zijn ‘Koninkrijk (...) niet van deze wereld [is]’?
(Johannes 18:36.)
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3. Jezus wordt gegeseld en gekruisigd.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Matteüs 27:27–66; Marcus 15:16–39;
Lucas 23:26–56; en Johannes 19:17–42. Laat de plaat van de kruisiging zien.

• Wat deed het volk toen Jezus veroordeeld was tot de kruisdood? (Zie Matteüs
27:27–44; Lucas 23:34–39.) Waarom stond Jezus toe dat de mensen Hem
vervolgden? (Zie 1 Nephi 19:9.)

In de Schriften staan zeven uitspraken van Jezus toen Hij aan het kruis hing.
Behandel onderstaande verzen. Toon daarbij de woordstroken of zet de
uitspraken op het bord.

1. Lucas 23:34. ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’

• In de Bijbelvertaling van Joseph Smith staat dat Jezus toen Hij dit zei, bad
voor de Romeinse soldaten die Hem gekruisigd hadden. Wat zegt dat over
Hem? Wat is de wereldse manier om te reageren op mensen die ons kwetsen
of beledigen? Hoe worden we gezegend als we Jezus’ voorbeeld volgen?

2. Lucas 23:43. Tegen de berouwvolle dief: ‘Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in
het paradijs zijn.’

3. Johannes 19:26–27. Tegen zijn moeder, Maria: ‘Vrouw, zie uw zoon.’ Tegen Johannes:
‘Zie, uw moeder.’

• Wiens behoeften had Jezus in gedachten tijdens zijn pijnlijke beproeving? (Zie
Lucas 23:43; Johannes 19:26–27.) Wat kunnen wij daarvan leren? (Zie, wanneer
er vragen rijzen over de uitspraak van Jezus in Lucas 23:43, het derde
aanvullende lesidee.)

4. Matteüs 27:46; Marcus 15:34. ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’

• Wat heeft Jezus aan het kruis ondergaan, waardoor Hij in staat is om ons te
begrijpen en te helpen als we ons eenzaam voelen? Waarom is het belangrijk
te weten dat de Heiland niet alleen onze zonden, maar ook onze eenzaamheid,
verdriet en angst kan dragen?

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: ‘Kan Hij, omdat Hij deze wijnpers
van de verlossing uiteindelijk helemaal alleen moet treden, het donkerste van
alle momenten doorstaan, de hevige schrik van de allerergste pijn? Deze wordt
niet veroorzaakt door de doornen, noch door de nagels, maar door de
ontzetting van het zich volslagen alleen voelen: (...) “Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Marcus 15:34). Kan Hij niet alleen onze
zonden dragen, maar ook onze angst en eenzaamheid? Ja, dat heeft Hij
gedaan, dat doet Hij en dat zal Hij doen’ (De Ster, januari 1990, p. 24).

5. Johannes 19:28. ‘Mij dorst!’

• Dit was, ondanks alles wat Jezus te lijden had, zijn enige opmerking over
lichamelijk ongemak. Wat kreeg Hij te drinken toen Hij gezegd had dat Hij
dorst had? (Zie Johannes 19:29.)

6. Johannes 19:30. ‘Het is volbracht!’

• Volgens de Bijbelvertaling van Joseph Smith heeft Jezus gezegd dat het volbracht
was en dat zijn Vaders wil ten uitvoer was gebracht. Waarom moest de Heiland
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sterven om de wil van onze hemelse Vader ten uitvoer te brengen? (Zie 2 Nephi
9:5; 3 Nephi 27:13–16. Laat de cursisten, als u de aandachtsactiviteit gebruikt,
vertellen wat hun antwoord zou zijn op de vraag van het kind.)

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Hij moest sterven om, nadat zijn
eigen graf geopend was, de graven van alle mensen te kunnen openen. Zonder
de diepe duisternis van het uur van de kruisiging had de lente van de opstanding
uit het graf nooit kunnen plaatsvinden’ (Conference Report, april 1975, p. 4).

7. Lucas 23:46. ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.’

Wanneer u de videopresentatie ‘Hiertoe ben Ik geboren’ gebruikt, kunt u die nu
laten zien.

Tot slot Leg uit dat de eerste opgetekende uitspraak van de Heiland in het vooraardse
bestaan luidde: ‘Hier ben Ik, zend Mij’ (Abraham 3:27). Een van zijn eerste
opgetekende uitspraken in zijn aards bestaan was: ‘Wist gij niet, dat Ik bezig
moet zijn met de dingen mijns Vaders?’ (Lucas 2:49.) De strekking van een van
zijn laatste uitspraken in het sterfelijk leven was dat Hij tegen zijn Vader zei dat
zijn werk volbracht was; aan de wil van zijn Vader was voldaan (zie BJS, Matteüs
27:54). Jezus heeft tijdens zijn zending nooit de wil van zijn Vader uit het oog
verloren. Hij had legioenen engelen kunnen roepen om Hem te komen redden,
maar dat heeft Hij niet gedaan (Matteüs 26:53–54). Ondanks zijn doodsstrijd
bleef Hij nederig en bereid om de ultieme verzoening tot stand te brengen.

Geef uw getuigenis van de waarheden die in deze les besproken zijn. Laat, als dat
mogelijk is, ook cursisten hun getuigenis geven.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. In moeilijke tijden het voorbeeld van de Heiland volgen

Uit wat de Heiland op de laatste dag van zijn sterfelijk leven heeft gedaan blijkt
de grootsheid van zijn karakter. Bespreek nogmaals een aantal beproevingen die
Jezus die dag heeft ondergaan. Stel dan de volgende vragen:

• Welke eigenschappen had Jezus die in die moeilijke periode aan het licht
kwamen? (Geantwoord kan worden dat Hij meer bezorgd was om anderen
dan om zichzelf, dat Hij vergevensgezind was, dat Hij zich onderwierp aan
de wil van onze hemelse Vader, dat Hij anderen niet veroordeelde vanwege
hun zwakheden, en dat Hij niet klaagde. Zet de antwoorden van de klas op
het bord. Laat de klas specifiek aangeven wanneer die eigenschappen zo
duidelijk waren.)

• Welke eigenschappen vertonen wij vaak als wij het echt moeilijk hebben? Hoe
kunnen wij in moeilijke tijden het voorbeeld van de Heiland volgen?

2. ‘Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden’ (Matteüs 27:4)

• Wat deed Judas in een poging om zich te bekeren van zijn verraad aan de
Heiland? (Zie Matteüs 27:3–5.) Wat kunnen wij daaruit leren omtrent wat de
wereld ons ‘betaalt’ voor onze zonden?
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3. ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’ (Lucas 23:43)

Gebruik onderstaande informatie als nodig blijkt dat u uitleg geeft van de
uitspraak van de Heiland in Lucas 23:43.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat Jezus tegen de dief zei: ‘Heden zult gij
met Mij in de wereld der geesten zijn’ (Leringen van de profeet Joseph Smith,
samengesteld door Joseph Fielding Smith, p. 281).

In Leer en Verbonden 138:36–37 lezen we dat Jezus in de periode tussen zijn
dood en zijn opstanding naar de geestenwereld is gegaan en daar de getrouwe
geesten heeft voorbereid om zijn evangelie te gaan verkondigen aan de geesten
die het op aarde niet ontvangen hadden.
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27
Hij is hier niet, 
want Hij is opgewekt
Matteüs 28; Lucas 24; Johannes 20–21

Doel Zorgen dat de klas gevoelens van dankbaarheid heeft voor de opstanding van de
Heiland en de zegeningen die daar voor ons aan verbonden zijn.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Matteüs 28:1–15; Lucas 24:1–12; Johannes 20: 1–10. Maria van Magdala
gaat met andere vrouwen naar het graf van Jezus en treft het leeg aan.
Engelen kondigen aan dat Jezus is opgewekt. Petrus en Johannes komen
naar het lege graf kijken. De herrezen Heer verschijnt aan de vrouwen.

b. Lucas 24:13–35. Jezus loopt op de weg naar Emmaüs met twee discipelen
mee en spreekt met hen. Ze herkennen Hem niet totdat Hij het brood voor
hen breekt.

c. Matteüs 28:16–20; Lucas 24:33–53; Johannes 20:19–31. Jezus verschijnt
aan zijn apostelen, laat ze zien dat Hij is opgewekt en gebiedt ze dat ze het
evangelie aan alle volken moeten verkondigen. Tomas betast de wonden
in Jezus’ handen, voeten en zijde.

d. Johannes 21. Jezus verschijnt bij het Meer van Tiberias (de Zee van Galilea)
nogmaals aan een aantal apostelen. Hij gebiedt Petrus: ‘Hoed mijn schapen.’

2. Aanvullende leesstof: Marcus 16.

3. Vraag een cursist van tevoren om een samenvatting te geven van het
schriftgedeelte over Jezus en de twee volgelingen op de weg naar Emmaüs
(Lucas 24:13–32).

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
Jezus wordt begraven (62180; Evangelieplaten 231); Het graf van Jezus (62111;
Evangelieplaten 232); of Het lege graf (Evangelieplaten 245); Maria en de
opgestane Heer (62186; Evangelieplaten 233); Jezus toont zijn wonden (62503;
Evangelieplaten 234) en De opgestane Jezus Christus (62187; Evangelieplaten 239).

5. Tip: Het gebod dat de Heer aan Petrus gaf: ‘Hoed mijn schapen’ (Johannes
21:16–17), geldt voor alle leerkrachten. Zoek onder gebed naar manieren om
het geestelijk voedsel van de Schriften aantrekkelijk te maken zodat de klas
zich er tegoed aan zal doen. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120],
pp. 5–7.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vertel het volgende verhaal dat ouderling James M. Paramore eens verteld heeft:

‘Vele jaren geleden (...) werd een journalist een belangrijke vraag gesteld: “Wat
zou het opzienbarendste nieuws zijn dat de wereld zou kunnen ontvangen?” ”



• Wat zou uw antwoord op die vraag zijn?

Ouderling Paramore vervolgde: ‘[De journalist] dacht diep na over deze vraag,
sprak met vele mensen en las wat hij kon om deze vraag voor zichzelf te kunnen
beantwoorden. Uiteindelijk liet hij zijn antwoord drukken: “Te weten dat Jezus
Christus op dit moment leeft, is het opzienbarendste nieuws dat de wereld zou
kunnen ontvangen. Want als Hij nu leeft, zullen ook wij eeuwig leven, zoals Hij
heeft gezegd”‘ (De Ster, januari 1991, p. 60).

Toon de platen zien die onder ‘Voorbereiding’ genoemd zijn. Leg uit dat het verdriet
van de discipelen over de dood van Christus plaatsmaakte voor onuitsprekelijke
vreugde over zijn opstanding. Ook wij mogen ons verheugen in de wetenschap dat
Christus is opgestaan.

Hang of leg de platen zo, dat ze zichtbaar blijven. Verwijs ernaar wanneer dat in
de les te pas komt.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek, terwijl u de volgende teksten behandelt, welke invloed het op het
dagelijks leven heeft als je kennis hebt van de opstanding. Probeer niet precies uit
te zoeken wat de juiste volgorde van de gebeurtenissen rond de opstanding is
geweest (de schrijvers van het evangelie geven allemaal een iets andere volgorde
aan), maar richt u liever op het getuigenis van de opstanding dat in elk evangelie
gegeven wordt.

1. Maria van Magdala is, samen met andere vrouwen, getuige van de herrezen
Heer.

Behandel Matteüs 28:1–15; Lucas 24:1–12; en Johannes 20:1–10. Laat de door u
uitgekozen verzen voorlezen. Leg uit dat, nadat Jezus gekruisigd was, zijn lichaam
in linnen doeken werd gewikkeld en in een graf werd gelegd dat toebehoorde aan
Jozef van Arimatea, een van Jezus’ discipelen (Matteüs 27:57–60; Lucas 23:50–53;
Johannes 19:38–42). Dat werd snel gedaan omdat de sabbat bijna begon. Op de
ochtend na de sabbat ging Maria van Magdala met andere vrouwen met kruiden
en balsem naar het graf terug om het lichaam van Jezus beter te zalven en te
balsemen.

• Wat troffen Maria van Magdala en de andere vrouwen aan toen ze bij het graf van
Jezus kwamen? (Zie Matteüs 28:1–4; Lucas 24:1–4. Merk op dat in Matteüs naar
Joseph Smith, net als in Lucas, staat dat er twee engelen waren. (Zie Matteüs 28:2.)
Wat zeiden de engelen tegen de vrouwen? (Zie Matteüs 28:5–7; Lucas 24:5–8.)

• Wat bedoelden de engelen toen ze zeiden: ‘Hij is opgewekt’? (Jezus was uit
het graf opgestaan.) Wat betekent dat? (Zie Alma 11:42–45.) Welke zegeningen
ontvangen wij door de opstanding van Jezus? (Zie 1 Korintiërs 15:22, 50–58;
Alma 11:42–45. Wij zullen allemaal worden opgewekt en een onsterfelijk
lichaam krijgen.)

• President Howard W. Hunter heeft gezegd dat de woorden ‘Hij is niet hier,
maar Hij is opgewekt’ (Lucas 24:6) ‘alle hoop, zekerheid en geloof [bevatten]
noodzakelijk om ons te sterken in dit uitdagende en soms smartelijke leven’
(De Ster, juli 1986, p. 13). Hoe heeft uw getuigenis van de verzoening en de
opstanding u door moeilijke tijden heen geholpen?

• Wat deden de vrouwen toen de engelen gesproken hadden? (Zie Matteüs 28:8;
Lucas 24:8–9.) Wat kunnen wij van hun voorbeeld leren?
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• Maria en de andere vrouwen waren de eersten van velen die Jezus Christus
hebben gezien nadat Hij was herrezen (zie ook het tweede en derde aanvullende
lesidee). Waarom was het belangrijk dat de herrezen Heer aan aardse getuigen
verscheen? (Zie 2 Korintiërs 13:1.)

2. Twee discipelen die op weg zijn naar Emmaüs zijn getuigen van de
herrezen Heer.

Behandel Lucas 24:13–35. Laat degene die u daartoe opdracht heeft gegeven een
samenvatting geven.

• Waarom waren Kleopas en zijn metgezel bedroefd toen ze naar Emmaüs op
weg waren? (Zie Lucas 24:13–24.) Wat maakte de Heer hen onderweg
duidelijk? (Zie Lucas 24:25–27.)

• Wat voelden de twee discipelen toen Jezus hen onderrichtte? (Zie Lucas 24:32.)
Waardoor kregen ze dat gevoel? (De invloed van de Heilige Geest.) Laat cursisten
vertellen of ze hebben meegemaakt dat ze tijdens het bestuderen van het
evangelie of tijdens een les daarover een getuigenis van de Geest ontvingen.

3. De apostelen zijn getuige van de herrezen Heer.

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Matteüs 28:16–20; Lucas 24:33–53; en
Johannes 20:19–31.

• Wat meenden de apostelen te zien toen de Heiland op de avond van de dag dat
Hij was opgewekt aan ze verscheen? (Zie Lucas 24:36–37.) Hoe overtuigde Jezus
ze ervan dat Hij een herrezen wezen was, en geen geest? (Zie Lucas 24:38–43.)

• Hoe reageerde Tomas op het getuigenis van de andere apostelen dat de Heer was
herrezen? (Zie Johannes 20:24–25.) Hoe kwam het dat hij daarna toch geloofde
dat de Heer was opgestaan? (Zie Johannes 20:26–29.) Welke zwakheden tonen
wij soms die overeenkomen met die van Tomas?

Ouderling Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Hebt u anderen niet net als Tomas horen praten? “Geef ons”, zeggen zij,
“het tastbare bewijs. Bewijs het maar voor onze eigen ogen, oren en handen,
anders zullen we het niet geloven.” Dat is de taal van de tijd waarin wij
leven. Ongelovige Tomas is het voorbeeld geworden van mensen van alle
tijden die alleen maar kunnen aanvaarden wat bewezen en uitgelegd kan
worden — alsof ze het bewijs kunnen leveren voor liefde, of geloof, of zelfs
een natuurkundig verschijnsel als elektriciteit. (...)

‘Voor iedereen die mij kan horen en zijn twijfels heeft, herhaal ik de woorden die
Tomas te horen kreeg toen hij de wonden in de handen van de Heer betastte:
“Wees niet ongelovig, maar gelovig”‘ (Conference Report, april 1978, p. 90).

• Hoe kunnen wij nog beter gehoor geven aan de aansporing van de Heer om
‘niet ongelovig, maar gelovig’ (Johannes 20:27) te zijn?

4. Sommige apostelen zien Jezus opnieuw bij het Meer van Tiberias (de Zee
van Galilea).

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Johannes 21.

• De herrezen Heer toonde zich opnieuw aan zeven van zijn apostelen terwijl die
bezig waren met de visvangst. Hoe kwam het dat ze beseften dat het Jezus was
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die aan de oever stond? (Zie Johannes 21:4–7.) Wat vroeg Jezus na de maaltijd
aan Petrus en de andere apostelen? (Zie Johannes 21:15–17.) Hoe kunnen wij
de schapen van de Heer hoeden?

• Welke reden had Johannes voor het noteren van de dingen die de herrezen
Jezus gezegd en gedaan had? (Zie Johannes 20:30–31.) In welk opzicht heeft
u uw voordeel gedaan met uw studie van de opstanding van Jezus?

Tot slot Geef uw getuigenis dat Jezus Christus uit het graf is opgestaan en wij door Hem
ook een opstanding zullen beleven. Getuig van de kracht en de troost die uw
kennis van de opstanding u gebracht heeft.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Hij is opgewekt’ (Matteüs 28:6)

Vraag een groepje cursisten om aan het eind van de les ‘Hij is uit de dood verrezen!’
(lofzang 135) of ‘Christus is verrezen nu’ (lofzang 136) te zingen, of laat ‘Is Jezus
werk’lijk opgestaan?’ (Kinderliedjes, p. 45) door een groepje kinderen ten gehore
brengen.

2. ‘Vrouw, waarom weent gij?’ (Johannes 20:15)

Wijs erop dat het evangelie van Johannes het enige evangelie is dat vermeldt
dat de Heer kort na zijn opstanding aan Maria van Magdala verschenen is. Laat
dat verslag in Johannes 20:11–18 voorlezen. Vraag de cursisten wat zij bij het
beluisteren ervan denken en voelen.

3. Meer getuigen van de herrezen Heer

• Wie hebben, behalve de vele getuigen die in de evangeliën genoemd worden,
de herrezen Heer nog meer gezien? (Mogelijke antwoorden vindt u hieronder.)

Stefanus (Handelingen 7:55)

Meer dan vijfhonderd broeders (1 Korintiërs 15:6)

De apostel Jakobus (1 Korintiërs 15:7)

De apostel Paulus (1 Korintiërs 15:8)

2.500 heiligen in het oude Amerika (3 Nephi 11:8–15; 17:25)

De profeet Joseph Smith (GJS 1:17; LV 76:22–24)

Sidney Rigdon (LV 76:22–24)

4. Teksten over de opstanding

Door diverse schriftteksten in het Boek van Mormon en de Leer en Verbonden
krijgen we een beter inzicht in de opstanding. Bespreek de volgende punten voor
zover de tijd dat toelaat:

a. Jezus was de eerste die uit het graf opstond (2 Nephi 2:8), en door zijn opstanding
zullen alle mensen een opstanding doormaken (2 Nephi 9:22; Alma 11:42–44).
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b. Na Jezus Christus zullen eerst degenen die een celestiale heerlijkheid verkrijgen,
worden opgewekt, gevolgd door respectievelijk degenen die een terrestriale
heerlijkheid en degenen die een telestiale heerlijkheid ontvangen, en ten slotte
de zonen des verderfs (LV 88:96–102).

c. In de opstanding zal onze geest voor altijd met ons vervolmaakte lichaam
herenigd worden (Alma 11:43, 45).

d. De kennis en intelligentie die we ons op aarde verwerven, zal ‘in de opstanding
(...) met ons herrijzen’ (LV 130:18–19).

e. De geesten van de doden ondergaan de scheiding van lichaam en geest als een
gevangenschap; door de opstanding zullen we een volmaakte vreugde kunnen
ervaren (zie LV 138:12–17, 50).
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28
Wij zijn getuigen

Handelingen 1–5

Doel De cursisten eraan herinneren dat ze de taak hebben van Jezus Christus te getuigen
en ze laten inzien hoe de gave van de Heilige Geest daarbij een hulpmiddel is.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Handelingen 1. Na een bediening van veertig dagen onder zijn discipelen
vaart de Heer op ten hemel. Mattias wordt gekozen om de opengevallen
plaats van Judas in het Quorum der Twaalf Apostelen in te nemen.

b. Handelingen 2. Op Pinksteren worden de apostelen vervuld van de Heilige
Geest en spreken ze in vele talen. Veel mensen die hen horen, bekeren zich.

c. Handelingen 3–4. Petrus en Johannes genezen een verlamde man en getuigen
dat hij door de macht van Jezus Christus genezen is. De apostelen bidden om
de macht van de Heilige Geest en ontvangen die.

d. Handelingen 5:12–42. De apostelen blijven met grote macht prediken en
genezingen verrichten. Ze worden gearresteerd en gevangen gezet, maar
worden door een engel bevrijd. Zij verklaren tegenover de hogepriesters dat
ze liever God gehoorzamen dan mensen. Gamaliël geeft de Farizeeën de raad
om de apostelen niet te doden.

2. Aanvullende leesstof: Marcus 16:19–20; Lucas 24:49–53; Geschiedenis van
Joseph Smith 1:21–25.

3. Als de plaat van Jezus’ hemelvaart (62497; Evangelieplaten 236) beschikbaar is,
kunt u die in de les gebruiken.

4. Vraag, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, twee mensen om vóór de les het
lokaal binnen te komen terwijl de anderen hun plaats opzoeken. (Laat het, als
dat mogelijk is mensen zijn die gewoonlijk niet de les volgen.) Laat ze het lokaal
binnenkomen, iets doen (bijvoorbeeld iets tegen u zeggen of iets brengen) en
dan weer vertrekken. Ze moeten niets tegen de cursisten zeggen of de aandacht
op zich vestigen.)

5. Tip: Leerkrachten behoren te getuigen dat wat zij overdragen, waar is. Getuig
niet alleen aan het eind van de les van Jezus Christus en het evangelie, maar
altijd als de Geest u dat influistert. Uw getuigenis maakt uw onderwijs krachtig.
(Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120], pp. 10, 43–44.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vraag of de klas heeft gezien dat twee mensen het lokaal binnenkwamen en het
vervolgens vóór de les weer verlieten (zie onder ‘Voorbereiding’). Als dat het geval
is, laat u die cursisten vertellen wat ze aan die mensen hebben gezien, bijvoorbeeld
wie het waren, wat ze droegen en wat ze kwamen doen. Wijs erop dat degenen die



deze bezoekers gezien hebben, getuigen zijn. (Vertel, als niemand de bezoekers
gezien heeft, wat ze kwamen doen en leg uit dat u zelf getuige bent.) Iemand die
iets meemaakt of ziet gebeuren en daar anderen over vertelt, is een getuige.

Vraag iemand uit de klas die de bezoekers niet gezien heeft:

• Gelooft u wat deze getuigen gezegd hebben? Waarom wel of waarom niet?

Vertel dat de les vandaag gaat over de eerste apostelen, die getuige zijn geweest
van de herrezen Jezus Christus. Toen zij van Hem getuigden, waren er veel
mensen die dat geloofden en zich lieten dopen.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Benadruk bij de behandeling van de volgende teksten met hoeveel geloof en
kracht de apostelen getuigden van de herrezen Heer. Bespreek hoe ook de
cursisten getuige kunnen zijn van Jezus Christus.

Leg uit dat het boek Handelingen een door Lucas geschreven verslag is van
belangrijke gebeurtenissen in de kerk gedurende de ongeveer dertig jaar die
volgden op het aardse leven van Jezus Christus. Lucas vertelt over de veertig
dagen durende bediening van de herrezen Heer en over zijn hemelvaart.
Daarna beschrijft hij de geweldige uitstorting van de Geest op Pinksteren,
Petrus’ leiding over de kerk, de eerste zendingsinspanningen van de apostelen
en Paulus’ opzienbarende bekering. Het tweede deel van het boek handelt
voornamelijk over de zending van Paulus onder de andere volken.

1. De Heer vaart op naar de hemel. Mattias wordt tot apostel geroepen.

Bespreek Handelingen 1. Laat de door u gekozen verzen voorlezen. Laat de plaat
van de hemelvaart zien.

• Nadat Jezus uit het graf was opgestaan, verbleef Hij veertig dagen lang bij zijn
discipelen, ‘sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft’ (Handelingen
1:3). Wat beloofde Hij zijn apostelen vlak voordat Hij naar zijn Vader in de
hemel terugkeerde? (Zie Handelingen 1:4–5; zie ook Lucas 24:49. Wijs erop dat
de apostelen wel manifestaties van de Heilige Geest hadden ervaren, maar nog
niet de gave van de Heilige Geest hadden ontvangen.)

• Wat moesten de apostelen, nadat ze de gave van de Heilige Geest hadden
ontvangen, van Jezus doen? (Zie Handelingen 1:8.) In welk opzicht is die
instructie te vergelijken met de taak van de huidige apostelen? (Zie LV 107:23,
35.) Hoe vervulden de apostelen die taak in de periode vlak na de opstanding
van Jezus? (Let bijvoorbeeld op de krachtige getuigenissen die in Handelingen
2–5 staan opgetekend.) Hoe vervullen de apostelen die taak in onze tijd?

• Waarom was de gave van de Heilige Geest een hulpmiddel voor de apostelen
bij hun opdracht om getuigen van Jezus Christus te zijn? (Zie Johannes
15:26–27; 1 Korintiërs 12:3.) Welk aandeel heeft de Heilige Geest in onze
inspanningen om anderen over het evangelie te vertellen? (Zie 2 Nephi 33:1;
LV 42:14.)

• De apostelen waren getuige van Jezus’ hemelvaart en zagen daarbij twee in
het wit geklede mannen. Wat zeiden die tegen de apostelen? (Zie Handelingen
1:10–11.) Getuig dat de wederkomst van Christus letterlijk zal plaatsvinden.
Christus zal naar de aarde terugkeren om het duizendjarig rijk in te luiden en
op aarde te regeren.
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• Na de hemelvaart van de Heer werd er een nieuwe apostel gekozen om de
plaats van Judas in het Quorum in te nemen. Hoe werd Mattias gekozen? (Zie
Handelingen 1:21–26.) Hoe worden apostelen en andere kerkleiders in onze
tijd gekozen? (Zie Geloofsartikelen 1:5.)

2. Op Pinksteren worden de apostelen vervuld van de Heilige Geest.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 2. Leg uit dat het pinksterfeest
een oogstfeest was en vijftig dagen na het paasfeest gevierd werd. Joden van vele
nationaliteiten kwamen voor dat feest naar Jeruzalem. (Zie Leviticus 23:34–43.)

• Welke belangrijke gebeurtenis vond plaats op het pinksterfeest, een week na
de hemelvaart van de Heiland? (Zie Handelingen 2:1–4. Wijs erop dat het een
vervulling was van de beloften van de Heer in Johannes 14:26, en 16:7–14 en
in Handelingen 1:5.)

• Wat deden de apostelen toen zij de Heilige Geest ontvingen? (Zie Handelingen
2:4.) Hoe reageerden de mensen toen zij de apostelen in verschillende talen
hoorden spreken? (Zie Handelingen 2:5–13.) Wat is de overeenkomst tussen de
verkondiging van het evangelie in deze tijd en de verkondiging op de dag van
het Pinksterfeest? (Zie LV 90:11; 100:5–8.)

• Hoe reageerde Petrus op degenen die ermee spotten dat de apostelen in tongen
spraken? (Zie Handelingen 2:14–24, 36.) Welke indruk maakt Petrus’ antwoord
op u? Waarom is het belangrijk dat we een getuigenis hebben van Jezus Christus
en zijn goddelijke zending? Waarom is het belangrijk dat we ons getuigenis aan
anderen vertellen? Hoe kan de Heilige Geest ons daarbij helpen?

• Welke invloed had Petrus’ getuigenis op degenen die het hoorden? (Zie
Handelingen 2:37.) Wat zei Petrus tegen de mensen die geloof hechtten
aan zijn getuigenis? (Zie Handelingen 2:38.) Laat de klas Handelingen 2:38
vergelijken met het vierde geloofsartikel en met 3 Nephi 27:19–20. Wijs
erop dat de grondbeginselen en verordeningen van het evangelie in alle
bedelingen hetzelfde zijn.

• Ongeveer drieduizend mensen geloofden wat Petrus zei en lieten zich dopen.
Hoe lieten die mensen zien dat ze zich bekeerd hadden tot het evangelie van
Jezus Christus? (Zie Handelingen 2:41–47. Zet de antwoorden van de klas op
het bord.) Wat kunnen wij van hun voorbeeld leren?

3. Petrus en Johannes genezen een verlamde man door de macht van Jezus
Christus.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 3–4. U kunt Handelingen
3:1–11 laten voorlezen.

• Petrus en Johannes hadden geen geld voor de verlamde man die bij de poort
van de tempel zat. Wat konden ze hem wel geven? Door welke macht werd
de man genezen? (Zie Handelingen 3:6, 12–13, 16; 4:10.) Hoe heeft u de
genezende macht van Jezus Christus gevoeld?

• Petrus gebruikte dat wonder om van Jezus Christus te getuigen (Handelingen
3:12–26; 4:5–12). Wanneer kunnen wij van Christus getuigen? Op welke
manier bent u gezegend toen u uw getuigenis gaf van Jezus Christus (of
anderen dat heeft horen doen)?
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• Hoe reageerden de priesters en de Sadduceeën op Petrus’ toespraak? (Zie
Handelingen 4:1–3. Ze lieten Petrus en Johannes oppakken.) Hoe reageerde
de menigte op de toespraak? (Zie Handelingen 4:4.) Waarom reageerden die
twee groepen zo verschillend op dezelfde toespraak? Wat zegt onze reactie
op de uitspraken van kerkleiders over de toestand van ons hart?

• Aangezien de man die genezen was erbij stond, konden de priesters en de
Sadduceeën niet ontkennen dat er een wonder gebeurd was (Handelingen
4:13–14, 16). Ze hadden geen motief om Petrus en Johannes gevangen te
nemen. Wat deden ze in plaats daarvan? (Zie Handelingen 4:15–18. Wijs
erop dat de joodse godsdienstige leiders gehoopt hadden dat men Jezus en
zijn leringen na de kruisiging zou vergeten. Toen de apostelen het evangelie
van Jezus Christus bleven verkondigen, probeerden de joodse leiders ze
daarvan te weerhouden.)

• Hoe reageerden Petrus en Johannes op de eis van de priesters en de Sadduceeën
dat ze zouden ophouden met het verkondigen van het evangelie? (Zie
Handelingen 4:19–20.) Kunt u omstandigheden in uw leven noemen waarin
een dergelijke moed van u gevraagd wordt om van Jezus Christus te getuigen?

• Nadat Petrus en Johannes vrijgelaten waren, gingen zij weer naar de leden van
de kerk om met ze te bidden (Handelingen 4:23–30). Wat vroegen ze in hun
gebed? (Zie Handelingen 4:29–30.) Wat gebeurde er door dat gebed en door
wat de apostelen vervolgens deden? (Zie Handelingen 4:31–35; 5:12–16.)

4. De apostelen blijven met grote macht prediken en genezingen verrichten.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 5:12–42.

• Toen de apostelen bleven prediken en wonderen verrichten, werden ze door
de priesters en Sadduceeën in de gevangenis geworpen (Handelingen 5:17–18).
Hoe werden ze uit de gevangenis bevrijd? (Zie Handelingen 5:19–20.) Wat
deden ze na hun bevrijding? (Zie Handelingen 5:21, 25.) Waarom bleven de
apostelen zelfs na hun gevangenneming het evangelie verkondigen? (Zie
Handelingen 5:29–32.)

• Wat adviseerde Gamaliël de joodse leiders die de apostelen wilden doden? (Zie
Handelingen 5:33–39.) Waardoor weet u dat Gamaliël de waarheid sprak?

• Welke verandering bracht de gave van de Heilige Geest in de apostelen teweeg?
(Vergelijk Matteüs 26:47–56, 69–75 met Handelingen 4:5–21; 5:17–18, 26–42.)
Hoe kan het voorbeeld van de apostelen ons inspireren om te getuigen van de
waarheid?

Tot slot Leg uit dat de apostelen toen ze de gave van de Heilige Geest ontvangen
hadden, krachtige getuigen van Jezus Christus werden. De apostelen hebben een
bijzondere roeping om getuige van Christus te zijn, maar ook elk lid van de kerk
heeft de taak om van Hem te getuigen. Geef uw getuigenis dat de Heilige Geest
ons kan laten weten wanneer en hoe we van Christus kunnen getuigen. Als we
gehoor geven aan de influisteringen van de Geest zal ons geloof toenemen, onze
ontvankelijkheid voor de Geest zal groeien, en we zullen doeltreffender getuigen
worden voor de Heer Jezus Christus.
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Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen.

U kunt een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Manifestatie van de Heilige Geest tijdens de inwijding van de
Kirtlandtempel

Vertel dat er tijdens de inwijding van de Kirtlandtempel op 27 maart 1836
eenzelfde uitstorting van de Geest heeft plaatsgevonden als in Handelingen
2:1–4 wordt beschreven. Laat Leer en Verbonden 109:36–37 voorlezen, het
gedeelte van het inwijdingsgebed waarin de profeet Joseph Smith om zo’n
uitstorting vroeg. Laat dan door iemand anders het volgende citaat voorlezen
waarin wordt beschreven hoe aan dat verzoek werd voldaan:

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat tijdens een bijeenkomst op de avond
van de inwijding van de Kirtlandtempel ‘broeder George A. Smith opstond en begon
te profeteren, toen er een geluid hoorbaar werd als van een machtige wind die de
tempel vervulde, en dat de hele gemeente, gedreven door een onzichtbare macht, als
één man opstond; velen begonnen in tongen te spreken en te profeteren; anderen
zagen heerlijke visioenen; en ik zag dat de tempel vol was met engelen, wat ik de
aanwezigen vertelde. De mensen uit de buurt kwamen haastig aangelopen (ze
hoorden een ongewoon geluid in de tempel, en boven de tempel zagen ze een
kolom van vuur) en ze stonden versteld over wat er gebeurde’ (History of the Church,
deel 2, p. 428).

2. ‘De tijden van de wederoprichting aller dingen’ (Handelingen 3:21)

Laat Handelingen 3:20–21 voorlezen.

• Wat voorzag Petrus toen hij profeteerde over een ‘wederoprichting aller dingen’?
(Hij voorzag dat het evangelie van Jezus Christus in de laatste dagen door de
profeet Joseph Smith hersteld zou worden.)

3. ‘Zij hadden alles gemeenschappelijk’ (Handelingen 4:32)

Behandel Handelingen 4:32–5:11. Leg uit dat leden van de oorspronkelijke kerk
‘alles gemeenschappelijk [hadden]’ (Handelingen 2:44; zie ook Handelingen 4:32,
34–37). Ze wijdden alles wat ze hadden toe zodat in de behoeften van iedereen
werd voorzien. (U kunt dit vergelijken met de stad van Henoch [Mozes 7:18], de
nakomelingen van Lehi [4 Nephi 1:1–3], en de eerste leden van de kerk in deze
bedeling [LV 42:30–34].)

• Hoe reageerde Barnabas op dat systeem van toewijding? (Zie Handelingen
4:36–37.) Op welke manier hebben Ananias en Saffira dat systeem met voeten
getreden? (Zie Handelingen 5:1–2.) Wat zei Petrus tegen Ananias en Saffira over
hun manier van doen? (Zie Handelingen 5:3–4, 8–9.) Hoe kunnen wij ervoor
zorgen dat we eerlijk zijn tegenover God?

• Wij leven niet onder een officieel systeem van toewijding, maar wat wordt van
ons gevraagd om aan God te geven of met andere mensen te delen? (Zie voor
enkele voorbeelden: Omni 1:26; Mosiah 4:16; LV 4:2; 119:4.) Hoe kunnen wij
soms ‘iets achterhouden’?
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Ouderling Neal A. Maxwell heeft daarover gezegd:

‘Ananias en Saffira (...) “hielden iets achter” in plaats van alles toe te wijden
(zie Handelingen 5:1–11). Sommigen zouden Jezus nooit verkopen voor dertig
zilverlingen, maar ze geven Hem evenmin alles!

‘(...) Wij [denken] bij toewijding meestal in termen van bezit en geld. Maar er
zijn zoveel manieren waarop we iets kunnen achterhouden. Iemand kan zijn
tijd en geld geven en toch een belangrijk deel van zichzelf achterhouden.
Iemand kan naar buiten treden met zijn talenten, maar innerlijk toch een
bepaalde hoogmoed behouden. Iemand kan niet willen knielen voor Gods
troon, maar wel buigen voor een bepaalde groep mensen. Iemand kan een
kerkroeping aanvaarden, maar zijn hart toch hebben gesteld op het in stand
houden van een zekere positie in de wereld’ (zie De Ster, januari 1993, p. 59).

• Hoe kunnen wij de neiging om ‘iets achter te houden’ overwinnen? Welke
zegeningen kunnen we ontvangen als we alles wat we hebben aan de Heer
geven?

4. Activiteit voor jongeren

Leerkrachten van jongeren kunnen in een gedeelte van de les de ‘probleemanalyse’-
techniek gebruiken. Laat de klas proberen het onderwerp van de les te ontdekken
door vragen te stellen die u met ‘ja’ of ‘nee’ kunt beantwoorden.

Les 28
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Les

29
De discipelen werden talrijk

Handelingen 6–9

Doel De klas laten inzien dat het werk van de kerk gedaan wordt door veel mensen die
allemaal met hun talenten en getuigenis de kerk versterken.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Handelingen 6:1–7. De twaalf apostelen ordenen zeven mannen om de
leiding te nemen over de stoffelijke zaken van de kerk.

b. Handelingen 6:8–7:60. Stefanus, een van die zeven, getuigt voor het
Sanhedrin. Dat maakt de mensen die naar hem luisteren woedend, en
zij brengen hem buiten de stad om hem te stenigen.

c. Handelingen 8:4–40. Filippus, ook een van de zeven, predikt en verricht
wonderen in Samaria. Hij onderricht en doopt een Ethiopische kamerling.

d. Handelingen 8:1–3; 9:1–31. Saulus vervolgt de kerk totdat hij een visioen
ontvangt van Jezus Christus. Saulus bekeert zich, laat zich dopen en begint
het evangelie te verkondigen.

2. Aanvullende leesstof: Handelingen 22:1–16; 26:1–5, 9–18.

3. Tip: Denk eraan dat u lesgeeft aan individuen. Ze kunnen in hoge mate
verschillen in levenservaring, duur van hun lidmaatschap van de kerk, inzicht
in de leer en de beginselen van het evangelie, in talenten, vaardigheden en
opleidingsmogelijkheden. Probeer die verschillen te begrijpen en iedereen
inzicht te geven in de waarheden waarin u onderwijst. (Zie Onderwijzen —
geen grotere roeping [36123 120], pp. 33–39.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vraag de klas:

• Welk lichaamsdeel is volgens u het belangrijkste? Waarom?

Vraag, nadat de klas een aantal antwoorden gegeven heeft:

• Welk lid van de kerk is volgens u het belangrijkste? Waarom?

Laat opnieuw een aantal antwoorden geven. Laat iemand dan 1 Korintiërs
12:14–21 voorlezen en daarna door iemand anders 1 Korintiërs 12:12–13. Leg
uit dat de apostel Paulus in die verzen de leden van de kerk met lichaamsdelen
vergelijkt. Zoals de voet, de hand, het oor en het oog in hun verschillende
functies belangrijk zijn, zo zijn alle leden van de kerk met hun verschillende
vaardigheden en talenten belangrijk.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen.

1. Zeven mannen worden geordend om de leiding te nemen over de stoffelijke
zaken van de kerk.

Behandel Handelingen 6:1–7. Leg uit dat de kerk onder leiding van de apostelen
snel groeide, waarbij mensen van vele nationaliteiten tot bekering kwamen. Dat
was reden voor grote vreugde, maar er ontstonden ook een aantal problemen.
Naarmate de kerk groeide hadden de apostelen andere leden nodig om de kerk
leiding te geven en het koninkrijk van God op te bouwen.

• Naarmate de kerk groeide, kregen groepen leden soms onenigheid met elkaar.
Waarom mopperden sommige Griekse leden op de Hebreeuwse leden? (Zie
Handelingen 6:1.) Hoe kunnen wij als kerkleden onenigheid en verdeeldheid
ondervangen, of die nu gebaseerd zijn op etnische, economische, culturele of
andere verschillen? Waarom is het belangrijk dat we zulke onenigheden te
boven komen? (Zie 2 Nephi 26:33; LV 38:26–27.)

President Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘Door het begrijpen en aanvaarden
van [het] universele vaderschap van God kunnen de mensen het beste Gods
bezorgdheid om hen en hun onderlinge verwantschap waarderen. Dit is een
boodschap van leven en liefde die een voltreffer plaatst op alle verstikkende
tradities die gebaseerd zijn op ras, taal, economische of politieke status,
ontwikkeling of culturele achtergrond, omdat wij allen van dezelfde geestelijke
afkomst zijn. Wij hebben een goddelijke oorsprong: iedereen is een geestkind
van God’ (De Ster, januari 1992, p. 16).

• Hoe kan de verscheidenheid onder de leden de kerk verrijken en versterken?
Hoe kunnen wij van elkaar verschillen en toch verenigd zijn?

• De apostelen vonden dat ze geen tijd mochten onttrekken aan de verkondiging
van het evangelie om op te treden bij geschillen en om andere stoffelijke zaken te
behartigen (Handelingen 6:2). Hoe losten ze dat probleem op? (Zie Handelingen
6:3–6.) Waarom is het belangrijk dat het werk voor de kerk over veel mensen
verdeeld is? Hoe bent u gezegend door uw taak in de kerk?

• Tot welke organisatorische veranderingen heeft de Heer de leiders van de kerk
van de laatste dagen geïnspireerd naarmate de kerk groeide? (Antwoorden
kunnen zijn: toevoeging van quorums van zeventigers, of de organisatie
in gebieden, gepresideerd door gebiedspresidiums.) Waarom is door die
veranderingen tegemoet gekomen aan de behoeften van kerkleden over
de hele wereld?

2. Stefanus getuigt voor het Sanhedrin en wordt gestenigd.

Behandel Handelingen 6:8–7:60. Laat de door u gekozen verzen voorlezen.

• Stefanus, een van de zeven mannen die geroepen waren om de apostelen te
helpen, werd valselijk beschuldigd van godslastering, gearresteerd en voor het
Sanhedrin, de joodse raad, gebracht (Handelingen 6:11–15; leg zo nodig uit dat
godslastering betekent dat men oneerbiedig is tegenover God of heilige zaken).
Wat deed Stefanus toen hij voor het Sanhedrin stond? (Zie Handelingen
7:1–53. Hij vertelde een gedeelte van de geschiedenis van de Israëlieten.)
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• Waarom legde Stefanus de nadruk op de machtige daden van de Heer in de
geschiedenis van de Israëlieten? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we niet
vergeten wat de Heer allemaal voor ons gedaan heeft? Waarom zullen we trouw
blijven als we onthouden waarmee de Heer ons in het verleden gezegend heeft?

• Waarom benadrukte Stefanus ook dat Israël steeds vergeetachtig was en God
niet gehoorzaamde? Welke vergelijking trok Stefanus tussen zijn luisteraars
en de ongehoorzame Israëlieten van vroeger? (Zie Handelingen 7:51–53.)
Hoe reageerden de mensen op die vergelijking? (Zie Handelingen 7:54.)

• Welk visioen kreeg Stefanus toen hij gesproken had? (Zie Handelingen 7:55–56.)
Wat deden de mensen toen hij hun over zijn visioen vertelde? (Zie Handelingen
7:57–58.) Wat kunnen wij uit Stefanus’ laatste woorden opmaken met betrekking
tot zijn volgelingschap? (Zie Handelingen 7:59–60.)

3. Filippus predikt en verricht wonderen in Samaria.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 8:4–40.

• Filippus, ook een van de zeven mannen die gekozen was om de apostelen te
helpen, predikte en verrichtte wonderen in Samaria. Hoe reageerden de mensen
in Samaria op de boodschap van Filippus? (Zie Handelingen 8:6–8, 12.) Hoe
ontvingen die mensen de gave van de Heilige Geest? (Zie Handelingen 8:14–17.)

• Een van de Samaritaanse bekeerlingen was een tovenaar, Simon genaamd. Aan
wie gaf Simon de eer voor wat hij met zijn tovenarij deed? (Zie Handelingen
8:9–11.) Aan wie gaven de apostelen de eer voor de wonderen die zij verrichtten?
(Zie Handelingen 4:7–10.) Waarom is dat zo’n belangrijk verschil? (Wijs erop
dat veel mensen voor hun eigen eer vechten om onze aandacht en trouw. In
tegenstelling daarmee geven Gods dienstknechten Hem de eer. Als we dat verschil
begrijpen, kunnen we de vele invloeden in ons leven beter op waarde schatten.)

• Wat deed Simon toen hij de apostelen de gave van de Heilige Geest zag verlenen?
(Zie Handelingen 8:18–19.) Wat was Petrus’ antwoord op Simons verzoek? (Zie
Handelingen 8:20–23.) Wanneer komt iemand in aanmerking voor de macht
van het priesterschap? (Zie Hebreeën 5:4; LV 121:36.)

President James E. Faust heeft gezegd: ‘Deze grootste macht, de macht van het
priesterschap, [wordt] niet op dezelfde manier verkregen zoals dat in de wereld
gebeurt. Het kan niet gekocht of verkocht worden. (...) In de wereld wordt macht
vaak op meedogenloze wijze uitgeoefend. Echter, de macht van het priesterschap
wordt alleen maar ingeroepen door die beginselen van gerechtigheid waardoor
het priesterschap wordt bestuurd’ (De Ster, juli 1997, p. 43).

• Hoe ontmoette Filippus de Ethiopische kamerling? (Zie Handelingen 8:25–29.)
Welke zegeningen vielen Filippus en de Ethiopiër ten deel omdat Filippus naar
de Geest luisterde? (Zie Handelingen 8:30–38.) Welke zegeningen heeft u (of
iemand die u kent) ontvangen omdat u naar de Geest geluisterd heeft?

• Hoe toonde de Ethiopiër zijn nederigheid? (Zie Handelingen 8:30–39.) Hoe komt
het dat we, als we nederig zijn, het woord van God begrijpen en aanvaarden?

4. Saulus bekeert zich, laat zich dopen en begint het evangelie te verkondigen.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 8:1–3 en 9:1–31. Leg uit dat
Saulus een Farizeeër was die de eerste heiligen actief vervolgde. Hij was aanwezig
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bij de steniging van Stefanus (Handelingen 7:58) en verantwoordelijk voor de
gevangenneming en de dood van veel leden van de kerk (Handelingen 8:3; 22:4).
Hij maakte echter een wonderbaarlijke bekering door en werd een groot zendeling.

• Waardoor veranderde Saulus van een vervolger van de heiligen in een groot
dienstknecht van de Heer? (Zie Handelingen 9:1–9, 17.) Wijs erop dat Saulus
zich bekeerde toen hij de stem van de Heer hoorde. Hoe kunnen wij de stem
van de Heer horen? (Zie LV 1:38; 6:23; 8:2; 18:34–36.) Waarom kunnen we
ons beter bekeren als we zijn stem horen?

Herinner de klas eraan dat bekering vaak een stil, geleidelijk proces is, niet
zoiets onverwachts en wonderbaarlijks als er met Saulus gebeurde. Ouderling
Robert D. Hales heeft gezegd: ‘Soms kan iemand zo’n ervaring [als Saulus]
hebben, maar meestal vergt bekering een bepaalde periode, waarin wij door
studie, gebed, ondervinding en geloof tot een groter getuigenis en tot bekering
komen’ (De Ster, juli 1997, p. 79).

• Ouderling Ezra Taft Benson heeft gezegd dat de vraag van Saulus: ‘Heer, wat
wilt gij dat ik doe?’ de belangrijkste vraag is die we in dit leven kunnen stellen
(Conference Report, oktober 1972, p. 53). Waarom is die vraag zo belangrijk?
Hoe bent u gezegend toen u zich aan Gods wil voor u onderworpen had?

• Waarom aarzelde Ananias om naar Saulus toe te gaan? (Zie Handelingen
9:10–14.) Waarom ging Ananias toch, ondanks zijn bedenkingen? (Zie
Handelingen 9:15–16.) Wat kunnen wij van Ananias leren? (Antwoorden
kunnen onder meer zijn dat God ons de moed kan geven om te doen wat
Hij van ons vraagt, en dat we iemand nooit moeten laten vallen, al lijkt
het alsof hij of zij voor geestelijke hulp te diep gezonken is.)

• Wat deed Ananias voor Saulus? (Zie Handelingen 9:17–18.) Wat deed Saulus
nadat hij zich had laten dopen? (Zie Handelingen 9:19–22, 26–29.) Wat is onze
taak als we ons tot het evangelie van Jezus Christus hebben bekeerd? (Zie Lucas
22:32; Johannes 8:31; Mosiah 18:8–10; LV 88:81.)

Tot slot Wijs erop dat wij, net als Stefanus, Filippus en Saulus, leven in een tijd waarin
de kerk snel groeit. Getuig dat de Heer wil dat wij tijdens die groei allemaal
dienstbaar zijn in zijn kerk. Spoor de klas aan om dankbaar te zijn voor de
verschillende kwaliteiten, talenten en ervaringen die elk wijk- of gemeentelid
inzet in dienst van de Heer.

Aanvullende lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

Activiteit voor jongeren

Zet de volgende woorden op woordstroken of op het bord: Ananias, gezag, kwaad,
ogen, Heilige Geest, licht, prediken, schubben, sprakeloos, werktuig, stem.

Laat de klas Handelingen 9:1–22 bestuderen en bepalen wat de betekenis en de
volgorde is van deze woorden in het verhaal van Saulus’ bekering. Laat dan het
verhaal vertellen en daarbij alle woorden gebruiken.

Les 29
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Les

30
Bij God is er geen 

aanneming des persoons
Handelingen 10–14; 15:1–35

Doel De klas laten inzien dat het evangelie voor iedereen is en dat de kerk geleid wordt
door voortdurende openbaring.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Handelingen 10:1–11:18. Een engel verschijnt in een visioen aan Cornelius
en zegt dat hij de apostel Petrus moet laten halen. Petrus komt in een visioen
te weten dat het evangelie aan andere volken verkondigd moet worden. Hij
gaat naar Caesarea om Cornelius en zijn familie en vrienden in het evangelie
te onderwijzen. De Heilige Geest komt over Cornelius en anderen, en zij
laten zich dopen. Een aantal leden van de kerk heeft kritiek op Petrus, omdat
hij het evangelie ook aan andere volken bekendmaakt. Maar als hij vertelt
welk visioen hij gehad heeft, aanvaarden ze dat als openbaring voor de kerk.

b. Handelingen 12. Koning Herodes doodt Jakobus en zet Petrus gevangen. De
heiligen bidden om Petrus’ bevrijding, en een engel van de Heer bevrijdt
hem. Herodes wordt door een engel van de Heer geslagen en hij overlijdt.

c. Handelingen 13–14. Saulus (nu bekend onder de naam van Paulus) en
Barnabas maken hun eerste zendingsreis en vestigen in verschillende
steden de kerk onder de andere volken.

d. Handelingen 15:1–35. Sommige joodse heiligen verkondigen dat mensen
van andere volken die lid worden van de kerk, de wet van Mozes moeten
onderhouden en dat dus de mannen ook besneden moeten worden. De
apostelen stellen vast dat de Heer dat niet vereist.

2. Als er een kaart beschikbaar is van Paulus’ eerste zendingsreis (kaart 13 in de
Gids bij de Schriften) kunt u die tijdens de les gebruiken.

3. Tip: Ouderling Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Uw cursisten verdienen
meer dan alleen uw kennis. Zij verdienen uw inspiratie en hongeren ernaar.
Zij hebben behoefte aan de warmte van de persoonlijke benadering. Dat is
altijd het kenmerk van een goede leerkracht geweest’ (Conference Report,
oktober 1965, p. 52). Overweeg onder gebed hoe u liefde voor elke cursist
kunt ontwikkelen en tonen. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping
[36123 120], pp. 12, 31–36.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Geef één voor één de volgende aanwijzingen en vraag de klas op welke belangrijke
gebeurtenis in de kerk ze betrekking hebben:

1. Openbaring
2. 8 juni 1978



3. President Spencer W. Kimball
4. Priesterschap
5. Officiële verklaring nr. 2

Laat Officiële verklaring nr. 2 (aan het eind van de Leer en Verbonden) opzoeken
en in stilte de tweede alinea doorlezen (te beginnen bij ‘Het Eerste Presidium
heeft begin juni’). Wijs erop dat Officiële verklaring nr. 2 de openbaring bevat dat
het priesterschap binnen het bereik komt van alle mannelijke leden van de kerk
die dat waardig zijn.

Vraag cursisten die zich eventueel de dag herinneren waarop die openbaring
gegeven werd, hoe zij zich voelden toen ze het hoorden.

• Wie heeft het priesterschap binnen het bereik gebracht van alle mannelijke
leden van de kerk die het waardig zijn? (De Heer.) Hoe heeft de Heer zijn wil
aan de kerk bekendgemaakt? (Hij heeft het aan de profeet geopenbaard, die het
vervolgens aan de kerkleden heeft bekendgemaakt.) Welke gevolgen heeft die
openbaring voor de kerk gehad?

Leg uit dat die openbaring een voorbeeld is van de manier waarop de Heer de kerk
door openbaring leiding blijft geven. In deze les wordt een dergelijke openbaring
besproken die kort na de opstanding van Jezus Christus aan de leden van de kerk
gegeven werd.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Benadruk bij de behandeling van de volgende teksten hoe belangrijk voortdurende
openbaring van de Heer voor de kerk is. Moedig de cursisten aan un getuigenis te
geven over voortdurende openbaring.

1. Petrus leert uit een visioen dat het evangelie aan de andere volken verkon-
digd moet worden.

Behandel Handelingen 10:1–11:18. Laat de door u gekozen verzen voorlezen.

• Wat was Cornelius voor een man? (Zie Handelingen 10:1–2, 30–31. Het was
een rechtschapen man die in God geloofde, maar hij was een niet-Jood.)
Welke boodschap had de engel voor Cornelius? (Zie Handelingen 10:3–6.)
Hoe reageerde Cornelius op die boodschap? (Zie Handelingen 10:7–8, 33.)
Waarom is het belangrijk om onmiddellijk gehoor te geven aan instructies
of aanwijzingen van God?

• Terwijl de mannen van Cornelius op weg waren naar Joppe, had Petrus een
visioen (Handelingen 10:9–16). Wat zag Petrus in dat visioen? (Zie Handelingen
10:11–12.) Wat moest Petrus doen? (Zie Handelingen 10:13.) Waarom verzette
Petrus zich? (Zie Handelingen 10:14. Hij wilde geen dieren eten die volgens de
wet van Mozes als onrein beschouwd werden.) Hoe reageerde de Heer op Petrus’
bezorgdheid? (Zie Handelingen 10:15–16.)

• Tijdens zijn ontmoeting met Cornelius begreep Petrus zijn droom. Wat was de
betekenis? (Zie Handelingen 10:28, 34–35. Het evangelie was voor iedereen, niet
alleen voor de Joden. Leg uit dat ‘Bij God [is] geen aanneming des persoons’
betekent dat God iedereen de kans zal geven om de zegeningen te ontvangen
die door het heilsplan beschikbaar zijn.) Waarom werden de andere volken in
de droom voorgesteld door onreine dieren? (De Joden dachten dat de andere
volken geestelijk onwaardig of onrein waren, net als de dieren die de Joden
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volgens de wet van Mozes niet mochten eten. Door de dieren in de droom nu
‘rein’ te verklaren, maakte de Heer aan Petrus duidelijk dat het evangelie nu aan
iedereen verkondigd moest worden.)

• Toen Petrus zijn droom had uitgelegd, begon hij Cornelius en zijn vrienden in
het evangelie te onderwijzen. Wat leerde hij hun in zijn eerste toespraak? (Zie
Handelingen 10:36–43.) Wat gebeurde er terwijl Petrus aan het woord was?
(Zie Handelingen 10:44, 46.) Waarom bracht dat Petrus tot de overtuiging dat
Cornelius en zijn vrienden gedoopt moesten worden? (Zie Handelingen
10:47–48; zie ook Handelingen 11:15–17.)

• Hoe reageerden sommige kerkleden toen ze hoorden dat Petrus het evangelie
aan mensen van andere volken had verkondigd? (Zie Handelingen 11:1–3.)
Waarom waren die leden van hun stuk gebracht? (Zij beschouwden de andere
volken niet als deel van Gods uitverkoren volk.)

• Waarom veranderde de mening van de kerkleden toen Petrus hun vertelde
over zijn visioen en zijn ervaring met Cornelius? (Zie Handelingen 11:4–18.)
Wat moeten we doen als we nieuwe instructies krijgen van onze kerkleiders,
ook als we die instructies aanvankelijk niet fijn vinden of ze maar moeilijk
kunnen begrijpen? (Zie Johannes 7:17; 2 Nephi 28:30; LV 6:11, 14–15.)

• Waarom was Petrus degene die de openbaring ontving om het evangelie bij
de andere volken te brengen? (Hij was in die tijd de leider van de kerk.) Wie
ontvangt in deze tijd openbaring voor de hele kerk? Waarom is het belangrijk
dat er maar één persoon is die openbaring voor de hele kerk ontvangt?
(Zie LV 43:2–6.)

2. Petrus wordt op wonderbaarlijke wijze uit de gevangenis bevrijd.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 12.

• Koning Herodes bracht de apostel Jakobus ter dood, zette vervolgens Petrus
gevangen en liet hem zwaar bewaken (Handelingen 12:1–4). Hoe reageerden
de leden van de kerk op Petrus’ gevangenneming? (Zie Handelingen 12:5.) Hoe
kunnen onze gebeden de profeet en andere kerkleiders van onze tijd tot steun
zijn? (Zie LV 43:12; 93:51; 107:22.)

President Joseph F. Smith heeft verklaard: ‘Er mag nimmer een dag voorbijgaan,
waarop niet alle mensen die gezamenlijk de kerk vormen hun stem verheffen
in gebed tot de Heer om zijn dienstknechten die zijn aangesteld om hen te
presideren, te steunen’ (Evangelieleer, p. 220).

• Hoe ontsnapte Petrus uit de gevangenis? (Zie Handelingen 12:6–10.) Bij welke
gelegenheden heeft de Heer iemands leven op wonderbaarlijke wijze bewaard
totdat die persoon zijn of haar zending op aarde had volbracht? (Voorbeelden
uit de Schriften zijn: Daniël; Sadrak, Mesak en Abednego; Abinadi, Alma en
Amulek; Joseph Smith.)

• Wat gebeurde er met Herodes na Petrus’ ontsnapping? (Zie Handelingen
12:21–23.) Vergelijk wat er met Herodes gebeurde met wat er volgens het
volgende vers met de kerk gebeurde (Handelingen 12:24). Op welke manier
heeft u de kerk zien bloeien, ondanks pogingen van sommige mensen om
haar ten onder te laten gaan?
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3. Saulus (nu bekend als Paulus) en Barnabas verkondigen het evangelie aan
de andere volken.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 13–14. Wijs, als u de kaart
gebruikt, tijdens de bespreking de plaatsen aan die Paulus en Barnabas bezocht
hebben.

• Wat kunnen we uit de roeping van Saulus en Barnabas opmaken over de
manier waarop kerkleden voor Gods werk geroepen worden? (Zie Handelingen
13:1–3. Bespreek de noodzaak van bidden en vasten, openbaring en gezag van
het priesterschap bij het roepen van leden voor functies in de kerk.) Welke
ervaringen heeft u gehad waardoor u wist dat roepingen in de kerk door de
Geest geïnspireerd worden?

• De oversten van de synagoge in Antiochië nodigden Paulus uit om tijdens de
dienst op de sabbat een toespraak te houden. (Handelingen 13:14–15). Wat was
de belangrijkste boodschap van Paulus? (Zie Handelingen 13:23–31, 38–41.) Hoe
reageerden de niet-Joden in Antiochië op de zendelingen en hun boodschap?
(Zie Handelingen 13:42–44, 48.) Waarom werden Paulus en Barnabas door een
aantal Joden vervolgd? (Zie Handelingen 13:45–47.)

• Hoe reageerden de mensen in Lystra toen Paulus de kreupele man genas? (Zie
Handelingen 14:8–13. Leg uit dat Zeus en Hermes afgoden waren die door de
mensen aanbeden werden.) Hoe reageerden Paulus en Barnabas op die lof en
aandacht? (Zie Handelingen 14:14–18.) Wijs erop dat oprechte leraren van het
woord van God altijd God de eer willen geven en de aandacht van zichzelf
afleiden. Op welke manier heeft u die instelling bij de leiders van de
hedendaagse kerk kunnen zien?

• In elk stad die Paulus en Barnabas bezochten, vonden ze mensen die het
evangelie graag wilden aanvaarden, maar ze troffen ook mensen die hen
vervolgden en anderen tegen de kerk ophitsten (Handelingen 13:43–45, 50;
14:1–6, 19). Waarom keerden Paulus en Barnabas naar elk van die steden terug,
ondanks het feit dat ze daar vervolgd waren? (Zie Handelingen 14:21–23. Ze
hadden gemeentes van de kerk in die steden gevestigd, en ze kwamen terug
om de nieuwe leden van die gemeentes te bemoedigen en instructies te geven.)
Wat kunnen wij doen om nieuwe leden van onze wijk of gemeente te steunen?

President Gordon B. Hinckley heeft opgemerkt: ‘Met het steeds toenemend
aantal bekeerlingen moeten we steeds meer inspanningen leveren om ze op hun
weg te begeleiden. Allemaal hebben ze behoefte aan drie dingen: een vriend, een
taak, en voeding met “het goede woord Gods” (Moroni 6:4). Het is onze plicht
om daarin te voorzien’ (De Ster, juli 1997, p. 47).

4. De apostelen stellen vast dat de Heer niet eist dat andere volken de wet
van Mozes onderhouden.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 15:1–35.

• Voor de oplossing van welk geschil gingen Paulus en Barnabas naar Jeruzalem?
(Zie Handelingen 15:1–2. Leg uit dat de besnijdenis symbolisch was voor de
hele wet van Mozes. Een besnedene was iemand die de wet onderhield. Hoewel
Jezus Christus de wet van Mozes vervuld had, pasten sommige joodse chris-
tenen die nog steeds toe en wilden ze dat niet-joodse christenen dat ook

Les 30

139



deden.) Hoe werd het geschil opgelost? (Na een diepgaand gesprek stelden de
apostelen door inspiratie vast dat besnijdenis geen vereiste was.)

• Op welke manier zien we aan de gebeurtenissen die in Handelingen 15:6–31
beschreven worden welke lijn gevolgd wordt bij beslissingen betreffende het
beleid en de gebruiken van de kerk?

a. De leiders van de kerk vergaderen om de zaak te overwegen (vs. 6).
b. Ze bespreken de zaak grondig (vss. 7–21).
c. Ze komen tot een besluit in overeenstemming met de wil van de Heer

(vss. 19–21).
d. De Heilige Geest bevestigt dat het besluit juist is (vs. 28).
e. Het besluit wordt ter steunverlening aan de heiligen voorgelegd (vss. 22–31).

Tot slot Getuig dat de kerk altijd geleid wordt door goddelijke openbaring en dat er ook
in onze tijd openbaring wordt ontvangen. Spoor de klas aan de raad van de
levende profeet en van de andere kerkleiders op te volgen.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

De wereldwijde kerk

Toon een wereldkaart om de klas te laten zien hoe de kerk gegroeid is. Wijs
gebieden aan waar in de tijd van Cornelius leden van de kerk woonden (het
hedendaagse Israël, Turkije, Griekenland en de omringende gebieden). Laat dan
gebieden aanwijzen waar momenteel leden van de kerk wonen. Vertel dat de kerk
begin 2004 ruim 12 miljoen leden had, verspreid over 160 landen. Er waren ruim
60 duizend zendelingen werkzaam in ruim 120 landen, in 50 talen en nog vele
dialecten. (Actuelere statistische gegevens kunt u vinden in recente tijdschriften
van de kerk.)
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31
De gemeentes dan werden
bevestigd in het geloof
Handelingen 15:36–18:22; 1 en 2 Tessalonicenzen

Doel De klas aan de hand van Paulus’ leringen laten zien hoe we het evangelie kunnen
verkondigen en hoe we als heiligen moeten leven.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Handelingen 15:36–41; 16; 17:1–15; 18:1–22. Als het geschil over niet-
joodse bekeerlingen en de wet van Mozes is opgelost, bereiden Paulus en
Barnabas zich voor op hun tweede zendingsreis. Ze zijn het niet eens over
een metgezel en besluiten uit elkaar te gaan. Paulus neemt Silas en Timoteüs
mee en begint met zendingswerk in Macedonië en Griekenland. Ze worden
vaak vervolgd, maar krijgen veel bekeerlingen.

b. Handelingen 17:16–34. Paulus bezoekt Athene en ziet dat de hele stad
afgodisch is. Hij getuigt tot de Atheense filosofen en houdt voor de
Areopagus een toespraak over de aard van God, de eenheid van de
mensen als afstammelingen van God, en de opstanding.

c. 1 en 2 Tessalonicenzen. Paulus schrijft twee brieven aan de heiligen
in Tessalonica, een stad in Macedonië. Hij geeft ze raad omtrent het
verkondigen van het evangelie, hun voorbereiding op de wederkomst
en hun leefwijze als heiligen.

2. Aanvullende leesstof: 1 Korintiërs 2:4–5, 10–13.

3. Als het volgende materiaal beschikbaar is, kunt u dat tijdens de les gebruiken:

c. Een kaart van Paulus’ tweede zendingsreis (kaart 13 in de Gids bij de Schriften).
b. ‘De wederkomst’, een segment van drie minuten uit de Nieuwe Testament —

videopresentaties (56914 120).

4. Tip: Cursisten behoren zich op de les voor te bereiden om vragen te kunnen
stellen, inzichten en ervaringen te delen en hun getuigenis te geven. Spoor de
klas aan zich op de les voor te bereiden door dagelijks de Schriften te bestuderen
en te bidden. Toon interesse en waardering voor wat de cursisten inbrengen.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vertel het volgende verhaal:

Aan het einde van de negentiende eeuw woonde John Morgan bij de familie
Heywood in Salt Lake City en op een avond droomde hij dat hij zich op een weg
in Georgia bevond. Hij herkende die weg omdat hij daar vaak geweest was als
soldaat tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Hij kwam bij een tweesprong en zag
Brigham Young daar staan. Hoewel de weg rechts naar de dichtstbijzijnde stad
leidde, adviseerde Brigham Young hem de weg naar links te nemen.



De heer Morgan, die toen geen lid was van de kerk, vertelde zuster Heywood wat
hij gedroomd had en vroeg wat zij ervan dacht. Zij zei dat ze dacht dat hij lid zou
worden van de kerk, in de zuidelijke staten op zending zou gaan en zich op een dag
zou bevinden op de weg die hij in zijn droom gezien had. Als dat gebeurde, moest
hij zich de raad van Brigham Young herinneren en de weg naar links inslaan.

Vele jaren later, nadat John Morgan zich had laten dopen en in de zuidelijke
staten op zending was geroepen, kwam hij bij de tweesprong die hij in zijn
droom gezien had. Hij herinnerde zich de raad om de weg naar links in te slaan
en deed dat. Een uur later bevond hij zich aan de zoom van Heywood Valley —
een prachtige plek met dezelfde naam als het gezin waar hij logeerde toen hij
jaren daarvoor die droom had.

Op zijn tocht door het dal merkte hij dat de mensen klaar waren voor het evangelie.
Nadat ze hem hadden horen prediken, vertelden enkele families dat tien dagen
daarvoor een vreemdeling door het dal was gekomen en toestemming had gevraagd
om teksten in hun bijbel te markeren. Hij zei dat er een andere boodschapper zou
komen die de aangestreepte teksten zou uitleggen. Tijdens zijn onderricht in het
evangelie had John die gemarkeerde gedeelten uitgelegd. In de daaropvolgende
weken onderrichtte en doopte ouderling Morgan op drie na alle gezinnen in het
dal (Bryant S. Hinckley, The Faith of Our Pioneer Fathers [1956], pp. 242–244).

• Wat heeft tot het succes van John Morgans zending bijgedragen? (Geantwoord
kan worden dat hij bereid was hard te werken, luisterde naar de Geest, en dat
de mensen klaar waren om het evangelie te aanvaarden.)

Vertel dat deze les handelt over de apostel Paulus, die, net als John Morgan, naar
de Geest luisterde en een succesvol zendeling was. Op zijn tweede zendingsreis
had Paulus veel vervolgingen te verduren, maar ook vond hij veel mensen die
klaar waren om het evangelie van Jezus Christus te ontvangen.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek tijdens deze les wat wij van Paulus kunnen leren ten aanzien van de
verkondiging van het evangelie, onze eigen voorbereiding om kennis van het
evangelie op te doen, en de versterking van ons getuigenis.

1. Paulus, Silas en Timoteüs prediken in Macedonië en Griekenland.

Behandel Handelingen 15:36–41; 16; 17:1–15; 18:1–22. Laat de door u gekozen
verzen voorlezen. U kunt de klas eraan herinneren dat Lucas het boek Handelingen
geschreven heeft. Blijkbaar is hij met Paulus op een paar van zijn zendingsreizen
mee geweest, omdat hij vaak het woord wij bezigt als hij het heeft over de daden
van Paulus en zijn metgezellen (Handelingen 16:10).

• Op zijn tweede zendingsreis predikte Paulus in veel Macedonische en Griekse
steden, waaronder Filippi, Tessalonica, Berea, Korinte en Athene. (Wijs die
plaatsen op de kaart aan.) Hoe heeft de Geest Paulus en zijn metgezellen op
hun reis geleid? (Zie Handelingen 16:6–10; 18:9–11.) Hoe heeft de Geest uw
inspanningen om de Heer te dienen, geleid?

• De Schriften vermelden dat Lydia de woorden van Paulus hoorde en erin
geloofde omdat de Heer haar hart opende (Handelingen 16:14–15). Waarom is
een ‘open hart’ noodzakelijk voor bekering tot het evangelie? (Zie Mosiah 2:9;
LV 64:34.) Vraag de cursisten naar ervaringen waarbij de Heer hun hart voor
het evangelie heeft geopend (of het hart van iemand die ze kennen).
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• Waarom werden Paulus en zijn metgezellen in Filippi gevangengezet? (Zie
Handelingen 16:16–24.) Hoe werden ze bevrijd? (Zie Handelingen 16:25–26.)
Hoe gebruikten ze die ervaring voor hun zendingswerk? (Zie Handelingen
16:27–34.) Kunt u voorbeelden uit de geschiedenis van de kerk of uit uw
eigen leven noemen van iets goeds dat uit vervolging is voortgekomen?

• Wat vertelde Paulus tijdens de drie sabbatdagen die hij bij de mensen van
Tessalonica in de synagoge doorbracht? (Zie Handelingen 17:1–3.) Wat was
het resultaat van Paulus’ lessen in Tessalonica? (Zie Handelingen 17:4–10.)

• Hoe werden Paulus’ leringen ontvangen door de mensen in de synagoge in
Berea? (Zie Handelingen 17:10–12.) Hoe kunnen wij ‘alle bereidwilligheid’
ontwikkelen om het evangelie beter te leren kennen?

2. Paulus verkondigt voor de Areopagus het evangelie aan de filosofen van
Athene.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 17:16–34. Leg uit dat Paulus,
toen hij uit Berea vertrokken was, naar Athene trok, wat destijds het centrum van
de wereldcultuur was. Filosofen daar zagen God eerder als een abstract wezen of
abstracte macht dan als de letterlijke Vader van onze geest. Zij aanbaden eerder Gods
scheppingen dan God zelf. Zij vervingen openbaring door redeneren en discussiëren,
en schatten de wijsheid van mensen hoger dan de waarheden van God.

• De filosofen in Athene ‘hadden voor niets anders tijd over dan om iets
nieuws te zeggen of te horen’ (Handelingen 17:21). In welk opzicht zien we
die tendens ook in onze tijd? Welk gevaar zou er schuilen in altijd op zoek
zijn naar ‘iets nieuws’?

• Wat maakte Paulus de Atheners duidelijk over God? (Zie Handelingen 17:22–31).
Waarom is het belangrijk dat we weten dat ‘wij (...) van [Gods] geslacht’ zijn?
(Handelingen 17:28.) Waarom kunnen we, als we inzicht hebben in de aard
van God en zijn rol als onze Vader, Hem beter liefhebben en aanbidden?

• Paulus weerlegde de redeneringen en de logica van de filosofen met een oprecht
getuigenis van God, onze Vader. Waarom heeft een oprecht getuigenis meer
overredingskracht dan logica en redeneren? (Zie 1 Korintiërs 2:4–5, 10–13.)

• Waarom luisterden de filosofen naar Paulus? (Zie Handelingen 17:18–21.)
Welke invloed had dat motief op hun reactie op Paulus’ boodschap? (Zie
Handelingen 17:32–33.) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we horen en
begrijpen wat de kerkleiders zeggen?

3. Paulus geeft schriftelijk advies aan de heiligen in Tessalonica.

Behandel de door u gekozen verzen uit 1 en 2 Tessalonicenzen.

• Paulus maakte zich zorgen over de heiligen in Tessalonica, maar kon ze niet
opnieuw bezoeken. Daarom stuurde hij Timoteüs (1 Tessalonicenzen 2:17–18;
3:1–2, 5–7). Toen Timoteüs terug was, schreef Paulus twee brieven vol advies en
bemoediging aan de heiligen in Tessalonica. Wat kunnen wij leren van de
inspanningen die Paulus zich getroostte voor de nieuwe leden van de kerk?

• Wat zegt Paulus in 1 Tessalonicenzen 1:5 en 2:2–12 over de manier waarop we
het evangelie moeten uitdragen? (Zet de antwoorden van de klas op het bord.)
Op welke manier is dit voor u een hulpmiddel geweest bij het uitdragen van
het evangelie?
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• Welke aangelegenheden van de Tessalonicenzen komen tot uiting in Paulus’
uitleg over de wederkomst? (Zie 1 Tessalonicenzen 4:13–18; 5:1–3.) Wat vertelde
Paulus de Tessalonicenzen over de gebeurtenissen vóór de wederkomst? (Zie
Tessalonicenzen 2:1–4.) Hoe ging die profetie in vervulling? (Zie LV 1:15–16;
112:23; Geschiedenis van Joseph Smith 1:19.)

• Welk advies gaf Paulus aan de Tessalonicenzen betreffende hun voorbereiding
op de wederkomst? (Zie 1 Tessalonicenzen 5:4–8.) Hoe moeten wij ons op de
wederkomst voorbereiden?

Als u de videopresentatie ‘De wederkomst’ gebruikt, kunt u die nu tonen.
Bespreek in het kort de raad van ouderling Packer en ouderling Maxwell
omtrent de voorbereiding op de wederkomst, maar ga niet in op de vraag
wanneer het zal gebeuren.

• Welk advies gaf Paulus de Tessalonicenzen over hun leefwijze als heiligen?
(Zie 1 Tessalonicenzen 4:9–12; 5:11–22.) Zet de antwoorden van de klas op
het bord. Bespreek, wanneer de Geest u daartoe aanzet, een aantal punten
die u genoteerd heeft. U zou kunnen bespreken hoe wij die raad beter
kunnen opvolgen en hoe we dan gezegend worden.

Tot slot Geef uw getuigenis van de waarheden die Paulus verkondigde over de kwaliteiten
van succesvolle zendelingen en mededogende heiligen. Spoor de cursisten aan
zich die kwaliteiten eigen te maken waardoor ze zichzelf en anderen op de
wederkomst kunnen voorbereiden.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

Met de juiste instelling het evangelie uitdragen

Laat 1 Tessalonicenzen 2:2–3 voorlezen. Wijs erop dat Paulus zei dat men het
evangelie vrijmoedig en zonder onzuivere bedoelingen of list moest verkondigen.
Ouderling James E. Talmage voegde daaraan toe dat we de waarheid vrijmoedig
moeten verkondigen zonder het geloof van anderen te bekritiseren of aan te
vallen. Vertel het volgende verhaal om dat toe te lichten:

Als student werd ouderling Talmage eens benaderd door iemand die hem een
prachtige olielamp wilde verkopen. Ouderling Talmage had al een lamp die
volgens hem wel voldeed, maar hij liet de handelaar komen om zijn lamp te
demonstreren.

‘We kwamen binnen en ik stak mijn lamp aan. Mijn bezoeker sprak zich zeer
lovend uit. Het was de beste lamp in zijn soort, zei hij, en hij had er nog nooit
een gezien die in zo’n goede staat verkeerde. Hij draaide de lont op en neer en
zei dat die perfect was.

‘“Als u het goed vindt”, zei hij, “zal ik nu mijn lamp aansteken” en haalde hem uit
de verpakking. (...) Het licht verlichtte de verste hoek van mijn kamer. Bij dat felle
schijnsel was de vlam van mijn lamp krachteloos en zwak. Tot op het moment
van die overtuigende demonstratie had ik nooit geweten dat ik in het halfduister
had geleefd, gewerkt, gestudeerd en geworsteld.’
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Ouderling Talmage kocht de nieuwe lamp, en later vertelde hij wat we ten aanzien
van de verkondiging van het evangelie van de lampenhandelaar kunnen leren: ‘De
man die me een lamp wilde verkopen, sprak niet geringschattend over de mijne.
Hij zette zijn fellere licht naast mijn zwakke vlam, en ik kocht hem al gauw.

‘De zendelingen van de kerk van Jezus Christus worden niet uitgezonden om het
geloof van mensen aan te vallen of belachelijk te maken, maar om de wereld een
groter licht te tonen waarbij het rokerige schemer van de flakkerende vlam van
door mensen gemaakte geloofsbelijdenissen aan het licht komt. Het werk van de
kerk is opbouwend, niet afbrekend’ (Albert L. Zobell Jr., Story Gems [1953],
pp. 45–48; zie ook The Parables of James E. Talmage, verzameld door Albert L.
Zobell Jr. [1973], pp. 1–6).
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Leven in de Geest

Handelingen 18:23–20:38; Galaten

Doel De cursisten aansporen om te luisteren naar de influisteringen van de Geest en
gedrag te vermijden waardoor ze die influisteringen niet zullen horen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Handelingen 18:23–19:41. Paulus begint aan zijn derde zendingsreis. Aquila
en Priscilla vertellen Apollos over het evangelie. Paulus geeft onderricht aan
gelovigen in Efeze, doopt ze en verleent ze de gave van de Heilige Geest.
Demetrius en andere zilversmeden hitsen het volk van Efeze op tegen Paulus.

b. Handelingen 20. Paulus verlaat Efeze en predikt in Macedonië en
Griekenland. Op de terugweg naar Jeruzalem houdt hij een afscheidsrede
voor de leiders van de kerk in Efeze en waarschuwt daarbij voor afvalligheid.

c. Galaten. Paulus schrijft een strenge brief aan de Galaten omdat ze de wet
van Mozes weer hanteren. Hij herinnert ze aan de noodzaak van geloof in
Jezus Christus en spoort ze aan te streven naar de vruchten van de Geest.

2. Aanvullende leesstof: Hebreeën 6; 12–13.

3. Als er een kaart beschikbaar is van Paulus’ derde zendingsreis (kaart 13 in de
Gids bij de Schriften) kunt u die tijdens de les gebruiken.

4. Tip: Soms zijn de beste verhalen en voorbeelden die uit uw eigen leven.
Vertrouw op de Geest om te weten te komen welke ervaringen u aan de klas
kunt vertellen. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120], pp. 178–180.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat de cursisten een talent of vaardigheid in gedachten nemen (bijvoorbeeld een
muziekinstrument bespelen, naaien, schrijven, een sport) die zij ooit ontwikkeld,
maar lang niet gebruikt hebben. Vraag dan:

• Zoudt u het prettig vinden als u dat talent of die vaardigheid nu zou moeten
gebruiken? Zou het goed gaan? Wat zou ervoor nodig zijn om dat talent net zo
goed te gebruiken als in het verleden? (Gebruik, als de klas geen voorbeeld kan
bedenken, een voorbeeld uit uw eigen leven.)

Wijs erop dat het herkennen van de influisteringen van de Heilige Geest
beschouwd kan worden als een geestelijk talent. Naarmate we het vaker
gebruiken, worden we er beter in.

• Hoe kunnen we die vaardigheid, de influisteringen van de Heilige Geest
herkennen, ontwikkelen? (Antwoorden kunnen zijn: een rechtschapen
leven leiden, streven naar inspiratie van de Heilige Geest, gehoor geven aan
influisteringen die we ontvangen.) Wat gebeurt er als we die vaardigheid
ontwikkelen en vervolgens verwaarlozen?



Leg uit dat we vandaag tijdens de les over Paulus’ derde zendingsreis en zijn brief
aan de Galaten ook zullen spreken over situaties waarin het nodig is gehoor te
geven aan de aanwijzingen van de Heilige Geest, en hoe we gezegend zullen
worden als we dat doen.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Kies na gebed teksten en vragen die het beste aan de behoeften van de klas
tegemoet zullen komen. Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn
op het dagelijks leven. Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Paulus geeft onderricht aan de gelovigen in Efeze, doopt ze en verleent ze
de gave van de Heilige Geest.

Behandel Handelingen 18:23–19:41. Laat de door u gekozen verzen voorlezen.
Leg uit dat Paulus na zijn tweede zendingsreis enige tijd in Antiochië doorbracht
en daarna zijn derde zendingsreis begon (Handelingen 18:22–23). Het grootste
deel van die derde zendingsreis — bijna drie jaar — predikte hij in Efeze. (Als u de
kaart gebruikt, kunt u op het juiste moment aanwijzen waar Paulus op zijn derde
zendingsreis verbleef.)

• Apollos was een Jood die bekend was met de doop door Johannes de Doper,
maar niets wist over de gave van de Heilige Geest. Toen Aquila en Priscilla,
twee leden van de kerk in Efeze, Apollos hoorden prediken, legden ze hem ‘de
weg Gods nauwkeuriger uit’ (Handelingen 18:26). Door welke eigenschappen
van Apollos stond hij daarvoor open? (Zie Handelingen 18:24–28.) Waarom
maakten die eigenschappen hem ook tot een doeltreffend leraar? Hoe kunnen
wij die eigenschappen ontwikkelen?

• Welke geestelijke manifestatie vond plaats toen een aantal Efeziërs de gave
van de Heilige Geest ontving? (Zie Handelingen 19:6.) Bij welke gelegenheden
hadden die manifestaties zich ook nog voorgedaan? (Zie Handelingen 2:1–4;
10:44–46. De apostelen spraken in talen toen zij op Pinksteren de gave van de
Heilige Geest ontvingen. Verscheidene niet-Joden in Caesarea spraken ook in
tongen toen Petrus een visioen had ontvangen dat het evangelie aan de andere
volken verkondigd moest worden.) Welke manifestaties van de Heilige Geest
doen zich in onze tijd geregeld voor? (Zie bijvoorbeeld LV 6:15, 23; 8:2; zie ook
1 Koningen 19:12.)

• Waarom verliet Paulus de synagoge in Efeze en begon hij onderricht te geven
in de gehoorzaal van Tyrannus? (Zie Handelingen 19:8–9.) Hoe behoort onze
reactie te zijn op mensen die het evangelie bekritiseren of zich ertegen
verzetten? (Zie 3 Nephi 11:29–30.)

Ouderling Marvin J. Ashton heeft ons geleerd: ‘Wanneer anderen het niet eens
zijn met ons geloof, behoren wij niet op dezelfde manier als zij te reageren of
met ze te twisten. (...) Het is onze taak om in redelijkheid, door vriendelijke
overreding en met juiste feiten ons standpunt uit te leggen. Het is onze taak
standvastig en onverzettelijk te zijn, maar niet om met mensen of organisaties
een woordenstrijd te voeren. Woordenstrijd werpt muren en barrières op. Liefde
ontsluit deuren. (...) Woordenstrijd is nog nooit medestander bij vooruitgang
geweest en zal dat ook nooit worden’ (Conference Report, april 1978, p. 10).
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• Waarom wonden Demetrius en de andere zilversmeden zich zo op over wat
Paulus verkondigde? (Zie Handelingen 19:23–28. Zij vervaardigden zilveren
Artemistempels en maakten zich zorgen dat ze klanten zouden verliezen als
de mensen zich door Paulus tot het evangelie van Jezus Christus bekeerden.)
Hoe kunnen zorgen over stoffelijke zaken of andere wereldse belangen onze
trouw aan God aantasten? Hoe kunnen zulke zorgen ons vermogen om de
influisteringen van de Geest te horen, aantasten?

• Vergelijk de instelling van Demetrius en de andere zilversmeden met de instelling
van de Efeziërs die hun boeken met toverkunsten verbrandden toen ze volgeling
werden van Jezus Christus (Handelingen 19:18–19). Hoe kunnen wij ervoor
zorgen dat we onze aardse bezittingen in het juiste perspectief blijven zien?

2. Paulus houdt een afscheidsrede voor de leiders van de kerk in Efeze.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 20. Leg uit dat Paulus uit Efeze
vertrok en door Macedonië en Griekenland trok om het evangelie te verkondigen.
Hij was van plan om voor het pinksterfeest naar Jeruzalem terug te keren. Op de
terugweg naar Jeruzalem stuurde hij een boodschapper naar Efeze met het verzoek
aan de kerkleiders om hem in Milete te ontmoeten. Hij hield een bezielende
afscheidsrede en vervolgde zijn reis.

• Wat benadrukte Paulus in zijn afscheidsrede, in de veronderstelling dat dit de
laatste keer was dat hij de ouderlingen van Efeze toesprak? (Zie Handelingen
20:28–35.) Wie waren de ‘grimmige wolven’ waar Paulus voor waarschuwde?
(Zie Handelingen 20:29. Vijanden van de kerk.) Voor wie waarschuwde Paulus
ons nog meer? (Zie Handelingen 20:30. Leden van de kerk die afvallig zouden
worden en zouden proberen andere leden te misleiden.) Hoe kunnen wij ons
hoeden voor afvalligheid?

• Wat moesten de ouderlingen van Efeze volgens Paulus doen om de
kerkleden te beschermen tegen degenen die ze zouden trachten te
misleiden? (Zie Handelingen 20:28; zie ook Johannes 21:15–17.) Hoe
kunnen wij Gods kudde helpen beschermen tegen ‘grimmige wolven’?

• Paulus besloot zijn toespraak tot de broeders in Efeze door ze te herinneren
aan de leer van de Heer dat ‘het zaliger [is] te geven dan te ontvangen’
(Handelingen 20:35). Hoe heeft u de waarheid hiervan ondervonden?

3. Paulus berispt de heiligen in Galatië en geeft ze raad.

Behandel de door u gekozen verzen uit Paulus’ brief aan de Galaten. Leg uit dat
Paulus tijdens zijn derde zendingsreis een brief schreef aan de heiligen in Galatië,
waarvan er velen de wet van Mozes weer onderhielden. Hij berispte degenen die
geloofden dat men eerder gered kon worden door de werken die de wet van
Mozes vereiste dan door geloof in de Heer Jezus Christus.

• Wat was het doel van de wet van Mozes? (Zie Galaten 3:23–26; Jakob 4:4–5;
Mosiah 13:29–30. De Heer gaf die wet aan de Israëlieten om ze Hem indachtig
te laten zijn en om ze voor te bereiden op de verlossing door zijn verzoening.)
Hoe werd de wet van Mozes vervuld? (Zie 3 Nephi 15:2–5; Alma 34:10; 3 Nephi
9:19. Jezus heeft de wet van Mozes vervuld door zijn verzoening. Veel
verordeningen van die wet waren daar een symbool van.)
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• Paulus stond versteld dat de heiligen in Galatië zo kort nadat ze van het
evangelie van Jezus Christus gehoord hadden, tot de wet van Mozes waren
teruggekeerd (Galaten 1:6; 4:9). Waarom wees dat op een tekort aan geloof
in de Heer? (Zie Galaten 2:16; 3:1–5; 5:1–6.)

• In de tijd van Paulus probeerden sommige mensen het evangelie van Jezus
Christus te verdraaien of te veranderen (Galaten 1:7–8). Welke voorbeelden
daarvan zien we in onze tijd? Hoe moeten wij reageren op pogingen om het
evangelie te verdraaien?

• Wat kunnen we uit Galaten 1:11–12 opmaken over de manier waarop we een
getuigenis van het evangelie ontvangen? Waarom is het belangrijk dat ons
getuigenis gebaseerd is op openbaring van Jezus Christus? (U kunt eventueel
bespreken dat een getuigenis met een ander fundament, zoals maatschappelijke
betrekkingen of verstandelijke analyse, de beproeving van het geloof vaak niet
doorstaat.)

• Paulus waarschuwde de Galaten voor ‘de werken van het vlees’ (Galaten
5:19). Wat zijn de werken van het vlees? (Zie Galaten 5:19–21.) Wat zijn de
gevolgen van die werken? (Zie Galaten 5:21.) Wat kunt u deze week doen om
uw omgeving, ondanks de invloed van de werken van het vlees in onze tijd,
op een geestelijker peil te brengen?

• Paulus spoorde de Galaten aan om te streven naar de vruchten, of resultaten,
van een leven, geleid door de Geest (Galaten 5:16, 25). Kunt u een aantal van die
vruchten noemen? (Zie Galaten 5:22–23.) Op welke manier zijn die vruchten in
uw leven zichtbaar geworden? Wat moeten wij doen als we merken dat het in
ons leven aan die vruchten ontbreekt?

• Hoe behoorden de heiligen in Galatië volgens Paulus met hun naasten om
te gaan? (Zie Galaten 5:14; 6:2; zie ook Mosiah 18:8–10.) Hoe kunnen wij
‘elkanders moeilijkheden’ verdragen? Waarom brengt dat ons dichter bij
Jezus Christus?

• Wat bedoelde Paulus met ‘God laat niet met Zich spotten’? (Zie Galaten 6:7;
zie ook LV 63:58. Eén betekenis is dat wie God niet gehoorzaamt en zich niet
bekeert, met Hem spot en gestraft zal worden.) Hoe spot men in onze tijd met
God?

• Wat betekent ‘wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’? (Zie Galaten 6:7–9.)
In welk opzicht kunnen we dat beginsel toepassen op ons vermogen om de
influisteringen van de Geest te horen en op te volgen? Wat heeft het te maken
met onze relatie tot anderen? In welk opzicht is dat van toepassing op andere
situaties in ons leven?

Tot slot Getuig dat we onszelf door zondig gedrag, zoals twist, wereldse gezindheid
en afvalligheid, beletten de influisteringen van de Heilige Geest te ontvangen.
Maar als we streven naar een rechtschapen leefwijze en gehoor geven aan de
aanwijzingen die we ontvangen, zal ons vermogen om die influisteringen te
herkennen en op te volgen, toenemen. Spoor de klas aan om ernaar te streven de
influisteringen van de Heilige Geest te herkennen en er gehoor aan te geven.
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Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

Net als Paulus het evangelie verkondigen

• Wat kunnen wij leren van de manier waarop Paulus het evangelie verkondigde?
(Zie Handelingen 19:8–10, 21; 20:7–12, 18–24, 27, 31, 35–36. Zie ook de
bespreking van 1 Tessalonicenzen 1:5 en 2:2–12 in les 31.)

Zet de antwoorden van de klas op het bord en bespreek hoe we in ons onderwijs
Paulus’ voorbeeld kunnen volgen.
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Les

33
Gij zijt Gods tempel

1 Korintiërs 1–6

Doel De klas inspireren om te streven naar de zegeningen die volgen als we één zijn in
Christus, de Geest volgen en zedelijk rein zijn.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. 1 Korintiërs 1:10–13; 3:1–11. Paulus spoort de heiligen aan om twist te
vermijden en één te zijn in geest en oordeel.

b. 1 Korintiërs 1:17–31; 2:1–16. Paulus adviseert de heiligen zich meer op de
Geest te verlaten dan op de wijsheid en de filosofieën van de wereld.

c. 1 Korintiërs 3:16–17; 5; 6:9–20. Paulus roept de heiligen op tot zedelijke
reinheid.

2. Aanvullende leesstof: 1 Korintiërs 7–10; Gids bij de Schriften, ‘Zendbrieven van
Paulus’, p. 229.

3. Tip: Ouderling Boyd K. Packer heeft geadviseerd: ‘Het is van groot belang dat
een leerkracht begrijpt dat mensen in wezen goed zijn. Het is van groot belang
te weten dat ze geneigd zijn tot het goede. Uit die verheven gedachte komt
geloof voort. Dat is heel belangrijk als we onze eigen kinderen of een klas
jonge mensen lesgeven’ (Teach Ye Diligently [1975], p. 73).

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Teken een weg op het bord met daarop een auto of een ander voertuig. Vertel
dan wat ouderling Joseph B. Wirthlin heeft meegemaakt:

‘Toen mijn vrouw en ik eens ’s avonds tijdens een stortbui met onweer,
donderslagen en bliksemschichten over een bergweg reden, kon ik de weg
nauwelijks zien — vooruit, noch links of rechts. Ik keek, meer ingespannen dan
ooit, naar de witte strepen op de weg. Door binnen de witte lijnen te blijven,
voorkwamen we dat we via de berm in de diepe afgrond stortten, of frontaal in
botsing kwamen met een tegenligger. Overschrijden van een van beide strepen
zou bijzonder gevaarlijk zijn. Toen dacht ik: Zou een redelijk denkend mens links
of rechts zijn rijstrook verlaten als hij wist dat het gevolg dodelijk zou zijn? Als
hij waarde hechtte aan zijn leven, zou hij beslist binnen de strepen blijven.

‘Die ervaring op die bergweg lijkt veel op het leven. Als we binnen de strepen
blijven die God heeft getrokken, zal Hij ons beschermen en kunnen we veilig
op onze bestemming aankomen’ (zie De Ster, januari 1991, p. 60).

Leg uit dat sommige heiligen waren begonnen de grenzen van het evangelie
overschrijden toen Paulus zijn eerste brief aan de heiligen in Korinte schreef. In
deze les wordt besproken hoe Paulus de heiligen aanspoorde zich te bekeren van
de drie manieren waarop ze afdwaalden. Trek drie lijnen op het bord waarmee



u aangeeft dat het voertuig van de weg afraakt. Bij het einde van de eerste lijn
schrijft u Geschillen en onenigheid. Bij het einde van de tweede lijn zet u Vertrouwen
op de wijsheid van de wereld. Bij het einde van de derde lijn schrijft u Onzedelijkheid.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek terwijl u de volgende teksten behandelt, in welk opzicht het advies van
Paulus betrekking heeft op onze tijd en hoe we het in ons leven kunnen toepassen.

1. Vermijd geschillen en wees één.

Behandel 1 Korintiërs 1:10–13; 3:1–11.

• Welk probleem besprak Paulus in 1 Korintiërs 1:10–13? Wat betekende het dat
sommige heiligen zich erop beriepen ‘van Paulus’, ‘van Apollos’, ‘van Kefas
[Petrus]’ of ‘van Christus’ te zijn? (In plaats van een eenheid te vormen als
volgelingen van Jezus Christus scheidden sommige heiligen zich af in groepen
en groepjes binnen de kerk.) Hoe vervallen wij soms in dezelfde fout? Wat zijn
zoal de gevolgen van dergelijke verdeeldheid? Waarom wordt onze eenheid als
discipelen van Christus door verdeeldheid en geschillen aangetast? (Zie Mosiah
18::21–22; 3 Nephi 11:29–30; LV 38:27.)

• Wat adviseerde Paulus de heiligen om meer één te kunnen worden? (Zie
1 Korintiërs 1:10. Zet, terwijl iemand uit de klas dit vers voorleest, elk onder-
deel van Paulus’ advies op het bord, zoals hieronder wordt aangegeven.) Hoe
kunnen wij die raad thuis en in de kerk toepassen?

a. ‘Weest allen eenstemmig.’
b. ‘Laten er geen scheuringen onder u zijn.’
c. ‘Weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.’

• Waarom hadden de heiligen in Korinte alleen de ‘melk’ van het evangelie
ontvangen? (Zie 1 Korintiërs 3:1–4.) Hoe komt het dat we door geschillen
het ‘vaste voedsel’ van het evangelie niet kunnen ontvangen? Hoe kunnen
wij ons voorbereiden om te worden gevoed met het ‘vaste voedsel’ van het
evangelie?

• Paulus vertelde dat velen het evangelie verkondigen (dienaren), maar dat
Jezus Christus het enige vaste fundament is (1 Korintiërs 3:5–11). Waarom
is het belangrijk dat de Heiland het fundament van ons geloof is? (Zie
Helaman 5:12.)

2. Vertrouw meer op de Geest dan op de wijsheid van de wereld.

Behandel 1 Korintiërs 1:17–31; 2:1–16. Laat de door u gekozen verzen voorlezen.

• Paulus vertelde dat de wijsheid van God de wijsheid van de wereld ‘tot dwaasheid’
zal maken (1 Korintiërs 1:18–21). Wat is het verschil tussen de wijsheid van God
en de wijsheid van de wereld? (Zie Jesaja 55:8–9; LV 38:1–2.) Noem voorbeelden
van Gods wijsheid die de wijsheid van de wereld tot dwaasheid maakt.

• Op welke manier kan wereldse kennis ons tot zegen zijn? Op welke manier kan
het een struikelblok worden? Hoe brengen we evenwicht in het vergaren van
wereldse kennis en geestelijke kennis? (Zie 2 Nephi 9:28–29.)

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘We kunnen tegelijkertijd
[wereldlijke en geestelijke] kennis vergaren. (...) Als we ons leven besteden
aan het verkrijgen van steeds meer wereldlijke kennis en het geestelijke
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uitsluiten, maken we geen vooruitgang, want dit is de tijd voor de mens
om zich voor te bereiden God te ontmoeten; dit is de tijd om geloof te
ontwikkelen, om te worden gedoopt, de Heilige Geest te ontvangen, voor
de verordeningen. Tegelijkertijd kunnen we ons wereldlijke kennis
verwerven, want zelfs na de dood, in de geestenwereld, kan onze geest
zich blijven ontwikkelen’ (The Teachings of Spencer W. Kimball, uitgegeven
door Edward L. Kimball [1982], p. 390).

• Wat bedoelde Paulus met ‘wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren
om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, (...) om wat sterk is
te beschamen’? (1 Korintiërs 1:27.) Waarom kiest God vaak ‘wat voor de wereld
zwak is’ om zijn doeleinden te verwezenlijken?

• Met welke zwakheden werd Paulus geconfronteerd toen hij het evangelie
verkondigde? (Zie 1 Korintiërs 2:1–3.) Hoe werden zijn zwakheden veranderd
in sterke eigenschappen? (Zie 1 Korintiërs 2:2, 4–5.) Hoe heeft de Heer u
geholpen toen u zich incapabel voelde of bang was om zijn werk te doen?

• Hoe kunnen wij volgens Paulus ‘de diepten Gods’ te weten komen? (Zie
1 Korintiërs 2:10–13.) Waarom vertrouwen we vaak meer op onze eigen
wijsheid en intelligentie dan op openbaring door de Geest? Welke
verschillen heeft u opgemerkt tussen inzicht dat u door de Geest krijgt
en inzicht door alleen het intellect?

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘Zuivere godsdienst is iets van de
Geest en niet van het intellect alleen, en de waarheden ervan moeten door de
macht van de Geest in het hart gelegd worden omdat er in de menselijke ziel
anders geen verandering optreedt (...) en degene die op zoek is naar verlossing
niet in Christus tot leven komt’ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen
[1966–1973, deel 2, p. 318).

• Paulus heeft gezegd dat het voor de ‘ongeestelijke mens’ onmogelijk is de
dingen van God te ontvangen (1 Korintiërs 2:14). Waarom is dat zo? Wat
moeten we doen om de ongeestelijke mens te overwinnen? (Zie Mosiah 3:19.)

3. Wees zedelijk rein.

Behandel de door u gekozen verzen uit 1 Korintiërs 3:16–17; 5; 6:9–20.

• Waarmee vergeleek Paulus ons lichaam? (Zie 1 Korintiërs 3:16–17; 6:19–20.)
Waarom is dat een goede vergelijking? Wat kan ons lichaam verontreinigen?
Wat moeten we doen om ons lichaam te behandelen als een tempel?

• Paulus noemde diverse seksuele zonden toen hij waarschuwde tegen de vele
ernstige zonden van zijn tijd (1 Korintiërs 6:9). Wat is Gods wet omtrent
seksuele reinheid? (Zie LV 42:23; 59:6.)

Ouderling Richard G. Scott heeft gezegd: ‘Alle seksuele intimiteit buiten het
huwelijk, waarmee ik alle opzettelijke contacten bedoel met andermans
intieme lichaamsdelen — al of niet met kleding bedekt — is zonde en is door
God verboden. Het is ook een overtreding om die emoties opzettelijk bij jezelf
te stimuleren’ (zie De Ster, januari 1995, p. 34).

• Waarom zijn seksuele zonden zo ernstig? (Zie de volgende citaten.) Wat zijn de
zegeningen van zedelijke reinheid?
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Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft gezegd: ‘Een van de meest wijdverbreide
misleidingen van de laatste jaren is de opvatting dat onzedelijkheid normaal
en aanvaardbaar is, en geen negatieve gevolgen heeft. Het tegendeel is
waar: onzedelijkheid ligt ten grondslag aan veel leed en aan veel andere
wijdverspreide hedendaagse problemen, zoals om zich heen grijpende
ziekten, abortus, gebroken gezinnen, gezinnen zonder vader, en moeders
die zelf nog kind zijn’ (De Ster, januari 1995, p. 69).

Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: ‘[Satan] weet dat het voortplantingsver-
mogen niet toevallig in het plan is opgenomen, maar dat het de sleutel ervan
is. Hij weet dat, als hij je ertoe kan verleiden die macht voortijdig, te snel te
gebruiken, of hem op welke manier dan ook te misbruiken, de kans groot is dat
je je mogelijkheden tot je eeuwige vooruitgang verspeelt’ (Conference Report,
april 1972, p. 137).

• Paulus adviseerde de heiligen niet met ‘hoereerders’ om te gaan (1 Korintiërs
5:9). Waarom kan dat advies ook op ons van toepassing zijn? (Bespreek waarom
de vrienden en de ontspanning die we kiezen ons verlangen en ons vermogen
om zedelijk rein te blijven, kunnen aantasten.) Hoe kunnen we onzedelijke
invloeden vermijden?

• Welke methoden gebruikt Satan om ons ervan te overtuigen dat er uitzonde-
ringen zijn op Gods zedenwetten? (Zie het citaat hieronder.) Hoe kunnen we
die verleidingen weerstaan? Welke belofte wordt ons in 1 Korintiërs 10:13
gegeven als we ernaar streven de verleiding van een seksuele zonde te weer-
staan? Waarmee bent u gezegend toen u de hulp van de Heer inriep om ver-
leiding te weerstaan?

Ouderling Richard G. Scott heeft gezegd: ‘Satan wil ons laten geloven dat,
wanneer mensen er wederzijds mee instemmen, bepaalde niveaus van
lichamelijk contact die tot doel hebben emoties krachtig te stimuleren,
toelaatbaar zijn. Dat zou volgens hen geen kwaad kunnen als het maar
binnen de perken wordt gehouden. Als getuige van Jezus Christus wil ik u
ervan doordringen dat dit absoluut niet waar is. (...) Besluit wat je wel en
wat je niet zult doen. Komt er verleiding op je pad, verander je normen
dan niet’ (De Ster, januari 1995, p. 34).

• Welke belofte houdt de verzoening van Jezus Christus in voor degenen die zich
bekeren van seksuele zonde? (Zie 1 Korintiërs 6:11; Jesaja 1:18; LV 58:42.)

Tot slot Getuig dat de hedendaagse apostelen en profeten ons, net als Paulus, blijven leren
wat we moeten doen om binnen de grenzen te blijven die de Heer gesteld heeft. U
kunt in het kort een recente conferentietoespraak behandelen waarin de profeet of
een van de apostelen het heeft over een onderwerp dat Paulus in zijn brief aan de
Korintiërs behandelde, zoals bijvoorbeeld het vermijden van geschillen, vertrouwen
op de Geest, of zedelijk rein blijven. Vertel, als dat gepast is, hoe u gezegend bent
toen u de raad van Paulus of van een van de hedendaagse apostelen of profeten
had opgevolgd.
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Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben’ (1 Korintiërs 2:9)

• Wat is het mooiste wat u ooit gezien of meegemaakt heeft?

Laat 1 Korintiërs 2:9 voorlezen. Getuig dat de zegeningen die God voor ons
bereid heeft als we Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, mooier zijn
dan we ons ooit kunnen voorstellen.

2. ‘Zoekt nu de ene broeder recht tegen de andere’ (1 Korintiërs 6:6)

Behandel 1 Korintiërs 6:1–8.

• Hoe losten veel heiligen in Korinte hun geschillen op? (Zie 1 Korintiërs 6:1–8.)
Waarom bracht dat nog meer onenigheid teweeg? In welk opzicht is dat
probleem ook nu nog aan de orde? Wat kunnen wij van Paulus’ advies leren?
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Les

34
Dat gij aan de

overleveringen zó vasthoudt, 
als Ik ze u overgegeven heb

1 Korintiërs 11–16

Doel De klas laten inzien hoe belangrijk het is om te leven volgens de leer van het
evangelie en om de priesterschapsverordeningen te ontvangen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. 1 Korintiërs 11:1–3, 11–12. Paulus geeft onderricht over de verhouding
tussen man en vrouw en hun relatie met de Heer.

b. 1 Korintiërs 11:17–29. Paulus vertelt dat het avondmaal een symbool is van
het offer van de Heiland en dat men ervan moet nemen ter gedachtenis aan
Hem.

c. 1 Korintiërs 12–14. Paulus vertelt dat er veel geestelijke gaven zijn en dat ze
allemaal belangrijk zijn voor de kerk. Hij vertelt dat naastenliefde
belangrijker is dan welk andere gave of eigenschap ook. Hij vertelt ook dat
geestelijke gaven behoren te worden gebruikt ten bate van iedereen.

d. 1 Korintiërs 15. Paulus zegt dat wij wegens Jezus Christus zullen worden
opgewekt. Hij spreekt ook over de doop voor de doden en de drie graden
van heerlijkheid.

2. Aanvullende leesstof: 3 Nephi 18:1–14; Moroni 7:44–48; 10:8–18; Leer en
Verbonden 46:1–26; 76:50–119; 88:27–32, 95–102.

3. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u er tijdens de les een aantal
gebruiken om het begrip naastenliefde te illustreren: Op onze beurt wachten
(62316); Samen spelen met de driewieler (62317); Plezier in het gezin (62384);
De zieken zegenen (62342; Evangelieplaten 613); Huisonderwijs (Evangelieplaten
614); Elkaar helpen (Evangelieplaten 615).

4. Tip: Om doeltreffend in het evangelie te onderwijzen moeten leerkrachten de
gave van begrip bezitten. Om beter te begrijpen wat de klas nodig heeft,
behoren leerkrachten naastenliefde te bezitten en door de Heilige Geest geleid
te worden. Leerkrachten behoren gebedvol te overwegen wat de behoeften zijn
van elke cursist, en hoe aan die behoeften kan worden voldaan. (Zie Onderwijzen
— geen grotere roeping [36123 120], pp. 12–13, 31–39, 92, 98–99, 102.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vraag de klas wat een wissel in een spoorlijn is. Teken er een op het bord (zie de
tekening op de volgende bladzijde) en leg uit dat een wissel een plek is waar een
trein kan wisselen van het ene spoor naar het andere.



Vertel het volgende verhaal van ouderling Gordon B. Hinckley:

‘Lang geleden werkte ik op het hoofdkantoor van een van onze spoorwegen. Op
een dag kreeg ik een telefoontje van mijn collega in Newark (New Jersey) met de
mededeling dat er een passagierstrein zonder zijn bagagewagon was aangekomen.
De klanten waren boos.

‘We ontdekten dat de trein in de juiste samenstelling uit Oakland (Californië)
was vertrokken en in St. Louis was aangekomen, vanwaar hij verder moest naar
zijn bestemming aan de oostkust. Maar in St. Louis had een onnadenkende
wisselwachter een stuk metaal een paar centimeter verschoven. Dat stuk metaal
was een wissel, en de wagon die in Newark in New Jersey had moeten zijn, stond
in New Orleans (Louisiana), ongeveer tweeduizend kilometer zuidelijker’
(Conference Report, oktober 1972, pp. 106–107).

Wijs aan het eind van het verhaal naar de wissel op het bord en stel de volgende
vragen:

• Waarom had zo’n schijnbaar kleine verandering zo’n beduidend gevolg? Noem
eens een paar mogelijk belangrijke wissels in ons leven. (Antwoorden kunnen
zijn: gebeurtenissen, beslissingen, kennis, of alles wat ons leven van richting
doet veranderen. Wissels kunnen negatief zijn als ze ons van de waarheid
wegleiden, of positief als ze ons weer op het juiste spoor zetten.)

In de laatste hoofdstukken van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
behandelt hij vier wissels waar de Korintiërs van het spoor van de waarheid
waren afgedwaald. Leg uit dat wij, tijdens onze studie van de leringen van
Paulus in deze hoofdstukken, ons vaster kunnen voornemen om het pad
van rechtschapenheid te volgen dat leidt naar onze Vader in de hemel.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen.

1. De verhouding tussen man en vrouw, en die tot de Heer

Behandel 1 Korintiërs 11:1–3, 11–12.

• Over welke drie relaties spreekt Paulus in 1 Korintiërs 11:3? Waarom
behandelt Paulus die alle drie tegelijk? Welke kenmerken heeft de relatie
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tussen Jezus Christus en zijn Vader? (Zie Johannes 5:20; 8:29; 17:21–22.) Hoe
kunnen wij in onze relatie tot Jezus Christus die kenmerken ontwikkelen?
Hoe kunnen echtgenoten in hun relatie die kenmerken ontwikkelen?

• Wat betekent ‘in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man
zonder vrouw’? (1 Korintiërs 11:11.) Waarom is de relatie tussen man en
vrouw zo belangrijk in het koninkrijk van God? Wat zegt ons dat over de
manier waarop man en vrouw elkaar behoren te behandelen?

President Marion G. Romney heeft gezegd: ‘[Man en vrouw] behoren in
harmonie met elkaar te leven, met wederzijds respect en achting. Geen van
beiden behoort zijn of haar eigen koers uit te zetten of te volgen. Zij behoren
elkaar te raadplegen, samen te bidden en beslissingen te nemen. (...) Onthoudt
dat noch de vrouw, noch de man de slaaf is van de ander. Man en vrouw zijn
gelijkwaardige partners’ (‘In the Image of God’, Ensign, maart 1978, pp. 2, 4).

Bespreek, als u de aandachtsactiviteit gebruikt heeft, waarom die relaties negatieve
of positieve wissels in ons leven kunnen zijn.

2. Het doel van het avondmaal

Behandel 1 Korintiërs 11:17–29. Leg uit dat veel heiligen in Korinte het doel
van de avondmaalsdienst ontging. In plaats van zich te concentreren op de
verordening van het avondmaal twistten zij met elkaar en aten en dronken
ze teveel (1 Korintiërs 11:18–22).

• Wat is het belangrijkste doel van de avondmaalsdienst?

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd: ‘Omdat er zo veel op het spel staat,
zou [het avondmaal] waarin onze ontsnapping aan de engel der duisternis
wordt herdacht, serieuzer genomen moeten worden dan nu soms het geval
is. Het moet een krachtig, eerbiedig moment van overpeinzing zijn. Het moet
geestelijke gevoelens en indrukken bevorderen. Er moet dus geen haast zijn.
Het is niet iets wat je “af moet werken” om dan tot het eigenlijke doel van
de avondmaalsdienst te komen. Het is het ware doel van de dienst’ (De Ster,
januari 1996, p. 61).

• Wat zijn volgens Paulus de doeleinden van het avondmaal? (Zie 1 Korintiërs
11:23–26; zie ook Lucas 22:19–20.) Hoe kunnen we tijdens het avondmaal
onze geest en ons hart beter op Jezus richten?

• Wat zei Paulus over het belang van waardig van het avondmaal nemen?
(1 Korintiërs 11:27–29.) Wat houdt het in om onwaardig van het avondmaal
te nemen? Waarom is de overweging of we het wel waardig zijn een belangrijk
onderdeel van het avondmaal?

• Hoe bent u gezegend door van het avondmaal te nemen? Hoe kunnen we die
verordening betekenisvoller maken?

Bespreek, als u de aandachtsactiviteit gebruikt heeft, waarom onze instelling ten
opzichte van het avondmaal een wissel in ons leven kan zijn.

3. Het belang van alle geestelijke gaven

Behandel 1 Korintiërs 12–14. Laat de door u gekozen verzen voorlezen. Leg uit dat
uit de brief van Paulus valt op te maken dat de heiligen in Korinte teveel belang
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hechtten aan de gave van tongen (1 Korintiërs 14:2–14, 27–28). In hoofdstuk
12–14 legt Paulus uit dat alle gaven van de Geest belangrijk zijn, maar dat de
heiligen behoren te streven naar gaven die iedereen ten goede komen.

• Wat zijn geestelijke gaven? (Geestelijke zegeningen of bekwaamheden die de
Heilige Geest gegeven heeft. Zie 1 Korintiërs 12:7–11; LV 46:11.) Waarom geeft
God geestelijke gaven? (Zie LV 46:26.)

• Welke gaven van de Geest heeft u ondervonden of gezien? (U kunt een aantal
geestelijke opschrijven en bespreken die in 1 Korintiërs 12:8–10, Moroni
10:8–17, en LV 46:13–25 worden genoemd.) Hoe zijn die gaven u of anderen
tot zegen geweest?

• Waarom vergeleek Paulus de leden van de kerk met verschillende lichaamsdelen?
(1 Korintiërs 12:12–25. Om aan te tonen dat elk lid belangrijk is, voor anderen
en voor de kerk als geheel.) Hoe kunnen we die vergelijking toepassen op de
verschillende gaven van de Geest?

• In de Schriften wordt ons aangeraden naar geestelijke gaven te streven
(1 Korintiërs 12:31; LV 46:8). Om welke redenen moeten we naar geestelijke
gaven streven? (Zie 1 Korintiërs 14:12; LV 46:9.)

• Wat was volgens het onderricht van Paulus de grootste van alle geestelijke gaven?
(Zie 1 Korintiërs 13. Omschrijf alle kenmerken van naastenliefde die in de verzen
4–7 genoemd worden, en bespreek hoe wij die in ons leven kunnen toepassen.
U kunt de kenmerken op het bord zetten.) Waarom is naastenliefde belangrijker
dan welke andere geestelijke gave ook? (Zie 1 Korintiërs 13:1–3, 8–13.)

• Hoe bent u gezegend door iemand anders die u naastenliefde betoond heeft?
Hoe kunnen wij meer naastenliefde ontwikkelen? (Zie Moroni 7:44–48.)

Bespreek, als u de aandachtsactiviteit gebruikt heeft, hoe naastenliefde een wissel
in ons leven kan zijn.

4. De opstanding en de graden van heerlijkheid

Behandel de door u gekozen verzen uit 1 Korintiërs 15. Leg uit dat veel Korintiërs
aan de opstanding waren gaan twijfelen (1 Korintiërs 15:12).

• Welke getuigen van de opstanding noemde Paulus? (Zie 1 Korintiërs 15:5–8.)
Waarom noemde Paulus zoveel getuigen van de opstanding? (Zie 2 Korintiërs
13:1.) Waarom zijn getuigen van de opstanding belangrijk voor u?

• Wat leerde Paulus over het verband tussen de val van Adam en de opstanding?
(Zie 1 Korintiërs 15:20–23.)

• Hoe maakte Paulus bij zijn onderricht over de opstanding gebruik van de leer
van de doop voor de doden? (Zie 1 Korintiërs 15:29. De verordening van de
doop voor de doden zou zonder de opstanding zinloos zijn.)

• Wat leerde Paulus over de koninkrijken van heerlijkheid? (1 Korintiërs 15:35–44.
Wij gaan na de opstanding naar verschillende koninkrijken van heerlijkheid —
het celestiale, het terrestriale of het telestiale. Zie ook LV 88:27–32.) In hoeverre
wordt uw manier van leven beïnvloed door uw kennis van de opstanding en de
koninkrijken van heerlijkheid?
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Tot slot Getuig hoe belangrijk het is dat we leven volgens de leer die ons naar onze hemelse
Vader terug zal leiden. Spoor, als u de aandachtsactiviteit gebruikt heeft, de cursisten
aan om in hun eigen leven de wissels op te zoeken: opvattingen en daden die hun
leven een andere richting zouden kunnen geven. Spoor ze aan richtingen te kiezen
die hun leven positief beïnvloeden.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘God is geen God van wanorde’ (1 Korintiërs 14:33)

Laat 1 Korintiërs 14:33 voorlezen. Stel dan de volgende vragen:

• Kunt u een paar onderwerpen noemen waarover in de wereld veel verwarring
en strijd heerst? Waarom is er zoveel verwarring in de wereld? Waarom is God
de ‘God (...) van vrede’?

2. Activiteit voor jongeren

Bedenk van tevoren een aantal situaties waarin de jeugd in het dagelijks leven
de kans heeft om naastenliefde te tonen. (Bijvoorbeeld: op school iemand zien
die hulp nodig heeft, het met een broeder of zuster niet eens zijn, of een vriend
of vriendin die zich eenzaam of niet gewaardeerd voelt.) Leg die situaties aan
de jongeren voor, en vraag hoe zij de kenmerken van naastenliefde, zoals die
in 1 Korintiërs 13 door Paulus worden beschreven, kunnen aanwenden om de
situatie te verbeteren.
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Les

35
Word met God verzoend

2 Korintiërs

Doel De klas aansporen ware discipelen van Jezus Christus te worden door de raad die
Paulus in 2 Korintiërs geeft, op te volgen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. 2 Korintiërs 1:3–11; 4; 6:1–10; 11:21–33; 12:1–10. Paulus geeft onderricht in
rampspoed te boven komen.

b. 2 Korintiërs 2:5–11. Paulus spoort de heiligen aan elkaar te vergeven.
c. 2 Korintiërs 7:8–10. Paulus geeft onderricht in droefheid naar Gods wil over

zonden.
d. 2 Korintiërs 5:17–21. Paulus spoort de heiligen aan om zich met God te

verzoenen.
2. Zo beschikbaar kunt u het segment ‘Goddelijk verdriet’ (11:00) op de band

Nieuwe Testament– videopresentaties (56914 120) laten zien.

3. Breng wat zand mee als u de aandachtsactiviteit gebruikt.

4. Tip: Zorg dat u aan het eind van de les tijd overhoudt voor een samenvatting
van de les. Door een zorgvuldig voorbereide samenvatting kunnen de cursisten
het geleerde ordenen en beter begrijpen, en overdenken hoe ze het kunnen
toepassen. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120], pp. 94–95.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat de klas het zand zien dat u heeft meegebracht.

• Wat zou u doen als iemand die u vertrouwde u wat zand gaf met de belofte dat
er goud tussen zat?

Laat de klas reageren. Lees dan de volgende uitspraak voor van ouderling Henry
B. Eyring die gaat over raad ontvangen van profeten:

‘Verwerp dat advies niet, maar houd het in gedachten. Als iemand die u vertrouwde,
u iets gaf wat alleen maar wat zand leek, met de belofte dat er goud tussen zat, zou
u het een tijdje in uw hand houden en het zachtjes schudden. Steeds als ik dat deed
met de raad van een profeet, werden na een tijdje de goudkorrels zichtbaar en was
ik dankbaar’ (De Ster, juli 1997, p. 25).

• Wat bedoelt ouderling Eyring hiermee?

Leg uit dat het boek 2 Korintiërs profetische raad bevat die op onze tijd van
toepassing is. Paulus’ leringen in die brief zijn dezelfde die we vaak tijdens
algemene conferenties te horen krijgen. Ouderling Eyring merkte op: ‘Als
de uitspraken van profeten herhaald worden, zou dat onze aandacht moeten
trekken’ (De Ster, juli 1997, p. 24). Spoor de klas aan om de raad die in deze
les gegeven wordt, te aanvaarden en ‘in gedachten te houden’.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Deze les bestaat uit vier delen die handelen over belangrijke onderwerpen in
2 Korintiërs. Kies na gebed welke u in de les gaat behandelen.

1. Rampspoed te boven komen

Behandel 2 Korintiërs 1:3–11; 4; 6:1–10; 11:21–33; 12:1–10. Laat de door u
gekozen verzen voorlezen.

• Paulus’ brief aan de Korintiërs is geschreven na een periode van zware vervolging,
waarbij Paulus en Timoteüs ‘zelfs aan [hun] leven wanhoopten’ (2 Korintiërs 1:8).
Waarom waren Paulus en Timoteüs in staat om niet te wanhopen, ondanks het
feit dat ze verdrukt werden, om raad verlegen, vervolgd en ter aarde geworpen
waren? (Zie 2 Korintiërs 1:3–5; 4:5–15.) Waarom zijn onze hemelse Vader en
Jezus Christus de beste bronnen waaruit we troost kunnen putten?

Ouderling Neal A. Maxwell heeft ons verzekerd dat Jezus Christus ons door
onze beproevingen heen zal helpen:

‘Wanneer wij Jezus’ juk op ons nemen, zal dat ons uiteindelijk voeren tot wat
Paulus “de gemeenschap aan [Christus’] lijden” noemde (Filippenzen 3:10).
Ziekte of eenzaamheid, onrecht of afwijzing, (...) ons betrekkelijk kleinschalig
lijden zal — als wij deemoedig zijn — zich vastzetten in de diepten van onze
ziel, zodat wij niet alleen Jezus’ lijden voor ons meer zullen waarderen, maar
ook zijn weergaloze karakter, hetgeen ons aanspoort tot grotere verering en
zelfs navolging.

‘Alma openbaarde dat Jezus weet hoe Hij ons te midden van onze pijnen en
krankheden te hulp moet komen, juist omdat Hij die reeds op zich heeft
genomen (zie Alma 7:11–12). Hij kent ze uit ervaring, zodat Hij zijn medeleven
heeft verworven. Natuurlijk kunnen wij dat net zo min echt begrijpen als het
feit dat hij al onze zonden heeft gedragen, maar zijn verzoening blijft de
reddende en geruststellende realiteit’ (De Ster, juli 1997, p. 11).

• Hoe hebben onze hemelse Vader en Jezus Christus u door beproevingen heen
geholpen?

• Paulus gaf uiting aan een verlangen dat anderen dezelfde troost zouden
ontvangen als hij van God ontvangen had (2 Korintiërs 1:4). Hoe kunnen
wij zorgen dat anderen troost van God ontvangen?

• Paulus bedankte de heiligen die voor hem en Timoteüs gebeden hadden toen ze
zich in moeilijkheden bevonden (2 Korintiërs 1:11). Waarom is het belangrijk
dat we voor elkaar bidden? Hoe zijn de gebeden van anderen u, of iemand die u
kent, tot zegen geweest? Hoe worden wij gezegend als we voor anderen bidden?

• Hoe kunnen de leringen in 2 Korintiërs 4:17–18 ons in moeilijke tijden tot
steun zijn? (Zie ook LV 121:7–8.) Waarom is het goed om onze beproevingen
in eeuwig perspectief te zien? Hoe kunnen we dat leren?

• Paulus vertelde de Korintiërs over de beproevingen die hij en veel heiligen
hadden doorstaan vanwege hun geloof in Jezus Christus (2 Korintiërs 6:4–5;
11:23–33). Welke eigenschappen moeten we volgens Paulus ontwikkelen om
beproevingen te kunnen doorstaan? (Zie 2 Korintiërs 6:4, 6–7.) Op welke manier
zijn zulke eigenschappen u in tijden van beproevingen tot steun geweest?
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• Paulus zei dat de Heer hem een gebrek had gegeven — ‘een doorn in het vlees’
(2 Korintiërs 12:7). Waarom had de Heer dat gedaan? (Zie 2 Korintiërs 12:7.)
Wat kwam Paulus te weten toen de Heer zijn ‘doorn in het vlees’ niet wegnam,
zoals hij had gevraagd? (Zie 2 Korintiërs 12:8–10.) Hoe kunnen we door onze
zwakheden van Jezus Christus kracht krijgen? (Zie Ether 12:27.) Hoe heeft u
gezien dat Paulus’ uitspraak ‘Als ik zwak ben, dan ben ik machtig’ juist is?

2. Anderen vergeven

Behandel 2 Korintiërs 2:5–11.

• Paulus spoort de heiligen aan elkaar te vergeven (2 Korintiërs 2:5–8). Waarom
is het belangrijk dat we anderen vergeven? (Zie Matteüs 6:14–15; 2 Korintiërs
2:7–8, LV 64:9–10. Bespreek hoe wij — en anderen — worden beïnvloed als we
wel of niet vergevensgezind zijn.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘We zien de behoefte aan (vergevensgezindheid) in het gezin, waar onbeduidende
misverstanden opgeblazen worden tot grote ruzies. Wij zien het tussen buren die
een onbelangrijk geschil laten uitgroeien tot oneindige verbittering. We zien het
bij zakenrelaties die ruzie maken en weigeren tot een compromis te komen en
elkaar te vergeven. In de meeste gevallen zou er tot zegen van allen een oplossing
gevonden kunnen worden als beide partijen bereid zouden zijn om rond de tafel
te gaan zitten en de zaak in alle rust te bespreken. In plaats daarvan verdoen zij
hun tijd met het koesteren van wrok en het smeden van vergeldingsplannen. (...)

‘Als er iemand is die in zijn hart het giftige brouwsel van vijandschap ten opzichte
van een ander koestert, smeek ik die persoon de Heer te vragen om de kracht om
te vergeven. Het uiten van dat verlangen zal ten grondslag liggen aan uw bekering.
Het is misschien niet gemakkelijk, en het zal misschien niet snel gaan. Maar
wanneer u er oprecht naar streeft en het zoekt, zal het komen. (...)

‘(...) Er is geen vrede in het koesteren van oude grieven. Er is alleen vrede in
bekering en vergeving. Dit is de zoete vrede waarvan Christus sprak: “Zalig de
vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden” (Matteüs 5:9)’
(‘Het is van u vereist alle mensen te vergeven’, De Ster, november 1991, p. 4, 6).

• Wat kunnen we doen om vergevensgezinder te worden?

3. Verdriet over zonden is God welgevallig

Behandel 2 Korintiërs 7:8–10.

• Toen hij hoorde dat een van zijn brieven de Korintiërs ‘bedroefd’ had, was
Paulus blij (2 Korintiërs 7:8–9). Waarom reageerde Paulus zo op het verdriet
van de Korintiërs? (Zie 2 Korintiërs 7:9–10.) Wat betekent ‘bedroefd zijn naar
Gods wil’ vanwege onze zonden?

Als u de videopresentatie ‘Goddelijk verdriet’ gebruikt, kunt u die nu laten zien.

• Wat is het verschil tussen droefheid naar Gods wil en de ‘droefheid der
wereld’? Waarom is droefheid naar Gods wil een belangrijk onderdeel van
bekering?

President Spencer W. Kimball heeft uitgelegd: ‘Als men alleen spijt heeft
omdat iemand zijn zonde ontdekt heeft, is zijn bekering niet volledig.
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Droefheid naar Gods wil maakt dat iemand zich wil bekeren, ook als hij niet
door anderen betrapt is, en het maakt hem vastbesloten om, ongeacht wat
er gebeurt, het goede te doen. Dat soort droefheid brengt rechtschapenheid
voort en zal vergeving tot gevolg hebben’ (Repentance Brings Forgiveness
[brochure, 1984], p. 8).

4. Je met God verzoenen

Behandel 2 Korintiërs 5:17–21.

• Paulus en Timoteüs gaven de Korintiërs de raad: ‘laat u met God verzoenen’
(2 Korintiërs 5:20). Wat betekent dat?

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘Verzoening is het proces waarin
de mens bevrijd wordt uit zijn zondige staat en geestelijke duisternis, en
waarbij hij teruggebracht wordt in een staat van harmonie en eenheid met
de Godheid. (...) De mens, die eens vleselijk en slecht was, die leefde naar de
normen van de wereld, wordt een nieuw schepsel van de Heilige Geest; hij
wordt wedergeboren; en hij is, net als een klein kind, levend in Christus’
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen [1965–1973], deel 2,
pp. 422–423).

• Hoe kunnen wij ons met God verzoenen? (Zie 2 Korintiërs 5:17–19, 21;
2 Nephi 25:23; Jakob 4:10–11.)

Tot slot Getuig van de waarheden die u besproken heeft. Spoor de klas aan om de raad die
Paulus in 2 Korintiërs geeft, in gedachten te houden en op te volgen.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. De ‘uiterlijke mens’ en de ‘innerlijke mens’ (2 Korintiërs 4:16)

• Paulus had het over de ‘uiterlijke’ en de ‘innerlijke’ mens (2 Korintiërs 4:16).
Wat zouden die twee uitdrukkingen betekenen? Hoe zou de ‘innerlijke [mens]
van dag tot dag vernieuwd’ kunnen worden? (2 Korintiërs 4:16.)

2. ‘Gezanten van Christus’ (2 Korintiërs 5:20)

• Paulus heeft gezegd dat Timoteüs en hijzelf ‘gezanten van Christus’ waren
(2 Korintiërs 5:20). Wat is een gezant? (Een gezant [of ambassadeur] is een
officieel vertegenwoordiger die spreekt namens de leiding van een land of
organisatie. Een gezant werkt aan de goede verstandhouding tussen de mensen
die hij vertegenwoordigt en andere mensen.) In welk opzicht waren Paulus en
Timoteüs gezanten van Jezus Christus? Hoe kan ieder van ons een gezant van
Jezus Christus zijn?
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Les

36
Geliefden Gods,
geroepen heiligen
Romeinen

Doel De cursisten eraan herinneren dat ze een kind van God zijn, en ze aanmoedigen
dusdanig te leven dat ze hun goddelijke erfgoed waardig zijn.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Romeinen 2–5. Paulus vertelt dat alle mensen gerechtvaardigd worden door
geloof in Jezus Christus, wat ze tonen door goede werken.

b. Romeinen 6; 8. Paulus vertelt dat de kinderen van God wedergeboren kunnen
worden en mede-erfgenamen van Christus kunnen zijn.

c. Romeinen 12–13; 15:1–7. Paulus raadt de Romeinen aan te leven zoals het
heiligen betaamt.

2. Aanvullend leesstof: Gids bij de Schriften: ‘Genade’, pp. 68–69; ‘Zendbrieven
van Paulus’, p. 229.

3. U kunt eventueel een solist of een groepje vragen om het lied ‘Ik ben een kind
van God’ (lofzang 195) of ‘Ik voel uw liefde, Heer’ (Kinderliedjes, p. 42) te zingen
of te spelen. Als dat niet uitvoerbaar is, kunt u eventueel één of beide liedjes
met de klas zingen.

4. Tip: In zijn brief aan de Romeinen herinnerde Paulus de leerkrachten eraan
hoe belangrijk het was de beginselen waarin zij onderwezen, zelf ook na te
leven (Romeinen 2:21–22). Uw voorbeeld maakt meer duidelijk dan wat u zegt.
Toon de klas dat uw getuigenis van de evangeliebeginselen voortkomt uit het
dagelijks naleven van die beginselen (Johannes 7:17). (Zie Onderwijzen — geen
grotere roeping [36123 120], pp. 18–19.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat iemand uit de klas Romeinen 3:10 voorlezen. Leg uit dat Paulus in dit vers
niet wilde aanvoeren dat niemand ooit iets goeds doet; in plaats daarvan wees hij
erop dat niemand op aarde volkomen rechtschapen is. Christus was de Enige die
een volkomen zondeloos leven geleid heeft. Iedereen heeft wel eens een zonde
begaan (zie ook Romeinen 3:23).

• Wat moeten we, als we gezondigd hebben, doen om weer rein te worden?
(Geloof oefenen in Christus en ons bekeren van onze zonden opdat we de
reinigende kracht van zijn verzoening kunnen ondergaan.)

Leg uit dat we, als we eenmaal een zonde begaan hebben, niet meer op eigen
kracht volledig rein kunnen worden. In deze les zal besproken worden hoe we
rein kunnen worden door de verzoening van Jezus Christus, een proces dat door
Paulus ‘rechtvaardiging’ genoemd werd.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Kies na gebed teksten en vragen die het beste aan de behoeften van de klas
tegemoet zullen komen. Moedig de cursisten aan hun getuigenis te geven van
de leerstellingen en de beginselen die in de les besproken worden.

1. Wij worden gerechtvaardigd door geloof in Jezus Christus.

Behandel Romeinen 2–5. Laat de door u gekozen verzen voorlezen. Leg uit dat
Paulus had geschreven aan leden van de kerk in diverse gebieden die de wet van
Mozes weer waren gaan naleven, in de overtuiging dat je, om gered te worden,
die wet streng moest naleven. Hoewel de heiligen in Rome sterk waren in het
evangelie (Romeinen 1:8), schreef Paulus deze brief om te benadrukken dat
rechtvaardiging en verlossing voortkomen uit geloof in Jezus Christus, en niet
door de werken volgens de wet van Mozes.

• In zijn brief probeerde Paulus de Romeinse heiligen inzicht te geven in de leer
van de rechtvaardiging. Wat betekent gerechtvaardigd worden? (Je met God
verzoenen, kwijtschelding van de straf voor een zonde, en rechtschapen en
schuldloos verklaard worden.)

• Waarom moeten we gerechtvaardigd worden? (Zie Romeinen 3:10–12, 23; zie
ook Alma 7:21. Wij allemaal hebben God gegriefd en allemaal zijn we door
zonde onrein geworden. Aangezien niets onreins bij God kan verblijven,
moeten we gerechtvaardigd worden om bij Hem terug te keren.)

• Hoe worden we volgens Paulus gerechtvaardigd? (Zie Romeinen 3:24, 28;
5:1–2; zie ook 2 Nephi 2:6. We worden gerechtvaardigd door de genade van
Jezus Christus en door ons geloof in Hem.) Wat is genade? (Goddelijke hulp
of kracht.) Hoe wordt ons die goddelijke hulp ter beschikking gesteld? (Zie
Romeinen 5:8–11; 2 Nephi 2:7–8. De genade van Jezus Christus wordt ons ter
beschikking gesteld door zijn verzoening.) Waarom moeten we geloof hebben
om de genade van de Heiland te ontvangen?

• Paulus heeft uitgelegd dat rechtvaardiging voortkomt uit de genade van Jezus
Christus, niet uit ‘werken der wet’ (Romeinen 3:20, 24, 28). Waarom kunnen
we niet alleen door onze werken rechtvaardiging en verlossing verkrijgen?
(Zie Mosiah 2:20–21; Alma 22:14.)

• Veel mensen hebben uit Paulus’ brieven opgemaakt dat we door geloof alleen,
zonder goede werken, gerechtvaardigd kunnen worden. Wat is het verband
tussen ons handelen (of werken) en rechtvaardiging door de genade van
Christus? (Zie Romeinen 3:31; Jakobus 2:14–18, 24; 2 Nephi 25:23; LV
88:38–39.)

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Om rechtvaardig tegenover God te
staan, moeten we elkander liefhebben, het kwade overwinnen, omzien naar
weduwen en wezen in hun druk en onszelf onbesmet van de wereld bewaren.
Dergelijke deugden komen voort uit de grote bron van zuivere godsdienst en
versterken ons geloof door er iedere goede eigenschap aan toe te voegen die
de kinderen van de gezegende Jezus siert. Wij kunnen in de ure des gebeds
bidden, wij kunnen onze naasten liefhebben als onszelf en in tijden van
beproeving getrouw blijven omdat wij weten dat de beloning van dezulken
groter is in het koninkrijk der hemelen. Welk een heerlijke vertroosting!
Welk een grote vreugde!’ (Leringen van de profeet Joseph Smith, p. 65.)
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2. Wij kunnen wedergeboren en mede-erfgenamen van Christus worden.

Behandel de door u gekozen verzen uit Romeinen 6 en 8.

• Paulus vergeleek de doop met de dood, begrafenis en opstanding. In welk
opzicht worden dood, begrafenis en opstanding (opnieuw geboren worden)
door de doop weergegeven? (Zie Romeinen 6:3–4; LV 76:50–52.) Hoe is de
doop voor u een nieuwe geboorte geweest?

Leg uit dat de doop door onderdompeling een symbool is van onze
geestelijke wedergeboorte. Als we onder water gaan, is dat een symbool van
onszelf begraven. Als we uit het water omhoog komen, zijn we symbolisch
schoongewassen. We zijn een nieuwe persoon geworden die een verbond
gesloten heeft om Christus te volgen.

• Hoe kunnen we de reinheid en de ‘nieuwheid des levens’ (Romeinen 6:4) die we
bij de doop gevoeld hebben, handhaven? (Antwoorden kunnen zijn: door elke
week bij het nemen van het avondmaal onze doopverbonden te hernieuwen,
door ons te bekeren en de Heer om vergeving te vragen, en door elk dag te
beginnen met een hernieuwde vastbeslotenheid om God te dienen.)

• Wat is ‘de gezindheid van het vlees’? (Zie Romeinen 8:5–6.) Wat zijn daarvan
de gevolgen? (Zie Romeinen 8:6–8, 13.) Hoe kunnen we het zinnelijke uit onze
geest en ons hart bannen? Hoe bent u gezegend toen u ervoor koos om
geestelijk gezind te zijn?

• Paulus getuigde ‘dat wij kinderen Gods zijn’ (Romeinen 8:16). Wat doet het u
te weten dat u een kind van God bent? Wat zegt dat over uw capaciteiten en
mogelijkheden?

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd: ‘Overdenk de kracht die uitgaat van
het idee dat in ons welbekende “Ik ben een kind van God” (lofzang 195) tot
uiting komt. (...) Het geeft antwoord op een van de belangrijkste vragen over
het leven: “Wie ben ik?” Ik ben een kind van God, afkomstig van hemelse
ouders. Die afkomst definieert ons eeuwig potentieel. Dat krachtige idee is een
probaat middel tegen neerslachtigheid. Het kan ons de kracht schenken om
rechtschapen keuzen te doen en het beste na te streven. Doordring een jong
kind van het krachtige idee dat het een kind van God is en u heeft het kind
zelfrespect en de motivatie gegeven om de problemen van het leven aan te
pakken’ (De Ster, januari 1996, p. 22).

Laat, als u geregeld heeft om ‘Ik ben een kind van God’ te laten zingen of
spelen, dat nu door de solist of het groepje doen. Of zing het met de hele
klas (zie onder ‘Voorbereiding’).

• Welke belofte zullen de kinderen van God volgens Paulus ontvangen? (Zie
Romeinen 8:17.) Wat betekent het om mede-erfgenaam van Christus te zijn?
(Zie LV 76:50, 54–70.) Wat moeten we doen om die grote erfenis te ontvangen?
(Zie LV 76:51–53.)

• Hoe kan de wetenschap dat we kinderen van God en potentiële mede-
erfgenamen van Christus zijn, ons helpen de beproevingen van deze wereld te
doorstaan? (Zie Romeinen 8:18, 28, 31; zie ook Romeinen 5:3–5.) Hoe heeft u
gezien dat ‘[God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God
liefhebben’? (Romeinen 8:28.)
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• Wat heeft Paulus in Romeinen 8:35–39 gezegd over de liefde van Jezus
Christus? Hoe heeft u de liefde van de Heiland gevoeld? Welke invloed heeft
zijn liefde op uw leven gehad?

Laat, als u geregeld heeft dat ‘Ik voel uw liefde, Heer’ gezongen of gespeeld
wordt, de solist of het groepje dat nu doen. Of zing het met de hele klas (zie
onder ‘Voorbereiding’).

3. Wij behoren te leven zoals het heiligen betaamt.

Behandel de door u gekozen verzen uit Romeinen 12–13; 15:1–7.

• Paulus spoorde de Romeinse heiligen aan om zich aan te bieden als ‘een
levend, heilig en Gode welgevallig offer’ (Romeinen 12:1). Hoe kunnen wij
onszelf aan God aanbieden als een levend offer? (Zie 3 Nephi 9:20; LV 59:8.)

Ouderling Bruce R. McConkie heeft uitgelegd: ‘Jezelf aanbieden als een
levend offer is een door gehoorzaamheid gebroken hart en verslagen
geest aan God aanbieden’ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen
[1966–1973], deel 2, p. 292).

• Paulus raadde de Romeinse heiligen aan ‘niet gelijkvormig [te worden] aan
deze wereld’ (Romeinen 12:2). Op welke manieren proberen wij ons te voegen
naar de wereld van onze tijd? Hoe kunnen we die neiging overwinnen? (Zie
Romeinen 12:2).

• In Romeinen 12 en 13 worden veel kenmerken van oprechte heiligen
genoemd. Laat die eigenschappen opzoeken, en zet ze op het bord. (U kunt de
klas ook in groepjes verdelen en elk groepje een gedeelte van een hoofdstuk
laten doorzoeken.) Bespreek daarna de volgende vragen over een aantal van die
eigenschappen: Waarom is het belangrijk dat we die eigenschap ontwikkelen?
Wat kunnen we deze week doen om die eigenschap verder te ontwikkelen?

• Hoe moeten we volgens Paulus onze vijanden behandelen? (Zie Romeinen
12:19–21.) Welke zegeningen kunnen we ontvangen als we onze vijanden op
die manier behandelen? Kunt u voorbeelden noemen van iemand die met
vriendelijkheid het kwaad overwon?

• Welk gebod omvat volgens Paulus alle andere geboden? (Zie Romeinen
13:8–9.) Waarom omvat dat gebod alle andere geboden? (Zie Romeinen 13:10.)

• Hoe moeten leden die sterk zijn in het geloof zich volgens Paulus opstellen
tegenover leden die zwak zijn in het geloof? (Zie Romeinen 15:1–7.) Hoe kan
iemand die sterk staat in het geloof iemand die zwakker is, helpen?

Tot slot Benadruk dat we gerechtvaardigd kunnen worden door geloof in Jezus Christus
en een rechtschapen leven — dat we door middel daarvan door God rechtvaardig
verklaard en met Hem verzoend kunnen worden. Getuig dat we kinderen van
God zijn en de mogelijkheid hebben om mede-erfgenamen van God te worden
als we in Hem geloven en leven zoals Hij ons heeft geboden.
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Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Ik schaam mij het evangelie [van Christus] niet’ (Romeinen 1:16)

Laat Romeinen 1:16 voorlezen.

• Hoe kunnen we laten zien dat we ons niet schamen voor het evangelie van
Jezus Christus? (Zie 1 Petrus 3:15 voor een idee. Zet de antwoorden van de klas
op het bord, en moedig elke cursist aan om de komende week tenminste een
van die dingen te doen.)

2. Activiteit voor jongeren

Geef iedereen potlood of pen en papier. Laat de volgende vraag uit Romeinen 8:31
opschrijven:

‘Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?’

Bespreek hoe die uitspraak de cursisten in hun dagelijks leven kan sterken. Moedig
ze aan om die uitspraak ergens op te hangen waar ze hem vaak kunnen zien.
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37
Jezus Christus: de leidsman en

voleinder des geloofs
Hebreeën

Doel De klas in herinnering brengen dat we verlost worden door geloof in Jezus
Christus en gehoorzaamheid aan zijn geboden.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Hebreeën 1–4. Paulus getuigt dat Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van
onze hemelse Vader, onze Heiland is.

b. Hebreeën 5; 6:20; 7. Paulus legt uit dat het Melchizedeks priesterschap
onderdeel is van de volheid van het evangelie.

c. Hebreeën 8:1–10:18. Paulus legt uit dat de wet van Mozes het oude verbond
was tussen God en zijn kinderen, terwijl het evangelie van Jezus Christus
het nieuwe verbond is. Het oude verbond was een voorafschaduwing, of
model, van het nieuwe verbond, maar alleen het nieuwe verbond heeft
verlossende macht.

d. Hebreeën 10:19–11:40. Paulus spoort de heiligen dringend aan om geloof
te oefenen in Jezus Christus opdat ze een plaats in het koninkrijk van God
mogen beërven.

2. Aanvullende leesstof: Hebreeën 6; 12–13.

3. Tip: Zorg ervoor dat u geen lezingen houdt. Soms zult u in een korte instructie
informatie moeten geven, maar u schiet uw doel voorbij als dat uw enige
lesmethode is. Zorg ervoor dat u, als u informatie heeft doorgegeven of een
beginsel heeft uitgelegd, de klas de gelegenheid geeft om te antwoorden en
een bijdrage te leveren. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120],
pp. 61–72, 89–90, 164-165.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Beschrijf de volgende situaties, en laat de klas een tekst opzoeken die in een van
die situaties gebruikt kan worden. (Tussen de haakjes worden een paar teksten
genoemd.)

1. Een kind dat u kent heeft pas in het jeugdwerk geleerd dat Jezus Christus de
wereld heeft geschapen, en wil weten waar dat in de Schriften staat. (Hebreeën
1:2; Johannes 1:1–3,10; Efeziërs 3:9; Mosiah 3:8.)

2. Een vriendin heeft een aantal problemen in de privé-sfeer en vraagt zich af hoe
de Heiland zich om haar kan bekommeren of kan begrijpen wat ze doormaakt.
(Hebreeën 2:6–8, 18; 2 Nephi 1:15; Alma 7:11–12.)

3. Een vriend vraagt zich af of iemand echt het priesterschap nodig heeft om de
doop en andere verordeningen te verrichten. (Hebreeën 5:1, 4; Exodus 28:41;
Johannes 15:16.)



Laat een paar cursisten de teksten voorlezen die ze voor de situaties gekozen
hebben. Wijs erop dat Paulus’ brief aan de Hebreeën teksten bevat die in alle drie
situaties gebruikt kunnen worden. Vraag de klas attent te zijn op die teksten bij
de behandeling van Hebreeën.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen.

Vertel dat Paulus op al zijn zendingsreizen heeft geprobeerd de leden van de
kerk ervan te overtuigen dat ze niet langer de wet van Mozes moesten naleven.
Hoewel aan de joodse christenen was uitgelegd dat ze verlost konden worden
door geloof in Jezus Christus, waren er veel die nog steeds geloofden dat
gehoorzaamheid aan de wet van Mozes essentieel was voor hun verlossing.
Paulus schreef de brief aan de Hebreeën om opnieuw te benadrukken dat de
wet van Mozes in Christus vervuld was.

1. Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van onze hemelse Vader, is
onze Heiland.

Behandel Hebreeën 1–4. Laat de door u gekozen verzen voorlezen.

• Wat komen we uit Hebreeën 1 over Jezus Christus te weten? (Zet de antwoorden
van de klas op het bord. Mogelijke antwoorden worden hieronder genoemd.)

a. Hij heeft de wereld geschapen (vss.
b. Hij lijkt op God de Vader (vs. 3).
c. Hij heeft verzoening voor onze zonden teweeggebracht (vs. 3).
d. Hij is de eniggeboren Zoon van God de Vader (vss.
e. Zijn heerlijkheid en macht zijn eeuwig en onveranderlijk (vss.

• Paulus heeft gezegd dat de Zoon van God die ‘zóveel machtiger geworden [was]
dan de engelen’ (Hebreeën 1:4), ook ‘voor een korte tijd beneden de engelen
gesteld was’ (Hebreeën 2:9). In welk opzicht was Jezus ‘beneden de engelen
gesteld’? (Zie Mosiah 13:34–35. Hij is als sterveling op aarde gekomen en was
onderworpen aan pijn en de dood.) Waarom was dat noodzakelijk? (Zie
Hebreeën 2:9–10, 16–18; 4:15–16; zie ook Matteüs 23:10–11.)

• Paulus spoorde de heiligen aan tot een rechtschapen leven opdat zij Gods rust
konden ingaan (Hebreeën 3:7–19; 4:1–11). Wat betekent Gods rust ingaan? (Zie
LV 84:23–24; 3 Nephi 27:19.) Hoe legde Paulus uit dat sommige kinderen van
Israël in de tijd van Mozes niet in staat waren Gods rust in te gaan? (Zie
Hebreeën 3:7–11; 16–19; 4:1–2.) We moeten zo leven dat we Gods rust in
kunnen gaan. Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? (Zie Hebreeën 3:13–14;
4:11; Alma 13:12–13, 16.)

2. Het Melchizedeks priesterschap is onderdeel van de volheid van het evangelie.

Behandel de door u gekozen verzen uit Hebreeën 5; 6:20; 7.

• Hoe moet een man volgens Paulus het gezag van het priesterschap ontvangen
en uitoefenen? (Zie Hebreeën 5:1–4). Waarom moet een priesterschapsdrager
‘geroepen [worden] door God’, in plaats van ‘zichzelf die waardigheid [aan te
matigen]’?
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• Welk priesterschapsgezag hoorde bij de wet van Mozes? (Het Aäronisch
priesterschap, ook genoemd het Levitisch, lage of voorbereidend priesterschap.
Zie LV 84:25–27.) Welk priesterschapsgezag droeg Jezus Christus? (Zie Hebreeën
5:5–6; 6:20.) Leg uit dat Jezus, toen Hij de wet van Mozes vervuld had, ook het
Melchizedeks priesterschap herstelde. Waarom was dat noodzakelijk? (Zie
Hebreeën 7:11. De Aäronische priesterschap heeft niet het gezag om alle
verordeningen te verrichten die voor ons heil nodig zijn.)

‘Noch de wet van Mozes, noch het priesterschap van Aäron dat die [wet] bediende
kon Gods kinderen tot volmaaktheid brengen. Het Aäronisch priesterschap is een
lager gezag, en bedient alleen het voorbereidend evangelie. Het Melchizedeks
priesterschap daarentegen is het hoge priesterschap, gevolmachtigd om de
evangelieverordeningen in hun volheid te bedienen, en met het vermogen ons
leven dusdanig te zuiveren dat we in de tegenwoordigheid van de Heer kunnen
terugkeren’ (The Life and Teachings of Jesus and His Apostles [lesboek, Church
Educational System, 1979], pp. 385–386; zie ook LV 107:18–20).

• Waarom wordt het hoge priesterschap het Melchizedeks priesterschap
genoemd? (Zie LV 107:2–4.) Hoe worden de leden van de kerk in onze tijd
gezegend door zowel het Melchizedeks als het Aäronisch priesterschap? Hoe
is het priesterschap u tot zegen geweest?

3. Het evangelie van Jezus Christus is het nieuwe verbond tussen God en zijn
kinderen.

Behandel de door u gekozen verzen uit Hebreeën 8:1–10:18. Leg uit dat Paulus de
leden van de kerk eraan herinnerde dat de eredienst onder de wet van Mozes een
verwijzing naar de Heer Jezus Christus was geweest.

• Welke aanwijzingen gaf God volgens Hebreeën 8:5 aan Mozes voor de bouw
van de tabernakel die de Israëlieten voor hun erediensten zouden gebruiken?
(Leg uit, zoals hieronder wordt aangegeven, dat de tabernakel ‘het hemelse’
symboliseerde.)

• Paulus heeft uitgelegd dat de wet van Mozes het oude verbond was tussen God
en zijn volk (Hebreeën 8:9; zie ook Galaten 3:24–25). Wat is het nieuwe

Verordening in de tempel:

a. De priesters offerden dieren als
offerande aan God (Hebreeën
10:1–4, 11).

b. De priesters vergoten bloed
van de offerdieren op het
altaar als symbool van
reiniging en zuivering van het
volk (Hebreeën 9:6–7, 19–23).

c. De hogepriester trad door de
voorhang het heilige der
heiligen binnen (Hebreeën
9:1–7).

Dat waren symbolen van:

Jezus die zichzelf offerde als 
offerande voor onze zonden 
(Hebreeën 9:26–28; 10:4–12).

Het bloed van Jezus dat Hij 
vergoot tijdens de verzoening en 
dat ons reinigt en zuivert van
onze zonden (Hebreeën 9:11–15).

Jezus, de hogepriester, die door de 
voorhang de hemel binnenging 
(Hebreeën 9:24).
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verbond dat Jezus Christus teweeg heeft gebracht? (Zie Hebreeën 8:6–8, 10–13.
De volheid van het evangelie.) Wijs erop dat het oude verbond in het Oude
Testament van de Bijbel beschreven wordt, en dat het nieuwe verbond in het
Nieuwe Testament staat.

• Waarom kon het oude verbond degenen die het aangingen niet tot volmaking
brengen? (Zie Hebreeën 10:1–4). Waarom geeft het nieuwe verbond ons meer
hoop op vervolmaking? (Zie Hebreeën 10:9–18.)

4. Wie geloof oefent in Jezus Christus zal een plaats in het koninkrijk van
God beërven.

Behandel de door u gekozen verzen uit Hebreeën 10:19–11:40. Wijs erop dat
Paulus, toen hij had uitgelegd waarom de volheid van het evangelie een hogere,
completer wet is die de wet van Mozes vervangt, de heiligen aanspoorde om ‘de
nieuwe en levende weg’ te volgen door hun geloof in Jezus Christus te stellen
(Hebreeën 10:19–22).

• Wat is het eerste, of meest fundamentele, beginsel van het evangelie? (Zie
Geloofsartikelen 1:4.) Wat is geloof? (Zie Hebreeën 11:1; Alma 32:21; Ether
12:6.) Waarom is geloof meer dan een overtuiging? Waarom is geloof in Jezus
Christus onontbeerlijk voor ons heil?

• Paulus gaf veel voorbeelden van mensen die door hun geloof in Jezus Christus
grote dingen tot stand brachten. Wie noemde hij? (Zie Hebreeën 11:4–12,
17–34.) Zet de namen die genoemd worden op het bord, en bespreek waarom
hun daden geloof vereisten.

U kunt de klas voor deze bespreking eventueel in groepjes verdelen. Geef elk
groepje de opdracht om een paar van de in Hebreeën 11 genoemde mensen
onder de loep te nemen. Geef een paar minuten om te bespreken waarom de
daden van die mensen geloof vereisten, en laat dan elk groepje in het kort
verslag uitbrengen.

• Paulus zei ook dat geloof ons in tijden van tegenspoed of tegenstand tot steun
kan zijn (Hebreeën 11:32–38). Hoe heeft uw geloof u geholpen om tegenspoed
het hoofd te bieden? Welke andere zegeningen heeft u (of iemand die u kent)
ontvangen door geloof in Jezus Christus?

Tot slot Wijs erop dat we gezegend zijn te mogen leven in een tijd waarin de volheid van
het evangelie ons ter beschikking staat. Getuig dat we verlost kunnen worden
door geloof in Jezus Christus en door gehoorzaamheid aan zijn geboden. Spoor
de klas aan zich te houden aan de verbonden en de geboden van het herstelde
evangelie.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. God zal Zich aan zijn beloften houden

• Wat staat er in Hebreeën 6:10–19 over Gods beloften aan zijn kinderen? Wat staat
er in vers 15 over het verband tussen beproevingen doorstaan en beloften van
God ontvangen? (Zie ook LV 82:10.) Welke beloften heeft God voor u vervuld?
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2. ‘Wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here’ (Hebreeën 12:6)

Laat Hebreeën 12:5–11 voorlezen.

• Hoe tuchtigt de Heer ons? Waarom is dat ‘tot ons nut’? (Zie Hebreeën 12:10;
LV 61:8; 95:1; 101:5.) Hoe kunnen we tuchtiging gebruiken als een gelegenheid
om te leren en te groeien? Laat cursisten vertellen over momenten waarop de
Heer ze getuchtigd heeft en wat ze ervan geleerd hebben.

174



175

Les

38
Gij hebt van Mij getuigd

Handelingen 21–28

Doel De klas aansporen het voorbeeld van Paulus te volgen en, ook in tijden van
beproevingen en ellende, getrouwe getuigen van Jezus Christus te zijn.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Handelingen 21:1–22:21. Ondanks de tegenwerpingen van zijn metgezellen,
die voor zijn leven vrezen, reist Paulus naar Jeruzalem. Daar brengt hij de
broeders verslag uit van zijn zendingsreizen. Hij gaat naar de tempel en
wordt door een woedende menigte te pakken genomen. De overste arresteert
hem, maar vergunt hem het volk toe te spreken. Paulus vertelt het volk over
zijn bekering tot het evangelie van Jezus Christus.

b. Handelingen 22:22–23:35. De menigte wijst Paulus af en wil hem doden.
De overste haalt Paulus bij de menigte weg en houdt hem gevangen in een
kazerne. De volgende dag wordt Paulus door de overste voor het Sanhedrin
geleid. Er ontstaat weer een groot meningsverschil, en weer brengt de
overste hem naar de kazerne. Die nacht verschijnt de Heer aan Paulus en
zegt hem dat hij geroepen is om zowel in Rome als in Jeruzalem te getuigen.
Meer dan veertig Joden beramen een moord op Paulus, en om hem in
veiligheid te brengen, wordt hij naar de stadhouder, Felix, gebracht.

c. Handelingen 26. Na een aantal jaren van vervolging en gevangenschap
wordt Paulus naar koning Agrippa gebracht om voor hem te getuigen.
Agrippa verwerpt Paulus’ getuigenis en stuurt hem naar Rome om voor
Caesar te verschijnen.

d. Handelingen 27–28. Op weg naar Rome lijdt Paulus schipbreuk nadat de
kapitein van het schip zijn raad heeft genegeerd. Als hij uiteindelijk in
Rome aankomt, wordt hij gevangengenomen, maar hij predikt tot
iedereen die wil luisteren.

2. Als de volgende materialen beschikbaar zijn, kunt u die in de les gebruiken:

a. ‘Paulus — een uitverkoren werktuig’ (11:00) uit Nieuwe Testament —
videopresentaties (56914 120). Bekijk, als het mogelijk is, dat segment
van tevoren, zodat u zult weten wanneer u de band stil moet zetten.

b. Een kaart van Paulus’ reis naar Rome (kaart 13 in de Gids bij de Schriften).

3. Tip: ‘Het is heel belangrijk dat uw leerlingen gevoed worden, dat ze iets leren.
Van elke les moeten ze tenminste één gedachte, één idee, één ingeving
meekrijgen. Het kan een kleine, gewone gedachte zijn — hoe fundamenteler
die gedachte is, des te meer u heeft bereikt’ (Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently
[1975], p. 154).



Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

• Is er in de Schriften iemand waarmee u zich kunt identificeren omdat u
hetzelfde denkt of hetzelfde heeft meegemaakt? Waarom voelt u een
bijzondere band met die persoon?

Laat de klas reageren. Wijs er dan op dat de profeet Joseph Smith, toen hij
terugkeek op zijn ervaringen na het eerste visioen, het gevoel had dat hij
hetzelfde had ervaren als de apostel Paulus. Laat de klas, om uit te zoeken
waarom, Geschiedenis van Joseph Smith 1:23–25 lezen.

Leg uit dat de voorgeleiding van de apostel Paulus aan koning Agrippa een van de
gebeurtenissen is die in deze les behandeld zullen worden. In die situatie, en ook
tijdens al zijn zendingsreizen, bleef Paulus, ondanks verwerping en vervolging,
krachtig in zijn geloof en gaf hij moedig zijn getuigenis van Jezus Christus.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek, terwijl u de volgende teksten behandelt, hoe wij net zoveel moed en
zo’n sterk geloof kunnen ontwikkelen als Paulus. Moedig de cursisten aan om iets
te vertellen over momenten waarop ze in woord en daad moedig hun getuigenis
hebben gegeven.

1. Paulus brengt verslag uit van zijn reizen en wordt in Jeruzalem
geconfronteerd met een boze menigte.

Wanneer u de videopresentatie ‘Paulus — een uitverkoren werktuig’ gebruikt,
kunt u nu het eerste deel laten zien. Zet de video stil na de tekst: ‘Hij vervulde de
uitspraak van de Heer dat hij zijn naam voor koningen en regeerders zou
verkondigen’ (tijdens deze tekst wordt Paulus door een aantal soldaten door een
hal geleid).

Bespreek Handelingen 21:1–22:21. Laat de door u gekozen verzen voorlezen. Leg
uit dat Paulus, na drie zendingsreizen door het hele Romeinse keizerrijk, naar
Jeruzalem terugkeerde, hoewel hij wist dat het gevaarlijk was.

• Waarom probeerden Paulus’ vrienden hem van zijn terugkeer naar Jeruzalem
te weerhouden? (Zie Handelingen 21:10–12.) Hoe reageerde Paulus op de
bezorgdheid van zijn vrienden? (Zie Handelingen 21:13.) Hoe werd hierdoor
Paulus’ toewijding aan Christus aangetoond?

• Wat deed Paulus daags na zijn aankomst in Jeruzalem? (Zie Handelingen
21:17–19.) In welk opzicht is dat hetzelfde als wat zendelingen in onze tijd
doen als ze terugkeren van hun zending? (Zij brengen verslag uit van hun
zending aan de ringpresident en de hoge raad, en vaak ook tijdens de
avondmaalsdienst aan de wijk- of gemeenteleden.) In welk opzicht heeft
u baat gehad bij het horen van andermans zendingservaringen?

• Veel joodse christenen verwierpen Paulus vanwege zijn leer dat de verlossing
door Jezus Christus, en niet door de wet van Mozes teweeg wordt gebracht
(Handelingen 15:1–35). Om die mensen tevreden te stellen, vroegen de broeders
in Jeruzalem aan Paulus om naar de tempel te gaan en de rituele reiniging te
ondergaan ten teken dat hij nog steeds de wet onderhield (Handelingen
21:20–25). Wat gebeurde er toen Paulus in de tempel was? (Zie Handelingen
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21:26–30. Hij werd gegrepen door een menigte mensen die hem beschuldigden
van leringen die tegen de wet van Mozes indruisten, en van verontreiniging van
de tempel omdat hij daar een niet-jood had binnengebracht.) Hoe werd Paulus
uit de handen van de menigte gered? (Zie Handelingen 21:31–36.) Wat deed
Paulus toen de overste hem toestond het volk toe te spreken? (Zie Handelingen
21:37–22.) Waarom vergde dat moed?

U kunt een begin maken met een lijst op het bord van alle momenten in
Handelingen 21–28 waarop Paulus grote moed toonde als getuige van Jezus
Christus. Vul de lijst tijdens de les aan.

• Wanneer heeft u uw getuigenis gegeven in een situatie die moed vereiste?
Hoe heeft u daarvoor de moed verzameld? Hoe kunnen wij door Paulus’
daden meer moed verzamelen om anderen ons getuigenis te geven?

2. Paulus wordt voor het Sanhedrin geleid.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 22:22–23:35.

• Hoe reageerde de menigte buiten de tempel op Paulus’ verslag van zijn bekering?
(Zie Handelingen 22:22.) Welk motief had de overste om Paulus bij de menigte
weg te halen? (Zie Handelingen 22:24.) Hoe kon Paulus voorkomen dat hij
gegeseld werd? (Zie Handelingen 22:25–26. Hij wees erop dat hij Romeins burger
was. Dat gaf hem bijzondere rechten en voorrechten in het Romeinse keizerrijk,
waarvan Jeruzalem deel uitmaakte.)

• Wat waren Paulus’ eerste woorden toen hij voor het Sanhedrin (de joodse raad)
geleid werd? (Zie Handelingen 23:1; zie ook Handelingen 24:16. Zie LV 135:4
voor een gelijkluidende uitspraak van de profeet Joseph Smith.) In welk opzicht
was Paulus’ ‘volkomen zuiver geweten voor God’ hem op dat moment tot steun?
Laat de cursisten nadenken over de vraag welke veranderingen zij in hun leven
moeten aanbrengen om ‘een volkomen zuiver geweten voor God’ te hebben.

• Wat zei de Heer tegen Paulus toen die door het Sanhedrin ondervraagd was?
(Zie Handelingen 23:11.) Hoe heeft de Heer u geholpen om in moeilijke tijden
toch moed te houden?

• Daags nadat de Heer aan Paulus verschenen was, smeedden meer dan veertig
Joden een plan om Paulus te doden en beloofden plechtig dat ze niet zouden
eten en drinken totdat hun plan ten uitvoer was gebracht (Handelingen
23:12–15). Hoe werd Paulus beschermd? (Zie Handelingen 23:16–35. U kunt
er eventueel op wijzen dat dit binnen een paar dagen de derde maal was dat
Paulus van de dood gered werd.)

3. Paulus getuigt tot Agrippa, maar zijn getuigenis wordt verworpen.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 26. U kunt een
samenvatting geven van Handelingen 24–25: Paulus werd naar de stadhouder,
Felix, gestuurd en gaf daar stoutmoedig zijn getuigenis. Paulus bleef twee jaar in
de gevangenis omdat Felix hoopte losgeld voor hem te krijgen. Toen Felix werd
opgevolgd door Festus, vroegen de Joden aan Festus om Paulus voor een
rechtszitting naar Jeruzalem te sturen. Paulus weigerde dat omdat hij wist dat hij
daar geen eerlijk proces zou krijgen. In plaats daarvan beriep Paulus zich op
Caesar, wat zijn recht was als Romeins burger. Festus stemde erin toe om Paulus
naar Rome te sturen, maar eerst moest Paulus nog verschijnen voor Agrippa, die
door Rome was aangesteld als bestuurder.

Les 38
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Als u de videopresentatie gebruikt, kunt u nu het tweede deel laten zien. Zet de
video stil na Paulus’ uitspraak: ‘Ik zou God wel willen bidden, dat én spoedig én
voorgoed, niet alleen gij, maar ook allen, die mij heden horen, ook zo werden als
ik, uitgezonderd deze boeien’ (net voordat Paulus wordt weggeleid).

• Wat vindt u indrukwekkend aan de uitspraak van Paulus tegen koning
Agrippa? (Zie Handelingen 26:2–27.) Hoe reageerde Agrippa op Paulus’
woorden? (Zie Handelingen 26:28.) Wat kan Agrippa ervan weerhouden
hebben om christen te worden? Door welke instelling of andere problemen
worden mensen in deze tijd ervan weerhouden het evangelie van Jezus
Christus te aanvaarden?

• In welk opzicht verschilden de reacties van Festus op Paulus van die van
Agrippa? In welk opzicht kwamen ze overeen? (Zie Handelingen 26:24, 28.
Wijs erop dat voor de Heer niets minder dan volledige overgave aanvaardbaar
is. Hoewel Agrippa de boodschap van Paulus bijna geloofwaardig vond en
Festus die volledig verwierp, doorstonden ze geen van beiden de geloofstest
die Paulus ze voorlegde.)

4. Onderweg naar Rome lijdt Paulus schipbreuk.

Behandel de door u gekozen verzen uit Handelingen 27–28. Leg uit dat Agrippa
Paulus wel had willen laten gaan (Handelingen 26:32), maar dat Paulus zich op
Caesar had beroepen en daarom naar Rome werd gestuurd. Hang, als u Paulus’
reis naar Rome behandelt, de kaart op en wijs de diverse plaatsen aan, zoals
Goede Rede, waar Paulus de mannen adviseerde om te blijven overwinteren,
en Malta, waar de schipbreukelingen aan land kwamen.

• Wat gebeurde er toen de schipper Paulus’ waarschuwing, dat het te gevaarlijk
was om van Goede Rede te vertrekken, in de wind sloeg? (Zie Handelingen
27:7–20.) Wat bracht de hoofdman ertoe om Paulus’ advies te negeren? (Zie
Handelingen 27:11–12.) Waarom negeren sommigen onder ons af en toe het
advies van onze kerkleiders? Hoe bent u erachter gekomen hoe belangrijk het
is de raad van de kerkleiders op te volgen?

• Hoe wist Paulus dat alle passagiers veilig aan land zouden komen, terwijl het
schip in de storm zou worden verwoest? (Zie Handelingen 27:21–26.) Hoe ging
die profetie in vervulling? (Zie Handelingen 27:27–44.)

• Hoe maakte Paulus op het eiland Malta gebruik van zijn priesterschapsmacht?
(Zie Handelingen 28:7–9.) Wat kunnen we uit die gebeurtenis opmaken met
betrekking tot het doel van de macht van het priesterschap? Waarom kunnen
we, als we het priesterschap eren, betere getuigen van Christus worden?

• Na een aantal maanden kwam Paulus uiteindelijk in Rome aan, waar hij
weer gevangen werd gezet. Hoe zorgde hij dat die schijnbare tegenvaller in
zijn voordeel uitwerkte? (Zie Handelingen 28:16–31. Hij werd betrekkelijk
vrij gelaten, waardoor hij zijn tijd doorbracht met de verkondiging van het
evangelie en getuigenis geven van Christus.) Hoe kunnen we van Paulus
leren een getrouwe getuige van Jezus Christus te worden? (Verwijs, als u
heeft genoteerd op welke momenten Paulus moed heeft getoond om
getrouw zijn getuigenis te geven, naar de lijst op het bord.)

Als u de videopresentatie gebruikt, kunt u nu de rest laten zien.
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Tot slot Leg uit dat geschiedkundigen aannemen dat Paulus in ongeveer 65 na Christus
in Rome de martelaarsdood is gestorven. Zijn leven lang heeft hij zijn verant-
woordelijkheid als apostel gestalte gegeven en is hij ‘henen [gegaan] om al de
volken tot mijn discipelen [te maken]’ (Matteüs 28:19). Hij heeft ook de profe-
tie van de Heer vervuld dat hij het evangelie zou verkondigen aan ‘heidenen en
koningen en [de] kinderen Israëls’ (Handelingen 9:15). Hij was een getrouwe
getuige van Christus, ondanks verbale en lichamelijke aanvallen, onterechte
gevangenschap en natuurrampen.

Getuig dat Jezus Christus ons de kracht zal geven om onze beproevingen te
doorstaan als wij Paulus’ voorbeeld volgen en getrouw van Hem getuigen.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

Terugblik op Paulus’ leven

Om de cursisten waardering bij te brengen voor de manier waarop Paulus de
zending van zijn leven vervulde om van Christus te getuigen, laat u ze in de Gids
bij de Schriften het lemma ‘Paulus’ opslaan (pp. 165–166). Laat de cursisten
vertellen wat ze hebben gevonden en zet alle gebeurtenissen op het bord. Laat
eventueel op een kaart aanwijzen waar die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
Geef elke cursist de kans om zijn of haar bevindingen aan de klas te vertellen, en
zet de gebeurtenissen op het bord. Vraag de cursisten daarna de kaart met Paulus’
reizen op te slaan (kaart 13 in de Gids bij de Schriften) en vraag ze na te kijken
waar de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Laat opnieuw de bijbehorende
teksten voorlezen om te bepalen waar de gebeurtenissen zich hebben afgespeeld.

Les 38
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39
Om de heiligen toe te rusten

Efeziërs

Doel De klas laten inzien dat het proces om ‘de heiligen toe te rusten’ (Efeziërs 4:12)
van ons vraagt ons geloof in Christus te vergroten, de leringen van de apostelen
en profeten ter harte te nemen, en onszelf te beschermen tegen de goddeloosheid
van de wereld.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Efeziërs 1:9–10. Paulus maakt duidelijk dat het doel van de bedeling van de
volheid der tijden is om ‘al wat in de hemelen en op de aarde is onder één
hoofd, dat is Christus, samen te vatten’.

b. Efeziërs 2:12–22; 4:1–16. Paulus vertelt dat Jezus Christus onze hoeksteen is.
Hij maakt duidelijk dat de Heer ons apostelen en profeten gegeven heeft om
ertoe bij te dragen dat wij volmaakt worden en ‘de eenheid des geloofs’
bereiken.

c. Efeziërs 5:22–29; 6:1–4. Paulus vertelt dat er eenheid behoort te zijn tussen
man en vrouw, ouders en kinderen.

d. Efeziërs 4:21–32; 6:10–18. Paulus vertelt dat we ‘de nieuwe mens’ en ‘de
wapenrusting Gods’ aan moeten doen ter bescherming tegen de goddeloos-
heid van de wereld.

2. Aanvullende leesstof: Johannes 17:11; Mosiah 18:21–22; Leer en Verbonden
27:15–18; 38:25–27.

3. Breng, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, één meter garen mee en een stuk
touw van ongeveer dezelfde lengte.

4. Tip: Door teksten te markeren wordt de aandacht van leerkrachten en cursisten
gevestigd op belangrijke woorden, inzichten, mensen en gebeurtenissen. U
kunt tekstmarkering aanmoedigen door belangrijke beginselen uit te leggen,
door naar elkaar verwijzende teksten te geven, of de klas te vertellen wat u in
de kantlijn bij teksten geschreven heeft.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat het garen en het touw zien (zie ‘Voorbereiding’).

• Wat hebben het garen en het touw met elkaar gemeen? (Beide zijn gemaakt
van vezels of draden.) Wat is het verschil? (Het garen bestaat uit één draad, het
touw is samengesteld uit een aantal samengedraaide vezels.) Welke van de twee
is sterker?

Leg uit dat wij, net als het garen, zwak zijn als we op onszelf vertrouwen.
Maar, net als het touw, kunnen we sterker zijn als we met anderen in geloof en
rechtschapenheid verenigd zijn. In zijn brief aan de Efeziërs benadrukte Paulus



hoe belangrijk het was ‘om de heiligen toe te rusten’ en om tot ‘eenheid des
geloofs’ te komen (Efeziërs 4:12–13). In deze les wordt besproken hoe wij, als
gezinnen en als kerk, kunnen werken aan onze vervolmaking en eenheid door
op de Heiland te vertrouwen, de apostelen en de profeten na te volgen, sterke
gezinnen te vormen en de hele wapenrusting Gods aan te doen.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Kies na gebed teksten en vragen die het beste aan de behoeften van de klas
tegemoet zullen komen. Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. De bedeling van de volheid der tijden

Behandel Efeziërs 1:9–10

• In het eerste hoofdstuk van Efeziërs had Paulus het over de bedeling van de
volheid der tijden (zie Efeziërs 1:10). Wat is een bedeling van het evangelie?
(Een periode waarin de Heer ten minste één dienstknecht op aarde heeft die
de sleutels van het priesterschap draagt en gemachtigd is om het evangelie te
bedienen. Zie Gids bij de Schriften, ‘Bedeling’, pp. 16–17.)

• Wat is de bedeling van de volheid der tijden? (De bedeling die begon met de
herstelling van het evangelie en de organisatie van de kerk door Joseph Smith.)
Waarom wordt onze bedeling aangeduid als de volheid der tijden?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Wij allen ervaren de grote,
geweldige zegeningen van de bedeling van de volheid der tijden. Alle
beginselen, bevoegdheden, zegeningen en sleutels van alle voorgaande
bedelingen zijn in deze tijd hersteld’ (De Ster, juli 1992, p. 65).

• Wat zou onze hemelse Vader volgens Paulus in deze bedeling doen? (Zie
Efeziërs 1:9–10.) Wat betekent ‘al wat in de hemelen en op aarde is onder één
hoofd, dat is Christus, samen te vatten’? Kunt u zaken noemen die in onze tijd
worden samengebracht? (Antwoorden kunnen zijn: de Schriften, leden van de
kerk, gegevens van overledenen, en gezinnen die in de tempel verzegeld zijn.)
Hoe kunnen wij aan dit proces een bijdrage leveren?

2. Jezus Christus als onze hoeksteen

Behandel de door u uitgekozen verzen uit Efeziërs 2:12–22 en 4:1–16.

• Vergelijk Efeziërs 2:12 en 2:19. Hoe beschreef Paulus de veranderingen die
plaatsvonden in degenen die de Heiland aanvaard hadden en volgden? Heeft u
zulke veranderingen ook in uzelf of anderen zien plaatsvinden? Hoe is uw
band met andere kerkleden als ‘medeburgers’ in het evangelie u tot zegen
geweest?

• Wat bedoelde Paulus toen hij zei dat Jezus Christus ‘de hoeksteen’ van de kerk
is? (Efeziërs 2:20.) (Leg zo nodig uit dat een hoeksteen de eerste steen is die
twee muren met elkaar verbindt. De hoeksteen is essentieel voor de stevigheid
en de eenheid van het bouwwerk.) Op welke manier is Jezus Christus de
hoeksteen van uw geloof geweest?

• Wat zei Paulus in Efeziërs 2:20 en 4:11–14 over het belang van apostelen en
profeten? Waarom zijn levende apostelen en profeten van essentieel belang
voor de ware kerk? Door welke leringen van hedendaagse apostelen en

181



profeten kunnen we vooruitgang maken in vervolmaking en eenheid? (U kunt
de antwoorden van de klas eventueel op het bord zetten.)

President Boyd K. Packer heeft gezegd: ‘De bediening van de profeten en
apostelen voert hen steeds naar het gezin. (...) Het uiteindelijke doel van al
ons onderricht is ouders en kinderen in geloof te verenigen in de Heer Jezus
Christus, te zorgen dat zij thuis gelukkig zijn, in een eeuwig huwelijk worden
verzegeld, verbonden aan hun voor- en nageslacht, en verzekerd van verhoging
in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader’ (De Ster, juli 1995, p. 7).

• Wat bedoelde Paulus toen hij zei dat er ‘één Here, één geloof, één doop’ is?
(Efeziërs 4:5.) Waarom is het belangrijk dat we één zijn in inzicht en onderricht
in de fundamentele leerstellingen van de kerk?

3. Eenheid tussen man en vrouw, en ouders en kinderen

Behandel Efeziërs 5:22–29; 6:1–4.

• Welke vergelijking gebruikte Paulus bij zijn beschrijving van de verhouding
tussen man en vrouw? (Zie Efeziërs 5:22–29.) Wat kunnen echtgenoten van
die vergelijking opsteken om meer liefde en eenheid in hun huwelijk te
ontwikkelen? (Bespreek de verschillende manieren waarop Jezus zijn liefde
voor de kerk heeft getoond en bespreek hoe we dat op het huwelijk kunnen
toepassen. U kunt de antwoorden van de klas eventueel op het bord zetten.)

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Kunt u waar dan ook in de heilige
Schriften vinden of de Heer Jezus Christus zijn kerk ooit in de steek heeft
gelaten? (...) Was Hij trouw? Was Hij oprecht? Kunt u ook maar iets goeds en
waardevols noemen dat Hij niet gegeven heeft? Dan is dat wat wij vragen —
wat Hij van een echtgenoot vraagt.

‘ (...) Kunt u zich indenken hoe Hij de kerk liefhad? Elke ademtocht was
belangrijk voor Hem. Haar groei, elk individu in de kerk was Hem dierbaar. Hij
heeft die mensen al zijn energie, al zijn kracht, al zijn belangstelling gegeven.
Hij heeft zijn leven geschonken — wat kan iemand nog meer geven?’ (Men of
Example [toespraak voor godsdienstleerkrachten, 12 september 1975], pp. 4–5.)

• Welke raad geeft Paulus aan kinderen in Efeziërs 6:1–3? Waarom is die raad in
deze tijd belangrijk? Hoe ben jij gezegend doordat je je ouders eert?

• Wat bedoelde Paulus toen hij ouders de raad gaf hun kinderen ‘in de tucht
en in de terechtwijzing des Heren’ op te voeden? (Efeziërs 6:4.) Hoe kunnen
ouders hun kinderen geestelijk voeden? Hoe kunnen ouders het voorbeeld
van de Heer volgen als ze hun kinderen aanmoedigen?

• Welk advies geeft Paulus aan ouders en kinderen om de familiebanden te
verstevigen en de eenheid in het gezin te waarborgen? Welke raad hebben
hedendaagse apostelen en profeten voor het gezin gegeven? Laat de klas
bespreken welke recente adviezen er gegeven zijn tijdens algemene confe-
renties, tijdens andere bijeenkomsten of haardvuuravonden en in tijdschrif-
ten van de kerk.

In ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, hebben het Eerste Presidium en
het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: ‘De kans op een gelukkig gezinsleven
is het grootst als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag
liggen. Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in
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stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving,
respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning’ (De Ster, januari
1996, p. 93).

4. ‘De nieuwe mens’ en de ‘gehele wapenrusting Gods’ aan doen

Behandel Efeziërs 4:21–32 en 6:10–18.

• Wat bedoelde Paulus toen hij de Efeziërs aanspoorde om ‘de nieuwe mens’ aan
te doen? (Efeziërs 4:24.) Noem een aantal eigenschappen van mensen die door
de verzoening van Jezus Christus ‘nieuw’ zijn geworden (zie Efeziërs 4:21–32).

• Toen Paulus de heiligen aanspoorde om de wapenrusting Gods aan te doen,
waarschuwde hij ze voor veel soorten verkeerde invloeden (Efeziërs 6:10–12).
Welke verkeerde invloeden ondergaan wij in dit leven?

• Wat zijn de onderdelen van wat Paulus de wapenrusting Gods noemt? Wat
stelt elk onderdeel voor? (Zie Efeziërs 6:13–18; LV 27:15–18. U kunt de
antwoorden eventueel op het bord zetten onder de woorden Wapenrusting en
Verklaring.) Welke bescherming biedt elk onderdeel van de wapenrusting Gods
ons tegen de invloed van Satan? Wat kunnen wij doen om die wapenrusting
elke dag aan te doen?

Tot slot Getuig dat de Heer zijn kerk, met apostelen en profeten, gesticht heeft om te
zorgen dat we kunnen worden zoals Hij en bij Hem terug kunnen komen. Spoor
de cursisten aan om er samen naar te streven om ‘de heiligen toe te rusten’ door
Paulus’ leringen in Efeziërs na te leven.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. ‘Doet de [gehele] wapenrusting Gods aan’ (Efeziërs 6:11)

Toon het segment ‘De gehele wapenrusting Gods’ (13:00) uit Nieuwe Testament —
videopresentaties (56914 120). Stel dan de volgende vragen:

• Met welke gevaren werden de soldaten in de videopresentatie geconfronteerd?
Met welke gevaren kregen de jonge mensen te maken? Hoe werden de leden
van beide groepen gezegend door het dragen van hun wapenrusting?

2. Bidden voor de leiders van de kerk

• Lees Efeziërs 6:18–20. Waarom vroeg Paulus aan de Efeziërs of ze voor hem
wilden bidden? Wanneer bent u gesterkt door het gebed van anderen? Waarom
is het belangrijk dat we voor elkaar en voor de leiders van de kerk bidden?

3. ‘Door genade zijt gij behouden’ (Efeziërs 2:8)

• Wat kon men volgens Paulus’ onderricht in Efeziërs 2:8–9 doen om verlossing
te verkrijgen? Waarom is het onmogelijk om onszelf te verlossen door onze
werken? (Zie Romeinen 3:23; Mosiah 3:17; Alma 22:14. U kunt er eventueel op
wijzen dat Paulus de Joodse heiligen er vaak op moest wijzen dat ze door de
werken van de wet van Mozes niet gered konden worden. Zie les 36 voor een
uitgewerkte bespreking van genade en werken.)

Les 39
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Les

40
Ik vermag alles door Christus

Filippenzen; Kolossenzen; Filemon

Doel De klas aansporen om eigenschappen van oprechte volgelingen van Jezus Christus
te ontwikkelen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Filippenzen. Paulus bedankt de heiligen in Filippi voor de hulp die ze hem
gestuurd hebben en spoort ze aan om in eenheid getrouwe volgelingen van
Christus te zijn.

b. Kolossenzen 1. Paulus herinnert de heiligen in Kolosse eraan dat verlossing
alleen door Jezus Christus bewerkstelligd kan worden.

c. Kolossenzen 2:1–8, 16–23; 3; 4. Paulus onderricht de heiligen te Kolosse in
zaken die ze behoren te doen en eigenschappen die ze als Gods
uitverkorenen behoren te ontwikkelen.

d. Filemon. Paulus spoort Filemon aan om Onesimus, een weggelopen slaaf,
vergevensgezind te bejegenen.

2. Aanvullende leesstof: Gids bij de Schriften, ‘Zendbrieven van Paulus’,
pp. 229–230.

3. Tip. Een lesschema of een tekstblok kan meer materiaal bevatten dan u in de
lestijd kunt behandelen. Bepaal bij de voorbereiding van de les steeds onder
gebed welke leerstellingen en beginselen voor uw klas het nuttigst zijn. Zorg
dat u die eerst behandelt, en voeg andere delen van de les toe als daar tijd voor
is. Sta tijdens de les echter open voor de Geest en wees flexibel genoeg om uw
lesplan te wijzigen als u zich daartoe gedrongen voelt.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Zet diverse sleutelwoorden van het dertiende geloofsartikel op het bord,
bijvoorbeeld: trouw, eerlijk, deugdzaam en prijzenswaardig.

• In welk geloofsartikel staan deze woorden? (Als de klas het niet weet, kunt u de
geloofsartikelen laten opzoeken. Ze staan achterin de Parel van grote waarde.)

Als het antwoord van de klas juist is, laat u iemand het dertiende geloofsartikel
opzeggen of voorlezen. Laat hem of haar dan het eerste gedeelte opnieuw
opzeggen, tot en met ‘de aansporing van Paulus’.

• Wat is ‘de aansporing van Paulus’? Waar kunnen we dat vinden?

Laat Filippenzen 4:8 opzoeken en vergelijken met het dertiende geloofsartikel.
Vertel dat Joseph Smith, toen hij het had over de aansporing van Paulus, doelde
op Filippenzen 4:8, een gedeelte van een brief die Paulus heeft geschreven aan
de heiligen in Filippi. De les van vandaag gaat over die brief en over de brieven



van Paulus aan de Kolossenzen en aan Filemon. Al die brieven zijn geschreven
tijdens Paulus’ gevangenschap in Rome. In die brieven wordt besproken welke
eigenschappen we moeten verwerven om een getrouwe volgeling van Christus
te worden.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek tijdens de behandeling van de volgende teksten hoe ze net zo goed op
ons van toepassing zijn als op de heiligen in de tijd van Paulus. Moedig de klas
aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de schriftuurlijke
beginselen.

1. Paulus spoort de heiligen in Filippi aan om Jezus Christus te volgen.

Behandel Paulus’ brief aan de Filippenzen. Laat de door u gekozen verzen
voorlezen.

• Paulus zat in Rome in de gevangenis toen hij de Filippenzen een brief schreef.
Hoe reageerden andere leden van de kerk op Paulus’ gevangenschap? (Zie
Filippenzen 1:12–18.) Hoe bent u gesteund door te zien of te horen hoe
anderen de Heer moedig gediend hebben?

• Waartoe spoorde Paulus de kerkleden aan in Filippenzen 2:2–3? Op welk
manieren behoren kerkleden ‘één van geest’ te zijn? (Zie Filippenzen 1:27;
2:14–15.) Waarom doen we soms dingen uit ‘ijdel eerbejag’? Waarom heeft
Paulus daartegen gewaarschuwd? Waarom is het belangrijk dat we niet
denken beter te zijn dan andere mensen? (Zie LV 38:24–26.)

• Wat vertelde Paulus in Filippenzen 2:5–8 over Jezus? Hoe heeft Jezus het
volmaakte voorbeeld gegeven van nederigheid en onderworpenheid aan
de wil van zijn Vader? (Zie Johannes 8:29.) Hoe kunnen wij nederiger
worden en meer onderworpen aan de wil van onze hemelse Vader?

• Wat bedoelde Paulus toen hij tegen de Filippenzen zei: ‘Blijft (...) uw
behoudenis bewerken met vreze en beven’? (Filippenzen 2:12.)

President David O. McKay heeft uitgelegd: ‘ “Blijft (...) uw eigen behoudenis
bewerken” is een aansporing om door actief te zijn, door te proberen zorgvuldig
en gehoorzaam te zijn de realiteit van het geloof aan te tonen. Maar we behoren
dat te doen in het bewustzijn dat volkomen vertrouwen op onszelf trots en
zwakheid kan veroorzaken waardoor het mis gaat. ‘Met vreze en beven’ behoren
we te streven naar kracht en genade van God voor inspiratie om de uiteindelijke
overwinning te behalen’ (Conference Report, april 1957, p. 7).

• Paulus heeft de Filippenzen herhaaldelijk aangeraden: ‘Verblijdt u in de Here’
(Filippenzen 3:1; 4:4). Hoe kunnen wij ons in de Heer verblijden?

• Paulus heeft tegen de Filippenzen gezegd dat hij alles voor Christus had
opgeofferd (Filippenzen 3:7–8). Wat had Paulus opgeofferd? Waarom is het
belangrijk dat we voor Christus offers brengen? (Zie Filippenzen 3:9–12.)

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Een godsdienst die niet vergt dat men
alles opoffert, heeft nooit voldoende macht om het geloof te ontwikkelen dat
nodig is voor leven en eeuwig heil; want vanaf de eerste mens heeft men zich
nooit het nodige geloof kunnen verwerven voor de vreugde in het leven en de
zaligheid zonder opoffering van al het aardse’ (Lectures on Faith [1985], p. 69).
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• Hoe kunnen we ‘de vrede Gods’ verkrijgen die in Filippenzen 4:7 genoemd
wordt? (Zie Filippenzen 4:6–7.) Wanneer heeft u de vrede van God gevoeld?

• Hoe kunnen wij de raad opvolgen die Paulus geeft in Filippenzen 4:8? (Zie
ook geloofsartikel 13.) Hoe worden we gezegend als we gehoor geven aan
die aansporing?

• Paulus getuigde: ‘Ik vermag alle dingen in [Christus], die mij kracht geeft’
(Filippenzen 4:13). Hoe heeft Paulus zijn getuigenis van Christus verworven?
Hoe heeft u gezien dat u ‘alle dingen in [Christus]’ kunt doen?

2. Paulus herinnert de Kolossenzen eraan dat de verlossing alleen door
Christus kan worden teweeggebracht.

Behandel Kolossenzen 1. Laat de door u gekozen verzen voorlezen. Leg uit dat
de heiligen in Kolosse, een kleine plaats ten oosten van Efeze, beïnvloed waren
door leringen die minder belang hechtten aan de Heiland en dat ze probeerden
volmaakt te worden door verordeningen en door engelen te aanbidden. In zijn
brief aan de Kolossenzen waarschuwde Paulus daartegen en spoorde hij de
heiligen aan om ‘wel gegrond en standvastig’ te blijven (Kolossenzen 1:23;
zie ook Kolossenzen 2:5–7) in de wetenschap dat verlossing alleen door Jezus
Christus kan worden bewerkstelligd.

• In welke waarheden over Jezus Christus heeft Paulus de Kolossenzen
onderwezen? (Zie Kolossenzen 1:12–22. Zet de antwoorden van de klas op
het bord.) Waarom was het belangrijk dat de Kolossenzen die waarheden
begrepen? Welke invloed hebben uw kennis en getuigenis van Jezus Christus
op uw levenswijze?

• Wat is het ‘erfdeel der heiligen’ dat we van onze Vader in de hemel kunnen
ontvangen? (Zie Kolossenzen 1:12; 2 Nephi 9:18; LV 50:5.) Wie maakt dat
erfdeel mogelijk? (Zie Kolossenzen 1:12–14.) Wat moeten wij doen om dat
erfdeel te ontvangen? (Zie Kolossenzen 1:10–12; 2 Nephi 9:18; Alma 5:51;
LV 50:5.)

• Wat bedoelde Paulus toen hij de Kolossenzen aanspoorde om ‘wel gegrond
en standvastig’ in het evangelie te blijven? (Zie Kolossenzen 1:23.) Waardoor
laten sommige mensen zich ‘afbrengen van de hoop van het evangelie’?
(Kolossenzen 1:23.) Hoe kunnen wij ons getuigenis versterken?

3. Paulus leert de Kolossenzen wat zij als uitverkoren heiligen moeten doen.

Behandel Kolossenzen 2:1–8, 16–23; 3; 4. Laat de door u gekozen verzen voorlezen.

• Paulus wilde dat de harten van de heiligen ‘in liefde verenigd’ werden en
verenigd in de kennis van God de Vader en Jezus Christus (Kolossenzen 2:2–3).
Hoe kunnen wij dat in onze wijk of gemeente bereiken?

• Wat betekent in Christus ‘geworteld en (...) opgebouwd’ worden? (Zie
Kolossenzen 2:7.) Hoe kunnen wij ons in Christus wortelen? Waarom kunnen
we, door in Christus ‘geworteld en (...) opgebouwd’ te worden, in tijden van
beproevingen steun ondervinden? (U kunt een vergelijking trekken tussen
een boom met korte, kleine wortels en een boom met lange, diepe wortels.
Bespreek welke boom waarschijnlijk beter moeilijkheden als stormen of
droogte zal doorstaan.)
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• Welke eigenschappen van ‘door God uitverkoren heiligen’ worden in Kolossenzen
3:12–15 genoemd? (Zet de antwoorden van de klas op het bord.) Hoe is Jezus een
voorbeeld van die eigenschappen geweest? (Laat de klas nadenken over bepaalde
situaties waarin de Heiland die eigenschappen getoond heeft.) Hoe kunnen wij
die eigenschappen beter ontwikkelen?

• Hoe kunnen wij het woord van Christus in ons laten wonen, waartoe Paulus
aanspoorde? (Zie Kolossenzen 3:16–17; zie ook LV 1:37; 18:34–36.) Op welke
manier kan door lofzangen ons inzicht in en ons getuigenis van het woord
van Christus versterkt worden? Hoe kunnen we een beter gebruik maken van
lofzangen en andere gewijde muziek?

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd: ‘Wij moeten meer gebruik maken van
onze lofzangen om onszelf in harmonie te brengen met de Geest van de Heer,
om één te worden, en om onze leer te onderwijzen en zelf eigen te maken. Wij
moeten beter gebruik maken van onze lofzangen bij het zendingswerk, in de
evangelieklassen, in quorumvergaderingen, op de gezinsavond en bij het
huisonderwijs. Muziek is een doeltreffende manier om onze hemelse Vader
en zijn Zoon, Jezus Christus, te aanbidden. Wij behoren gebruik te maken van
lofzangen wanneer wij behoefte hebben aan geestelijke kracht en inspiratie’
(De Ster, januari 1995, p. 11).

• Paulus heeft herhaaldelijk benadrukt hoe belangrijk dankbaarheid is
(Kolossenzen 2:7; 3:15, 17). Waarom is het belangrijk dat we dankbaar zijn?
Hoe kunnen wij in alle omstandigheden aan onze hemelse Vader en Jezus
Christus onze dankbaarheid tonen?

4. Paulus spoort Filemon aan om Onesimus vergevensgezind te bejegenen.

Behandel Paulus’ brief aan Filemon. Laat de door u gekozen verzen voorlezen.
Leg uit dat Paulus aan Filemon, een lid van de kerk in Kolosse, een persoonlijke
brief heeft geschreven over Filemons slaaf, Onesimus. Onesimus had Filemon
bestolen en was naar Rome gevlucht, waar hij Paulus ontmoette en lid werd van
de kerk. Paulus vroeg Filemon om Onesimus te vergeven en hem te accepteren als
broeder in het evangelie.

• Wat kunnen wij leren van de brief van Paulus aan Filemon?

• Hoe toonde Paulus respect voor Filemons keuzevrijheid? (Zie Filemon 1:14.)
Hoe liet Paulus zien hoezeer hij gaf om het welzijn van Onesimus?

• Wat kunnen wij uit deze brief leren omtrent de macht die het evangelie heeft
om de betrekkingen tussen mensen te veranderen? (Zie Filemon 1:16.) In welke
mate heeft het evangelie invloed op uw relatie met de mensen om u heen?

Tot slot Getuig hoe belangrijk het is om eigenschappen te ontwikkelen waardoor we meer
op Jezus Christus gaan lijken, zoals de Kolossenzen en Filemon, die door Paulus in
zijn brief aan de Filippenzen genoemd worden. Laat cursisten Filippenzen 4:8 en
Kolossenzen 3:12–15 voorlezen en uit die verzen één eigenschap kiezen waaraan
ze de komende week gaan werken.

Les 40
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Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. De verhouding tussen ouders en kinderen

Laat Kolossenzen 3:20–21 voorlezen.

• Wat is een kind volgens Paulus aan zijn ouders verplicht? Wat zijn ouders aan
een kind verplicht? Hoe kunt u de verhouding tussen ouders en kinderen in
uw gezin verbeteren?

2. ‘Verricht uw werk [als voor de Heer Jezus Christus]’ (Kolossenzen 3:23)

Laat Kolossenzen 3:23–24 voorlezen.

• Hoe kunnen wij Paulus’ instructies in die verzen opvolgen? (Zie ook Matteüs
25:34–40.) Welk verschil zou die instelling maken in de manier waarop we
anderen helpen?
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Les

41
Ik heb mijn loop
ten einde gebracht
1 en 2 Timoteüs; Titus

Doel De klas aansporen om zich de ware leer eigen te maken, die uit te dragen en een
goed voorbeeld te zijn.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. 1 Timoteüs 4; 2 Timoteüs 1–4; Titus 1. Paulus beschrijft tekenen van
afvalligheid. Hij zegt dat we ons op de hoogte moeten stellen van de ware
leer en die moeten uitdragen omdat het een middel is tegen afvalligheid.

b. 1 Timoteüs 4:12. Paulus zegt dat we ‘een voorbeeld voor de gelovigen’
moeten zijn.

c. 1 Timoteüs 6; Titus 2–3. Paulus zegt dat we moeten streven naar
gerechtigheid en goddeloosheid moeten verzaken.

2. Aanvullende leesstof: Gids bij de Schriften, ‘Zendbrieven van Paulus’,
pp. 229–230.

3. Maak, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, woordstroken van de volgende
zinsneden of zet ze op het bord:

Om mijn loop ten einde te brengen moet ik:
Me op de hoogte stellen van de ware leer en die uitdragen
Een voorbeeld zijn voor de gelovigen
Jagen naar gerechtigheid en goddeloosheid verzaken

4. Tip: Breng variatie aan in het materiaal en de methoden die u bij het lesgeven
gebruikt. U kunt bijvoorbeeld platen of audiovisueel materiaal of een andere
gesprekstechniek gebruiken of het lokaal anders inrichten. Door afwisseling
blijven de cursisten geïnteresseerd. Raadpleeg Onderwijzen — geen grotere
roeping, pp. 89–92 en 159–184 voor materiaal en methoden die u in uw lessen
kunt gebruiken.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

• Aan welke wedstrijd heeft u kort geleden meegedaan, of naar welke heeft u
gekeken? Wat is het verschil tussen een wedstrijd winnen en een wedstrijd
afmaken? Hoeveel winnaars zijn er bij een normale wedstrijd? Wat moet je
doen om te winnen?

• Waarin komt ons leven overeen met een wedstrijd? Waarin verschilt het ervan?
(Iedereen kan de ‘wedstrijd’ van het leven winnen.) Wat moeten we doen om
de wedstrijd van het leven tot een goed einde te brengen?

Laat 2 Timoteüs 4:7 voorlezen. Leg uit dat de apostel Paulus zo geleefd had dat hij
aan het einde van zijn leven die uitspraak kon doen. In deze les zullen we diverse



leringen van Paulus bespreken die ons tot steun kunnen zijn bij ons streven om
onze strijd tot een goed einde te brengen.

Toon de woordstrook Om mijn loop ten einde te brengen moet ik:

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen.

Leg uit dat Timoteüs en Titus vertrouwde metgezellen van Paulus waren die
hem hielpen bij de verkondiging van het evangelie. Na voor de eerste maal in
Rome gevangen te hebben gezeten, hervatte Paulus zijn zendingsreizen. In
Efeze liet hij Timoteüs achter om de kerk te bedienen, en op Kreta liet hij Titus
met eenzelfde opdracht achter. Tijdens het vervolg van zijn reis schreef Paulus
brieven om die broeders te sterken en ze advies te geven omtrent hun taken als
geestelijk leider of herder van de heiligen. Daarom worden die brieven vaak de
herderlijke epistels genoemd.

1. Verdiep u in de ware leer en draag die uit.

Bespreek 1 Timoteüs 4; 2 Timoteüs 1–4; en Titus 1. Laat de door u gekozen
verzen voorlezen.

• Welke tekenen van afvalligheid beschreef Paulus in zijn brieven aan Timoteüs
en Titus? (Zie 1 Timoteüs 4:1–3; 2 Timoteüs 3:1–7, 13; 4:3–4; Titus 1:10–11.)
Op welke manier zijn die tekenen van afvalligheid in onze tijd ook zichtbaar?
(Zie 2 Nephi 28:3–9; LV 1:15–16.) Hoe kunnen we onszelf tegen dat kwaad
beschermen?

• Waarom zijn er mensen ‘die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot
erkentenis der waarheid te kunnen komen’? (2 Timoteüs 3:7). Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat wat we leren ons brengt tot een erkenning van de waarheid?

• Wat vertelde Paulus aan Timoteüs over de taken van mensen die onderwijzen in
het evangelie? (Zie 1 Timoteüs 4:6–7, 13–16; 2 Timoteüs 2:16, 23–25; 3:14–17;
4:2, 5. U kunt die taken eventueel op het bord zetten.) Wanneer zijn we in de
gelegenheid om het evangelie te verkondigen? (Antwoorden kunnen zijn: thuis,
in onze roeping in de kerk, en als we met vrienden en kennissen over het
evangelie spreken. Wijs erop dat we in zekere zin allemaal in het evangelie
onderwijzen.) Hoe kunnen we doeltreffender in het evangelie onderwijzen?

• Paulus benadrukte hoe belangrijk het is dat we ons op de hoogte stellen van
de ware leer en die onderwijzen (1 Timoteüs 1:3; 4:6, 13; Titus 2:1). Waarom
worden we beschermd tegen afvalligheid als we ons verdiepen in de ware leer?
Wat zijn gevaren van verkeerde leringen? Hoe bent u gezegend omdat u zich in
het evangelie verdiept heeft?

Over de kracht van de ware leer heeft ouderling Boyd K. Packer gezegd: ‘Ware
leer die begrepen is, voert tot verandering in houding en gedrag. Het bestuderen
van de leerstellingen van het evangelie zal veel sneller tot gedragsverbetering
voeren dan het bestuderen van het gedrag. (...) Daarom onderstrepen wij met
zoveel kracht het bestuderen van de leerstellingen van het evangelie’ (Zie De
Ster, januari 1987, pp. 15).
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• Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we ware leer onderwijzen? (Zie Mosiah
18:19–20; LV 52:9.)

Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft geadviseerd: ‘God heeft alles geopenbaard
wat nodig is voor ons heil. We dienen datgene te onderrichten en te bespreken
wat geopenbaard is, en de zogenaamde verborgenheden te vermijden. Mijn
raad aan leerkrachten van de kerk, of zij nu lesgeven in de wijken of ringen,
godsdienstige instituten en seminaries, of zelfs als ouders thuis, is om hun
onderricht te baseren op de Schriften en de woorden van de hedendaagse
profeten’ (De Ster, januari 1995, p. 70).

• Welk advies geeft Paulus ons als we eenmaal de gezonde leer hebben
ontvangen? (Zie 2 Timoteüs 1:13; Titus 1:9.) Wat is de betekenis van
‘vasthouden’? (Zie 1 Nephi 15:23–24.)

Toon, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, nu de woordstrook Me op de hoogte
stellen van de ware leer en die uitdragen.

2. ‘Wees een voorbeeld voor de gelovigen’

Behandel 1 Timoteüs 4:12.

• Wat houdt dat in: ‘een voorbeeld voor de gelovigen’ zijn? (1 Timoteüs 4:12).
In welke mate bent u beïnvloed door iemand die ‘een voorbeeld voor de
gelovigen’ was?

Noteer op het bord alle manieren waarop Paulus er bij Titus op aandrong om
een voorbeeld te zijn. Vraag de klas in hoeverre wij op die manier een voorbeeld
kunnen zijn.

Woord
Wandel
Liefde
Geloof
Reinheid

Toon, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, de woordstrook Een voorbeeld zijn voor
de gelovigen.

3. ‘Jaag naar gerechtigheid’ en ‘[verzaak] goddeloosheid’.

Behandel de door u gekozen verzen uit 1 Timoteüs 6 en Titus 2–3.

• Wat heeft Paulus gezegd over liefde voor geld? (Zie 1 Timoteüs 6:7–10.) In
welk opzicht is liefde voor geld ‘de wortel van alle kwaad’? Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat we ons niet blind staren op geld en ander stoffelijk bezit?
(Zie 1 Timoteüs 6:17–19; Jakob 2:18–19.)

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd: ‘Geld op zich is niet verkeerd. De
barmhartige Samaritaan maakte van dezelfde soort munten gebruik om zijn
medemens te dienen als Judas gebruikte om de Meester te verraden. “Want
de wortel van alle kwaad is de geldzucht” (1 Timoteüs 6:10; cursivering
toegevoegd). Het kritieke verschil is de mate van spiritualiteit die wij
uitoefenen bij het bekijken, evalueren en beheren van de zaken van deze
wereld en onze ervaringen daarin’ (De Ster, 1986, nummer 2, pp. 52, 53).
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• In zijn brieven aan Timoteüs en Titus heeft Paulus veelvuldig aangegeven hoe
we een rechtschapen leven kunnen leiden. Welke raad staat er in de volgende
verzen: 1 Timoteüs 6:11–12; 2 Timoteüs 2:22; Titus 2:1–8, 12; 3:1–2, 8? (Zet een
samenvatting van de antwoorden op het bord. Bespreek wat die aanwijzingen
betekenen en hoe we ze in ons leven kunnen toepassen.)

Toon, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, de woordstrook Jagen naar gerechtigheid
en goddeloosheid verzaken.

Tot slot Leg uit dat Paulus wist dat hij weldra vanwege zijn getuigenis van Jezus Christus
gedood zou worden. Maar hij wist ook dat er, omdat hij het evangelie had nageleefd,
‘voor [hem] (...) de krans der rechtvaardigheid [gereed lag]’ (2 Timoteüs 4:8). Getuig
hoe belangrijk het is dat we elke dag het goede doen en op koers blijven, zodat we,
met Paulus, kunnen zeggen: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten
einde gebracht, ik heb het geloof behouden’ (2 Timoteüs 4:7).

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Aanvullende bespreking van 1 Timoteüs

• Welke raad gaf Paulus in 1 Timoteüs 2:1–3 met betrekking tot het gebed?
Waarom moeten wij voor iedereen bidden? Hoe kunnen we daar zin aan
geven? Waarom moeten we vooral bidden voor de leiders van de volken?

• In 1 Timoteüs 3:1–7 beschreef Paulus de kwaliteiten van een bisschop. Waarom
zijn die belangrijk voor een bisschop?

• Wat zei Paulus in 1 Timoteüs 5:8 over de zorg voor ons gezin? Waarom zou
Paulus zich zo krachtig hebben uitgesproken tegen wie die taak niet vervult?

2. ‘God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid’ (2 Timoteüs 1:7)

Laat 2 Timoteüs 1:7 voorlezen.

• Noemt u eens een aantal zaken in de hedendaagse wereld waarvoor mensen
bang zijn. Welke zekerheid verschafte Paulus aan Timoteüs met betrekking
tot de ‘geest van lafhartigheid’? Hoe heeft u gemerkt dat het werkelijk een
zekerheid is?

3. Een goede werknemer zijn

Behandel Titus 2:9–10.

• In welk opzicht heeft Paulus’ advies in deze verzen betrekking op werknemers?
In welk opzicht stelen werknemers soms van hun werkgever? (Antwoorden
kunnen zijn: spullen verdonkeremanen of voor privé-doeleinden gebruiken, of
dagdieverij bedrijven.)

• Wat moeten we volgens Paulus doen in plaats van stelen? (‘Goede trouw’
bewijzen.) Wat zijn de resultaten geweest van uw ‘goede trouw’ op uw werk?
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Zuivere godsdienst

Jakobus

Doel De klas laten inzien welke eigenschappen we moeten ontwikkelen om onze
godsdienst meer volkomen in praktijk te brengen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Jakobus 1:1-4; 5:10–11. Jakobus leert ons dat we tegenspoed geduldig
moeten verdragen.

b. Jakobus 1:5–7; 4:8. Jakobus maakt ons duidelijk dat we in geloof tot God
moeten bidden.

c. Jakobus 1:19–20, 26; 3:2–18. Jakobus leert ons dat we onze tong in toom
moeten houden en ‘langzaam tot toorn’ moeten zijn.

d. Jakobus 1:22–25, 27; 2:14–26; 4:17. Jakobus leert ons dat we ‘daders des
woords’ moeten zijn en door onze werken ons geloof moeten tonen.

2. Aanvullend leesstof: Gids bij de Schriften: ‘Jakobus, broeder van de Heer’, p. 98.

3. Tip: ‘Geef les in de realiteit van een persoonlijke, wederzijdse communicatie
tussen God en de mens. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt hoe men zinvol kan
bidden en hoe men antwoord van God kan ontvangen en herkennen’ (Richard
G. Scott, ‘Four Fundamentals for Those Who Teach and Inspire Youth’, CES Old
Testament Symposium Speeches, 1987 [1987], p. 3).

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Zet Zuivere godsdienst op het bord, en stel de volgende vragen:

• Wat is hier de betekenis van zuiver? (Antwoorden kunnen zijn: echt, onvervalst,
volledig, volmaakt.) Wat is de betekenis van godsdienst? (Antwoorden kunnen
zijn: God dienen en aanbidden, een systeem van overtuigingen en gebruiken,
toewijding aan een bepaalde manier van leven.)

• Hoe zou u zuivere godsdienst omschrijven?

Laat Jakobus 1:27 voorlezen. Leg uit dat in deze les besproken wordt hoe wij de
leringen van Jakobus kunnen toepassen om volgens een ‘zuivere godsdienst’ te
leven en ‘onbesmet [voor God]’ te blijven.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Zet de leringen in het boek Jakobus op het bord terwijl u ze bespreekt onder het
opschrift Zuivere godsdienst. Bespreek hoe we door elk van de begrippen die
Jakobus behandelt, volgens een zuivere godsdienst kunnen leven.

Leg uit dat men algemeen aanneemt dat de schrijver van het boek Jakobus de broer
van Jezus Christus was. Na Jezus’ opstanding was Jakobus een van de apostelen, en
een belangrijk leider in de toenmalige kerk (Handelingen 12:17; 15:13–20).



1. Wij behoren smart geduldig te verdragen.

Behandel Jakobus 1:1–4; 5:10–11.

• Wat heeft Jakobus gezegd over de manier waarop we beproevingen het hoofd
kunnen bieden? (Zie Jakobus 1:2 in de Bijbelvertaling van Joseph Smith (Gids
bij de Schriften, p. 257), waar de frase velerlei verzoekingen veranderd is in vele
benauwingen.) Hoe kunnen we door beproevingen geduld ontwikkelen? Hoe
worden we gezegend als we beproevingen geduldig ondergaan? (Zie Jakobus
1:4; Romeinen 5:3–5; Alma 36:3).

Ouderling Orson F. Whitney heeft geschreven: ‘Geen enkele pijn die we lijden,
geen enkele beproeving die ons treft, gaat aan ons verloren. Ze dragen bij tot
onze vorming, tot de ontwikkeling van eigenschappen als geduld, geloof,
standvastigheid en nederigheid. Alles wat we lijden en alles wat we verdragen,
vooral als we het geduldig verdragen, sterkt het karakter, zuivert het hart,
verruimt de geest en maakt ons zachtaardiger en liefderijker, waardiger om
kinderen van God genoemd te worden’ (geciteerd door Spencer W. Kimball
in Faith Precedes the Miracle [1972], p. 98).

• Wie noemde Jakobus als goede voorbeelden van geduldig lijden? (Zie Jakobus
5:10–11.) Wanneer heeft u dat geduld bij hedendaagse profeten gezien? Hoe is
hun voorbeeld u tot steun geweest?

2. Wij behoren in geloof tot God te bidden.

Behandel Jakobus 1:5–7 en 4:8.

• Welke raad geeft Jakobus aan wie ‘in wijsheid te kort schiet’? (Zie Jakobus 1:5–6.)
Wat zal onze hemelse Vader doen als wij vragen in geloof? Welke ervaringen heeft
u gehad met verhoorde gebeden?

• Welke uitwerking had het advies in Jakobus 1:5 op de profeet Joseph Smith?
(Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:11–13.) Wat kunnen wij daarvan leren?
Welke gevolgen heeft Josephs besluit om het advies in Jakobus 1:5 op te volgen
voor ons gehad? (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–20.)

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Omdat de veertienjarige jongen,
toen hij in de Schriften had gelezen, het bos in ging om te bidden, (...) omdat
hij handelde overeenkomstig de openbaringen die hij ontving, hebben wij nu
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij beschikken
over alle zegeningen die ons tot het gelukkigste volk ter wereld kunnen maken,
omdat een veertienjarige jongen het bos in ging om te bidden’ (Verslag van de
regionale conferentie in Melbourne (Australië) 1976, p. 23).

Getuig, als u jongeren lesgeeft, dat God in geloof vragen en wijsheid ontvangen
niet aan leeftijd of andere omstandigheden gebonden is. Joseph Smith was
veertien toen hij de woorden van Jakobus op de proef stelde en het eerste
visioen ontving. Hij was zeventien toen de engel Moroni hem bezocht en
openbaarde waar de gouden platen bewaard werden.

• Hoe beschreef Jakobus degenen die in geloof bidden? (Zie Jakobus 1:6–7.) Hoe
kunnen wij ons geloof versterken?

• Jakobus heeft gezegd: ‘Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen’ (Jakobus 4:8).
Waarom brengt oprecht gebed ons dichter bij God?
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3. Wij behoren onze tong in toom te houden en ‘langzaam tot toorn’ te zijn.

Behandel Jakobus 1:19–20, 26; 3:2–18. Laat de door u gekozen verzen voorlezen.

• Jakobus heeft gezegd dat we ‘snel [moeten] zijn om te horen, langzaam om
te spreken’ (Jakobus 1:19). Hoe heeft u ontdekt dat dit een wijze raad is? Hoe
kunnen wij beter leren luisteren en bedachtzamer leren spreken?

• Jakobus heeft ook gezegd dat we ‘langzaam tot toorn’ moeten zijn (Jakobus
1:19). Wat kan spreken of handelen in boosheid tot gevolg hebben? Welke
ervaringen in uw leven hebben bevestigd dat Jakobus ons wijze raad heeft
gegeven? Hoe kunnen wij boze gevoelens de baas blijven?

• Jakobus heeft gezegd dat we onze tong in toom moeten houden (Jakobus 1:26).
Wat is het doel van een paardentoom? (Een paard leiden en onder controle
houden.) Hoe kunnen wij het advies van Jakobus toepassen en onze tong in
toom houden? (Zie Jakobus 4:11. Antwoorden kunnen zijn: roddel, leugens,
kibbelen, vloeken en boze uitlatingen vermijden. In plaats daarvan behoren we
onze tong te gebruiken om vriendelijke woorden en de waarheid te spreken, om
te bidden en vrede te sluiten.)

• Lees Jakobus 3:3–5 voor. Waarmee vergelijkt Jakobus onze tong in deze verzen?
(Met het bit van een paardentoom en het roer van een schip. U kunt eventueel
uitleggen dat het bit een metalen onderdeel van de toom is, dat in de mond van
het paard gelegd wordt.) Wat kunnen wij uit die vergelijking opmaken? Hoe
komt het dat we, als we leren onze tong in bedwang te houden, ook andere
aspecten van ons leven in de hand kunnen houden?

• Lees Jakobus 3:9–13 voor. Wat maakte Jakobus in deze verzen duidelijk over de
manier waarop we onze tong in bedwang kunnen houden? (Bespreek hoe we
die raad kunnen toepassen. Als er in de klas bijvoorbeeld priesters zitten, kunt
u bespreken hoe belangrijk het is dat ze gedurende de week zorgen dat ze nette
taal gebruiken om waardig te zijn op zondag het avondmaal rond te brengen.
U kunt iets dergelijks ook toepassen op leerkrachten die in het evangelie
onderwijzen.)

• Hoe leidt het tot vrede als we onze tong in toom houden? (Zie Jakobus 3:16–18.)
Waarom is het in bedwang houden van onze tong een belangrijk onderdeel van
zuivere godsdienst?

4. Wij behoren ‘daders des woords’ te zijn en door onze werken ons geloof te
tonen.

Behandel de door u gekozen verzen uit Jakobus 1:22–25, 27; 2:14–26; 4:17.

• Wat betekent het om ‘alleen hoorders’ van het woord te zijn? (Zie Jakobus 1:2.)
In welk opzicht houden ‘alleen hoorders’ zichzelf voor de gek? (Zie Jakobus
1:22–25; 4:17.) Welke zegeningen vallen ‘daders des woords’ ten deel?

• Wat heeft Jakobus gezegd over het verband tussen geloof en werken? (Zie
Jakobus 2:14–26.) Waarom is geloof zonder werken dood? Waarom wordt
ons geloof in Jezus Christus door goede werken versterkt?

• Wat moeten we volgens Jakobus vooral doen om volgens een zuivere godsdienst
te leven? (Zie Jakobus 1:27 of herinner de klas aan de aandachtsactiviteit.)
Waarom is het bezoeken en helpen van mensen in nood een onderdeel van
zuivere godsdienst?
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• Wat kunnen we doen om ‘onbesmet van de wereld’ te blijven? (Jakobus 1:27;
zie LV 59:9.) Waarom zijn we beter in staat om onbesmet van de wereld te
blijven als we elke week naar de kerk gaan en van het avondmaal nemen?

Tot slot Getuig dat de leringen van Jakobus waar zijn. Benadruk dat we onze godsdienst
zuiverder kunnen houden door geduldig te zijn bij moeilijkheden, door in geloof
tot God te bidden, door ons te beheersen en door goede werken te doen.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Voordracht door leerlingen

Vraag een week voordat u de les geeft aan vijf cursisten om elk een ander hoofdstuk
van Jakobus te bestuderen. Aan het begin van de les (vlak na de aandachtsactiviteit,
als u die gebruikt) laat u die mensen vertellen wat ze uit die hoofdstukken geleerd
hebben.

2. Videopresentatie

Lees Jakobus 1:27 voor en toon ‘Het lichaam is een tempel’ (6:00), uit Nieuwe
Testament — videopresentaties (56914 120). Bespreek welke manieren in deze
videopresentatie behandeld worden om onszelf onbesmet van de wereld te
houden.

3. Aanvullende bespreking van het boek Jakobus

• In de BJS, Jakobus 1:12 is het woord volhardt vervangen door weerstaat. Wat is
het verschil tussen in verzoeking volharden en verzoeking weerstaan? Welke
beloften hebben degenen die verzoeking weerstaan? (Zie Jakobus 1:12; 4:7.)

• Wat heeft Jakobus gezegd over het oordelen van anderen? (Zie Jakobus 2:1–9.)
Waarom beoordelen sommige mensen anderen op grond van hun aardse of
stoffelijke bezittingen? Hoe kunnen we leren om, zoals God, aan het uiterlijk
voorbij te zien en in het hart van de mensen te kijken? (Zie 1 Samuel 16:7;
LV 38:24–27.)

• Wat heeft Jakobus gezegd over de gevolgen van naijver en zelfzucht? (Zie
Jakobus 3:16; 4:1–6.) Hoe kunnen wij gevoelens van naijver en zelfzucht de
baas worden? (Zie Jakobus 4:7–10.)

• Wat heeft Jakobus gezegd over de hulp aan zieken? (Zie Jakobus 5:14–15.) Hoe
bent u gezegend, of heeft u anderen gezegend zien worden, door de genezende
macht van het priesterschap?

• Jakobus heeft benadrukt hoe belangrijk het is om mensen te helpen die ‘van
de waarheid [afdwalen]’ (Jakobus 5:19–20). Hoe kunnen we dat doen?
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Een uitverkoren geslacht

1 en 2 Petrus; Judas

Doel De klas motiveren tot een leven in heiligheid om een uitverkoren geslacht te
vormen.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. 1 Petrus 1; 2:1–10. Petrus zegt dat we geloof moeten hebben en in heiligheid
moeten leven. Hij zegt dat de heiligen een uitverkoren geslacht zijn,
geroepen om de verdiensten van de Heiland aan te tonen.

b. 1 Petrus 2:19–24; 3:13–17; 4:12–19. Petrus zegt dat we het voorbeeld van
de Heiland moeten volgen als we beproeving en vervolging te verduren
hebben.

c. 2 Petrus 1. Petrus spoort ons aan om deel te hebben aan de goddelijke
natuur en om er ijverig naar te streven onze roeping en verkiezing te
bevestigen.

d. 2 Petrus 2–3. Judas. Petrus en Judas waarschuwen tegen valse leraren en
tegen degenen die de wederkomst ontkennen. Zij sporen de volgelingen
van Christus aan om getrouw te blijven.

2. Aanvullende leesstof: 1 Johannes 3:2–3; 3 Nephi 12:48; Leer en Verbonden
122:7–8.

3. Tip: Bestudeer elke les zo goed dat u les kunt geven zonder steeds het lesboek te
raadplegen. Als u de stof beheerst, kunt u tijdens de les oogcontact maken met
de klas. Doordat u oogcontact houdt, doen de cursisten beter mee en kunt u
uw liefde en zorg voor hen tonen.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Vertel het volgende verhaal van bisschop Vaughn J. Featherstone:

‘Jaren geleden heb ik het verhaal gehoord van de zoon van koning Lodewijk XVI
van Frankrijk. Koning Lodewijk was afgezet en gevangengenomen. Zijn jonge zoon,
de prins, werd opgepakt door degenen die de koning onttroond hadden. Omdat hij
de troonopvolger was, meenden zij dat hij, door hem zedelijk kapot te maken,
nooit zou beseffen welke grote bestemming het leven voor hem in petto had.

‘Ze brachten hem naar een afgelegen gemeenschap, en daar stelden ze de jongen
bloot aan alle vuiligheid die het leven kon bieden. (...) Meer dan zes maanden
werd hij zo behandeld — maar de jonge knaap bezweek niet eenmaal voor de
verleiding. Uiteindelijk, na intensieve verlokkingen, vroegen ze hem waarom
hij zich niet aan die zaken onderworpen had — waarom hij er niet aan had
deelgenomen. Het zou hem plezier geven, zijn begeerten bevredigen, en het



was aanlokkelijk; het stond allemaal tot zijn beschikking. De jongen zei: “Wat
u vraagt, kan ik niet doen, want ik ben geboren om koning te worden”‘ (‘The
King’s Son’, New Era, november 1975, p. 35).

Bisschop Featherstone heeft daarover gezegd:

‘Onze Vader is koning, en precies zoals de koningszoon werd blootgesteld aan
alle vuiligheid die het leven kon bieden, zullen jullie blootgesteld worden aan
veel van de vuiligheid en de ontaarding van onze generatie. Maar jullie (...) zijn
ook geboren om koning en koningin, priester en priesteres te worden’ (New Era,
november 1975, p. 35).

• Wat zijn onze mogelijkheden als een geestkind van onze hemelse Vader? Op
welke manier behoort de kennis van onze goddelijke mogelijkheden onze
manier van leven te beïnvloeden?

Benadruk dat wij, als kinderen van onze Vader in de hemel, op Hem kunnen
gaan lijken en alles wat Hij heeft, kunnen beërven. De epistels van Petrus en
Judas bevatten waardevolle leringen waardoor we als kinderen van God een
goed leven kunnen leiden.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Kies na gebed teksten, vragen en ander lesmateriaal die het beste tegemoet
komen aan de behoeften van de klas. Bespreek hoe de volgende teksten van
toepassing zijn op het dagelijks leven. Moedig de klas aan om ervaringen te
vertellen die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Leef in geloof en heiligheid als een uitverkoren generatie.

Behandel 1 Petrus 1 en 2:1–10. Laat de door u gekozen verzen voorlezen.

• Wat heeft Petrus in hoofdstuk 1 gezegd over de zending van Jezus Christus?
(Zie 1 Petrus 1:3–4, 18–21.) Hoe behoort de kennis van de zending en het offer
van de Heiland ons dagelijks doen en laten te beïnvloeden? (Zie 1 Petrus
1:8,13–16, 22–23; 2:5. U kunt de antwoorden eventueel op het bord zetten.)

• Waarom is geloof ‘kostbaarder dan (...) goud’, zoals Petrus gezegd heeft?
(Zie 1 Petrus 1:7; Hebreeën 11:6; 1 Nephi 7:12.) Wat betekent het dat ons
geloof door vuur beproefd zal worden? Wat is het uiteindelijke doel van
ons geloof? (Zie 1 Petrus 1:5, 9.)

• Petrus heeft gezegd dat de profeten die van Jezus Christus getuigen ‘hebben
gezocht en gevorst’ (1 Petrus 1:10; zie ook vers 11). Waarom wordt ons
getuigenis van de Heiland versterkt door ijverig bidden en schriftstudie?

• Wie vormen het uitverkoren geslacht waarover Petrus gesproken heeft? (Zie
1 Petrus 2:9–10 en het citaat hieronder.) Wat is onze taak als uitverkoren
geslacht? (Zie 1 Petrus 2:9.) Hoe kunnen wij die taak vervullen? (Zie Matteüs
5:16.)

Ouderling Bruce R. McConkie heeft een uitverkoren geslacht als volgt
beschreven: ‘geen mensen uit een bepaalde periode of van een bepaalde leeftijd,
maar (...) het huis van Israël, zowel van vroeger tijden, van het midden des tijds,
als van de laatste dagen. (...) [Het omvat] getrouwe leden van de kerk die de
naam van Christus op zich genomen hebben en in zijn gezin zijn opgenomen’
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 delen [1966–1973], deel 3, p. 294).
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2. Het voorbeeld van de Heiland volgen als we beproeving en vervolging te
verduren hebben.

Behandel 1 Petrus 2:19–24; 3:13–17; 4:12–19.

• Petrus schreef dat ‘Christus voor [ons] geleden heeft en [ons] een voorbeeld
heeft nagelaten’ (1 Petrus 2:21). Wat kunnen we doen om het voorbeeld van
de Heiland te volgen en beproeving en vervolging het hoofd te bieden? (Zie
1 Petrus 2:19–23.) Welk voorbeeld heeft u gezien van mensen die op een
christelijke manier hun beproevingen verdroegen? Hoe worden we gezegend
als we bij beproevingen het voorbeeld van de Heiland volgen?

• Wanneer bent u, of iemand die u kent, vervolgd omdat u (of die ander) de
wil van de Heer deed? Welke raad heeft Petrus ons voor zo’n situatie gegeven?
(Zie 1 Petrus 3:13–17; 4:12–19. U kunt de antwoorden van de klas op het bord
zetten.) In welk opzicht krijgen we door beproevingen de kans om dichter tot
de Heer te naderen en Hem te verheerlijken?

3. Deelhebben aan de goddelijke natuur en ernaar streven onze roeping en
verkiezing te bevestigen.

Behandel de door u gekozen verzen uit 2 Petrus 1.

• Welke eigenschappen zijn volgens Petrus deel van de goddelijke natuur? (Zie
2 Petrus 1:4–7. Zet die eigenschappen op het bord.) Waarom is het belangrijk
dat we die eigenschappen ontwikkelen? (Zie 2 Petrus 1:8.) Welke van die
eigenschappen heeft u bij anderen gezien?

• Petrus spoorde de heiligen ertoe aan om ‘[hun] roeping en verkiezing te
bevestigen’ (2 Petrus 1:10). Wat betekent dat? (Van de Heer de verzekering
of de belofte van verhoging in het celestiale koninkrijk ontvangen. Iemand
wiens roeping en verkiezing zeker gesteld is, weet dat hij of zij ‘door openbaring
en door de geest der profetie, weet dat hij [of zij] tot het eeuwige leven is
verzegeld’ [LV 131:5]. Joseph Smith heeft die belofte van de Heer ontvangen,
zoals in Leer en Verbonden 132:49 vermeld staat.)

• Wat moeten wij doen om onze roeping en verkiezing te bevestigen?

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Nadat iemand in Christus gelooft, zich
van zijn zonden bekeert, voor vergeving van zijn zonden gedoopt wordt en
(door handoplegging) de Heilige Geest ontvangt, (...) laat hij zich dan voor de
Heer blijven vernederen, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, en volgens
elk woord Gods leven, en de Heer zal spoedig tot hem zeggen: “Mijn zoon, gij
zult verhoogd worden.” Als de Heer hem grondig heeft beproefd en ziet dat
Hij hem ondanks alles vastberaden zal blijven dienen, dan vindt die persoon
zijn roeping en verkiezing bevestigd’ (Leringen van de profeet Joseph Smith,
pp. 132–133).

4. Weerstand bieden aan valse leraren en degenen die de wederkomst
ontkennen.

Behandel de door u gekozen verzen uit 2 Petrus 2–3 en Judas. Leg uit dat Judas
een zoon was van Jozef en Maria, en een broer van Jezus.

• Petrus en Judas waarschuwden voor valse leraren onder de leden van de kerk.
Wat waren volgens hen eigenschappen van valse leraren? (Zie 2 Petrus 2:1–3,
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10, 12–19; judas 1:4, 8, 10–13, 16, 18–19.) Hoe kunnen we in onze tijd valse
leerkrachten herkennen?

• Welke raad hebben Petrus en Judas gegeven waardoor wij valse leer kunnen
vermijden en getrouw blijven terwijl we ons voorbereiden op de wederkomst?
(Zie 2 Petrus 3:11–14, 17–18; Judas 1:3, 20–21; zie ook Moroni 7:12–17;
LV 45:57; 46:7–8.)

Tot slot Getuig van de waarheden die u besproken heeft. Spoor de cursisten aan om de
leringen van Petrus en Judas na te leven in hun streven om te leven in geloof en
heiligheid.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.

1. Aanvullende bespreking van 1 Petrus

• Welk onderscheid maakte Petrus in 1 Petrus 1 tussen wat vergankelijk of
onbestendig, en wat onvergankelijk of eeuwig is? (Zie 1 Petrus 1:4, 7, 18–19,
23–25. Zet de antwoorden van de klas op het bord onder de opschriften
Vergankelijk of onbestendig en Onvergankelijk of eeuwig.) Wat kunnen we uit
die tegenstellingen opmaken?

• Petrus heeft gezegd dat Jezus ‘van tevoren [als Heiland] gekend [was], vóór de
grondlegging der wereld’ (1 Petrus 1:20; zie ook Openbaring 13:8). Waarom is
dat belangrijk? Wat voegen de Schriften die in de laatste dagen geopenbaard
zijn toe aan ons inzicht in de voorsterfelijke ordening van de Heiland? (Zie
Mozes 4:1–4; Abraham 3:27–28.)

• Welk advies heeft Petrus gegeven aangaande de wetten van het land? (Zie
1 Petrus 2:13–15.) Welke raad heeft de Heer in de laatste dagen geopenbaard
aangaande de wetten van het land? (Zie LV 58:21–22; 98:4–10; 134:5;
geloofsartikel 12.)

• Wat heeft Petrus gezegd over de verkondiging van het evangelie aan de doden?
(Zie 1 Petrus 3:18–20; 4–6.) Wanneer is Jezus naar de geestenwereld gegaan om
de verkondiging van het evangelie aan de doden te organiseren? (Zie LV 138:27.)
Waarom heeft hij dat gedaan? (Zie LV 138:29–37.) Wat wordt ons door de
bediening van de Heiland in de geestenwereld over Gods werk geopenbaard?
(Geantwoord kan worden dat door Gods volmaakte rechtvaardigheid en genade
iedereen die op aarde geleefd heeft de gelegenheid zal krijgen om het evangelie
te aanvaarden en de volle zegeningen ervan te genieten.)

• Welk advies gaf Petrus in 1 Petrus 5:1–4 aan de kerkleiders? Hoe kunnen
kerkleiders ‘de kudde Gods [hoeden]’? (1 Petrus 5:2; zie 2 Petrus 1:12–15;
LV 42:12–14). Hoe bent u gezegend door kerkleiders die dat advies hebben
opgevolgd?
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2. ‘Geen profetie der Schrift [laat] een eigenmachtige uitlegging [toe]’
(2 Petrus 1:20)

• Lees 2 Petrus 1:20–21. Wat heeft Petrus in die verzen gezegd over de bron van
de Schriften. Wat heeft Petrus gezegd over de interpretatie van de Schriften?
Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we de Schriften juist interpreteren?
(Antwoorden kunnen zijn: door op te zoeken welke interpretatie de kerkleiders
eraan geven en door te streven naar de leiding van de Heilige Geest.) Hoe
hebben de leringen van kerkleiders of de leiding van de Heilige Geest u inzicht
gegeven in een bepaalde tekst?
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God is liefde

1, 2 en 3 Johannes

Doel De klas laten begrijpen hoe onze Vader en zijn Zoon hun liefde voor ons tonen
en hoe wij onze liefde voor Hen behoren kenbaar te maken.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. 1 Johannes 2:28–29; 3:1–2; 4:7–19; 5:1, 11–15. Johannes vertelt dat onze
hemelse Vader zijn liefde voor ons toont door ons de mogelijkheid te bieden
op Hem te gaan lijken en het eeuwige leven te beërven.

b. 1 Johannes 1:7–9; 2:1–2; 3:5–8, 16; 5:11–13. Johannes vertelt dat Jezus zijn
liefde voor ons heeft getoond door zijn zoenoffer, waardoor wij in staat
worden gesteld om op onze hemelse Vader te gaan lijken.

c. 1 Johannes 2:3–17; 3:9–24; 4:4–21; 5:1–10; 2 Johannes; 3 Johannes.
Johannes vertelt dat wij onze liefde voor onze hemelse Vader en Jezus
Christus tonen door onze gehoorzaamheid en onze liefde voor elkaar.

2. Aanvullende leesstof: Moroni 7:48; Leer en Verbonden 45:3–5.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, breng dan een gezinsfoto mee, of een van
de volgende platen: Een gezin dat samenwerkt (62313); of Plezier in het gezin
(62384).

4. Tip: ‘Als u de tijd neemt om u goed en met een gebed in het hart voor te
bereiden, zult u met meer begrip gezegend worden. Dan zult u ontvankelijker
voor de leiding van de Geest zijn. (...) Als u anderen in het evangelie van Jezus
Christus onderwijst, is het niet voldoende om uw lessen eenvoudigweg voor te
bereiden. U moet ook uzelf voorbereiden.’ (Onderwijzen — geen grotere roeping
[36123 120], p. 97.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat een gezinsfoto zien.

• Hoe kunnen ouders hun liefde voor hun kinderen tonen? Hoe maken kinderen
hun liefde voor hun ouders, broers en zusters kenbaar?

• In welk opzicht behoren we allemaal tot dezelfde familie?

Herinner de klas eraan dat we niet alleen horen bij een aardse familie, maar dat
we allemaal ook nog een geestkind zijn van onze hemelse Vader, die van ons
houdt en ernaar verlangt ons te zegenen. In zijn brieven heeft Johannes diverse
malen benadrukt hoe onze Vader en zijn Zoon hun liefde voor ons kenbaar
maken en hoe wij onze liefde voor Hen kunnen tonen.



Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek hoe de volgende teksten van toepassing zijn op het dagelijks leven.
Moedig de klas aan om ervaringen te vertellen die verband houden met de
schriftuurlijke beginselen.

1. Blijken van liefde van onze hemelse Vader voor ons

Bespreek de hieronder genoemde verzen. U kunt de bespreking eventueel op het
bord samenvatten.

• Als u onze hemelse Vader in één woord moest beschrijven, welk woord zou dat
dan zijn? Welk woord gebruikte Johannes om een beschrijving te geven van
onze hemelse Vader in 1 Johannes 4:8, 16. Waarom is dat een passend woord?

• Lees 1 Johannes 3:1–2. Welk blijk van Gods liefde heeft Johannes in die verzen
genoemd? (God zal ons zijn kinderen noemen en ons allemaal op Christus
doen lijken — verheerlijkt, verhoogd, en mede-erfgenamen met Hem; zie ook
Romeinen 8:14–17.) Wat moeten we doen om kinderen van God genoemd te
worden? (Zie 1 Johannes 2:28–29; 4:7; 5:1; Galaten 3:26–27; Mosiah 5:5–9;
Moroni 7:48. Leg uit dat, hoewel wij allemaal geestkinderen van God zijn, het
gebruik van de woorden ‘kinderen Gods’ in 1 Johannes 3:1–2 doelt op degenen
die door de doop de naam van Christus op zich nemen en door geloof en
rechtschapenheid zijn naam eren.)

• Lees 1 Johannes 4:1–2. Welk blijk van Gods liefde heeft Johannes in die verzen
genoemd? (Zie ook Johannes 3:16; 1 Johannes 5:11; 2 Nephi 9:10.) Waarom
blijkt de liefde van onze hemelse Vader voor ons uit het feit dat Hij zijn Zoon
gezonden heeft om verzoening voor onze zonden tot stand te brengen?

• Lees 1 Johannes 4:13. Welk blijk van Gods liefde heeft Johannes in dit vers
genoemd? Waarom is de Geest een belangrijke gave voor u?

• Johannes heeft gezegd dat onze hemelse Vader onze gebeden zal beantwo-
orden als wij iets vragen wat met zijn wil overeenkomt (1 Johannes 5:14–15).
Op welke manier is gebed voor u een hulpmiddel geweest om de liefde van uw
hemelse Vader te voelen? Waarom is gebed een voorwaarde voor ons om op
onze hemelse Vader te gaan lijken?

• Johannes heeft gezegd dat ‘wij [God] liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft
liefgehad’ (1 Johannes 4:19). Hoe heeft God zijn liefde voor u laten blijken?
Welk gevoel heeft u als u overdenkt hoe God zijn liefde voor u kenbaar heeft
gemaakt?

President Thomas S. Monson heeft gezegd: ‘Het plan van onze hemelse Vader
bevat de finale uiting van ware liefde. Alles wat we liefhebben, met inbegrip
van ons gezin, onze vrienden, onze blijdschap, onze kennis, ons getuigenis,
zou vervagen zonder onze Vader en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. (...) De
wereld is nooit getuige geweest van een grotere gave, noch heeft zij grotere
liefde gekend’ (De Ster, juli 1993, p. 60).

2. Blijken van liefde van de Heiland voor ons

Bespreek de hieronder genoemde verzen.

• Lees 1 Johannes 3:16. Welk blijk van de liefde van de Heiland noemt Johannes
in deze verzen? Welke zegeningen kunnen we ontvangen door het zoenoffer van
de Heiland? (Zie 1 Johannes 1:7–9; 5:11–13; 2 Nephi 9:11–13; Alma 11:40–44.
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U kunt tijdens het bespreken van deze verzen de antwoorden van de klas op het
bord zetten.)

• Lees 1 Johannes 2:1–2. Welk blijk van liefde van de Heiland noemt Johannes
in deze verzen? Wat is een voorspraak? (Iemand die de zaak van iemand anders
bepleit.) Wat doet Jezus, als onze voorspraak, voor ons? (Zie LV 45:3–5.)

• Johannes heeft gezegd dat de Zoon van God gekomen was om de werken van
de duivel te verbreken (1 Johannes 3:8). Waarom worden de werken van de
duivel door het leven en de leringen van de Heiland verbroken?

3. Onze liefde tonen voor onze hemelse Vader, voor Jezus Christus en voor
anderen

Bespreek de hieronder genoemde verzen. U kunt de bespreking op het bord
samenvatten door op te schrijven op welke manieren we liefde kunnen tonen
voor onze hemelse Vader en Jezus Christus.

• Lees 1 Johannes 2:3–6. Wat kunnen we uit die verzen opmaken aangaande onze
liefde voor God? (Zie ook Johannes 14:15; 1 Johannes 3:24; 5:3; 2 Johannes 1:6.)
Hoe laat onze gehoorzaamheid zien dat we de Heer liefhebben?

• Lees 2 Johannes 1:4 en 3 Johannes 1:4 voor. Hoe kan onze getrouwheid onze
hemelse Vader vreugde brengen?

• Lees 1 Johannes 2:15–17. Wat kunnen we uit die verzen opmaken over hoe wij
onze liefde voor God kunnen tonen? Hoe tonen we soms meer liefde voor de
wereld dan voor God? Welke invloed heeft het op ons als we liefde voor de
wereld tonen? Hoe kunnen we een liefde voor wereldse zaken overwinnen?

• Lees 1 Johannes 4:7–8, 11. Wat kunnen we uit deze verzen opmaken aangaande
de manier waarop we onze liefde voor God kunnen tonen? (Zie ook 1 Johannes
3:11, 23; 4:21.) Welke beschrijving gaf Johannes van degenen die zich erop
beroepen God lief te hebben, maar geen liefde hebben voor anderen? (Zie
1 Johannes 2:9, 11; 3:14–15, 17; 4:20.) Waarom is onze liefde voor anderen een
maatstaf voor onze liefde voor God? Hoe kunnen we meer liefde voor anderen
gaan voelen en tonen? Hoe bent u gezegend door de liefde van iemand anders?

Toon, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, de foto van het gezin opnieuw en stel
de volgende vragen:

• Welke zegeningen vallen iemand ten deel die hoort bij een gezin waar
de gezinsleden van elkaar en van God houden? Hoe kunnen we anderen
deelgenoot maken van diezelfde zegeningen omdat ze deel uitmaken van
het gezin van God?

Tot slot Getuig van de grote liefde van onze hemelse Vader en Jezus Christus voor ons.
Spoor de cursisten aan om de leringen van Johannes in gedachten te houden in
hun streven om uiting te geven aan hun liefde voor hun hemelse Vader en Jezus
Christus, en voor andere mensen.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.
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1. ‘In het licht wandelen’ (1 Johannes 1:7)

Lees 1 Johannes 1:6–7 voor.

• Wat betekent ‘in de duisternis wandelen’? Wat betekent ‘in het licht wandelen’?
(Als onderdeel van deze bespreking kunt u de klas ‘Leer mij te wand’len in ‘t licht
van de Heer’ laten zingen. Zie lofzang 198, of Kinderliedjes, p. 70.)

2. Johannes waarschuwt tegen de geest van de antichrist

• In zijn brieven waarschuwt Johannes de heiligen herhaaldelijk dat ze de
antichrist moeten mijden. Wat probeerde de antichrist volgens Johannes? (Zie
1 Johannes 2:22–23; 4:1–3; 2 John 1:7.) Waarom probeert de tegenstander ons
getuigenis van de Heiland te vernietigen? Wat kunnen wij doen om een sterk
getuigenis te behouden?

Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd: ‘Een individueel, persoonlijk getuigenis
van de waarheid van het evangelie, vooral van de goddelijke levenswandel en
zending van de Heer Jezus Christus, is essentieel voor ons eeuwige leven. (...) Het
eeuwige leven hangt af van onze eigen, individuele kennis omtrent onze Vader
in de hemel en zijn heilige Zoon. Alleen van hun bestaan weten, is niet genoeg.
We hebben het anker van persoonlijke, geestelijke ervaringen nodig. Die krijgen
we door met dezelfde intense gedrevenheid te zoeken als een hongerende naar
voedsel zoekt’ (De Ster, juli 1996, p. 75).

3. ‘Niemand heeft ooit God aanschouwd’ (1 Johannes 4:12)

Als cursisten zich afvragen of wat in 1 Johannes 4:12 staat, betekent dat mensen
God niet kunnen zien, verwijs ze dan naar het corresponderende vers in de
Bijbelvertaling van Joseph Smith, waar staat dat niemand ooit God gezien heeft,
behalve degenen die geloven. Wijs erop dat veel profeten God gezien hebben.
Zie Exodus 33:9–11; Johannes 6:46; Handelingen 7:55–56; Leer en Verbonden
67:10–12; Mozes 1:1–2; Abraham 3:11; Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–17.

4. Bespreking met jongeren

Geef een vervolg op de aandachtsactiviteit met een meer gedetailleerde bespreking
over hoe jongeren meer liefde voor hun ouders kunnen tonen. Spoor de cursisten
aan om hun ideeën uit te voeren en volgende week over hun ervaringen te vertellen.

5. Lofzangen over liefde

Kies een lofzang over liefde. (Zie onder ‘Liefde’ in de onderwerpenlijst van de
lofzangenbundel.) Laat het lied door een groepje cursisten zingen, zing het met
de hele klas, lees de woorden voor, of speel een opname ervan af.
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Wie overwint, 

zal dit alles beërven
Openbaring 1–3; 12

Doel De klas inzicht geven in een aantal zegeningen die ten deel zullen vallen aan
degenen die de beproevingen van het sterfelijk leven te boven komen door hun
getuigenis van Jezus Christus.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Openbaring 1:1–3, 9–20. Johannes krijgt instructies om de openbaring die
hij door een engel van de Heer ontvangt, op te schrijven. In die openbaring
ziet Johannes diverse symbolen die delen van de kerk van Jezus Christus
voorstellen.

b. Openbaring 2–3. Door Johannes maakt de Heer aan de zeven gemeentes
van de kerk in Azië duidelijk welke grote zegeningen ten deel zullen vallen
aan degenen die de beproevingen en verleidingen van de sterfelijkheid
overwinnen.

c. Openbaring 12. Johannes ziet in een visioen de oorlog in de hemel en de
voortzetting ervan op aarde. Hij ontdekt dat de heiligen Satan overwinnen
door middel van de verzoening van de Heiland en door hun getuigenis.

2. Aanvullende leesstof: Openbaring 21:7.

3. Wanneer u de aandachtsactiviteit toepast, gebruik dan de illustraties op p. 191.
U kunt ze vergroot op het bord of op papier zetten zodat de hele klas ze kan zien.

4. Tip: Goede leerkrachten kunnen goed luisteren. Luisteren is niet alleen horen,
maar ook proberen te begrijpen wat er gezegd wordt. Leerkrachten die
zorgvuldig luisteren, laten merken dat ze de cursisten begrijpen en waarderen.
(Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [36123 120], pp. 66–67.)

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat de klas nadenken over de symbolen die de Heer tijdens zijn aardse bedie-
ning gebruikt heeft. (Antwoorden kunnen zijn: zout, koren en onkruid, brood,
olijfbomen.)

• Waarom zijn symbolen nuttig bij het lesgeven? (Ze kunnen de leerling inzicht
en een geheugensteuntje geven door ongewone begrippen of zaken te verge-
lijken met vertrouwde begrippen of zaken; de betekenis kan op verschillende
niveaus uitgelegd worden; ze kunnen de leerling ertoe aanzetten om dieper
over de stof na te denken.)

Leg uit dat symbolen in alle Schriftuur gebruikt worden, maar vooral in het boek
Openbaring. Toon de tekeningen van bladzijde 191 en vertel dat het symbolen
zijn die in hoofdstuk 1 van Openbaring aan de orde komen. Al deze symbolen
zullen in deze les besproken worden.



U kunt eventueel uitleggen dat de apostel Johannes, de schrijver van het boek
Openbaring, uit een cultuur kwam waar symboliek op grote schaal in de taal en de
literatuur werd toegepast. Lezers in onze tijd hebben vaak moeite met de symboliek
in de geschriften van Johannes. Als we de beelden letterlijk interpreteren, kan het
boek Openbaring vreemd en verwarrend lijken. Als we in gedachten houden dat
veel beelden symbolisch zijn en mensen, zaken of begrippen voorstellen die ons al
bekend zijn, is het boek gemakkelijker te begrijpen.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Overdenk onder gebed welke teksten en vragen uit deze les het best zullen voor-
zien in de behoeften van de klas. Besteed het grootste deel van de les aan het
bespreken van die teksten en vragen. Breng de klas tot het inzicht dat het boek
Openbaring voor ons van belang en nuttig is.

1. Johannes ziet diverse symbolen die delen van de kerk van Jezus Christus
voorstellen.

Behandel Openbaring 1:1–3, 9–20.

Neem met de klas de volgende algemene informatie over het boek Openbaring
door:

Johannes was een van de oorspronkelijke apostelen van de Heiland. Hij was
door de Romeinse regering verbannen naar Patmos, een eilandje voor de
westkust van het huidige Turkije, omdat hij getuigd had van Jezus Christus.
Tijdens zijn verblijf daar werd Johannes bezocht door een engel en ontving hij
een openbaring die hij per brief doorgaf aan de zeven gemeentes van de kerk in
Azië (Openbaring 1:1, 9–11). Die brieven vormen nu het boek Openbaring.

Het boek Openbaring is hoofdzakelijk in symbolische taal geschreven. Het thema
is: ‘God zal op den duur zegevieren over de duivel; een blijvende overwinning
van het goede over het kwade, van de heiligen over hun vervolgers, van het
koninkrijk van God over de koninkrijken van mensen en van Satan. (...) De
bijzonderheden over de dieren, de oorlogen, de engelen, de mensen enzovoort,
dragen bij tot de ontwikkeling van dat thema. Door wat studie kan men het
thema begrijpen, ook als men de details niet helemaal kan plaatsen’ (Gids bij
de Schriften, ‘Openbaring van Johannes’, pp. 159–160).

De drie inleidende hoofdstukken van het boek bevatten het getuigenis van Johannes
over de waarheidsgetrouwheid van de openbaring, de instructies die Johannes van
de Heer kreeg, en het advies van Johannes aan de zeven gemeentes van de kerk in
Azië. In hoofdstuk 4 wordt Johannes’ visioen van de hemel beschreven, en de
hoofdstukken 5 tot en met 20 bevatten zijn visioen van de triomfale bestemming
van Gods koninkrijk. Dat visioen beschrijft de strijd tegen Satans koninkrijk, de
vernietiging van Satans koninkrijk, en de laatste gebeurtenissen in de geschiedenis
van de wereld. Daarop volgt een visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde —
de wereld in haar celestiale staat (Openbaring 21:1–5). Het boek Openbaring besluit
met het getuigenis van de engel en aanvullende raad van de Heer.

• Wat was het eerste beeld, of symbool, dat Johannes in zijn visioen te zien kreeg?
(Zie Openbaring 1:12.) Wat stelden de kandelaars voor? (Zie Openbaring 1:20.)
Waarom zijn kandelaars een passend symbool voor gemeentes van de kerk? (Zie
3 Nephi 18:24 en onderstaand citaat.) Hoe kunnen wijken en gemeentes in deze
tijd als kandelaars zijn?
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Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘Kandelaars zijn dragers van licht;
ze ontsteken het niet. Hun taak is om het ten dienste te stellen, niet om het te
doen ontstaan. Door zeven kandelaars te gebruiken om de zeven gemeentes
voor te stellen die Johannes nu moet adviseren, laat de Heer zien dat zijn
gemeentes op aarde zijn licht aan de wereld moeten brengen’ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 delen [1966–1973], deel 3, p. 442).

• Waar stond de Heiland ten opzichte van de zeven kandelaars? (Zie Openbaring
1:13.) Op welke manier bevindt de Heiland zich in deze tijd te midden van zijn
kerk? Waarom is het belangrijk dat we weten dat Hij zich te midden van zijn
volk bevindt?

• Wat hield de Heiland in zijn rechterhand toen Hij tussen de zeven kandelaars
stond? (Zie Openbaring 1:16.) Wat stelden de zeven sterren voor? (Zie Openbaring
1:20; zie ook Openbaring 2:1, en Openbaring 3:1. In de hele Bijbelvertaling van
Joseph Smith, Openbaring 1–3 is het woord engel veranderd in dienstknecht,
waardoor duidelijk wordt dat de sterren de leiders van de zeven gemeentes van
de kerk voorstellen.) In welk opzicht lijken kerkleiders op sterren? (Geantwoord
kan worden dat zij standvastig zijn en leiding geven aan wie daarnaar op zoek is.)

• Wat kwam er in dit visioen uit de mond van de Heiland? (Zie Openbaring 1:16.)
Wat stelde het zwaard voor? (Zie LV 6:2.) Waarom is het woord van de Heer als
een zwaard? (Zie Hebreeën 4:12; Helaman 3:29.)

• Welk ander symbool had de Heer in die openbaring in zijn bezit? (Zie Openbaring
1:18.) Wat zal de Heiland met die sleutels doen? (Hij zal alle mensen verlossen
van de lichamelijke dood en de rechtvaardigen zal Hij verlossen van de geestelijke
dood. (Zie 2 Nephi 9:10–13.)

2. De Heer vertelt de zeven gemeentes in Azië welke zegeningen beloofd
worden aan degenen die zegevieren.

Bespreek Openbaring 2–3. Laat de door u gekozen verzen voorlezen. Leg uit dat
in de hoofdstukken 2 en 3 staat wat de Heer gezegd heeft tegen elk van de zeven
gemeentes van de kerk in Azië. De Heer besprak een aantal sterke en zwakke
punten van elke gemeente en waarschuwde de heiligen dat ze hun zwakheden
moesten verbeteren.

• Zoals de Heer de kerkleden in Azië prees en corrigeerde, prijst en corrigeert Hij
ons ook in deze tijd. Waar zou de Heer ons voor kunnen prijzen? Wat moeten
we van de Heer beter doen?

Leg uit dat de Heer, toen Hij de gemeentes in Azië aanwijzingen gaf, ook grote
zegeningen beloofde aan degenen die de beproevingen en verleidingen van het
sterfelijk leven te boven zouden komen. Zet op het bord: Beloften aan degenen die
zegevieren. Elke belofte die u bespreekt, zet u onder dat opschrift.

Aan Efeze (Openbaring 2:1–7)

• De Heer waarschuwde de Efeziërs dat ze zich moesten bekeren, maar Hij beloofde
ook: ‘Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens.’ Wat stelt
de boom des levens voor? (Zie 1 Nephi 11:21–22.) Waarom is dat de begeerlijkste
van alle zegeningen?

208



Aan Smyrna (Openbaring 2:8–11)

• De Heer waarschuwde de heiligen in Smyrna dat hun beproevingen te wachten
stonden, maar Hij beloofde ook: ‘Wie overwint, zal van de tweede dood geen
schade lijden.’ Wat is de tweede dood? (Zie Alma 12:16, 32; Helaman 14:18.)
Waarom kunnen wij door de belofte van de Heer aan de heiligen in Smyrna
onze eigen beproevingen beter in het juiste perspectief zien?

Aan Pergamum (Openbaring 2:12–17)

• De Heer had kritiek op sommige mensen in Pergamum omdat ze de leer van
Balak aanhingen, een profeet uit het Oude Testament die een groter verlangen
had naar aardse eer en beloningen dan naar de wil van de Heer. Welke aardse
eer en beloningen moeten wij wellicht opgeven om de wil van de Heer te
gehoorzamen?

• Aan de heiligen van Pergamum beloofde de Heer: ‘Wie overwint, hem zal Ik
geven van het verborgen manna.’ (Het woord verborgen in deze samenhang
betekent heilig, of niet voor iedereen zichtbaar.) Wat zou het verborgen manna
voorstellen? (Zie Johannes 6:35, 49–51.)

Aan Tyatira (Openbaring 2:18–29)

• Wat beloofde de Heer aan de heiligen in Tyatira die zouden zegevieren?
(Zie Openbaring 2:27–28. Leg uit dat die beloften betrekking hebben op de
zegeningen van verhoging en eeuwig leven, wanneer de rechtschapen mensen
de hemelse koninkrijken zullen besturen. Wat is de ijzeren staf waarmee de
rechtschapen mensen de volken zullen regeren? (Zie 1 Nephi 11:25; BJS,
Openbaring 2:27.) Hoe kunnen we het woord van God gebruiken om ons
eigen leven te besturen?

• Wie is de morgenster die in Openbaring 2:28 genoemd wordt? (Zie Openbaring
22:16.) Wat zou het geven van de morgenster kunnen betekenen? (Antwoorden
kunnen zijn: Christus in ons leven ontvangen en de zegeningen van zijn
verzoening verkrijgen.)

Aan Sardes (Openbaring 3:1–6)

• Welke zegeningen beloofde de Heer aan de heiligen in Sardes? (Zie Openbaring
3:5.) Waarom worden we door deelname aan de tempelverordeningen voorbereid
om voor eeuwig ‘in witte klederen’ te worden gehuld? Wat is het boek des levens?
(Zie LV 128:7; zie ook Exodus 32:33; Alma 5:58.) Wat zal er gebeuren met degenen
wier namen in het boek geschreven zijn en die niet vanwege goddeloosheid
worden uitgewist? (Zie Openbaring 21:10, 23–27; Alma 5:58; LV 88:2.)

Aan Filadelfia (Openbaring 3:7–13)

• Wat beloofde de Heer te doen voor de heiligen in Filadelfia omdat zij ‘het bevel
bewaard [hadden] om [Hem] te blijven verwachten’? (Zie Openbaring 3:10.)
Waarom is verleiding weerstaan gemakkelijker als we rechtschapen leven?

• De Heer beloofde degenen die zouden zegevieren: ‘Ik zal op hem schrijven
de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods’ (Openbaring
3:12). Wat betekent het als de naam van God en de naam van zijn stad op
ons geschreven worden? (We worden zoals God en worden inwoners van
zijn eeuwig koninkrijk.)
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Aan Laodicea (Openbaring 3:14–22)

• De Heer veroordeelde de heiligen in Laodicea die ‘lauw (...) en noch heet,
noch koud’ waren (Openbaring 3:15–16). Hoe kunnen we in geestelijke zin
soms ‘lauw’ zijn? Hoe kunnen wij ons beter toewijden aan het evangelie
van Jezus Christus?

• De Heer beloofde de heiligen in Laodicea: ‘Wie overwint, hem zal Ik geven
met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben
met mijn Vader op zijn troon’ (Openbaring 3:21). Welke zegeningen worden
gesymboliseerd door de belofte dat we met de Heer op zijn troon zullen zitten?
(Zie Romeinen 8:16–17.)

Verwijs naar de lijst op het bord en leg uit dat al die beloften bij elkaar een
beschrijving geven van de eeuwige bestemming van de rechtvaardigen. Laat bij
wijze van samenvatting van die beloften Leer en Verbonden 132:20 voorlezen.

3. Johannes ziet dat de heiligen Satan overwinnen door de verzoening van
Jezus Christus en hun getuigenis.

Behandel de door u gekozen verzen uit Openbaring 12. Leg uit dat Johannes als
onderdeel van zijn openbaring een symbolisch visioen kreeg van de oorlog in de
hemel en de voortzetting ervan op aarde.

Leg uit dat de vrouw in Openbaring 12:1–2, 5 de kerk van God voorstelt. Het
kind dat zij baarde stelt het koninkrijk van God voor — het bestuur dat tijdens de
duizendjarige regering van Jezus Christus op aarde zal bestaan. (Zie Bijbelvertaling
van Joseph Smith [Gids bij de Schriften, p. 259]; zie ook Joseph Fielding Smith, De
leer tot zaligmaking, bezorgd door Bruce R. McConkie, 3 delen [1954–1956], deel 1,
pp. 206–207.)

• Wie stelt de draak in Openbaring 12 voor? (Zie Openbaring 12:9.) Wat gebeurde er
tijdens de oorlog in de hemel met de draak en zijn volgelingen? (Zie Openbaring
12:3–4, 7–9.) Wat deed de draak toen hij was uitgeworpen? (Zie Openbaring 12:17.)
Tegen wie vecht Satan nu? (Zie Openbaring 12:12.)

President Wilford Woodruff heeft gezegd: ‘Er zijn twee machten op aarde en
te midden van de inwoners ervan — de macht van God en de macht van de
duivel. (...) Steeds wanneer God een volk op aarde heeft gehad — ongeacht
in welk tijdperk — hebben Lucifer, de zoon des dageraads, en de miljoenen
gevallen geesten die uit de hemel werden geworpen, oorlog gevoerd tegen
God, tegen Christus, tegen het werk van God, en tegen het volk van God. En
ze zijn niet traag om het in onze tijd en generatie te doen. Steeds wanneer de
Heer ertoe overging enig werk te verrichten, richtten die machten zich op
het vernietigen ervan’ (De Ster, januari 1987, p. 40, geciteerd door president
Gordon B. Hinckley).

• Hoe zullen de kerk en het koninkrijk van God Satan uiteindelijk overwinnen?
(Zie Openbaring 12:11.) Hoe kan de verzoening van Christus en ons getuigenis
daarvan ons helpen in onze strijd tegen Satan?
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Tot slot Getuig dat wie de verleidingen en beproevingen van de wereld de baas worden,
de zegeningen van het eeuwige leven zullen beërven. Wijs de klas er nogmaals
op dat de verzoening van de Heiland voorziet in een manier waarop we kunnen
overwinnen als we ons bekeren en getrouw blijven.

Aanvullend lesidee Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt
dit idee in uw les verwerken.

‘Zie, Ik sta aan de deur’ (Openbaring 3:20)

Toon de plaat van Jezus aan de deur (62170; Evangelieplaten 237).

• Wat wordt ons in Openbaring 3:20 duidelijk betreffende de Heer? (Zie
Openbaring 22:17.) Waardoor heeft u gezien dat het waar is?
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Hij zal bij hen wonen, en zij
zullen zijn volken zijn
Openbaring 5–6; 19–22

Doel De cursisten aanmoedigen om de toekomst hoopvol tegemoet te zien omdat
ze weten dat de krachten van het kwaad overwonnen zullen worden en dat
de Heiland in triomf zal regeren.

Voorbereiding 1. Bid en denk na over de volgende teksten:

a. Openbaring 5:1–5; 6. Johannes ziet in een openbaring een boek met zeven
zegels en een aantal gebeurtenissen van de eerste zes zegels, of periodes.
Hij ziet dat Satan in alle tijden tegen de rechtvaardigen gevochten heeft.

b. Openbaring 19:1–9; 20:1–11. Johannes ziet dat Satan gebonden zal worden
en dat Christus gedurende het duizendjarig rijk in glorie zal regeren.

c. Openbaring 20:12–22:21. Johannes ziet dat de rechtvaardigen na het laatste
oordeel bij God zullen wonen.

2. Aanvullende leesstof: Leer en Verbonden 77.

3. Tip: ‘Het allerbelangrijkste is uw eigen voorbereiding. Bereid u dusdanig voor
dat de Heilige Geest zijn invloed kan uitoefenen’ (Boyd K. Packer, Teach Ye
Diligently [1975], p. 219). Wij behoren allemaal te streven naar een levenswijze
als die van de Heiland en naar lessen zoals Hij die gaf. Overdenk onder gebed
wat u kunt doen om er zeker van te zijn dat u lesgeeft met de Heilige Geest.

Aanbevolen
lesschema

Aandachtsactiviteit Aan het begin van de les kunt u de volgende activiteit (of een van uzelf) gebruiken.

Laat een recente krant zien en wijs op twee of drie verontrustende berichten,
bijvoorbeeld over misdaden of natuurrampen.

• Hoe voelt u zich als u zulke berichten leest? (Bespreek geen details van die
gebeurtenissen.)

Laat 2 Timoteüs 3:1 voorlezen.

Wijs erop dat we in de laatste dagen leven, in de periode die door de apostel
Paulus beschreven is als ‘zwaar’. Leg uit dat een van de moeilijkheden van een
leven in de laatste dagen bestaat uit het leren overwinnen van angst en wanhoop
om beproevingen en verleidingen het hoofd te kunnen bieden. In deze les zullen
we bespreken hoe we hoop en moed kunnen putten uit inzicht in de gebeurte-
nissen die ons in de laatste dagen te wachten staan.

Bespreking en
toepassing van
schriftuurplaats

Bespreek waarom de volgende teksten ons hoop kunnen geven als we met de
problemen van de laatste dagen geconfronteerd worden. Breng de klas tot het
inzicht dat rechtschapen mensen niet bang hoeven zijn voor de wederkomst.



1. Satan vecht tegen de rechtvaardigen.

Bespreek Openbaring 5:1–5; 6. Laat de door u gekozen verzen voorlezen. Leg uit
dat de eerste drie hoofdstukken van het boek Openbaring betrekking hebben op
de tijd van Johannes (zie les 45). De rest van het boek handelt over gebeurtenissen
die voor Johannes nog toekomst waren, van de afval die plaatsvond na de dood
van de apostelen tot de wederkomst van Jezus Christus en het laatste oordeel.

Leg uit dat in de hoofdstukken 5 en 6 van het boek Openbaring het symbool
wordt gebruikt van een boekrol ‘welverzegeld met zeven zegels’ (Openbaring 5:1).
Elke zegel stelt een duizendjarige periode voor van het stoffelijk bestaan van de
aarde (LV 77:6–7); zie het derde aanvullende lesidee voor meer informatie over de
zeven zegels). In hoofdstuk 6 opent het Lam (Jezus Christus) de eerste zes zegels,
waarbij Hij aan Johannes een aantal gebeurtenissen laat zien die met elk van die
periodes samenhangen.

• Eén ding dat we uit hoofdstuk 6 kunnen leren, is dat Satan door de hele
geschiedenis van de aarde heen tegen de rechtvaardigen gevochten heeft.
Wat zijn volgens Openbaring 6:4–11 manieren waarop hij dat gedaan heeft?
(Er kunnen antwoorden zoals hieronder gegeven worden.)

a. Geweld en oorlog (Openbaring 6:4, 8)

b. Honger en schaarste (Openbaring 6:5–6, 8. Leg uit dat de Romeinse schelling
een gemiddeld dagloon vertegenwoordigde en een maat tarwe een dag
voedsel voor één persoon; vers 6 geeft aan dat men voor een dagloon slechts
voor een dag voedsel voor één persoon kon kopen.)

c. Vervolging (Openbaring 6:9–11)

• Welke strategieën gebruikt Satan nu om de rechtvaardigen omver te werpen?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Die oorlog, die zo bitter en intens is, heeft zich voortgezet en is nooit
opgehouden. Het is de oorlog tussen waarheid en dwaling, tussen vrije wil en
dwang, tussen de volgelingen van Christus en zij die Hem hebben verloochend.
Zijn vijanden hebben bij dat conflict iedere krijgslist aangegrepen. Zij hebben
gelogen en bedrogen. Zij hebben geld en rijkdom aangewend. Zij hebben het
verstand van mensen met listen misleid. Zij hebben gemoord en vernietigd en
zich aan elke onheilige en onreine handeling overgegeven ten einde het werk
van Christus te verijdelen. (...)

‘Wij hebben die [tegenstand] gevoeld in de niet aflatende inspanningen van
velen — zowel binnen als buiten de kerk — om geloof te ondermijnen, te klei-
neren, omlaag te halen, vals getuigenis te spreken, te verleiden en te verlokken
en ons volk tot handelingen te brengen die niet in overeenstemming zijn met
de leringen en normen van dit werk Gods. (...)

‘De oorlog wordt voortgezet. Hij wordt over de hele wereld gevoerd en draait om
de kwestie vrije wil en dwang. Hij wordt gevoerd door een leger zendelingen over
de kwestie waarheid en dwaling. Hij wordt gevoerd in ons eigen leven, dag in dag
uit, thuis, op het werk en op school; hij wordt gevoerd over kwesties van liefde en
respect, van loyaliteit en trouw, van gehoorzaamheid en onkreukbaarheid. Wij
zijn er allemaal bij betrokken’ (De Ster, januari 1987, pp. 40, 41, 42).
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• Aan die uitspraak voegde president Hinckley nog toe: ‘[In de oorlog tegen
Satan] zijn [wij] aan de winnende hand, en de toekomst heeft er nog nooit zo
stralend uitgezien’ (De Ster, januari 1987, p. 42). Hoe kunnen wij in de strijd
tegen Satan hoopvol blijven en positieve verwachtingen blijven koesteren?
Uit welke bronnen kunnen we putten om sterk te staan tegenover de macht
van Satan en zijn volgelingen? (Antwoorden kunnen zijn: de Schriften, de
leringen van levende profeten, de macht van het priesterschap, tempels, en
contacten met andere leden van de kerk.)

2. Satan zal gebonden worden, en Christus zal gedurende het duizendjarig
rijk in glorie regeren.

Behandel Openbaring 19:1–9 en 20:1–11.

• Johannes heeft gezien dat er vóór de wederkomst van Jezus Christus veel
plagen, oorlogen en godsgerichten zullen plaatsvinden (Openbaring 8–16).
Daarna, in Openbaring 19, heeft hij de wederkomst van de Heer beschreven,
gesymboliseerd door een bruiloftsmaal (Openbaring 19:7–9). Wat wordt er
bedoeld met de vrouw van het Lam? (De kerk van Jezus Christus.) Wat zegt
het symbool van het bruiloftsmaal, met Christus als de bruidegom en de
kerk als de bruid, ons over de relatie van de Heer met zijn kerk?

• Wat moeten wij doen om bij dat bruiloftsmaal te worden uitgenodigd?

Ouderling Bruce R. McConkie heeft uitgelegd: ‘De ouderlingen van Israël laten
nu de uitnodigingen tot het bruiloftsmaal van de Heer uitgaan; wie geloven en
gehoorzaam zijn aan het evangelie aanvaarden de uitnodiging daarbij en zullen
te zijner tijd aanzitten (...) aan het bruiloftsmaal’ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 delen [1966–1973], deel 3, pp. 563–564).

• De wederkomst van Jezus Christus zal het millennium inluiden, een periode
van duizend jaar waarin Christus Zelf op aarde zal regeren. Wat zal er in het
millennium met Satan gebeuren? (Zie Openbaring 20:1–3.) Hoe zal het zijn als
Satan gebonden is? (Zie 1 Nephi 22:26; LV 45:55, 58.) Hoe kunnen wij nu de
macht van Satan in ons leven beperken?

• Na het millennium zal Satan enige tijd worden vrijgelaten, en zal er een laatste
grote strijd worden uitgevochten tussen de legerscharen van God en die van
Satan (Openbaring 20:7–8; LV 88:111–113). Dat wordt wel eens de oorlog van
Gog en Magog genoemd. Wat zal het resultaat zijn van die grote strijd aan het
einde van het millennium? (Zie Openbaring 20:9–11; LV 88:114–115.) Wat is,
omdat het resultaat van dat gevecht al bekend is, onze taak ten aanzien van die
overwinning?

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘De machten van het kwaad en de
machten van het goede verwerven dagelijks nieuwe volgelingen. Wij maken
dagelijks vele beslissingen die laten zien aan welke kant wij staan. Het
uiteindelijke resultaat staat vast — de machten van het goede zullen winnen.
Maar het staat nog te bezien aan welke kant ieder van ons, nu in de toekomst,
zullen staan — en hoe standvastig wij in dit gevecht zullen zijn. Blijven wij
trouw tot het einde en vervullen wij de zending die ons in het voorsterfelijk
bestaan is toegewezen? (Zie ‘In zijn voetspoor’, De Ster, februari 1989, p. 3.)
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3. Na het laatste oordeel zullen de rechtvaardigen bij God wonen.

Behandel de door u gekozen verzen uit Openbaring 20:12–22:21.

• Na die laatste grote strijd zal het laatste oordeel plaatsvinden. Wat wordt ons in
Openbaring 20:12 duidelijk aangaande de manier waarop we geoordeeld zullen
worden? Welke zegeningen zullen ten deel vallen aan degenen die rechtvaardig
bevonden worden? (Zie Openbaring 21:3–7. Zet de antwoorden van de klas op
het bord. Mogelijke antwoorden vindt u op de volgende bladzijde.)

De rechtvaardige mensen zullen:

a. Bij God wonen (Openbaring 21:3).

b. Niet langer onderhevig zijn aan dood, verdriet of pijn (Openbaring 21:4).

c. Alles beërven als zoons en dochters van God (Openbaring 21:7).

• Hoe kunnen wij, wanneer we in dit leven problemen het hoofd bieden, steun
vinden in de voorkennis van die grote zegeningen?

• In Openbaring 21:10–22:5 wordt de celestiale heerlijkheid van de aarde
beschreven en de stad waarin degenen die de celestiale heerlijkheid verkregen
hebben, zullen wonen. Waarom is er geen tempel in die celestiale stad? (Zie
Openbaring 21:22. Het doel van de tempel is ons dichter bij God brengen en
ons onderwijzen in zijn plan. Wanneer wij weer bij Hem wonen, zullen tempels
niet meer nodig zijn.) Wat moeten wij volgens Openbaring 22:14 doen om de
poorten van de eeuwige stad binnen te kunnen gaan?

President David O. McKay heeft eens verteld dat hij in een visioen een prachtige
stad, veel mensen in het wit, en de Heiland gezien heeft:

‘Naar ik begreep, was het de stad van de Heiland. Het was de Eeuwige Stad;
en de mensen die Hem volgen zouden daar in vrede wonen en eeuwig
gelukkig zijn.

‘Maar wie waren dat?

‘Alsof de Heiland mijn gedachten las, gaf Hij antwoord door te wijzen op
een boog die toen boven hen verscheen en waarop in goud geschreven stond:
Dit zijn degenen die de wereld overwonnen hebben — die werkelijk herboren zijn!’
(Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKay, verzameld
door Clare Middlemiss [1976], p. 60.)

Tot slot Wijs erop dat het Nieuwe Testament eindigt met een heel hoopvolle boodschap.
Profeten als Johannes de Openbaarder hebben gezien wat er komen gaat en
hebben ons verteld welke zegeningen we zullen ontvangen als we rechtschapen
blijven en tot het einde volharden. Getuig dat de rechtvaardigen aan het einde
van de wereld zullen overwinnen. Spoor de klas aan om uit die kennis moed en
hoop te putten als ze met goddeloosheid geconfronteerd worden en proberen de
problemen van dit leven het hoofd te bieden.

Aanvullende
lesideeën Met het volgende materiaal kunt u het aanbevolen lesschema aanvullen. U kunt

een of meer van deze ideeën in uw les verwerken.
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1. De gevaren die ons bedreigen als we wereldse bezittingen begeren

• In Openbaring 18:11–18 staat dat de goddelozen zullen treuren over het verlies
van hun wereldse bezittingen en zich erover zullen verbazen dat een groot
werelds koninkrijk in korte tijd verwoest kon worden. Wanneer heeft u gezien
dat wereldse bezittingen in korte tijd verwoest konden worden?

• Welke gevaren schuilen in het begeren van wereldse bezittingen? Hoe leiden
wereldse zaken ons af van geestelijke zaken?

2. De eerste opstanding

Laat Openbaring 20:4–6 voorlezen. Om de klas die verzen te laten begrijpen,
kunt u de volgende informatie geven (op de volgende bladzijde):

De eerste opstanding, of de opstanding van de rechtvaardigen, zal beginnen bij
de wederkomst van de Heiland. Degenen die een celestiale of een terrestriale
beloning verkrijgen, zullen in die opstanding voortkomen (LV 88:98–99). De
tweede opstanding, of de opstanding van de onrechtvaardigen, zal pas aan het
einde van het duizendjarig rijk plaatsvinden. Degenen die een telestiale beloning
verkrijgen en de zonen van het verderf zullen in die opstanding voortkomen
(LV 88:100–102).

3. De zeven zegels in het boek Openbaring

In het volgende overzicht vindt u aanvullende informatie over de zeven zegels.
Het overzicht kan ook nuttig zijn om inzicht te krijgen in de structuur van het
boek Openbaring. Merk op dat de gebeurtenissen chronologisch gerangschikt
staan, naar de tijdperiodes waarin ze zich hebben afgespeeld. Die periodes
moeten niet verward worden met de bedelingen van het evangelie.
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• Wijs erop dat de eerste vijf zegels in elf verzen beschreven worden, dat het
zesde zegel veertien verzen in beslag neemt, en het zevende zegel in 226 verzen
behandeld wordt. Wat leren we hieruit?

Wijs erop dat Johannes de meeste aandacht heeft geschonken aan de
gebeurtenissen van onze tijd en de periode daarna. Het boek Openbaring
is voor onze tijd geschreven, en we zullen gezegend worden als we het
bestuderen en ons voorbereiden op de wederkomst van de Heiland.

Vervolg van de afval; herstelling van het evangelie door de profeet Joseph Smith; 
tekenen van de tijd (Openbaring 6:12–17; 7:1–8).

De aarde krijgt de celestiale staat (Openbaring 21:1–22:6).

Oorlogen, plagen en verwoesting; wederkomst van de Heer (Openbaring 8:1–19:21). 
Het millennium van vrede (Openbaring 20:1–6). Satan wordt voor een periode vrij gelaten, 
de laatste grote oorlog, en het laatste oordeel (Openbaring 20:7–15).

Vierde
zegel

Zesde
zegel

Na het
zevende
zegel

Eerste
zegel

De schepping en de val van Adam en Eva; de bediening van Henoch 
en de opneming van de stad in de hemel (Openbaring 6:1–2).

 

Noach en de zondvloed (Openbaring 6:3–4).

De regeringsperiode van koningen; de splitsing van het koninkrijk; 
de onderwerping van de koninkrijken (Openbaring 6:7–8).

De geboorte, de bediening, de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus; 
de vestiging van zijn kerk en de bediening van de apostelen; het martelaarschap 
van de apostelen; de afval (Openbaring 6:9–11).

De bediening van Abraham, Isaak, Jakob, Jozef en Mozes; de uittocht; 
de regeringsperiode van rechters (Openbaring 6:5–6).

Tweede
zegel

Derde
zegel

Vijfde
zegel

Zevende
zegel

Belangrijkste gebeurtenissenZegel
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