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Inleiding 

Tijdens een bijeenkomst met de twaalf 
apostelen heeft de profeet Joseph 
Smith tegen de broeders gezegd dat het 
Boek van Mormon het nauwkeurigste 
boek ter wereld en de sluitsteen van 
onze godsdienst is, en dat de mens 
dichter bij God komt door zich aan de 
leringen erin te houden, dan door 
welk ander boek ook. (Zie History of the 
Church, deel 4, blz. 461; zie ook de 
inleiding tot het Boek van Mormon.) 

Deze studiegids is bedoeld als geleide 
bij uw studie van het Boek van 
Mormon. Hij is verdeeld in genum-
merde afdelingen die overeenkomen 
met de lessen in het lesboek Het 
Boek van Mormon voor de leerkracht 
Evangelieleer. In elke afdeling staat 
de wekelijkse leesopdracht, met vragen 
ter verrijking van uw studie. De vragen 
kunnen gebruikt worden om de 
Schriften op uzelf van toepassing te 
maken en om tijdens de les een zin-
volle bijdrage te leveren. 

Samen met uw leerkracht Evangelieleer 
heeft u de taak om de lessen tot een 
succes te maken. De Heer heeft gezegd 

dat leerkrachten moeten 'prediken in 
de Geest der waarheid' en dat wie 'het 
woord der waarheid ontvangt', het 
behoort te ontvangen 'door de Geest 
der waarheid' (LV 50:17, 19). Bereid u 
op de les voor zodat u een bijdrage 
kunt leveren met uw inzichten, door 
vragen te stellen, over uw ervaringen 
te vertellen, uw getuigenis te geven 
en aandachtig naar de leerkracht en de 
anderen in de klas te luisteren. 
Wanneer u de leesopdracht bestudeerd 
heeft, en nagedacht heeft over de 
vragen in deze gids, zult u merken dat 
in vervulling gaat wat de Heer gezegd 
heeft: 'Hij, die predikt, en hij, die ont-
vangt, [begrijpen] elkander en worden 
beide opgebouwd, en zij verheugen 
zich tezamen' (LV 50:22). 

Deze gids is een waardevol hulpmiddel 
voor het gezin. U kunt de studievragen 
gebruiken om thuis een gesprek over 
het evangelie op gang te brengen. In 
elke afdeling is daarvoor ook een idee 
opgenomen. Tijdens de voorbereiding 
van gezinsavonden kan van die ideeën 
gebruik worden gemaakt. 

'De sluitsteen van ons geloof' 

Bestudeer onder gebed de volgende 
teksten: 1 Nephi 13:38-41; 19:23; 
2 Nephi 25:21-22; 27:22; 29:6-9; 
Mormon 8:26-41; Ether 5:2-4; 
Moroni 1:4; 10:3-5; Leer en Verbonden 
10:45-46; 20:8-12; 84:54-58. 
Bestudeer ook de inleiding van het 
Boek van Mormon. 

• Wat zijn volgens de tweede alinea 
van de titelpagina de drie doelen 
van het Boek van Mormon? 

• Wat heeft u door het Boek van 
Mormon over Jezus Christus 
geleerd? Hoe heeft het Boek van 
Mormon uw getuigenis van Jezus 
Christus versterkt? 
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• Welke gedeelten van het Boek van 
Mormon zijn bijzonder inspirerend 
voor u? 

Tip voor thuis 
Lees met uw huisgenoten de volgende 
uitspraak van president Marion G. 
Romney: 

'Ik ben ervan overtuigd dat, als ouders 
thuis, zelf en met hun kinderen, onder 
gebed en regelmatig in het Boek van 
Mormon lezen, ons huis en ieder die 
er woont, doordrongen zal worden van 
de geest van dat geweldige boek. De 
geest van eerbied zal toenemen; het 
respect en de achting voor elkaar 
zullen groeien. De geest van twisten 

zal verdwijnen. Ouders zullen hun 
kinderen met meer liefde en wijsheid 
begeleiden. Kinderen zullen ontvanke-
lijker zijn voor de raad van hun 
ouders. Hun rechtschapenheid zal toe-
nemen. Geloof, hoop en naastenliefde 
- de reine liefde van Christus - zullen 
in ons gezin en in ons leven over-
vloedig aanwezig zijn, en vrede, vreug-
de en geluk met zich meebrengen.' 
(Conference Report, april 1980, blz. 90.) 

Spreek over de zegeningen die de 
gezinsleden zullen toevloeien als u die 
raad opvolgt. Maak een plan om dage-
lijks als gezin het Boek van Mormon te 
bestuderen. Moedig elk gezinslid aan 
om zich aan dat plan te houden. 

• Een van de eerste gebeurtenissen in 
het Boek van Mormon is het vertrek 
van Lehi en zijn gezin uit Jeruzalem. 
Welke omstandigheden waren de 
aanleiding voor dat vertrek? (Zie 
1 Nephi 1:4-15, 18-20; 2:1-3.) 

• Waarom verwierpen de mensen in 
Jeruzalem de boodschap van Lehi en 
andere profeten? (Zie 1 Nephi 
1:19-20; 2:12-13; 16:1-2.) Waarom 
komen sommige mensen in deze tijd 
in opstand tegen de Heer en zijn 
dienstknechten? Wat kunt u van 
Nephi leren over de manier waarop 
u uw hart beter kunt openstellen 
voor de leringen van de profeten? 
(Zie 1 Nephi 2:16, 19.) 

• Waarom was het nodig dat Lehi's 
gezin de koperen platen kreeg? (Zie 
1 Nephi 3:3,19-20; 4:15-16; zie ook 
1 Nephi 5:21-22; Mosiah 1:3-7.) 

Vergelijk tijdens uw studie van 1 Nephi 
2-4 de eigenschappen van Nephi 
met die van Laman en Lemuel. U kunt 
extra aandacht besteden aan de vol-
gende teksten: 1 Nephi 1:1; 2:11-13,16, 
19; 3:5, 1, 14-15, 31; 4:1, 3. 

Tip voor thuis 
Bespreek waarom Lehi's gezin de 
koperen platen nodig had. Bespreek 
waarom u dankbaar bent voor de 
schriften. Laat uw huisgenoten dan 
een lijst maken van vrienden die geen 
exemplaar van het Boek van Mormon 
hebben. Overweeg onder gebed hoe 
u een aantal, of al die mensen, een 
Boek van Mormon kunt geven. U kunt 
elk gezinslid van een exemplaar van 
het Boek van Mormon voorzien om 
weg te geven. 
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Let tijdens uw studie van het visioen 
van de boom des levens op de volgen-
de symbolen en hun betekenis: 

De boom des levens (1 Nephi 8:10; 
11:8-25) 

De vrucht van de boom des levens 
(1 Nephi 8:10-18, 30; 15:36; zie ook 
LV 14:7) 

De ijzeren roede (1 Nephi 8:19-24, 30; 
11:25; 15:23-24) 

De donkere mist (1 Nephi 8:23-24; 
12:17) 

De vuile rivier (1 Nephi 8:13, 26, 32; 
15:26-29) 

Het grote, ruime gebouw (1 Nephi 
8:26-28, 31, 33; 12:18) 

• Toen aan Nephi de boom des levens 
getoond werd, vroeg hij naar de 
betekenis ervan (1 Nephi 11:8-11). 
Wat stelde de boom voor? (Zie 
1 Nephi 11:21-25.) Waardoor kreeg 
Nephi meer inzicht in Gods liefde? 
(Zie 1 Nephi 11:13-21, 24, 26- 33; zie 
ook Johannes 3:16.) 

• Hoe beschreven Lehi en Nephi de 
boom en zijn vruchten? (Zie 1 Nephi 
8:10-12; 11:8-9, 23; 15:36.) 

• In het visioen zag Lehi 'een ontel-
bare schare mensen' (1 Nephi 8:21). 

We kunnen die mensen indelen in 
vier categorieën, op grond van hun 
handelwijze tijdens hun tocht naar 
de boom en de vruchten. Lees 
1 Nephi 8:21-33, en let op die vier 
categorieën. Welke voorbeelden 
van die categorieën vinden we in de 
wereld van vandaag? In welke cate-
gorie zou u uzelf willen indelen? 

Tip voor thuis 
Doe de volgende activiteit om uw 
huisgenoten meer inzicht te geven in 
het visioen van de boom des levens: 

Doe een gezinslid een blinddoek voor 
en draai hem of haar een aantal malen 
in de rondte. Vertel dat de blinddoek 
de donkere mist voorstelt. Hang of zet 
dan ergens in de kamer een plaat van 
de Heiland. Vraag het geblinddoekte 
gezinslid om zonder hulp van iemand 
anders naar die plaat toe te lopen. 
Wanneer duidelijk wordt dat hij of zij 
er niet rechtstreeks naartoe kan lopen, 
zet u een gezinslid bij de plaat met een 
uiteinde van een touw (dat de ijzeren 
roede voorstelt) in zijn of haar hand. 
Geef een ander gezinslid het andere 
uiteinde in de hand. Laat het geblind-
doekte gezinslid het touw vastpakken 
en naar de plaat toelopen. 

'Wat ik zag, terwijl ik in de Geest was weggevoerd' 
1 Nephi 12-14 

• In 1 Nephi 12 beschrijft Nephi zijn 
visioen van de toekomst van zijn 
zaad (zijn nakomelingen) en van het 
zaad van zijn broers. Hoe waren de 
symbolen in het visioen van de 
boom des levens (de donkere mist, 
het grote en ruime gebouw, de vuile 
rivier) een voorafschaduwing van de 

ondergang van Nephi's nakome-
lingen? 

• Wat zag Nephi ontstaan 'onder de 
natiën der niet-Joden'? (Zie 1 Nephi 
13:4-5.) Wie is de grondlegger 
van de grote en verfoeilijke kerk? 
(Zie 1 Nephi 13:6.) 
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• Wat deed de grote en verfoeilijke 
kerk met de Bijbel? (Zie 1 Nephi 
13:20-26.) Waarom? (Zie 1 Nephi 
13:27.) Noem eens een paar leer-
stellingen die in de Bijbel moeilijk te 
begrijpen, maar in het Boek van 
Mormon duidelijk en waardevol 
zijn. Hoe is door het Boek van 
Mormon de Bijbel begrijpelijker voor 
u geworden, of hoe heeft het uw 
getuigenis van de Bijbel vergroot? 

• Nephi zag dat de leden van de kerk 
van de Heer in de laatste dagen wel 
betrekkelijk klein in aantal zouden 
zijn, maar dat ze de vervolging van 

de grote en verfoeilijke kerk het 
hoofd konden bieden. Waarmee 
waren de heiligen van God in 
het visioen van Nephi gewapend? 
(Zie 1 Nephi 14:14.) Hoe kunt u zich 
wapenen 'met gerechtigheid en met 
de macht Gods'? 

Tip voor thuis 
Lees met het gezin de door u gekozen 
verzen uit 1 Nephi 12-14. Geef tijdens 
het bestuderen van die hoofdstukken 
extra aandacht aan Nephi's profetieën. 
Maak een overzicht van vervulde 
profetieën. 

'Gehoor (...) geven aan de waarheid 
en er acht op (...) slaan' 
1 Nephi 16-22 

Let tijdens het bestuderen van 1 Nephi 
16-18 op manieren waarop Nephi blijk 
gaf van gehoorzaamheid, trouw en 
moed. Bedenk hoe u Nephi's voorbeeld 
kunt volgen. 

• In welk opzicht verschilde Nephi's 
reactie op beproevingen van die van 
veel van zijn familieleden? (Vergelijk 
1 Nephi 18:16 met 1 Nephi 16:18-20, 
34-36; 17:21.) Hoe kunnen wij de 
neiging overwinnen om te gaan 
mopperen als we met beproevingen 
te maken krijgen? 

Bestudeer de volgende teksten over 
gehoorzaamheid aan Gods geboden. 
U kunt die teksten eventueel markeren. 

1 Nephi 3:7 LV 130:20-21 
1 Nephi 17:3 Abraham 3:25 
LV 82:10 

Tip voor thuis 
Zorg voor twee stukken touw - het ene 
in goede staat, het andere gerafeld. 
Toon het touw dat in goede staat ver-
keert, en leg uit dat het uit veel vezels 
bestaat. Leg uit dat het voor het touw 
net zo belangrijk is dat de vezels stevig 
in elkaar gedraaid blijven, als voor 
het gezin dat de eenheid gehandhaafd 
blijft. Toon dan het gerafelde touw. 
Leg uit dat een touw zijn stevigheid 
verliest als de vezels losraken, en dat 
een gezin verzwakt als er geen eenheid 
heerst. 

Bespreek het verhaal in 1 Nephi 16-18. 
Overweeg hoe de daden van de afzon-
derlijke leden van Lehi's gezin de 
eenheid van het gezin beïnvloedden. 
Bespreek wat u als gezin kunt doen 
om meer één te worden. 
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'Vrij te kiezen, vrijheid en eeuwig leven' 
2 Nephi 1-2 

2 Nephi 1 bevat het advies dat Lehi 
vlak voor zijn dood aan zijn zoons gaf. 
Let op de dingen die Lehi zijn zoons 
aanraadde en op de zegeningen die hij 
ze beloofde als ze zijn raad opvolgden. 

Let tijdens uw studie van 2 Nephi 2 
op de woorden vrij, handelen, en kiezen. 
Als u die woorden tegenkomt, kunt u 
ze markeren. Neem de tijd om over het 
belang van die woorden na te denken. 

• Lees 2 Nephi 2:6-8. Hoe kunt u 
'deze dingen [bekendmaken]'? 
Waarom blijkt uit het bekendmaken 
van die dingen hoe dankbaar u bent 
voor de verzoening van de Heiland? 

• Lees 2 Nephi 2:15-25 en let op (1) 
de omstandigheden voordat Adam 
en Eva van de verboden vrucht aten 
en (2) de tegenstellingen die zij 
ondervonden nadat zij van de 
vrucht hadden gegeten. Welke zege-
ningen kunt u ontvangen door de 
tegenstellingen die door de val van 

Adam en Eva in de wereld ontston-
den? (Zie 2 Nephi 2:23-27; Mozes 
5:10-12.) 

Tip voor thuis 
Leg uit dat zendelingen vaak vragen 
krijgen die in het Boek van Mormon 
duidelijk beantwoord worden. Laat 
gezinsleden de rol van zendelingen 
spelen die onderstaande vragen voor-
gelegd krijgen. Laat die vragen 
beantwoorden met behulp van de 
bijbehorende teksten uit 2 Nephi 2. 

1. Wat bedoel je als je zegt dat Jezus de 
Heiland is? (Zie 2 Nephi 2:5-10.) 

2. Waarom staat God zowel het goede 
als het kwade in de wereld toe? 
(Zie 2 Nephi 2:11-13.) 

3. Ik heb geen behoefte aan veel gebo-
den. Wordt mijn vrijheid niet beknot 
als ik leef naar Jezus' leringen? 
(Zie 2 Nephi 2:26-29.) 

'Ik [weet], in Wie ik mijn vertrouwen heb gesteld' 
2 Nephi 3-5 

• Let tijdens uw studie van 2 Nephi 3 
op leringen over de profeet Joseph 
Smith. Hoe bent u gezegend door de 
inbreng van Joseph Smith? 

• Hoe kreeg Nephi hoop, ondanks het 
gevoel dat hij 'omringd' werd door 
verleidingen en zonde? (zie 2 Nephi 
4:18-25.) Hoe kunt u, door te den-
ken aan de zegeningen die u in het 
verleden ontvangen heeft, moeilijke 
tijden doorstaan? 

Tip voor thuis 
Lees met het gezin een aantal, of alle, 
verzen van 2 Nephi 4:15-35. Leg uit dat 
deze tekst soms 'de psalm van Nephi' 
genoemd wordt. Sommige van Nephi's 
diepste gevoelens komen erin tot uit-
drukking. Bespreek waarom het belang-
rijk is om, net als Nephi, af en toe 'de 
belevenissen [van onze] ziel' op te 
schrijven (2 Nephi 4:15). Moedig de 
gezinsleden aan om regelmatig op te 
schrijven wat er in hen omgaat. Eventu-
eel kunnen ze hun gevoelens ook vast-
leggen in een gedicht of een lofzang. 
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'O, hoe groot is de goedheid van onze God' 
2 Nephi 6-10 

8 
2 Nephi 9 bevat een leerrede van 
Jakob, een van Nephi's jongere broers, 
over de verzoening van Jezus Christus, 
de belangrijkste gebeurtenis in het 
heilsplan. Om de leringen in dit 
hoofdstuk te begrijpen, is het goed om 
te weten wat de termen stoffelijke dood 
en geestelijke dood inhouden. 

• Wat heeft de Heiland gedaan om de 
stoffelijke en de geestelijke dood te 
overwinnen? (Zie 2 Nephi 9:5-7,12, 
21-22; zie ook Lucas 22:44; Mosiah 
3:7; LV 19:16-19.) 

• Wat zijn volgens Jakob enkele din-
gen die wij moeten doen om 'zalig 
[te] kunnen worden in het konink-
rijk van God', of voor altijd in 
Gods aanwezigheid te mogen zijn? 
(Zie 2 Nephi 9:18, 21, 23-24, 39, 41, 
50-52.) 

• Welke houding en welke daden 
verhinderen dat we alle zegeningen 
van de verzoening ontvangen? 
(Zie 2 Nephi 9:27-38.) 

• Jakob profeteerde dat de nakome-
lingen van de Nephieten 'wegens 

hun ongeloof in het vlees [zouden] 
omkomen' en dat de Joden in 
Jeruzalem de Heiland zouden krui-
sigen, en vanwege hun zonden ver-
strooid zouden worden. (2 Nephi 
10:2-6). Wat zal de Heer voor die 
mensen doen als zij in Hem geloven 
en zich van hun zonden bekeren? 
(Zie 2 Nephi 10:2, 7-8, 21-22; zie 
ook 1 Nephi 21:15-16; 2 Nephi 9:1-3, 
53; 30:2.) Waarom heeft dat ook 
betrekking op ieder van ons? 

Overweeg waarom afzonderlijke woor-
den en zinnen in de volgende verzen 
de betekenis van Jakobs toespraak ver-
sterken: 

2 Nephi 9:10 2 Nephi 9:28 
2 Nephi 9:14 2 Nephi 9:39 
2 Nephi 9:18 23 Nephi 9:51 

Tip voor thuis 
Bespreek met uw huisgenoten wat 
de Heiland voor ieder van hen en voor 
het gezin als geheel gedaan heeft. 

Mijn ziel verlustigt zich in de woorden van Jesaja 
2 Nephi 11-25 

Lees, voordat u de leringen van Jesaja 
in 2 Nephi 11-25 gaat bestuderen, eerst 
deze uitspraak van ouderling Boyd K. 
Packer: 

'Het Boek van Mormon is Schriftuur. 
Het is een getuige van Jezus Christus. 
Het is in bijbelse taal geschreven, de 
taal van de profeten. 

'Voor het grootste gedeelte is het in 
gemakkelijk leesbare nieuwtestamen-
tische taal geschreven, met woorden 
als zei de voor zei, met aldus en gij. 

'U zult de slag van de taal al na een 
paar bladzijden te pakken hebben en 
het verhaal is gemakkelijk te begrijpen. 
In feite hebben de meeste tieners 
geen enkele moeite met de verteltrant 
van het Boek van Mormon. 
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'En dan, net als u lekker op weg bent, 
stuit u op een hindernis. De taal ver-
andert in de profetische stijl van het 
Oude Testament. Dat komt omdat 
in het verhaal hoofdstukken zijn over-
genomen van de profetieën van de 
oudtestamentische profeet Jesaja. Zij 
doemen op als een barrière, als een 
wegversperring of een controlepost 
waar de vluchtige lezer, iemand die 
slechts nieuwsgierig is, niet langs 
komt. 

'Ook u kan in de verleiding komen 
daar te stoppen, maar doe het niet. 
Leg het boek niet weg! Worstel u door 
die moeilijk te begrijpen hoofdstukken 

2 Nephi 26-30 bevat krachtige profe-
tieën over de laatste dagen. Nephi 
profeteerde over mensen die door 
Satan misleid zouden worden en van 
de waarheid zouden afdwalen. Maar 
hij voorzag ook de herstelling van het 
evangelie en de zegeningen die aan 
rechtschapen mensen gegeven zouden 
worden. 

• Welke voorbeelden van Satans 
methoden vinden we in 2 Nephi 28? 
Hoe kunt u voorkomen dat die 
methoden u eronder krijgen? (Zie 
bijvoorbeeld 1 Nephi 15:24; 2 Nephi 
28:30; Alma 17:2-3; Moroni 7:15-19; 
LV 21:1-6; 46:7.) 

• Waarom moeten we naast de Bijbel 
ook nog het Boek van Mormon 
bestuderen? (Zie 2 Nephi 29:4-14; 
zie ook 2 Nephi 28:30.) 

Tip voor thuis 
Laat een gezinslid in het midden van 
de kamer gaan staan. Leg uit dat in dit 

van oudtestamentische profetieën 
heen, zelfs als u er maar heel weinig 
van begrijpt. Ga door, al leest u het 
maar oppervlakkig en krijgt u hier en 
daar maar een vage indruk. Ga door, 
al ziet u alleen de woorden maar. (...) 

'Er stond de Heer een doel voor ogen 
toen Hij de profetieën van Jesaja in het 
Boek van Mormon bewaarde, ondanks 
het feit dat zij voor de vluchtige lezer 
een drempel vormen. 

'Wie niet verder gaan dan tot aan de 
hoofdstukken van Jesaja, missen de 
persoonlijke schatten die langs de weg 
liggen.' (Zie De Ster, juli 1986, blz. 56,57.) 

geval de ruimte rechts van die persoon 
alles voorstelt wat je in het leven aan 
goeds kunt doen. Het meest rechtse 
gedeelte stelt de allerbeste dingen voor 
die je kunt doen. De ruimte links van 
de persoon stelt al het slechte voor wat 
je in het leven kunt doen. Het meest 
linkse gedeelte stelt de allerslechtste 
dingen voor die je kunt doen. 

Vertel dat Ouderling Richard G. Scott 
eens een soortgelijke aanschouwe-
lijke les heeft gegeven. Hij merkte 
toen op: Tn het midden is het onder-
scheid tussen goed en verkeerd 
moeilijk te zien. In dat midden oefent 
Satan zijn invloed uit op rechtschapen 
mensen. (...) Daar kun je gemakkelijk 
in verwarring raken. Blijf binnen 
het gebied van het goede dat de Heer 
heeft aangegeven, dan zal je geen 
problemen hebben met verleiding. 
Als je niet zeker weet of iets goed is 
om naar te kijken, te luisteren, om 
over te denken of te doen, vermijd het 
dan. Je zou anders weieens in een 

'Hij nodigt allen uit tot Hem te komen' 
2 Nephi 26-30 
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van Satans valkuilen terecht kunnen 
komen.' ('Do What Is Right', Ensign, 
juni 1997, blz. 53-54.) 

Bespreek hoe deze demonstratie van 
toepassing is op de beslissingen en de 
verleidingen waarmee de gezinsleden 
elke dag te maken krijgen. 

'Standvastig in Christus voorwaarts streven' 
2 Nephi 31-33 

11 
• Nephi begon zijn laatste schrijven 

met te zeggen dat hij zou 'spreken 
betreffende de leer van Christus' 
(2 Nephi 31:2). Hoe zou u, gebaseerd 
op Nephi's leringen in 2 Nephi 31, 
'de leer van Christus' omschrijven? 

Tip voor thuis 
Dek de tafel voor een gezamenlijke 
avondmaaltijd, en vertel dat u het 
eten serveert. Als iedereen aan tafel zit, 
geeft u ze veel kleinere porties dan 

ze gewend zijn. Bespreek dan het vol-
gende: 

• Hoe zou je onze schriftstudie soms 
kunnen vergelijken met het eten 
van een heel klein beetje voedsel? 

• Lees samen 2 Nephi 32:3. Wat zou 
bedoeld worden met 'Verheugt u in 
Christus' woorden'? (2 Nephi 32:3.) 
Wat kunnen we doen om ons te ver-
heugen in onze eigen schriftstudie 
en in die met ons gezin? 

Lees de volgende teksten om meer 
over de profeet Jakob te weten te 
komen: 1 Nephi 18:7; 2 Nephi 2:1-4; 
6:2-4; Jakob 1:1-2, 18-19. 

• De profeet Jakob waarschuwde voor 
liefde, voor rijkdom, hoogmoed, 
onkuisheid en rassendiscriminatie 
(Jakob 2:12-16, 22-23; 3:5, 9). Toen 
Jakob zijn volk tot bekering had 
geroepen, beëindigde hij zijn leer-
rede door te getuigen van de hoop 
op vergeving door de verzoening. 
Hoe verkrijgen wij de hoop in 
Christus waar Jakob over sprak? 
(Zie Jakob 4:4-12.) 

Jakob berispte de Nephitische mannen 
omdat ze hun vrouwen en kinderen 
niet goed behandelden (zie Jakob 2:9, 
31-32, 35). Leiders van de kerk van de 
laatste dagen hebben ook krachtig 

gewaarschuwd tegen elke vorm van 
mishandeling. Het Eerste Presidium en 
de Twaalf hebben gewaarschuwd dat 
'degenen die het verbond van huwe-
lijkstrouw schenden, hun partner of 
kinderen [mishandelen], of hun taken 
niet vervullen (...) op een dag aan 
God rekenschap moeten afleggen.' 
('Het gezin: een proclamatie aan de 
wereld', De Ster, januari 1996, blz. 93.) 

Tip voor thuis 
Laat de gezinsleden Jakob 2:35 lezen. 
Stel dan de volgende vragen: 

• Noem eens een aantal dingen die 
we kunnen zeggen of doen waardoor 
we anderen zouden kwetsen. Wat 
kunnen we doen om te zorgen dat 
er thuis meer eenheid en liefde 
heerst? 
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De gelijkenis van de olijfbomen 
Jakob 5-7 

13 
Jakob 5 bevat een gelijkenis van Zenos, 
een Hebreeuwse profeet die in het 
Boek van Mormon diverse keren 
genoemd wordt. Een gelijkenis is een 
letterkundig werk waarin een zaak of 
een gebeurtenis gebruikt wordt om iets 
anders voor te stellen. Het volgende 
overzicht geeft u meer inzicht in de 
gelijkenis: 

Symbool 
Wijngaard 

De meester van 
de wijngaard 

Tamme olijfboom 

Wilde olijfboom 

• Hoe beschreef Enos zijn gebed? (Zie 
Enos 1:2.) Wat leert u over bekering 
uit zijn streven naar vergeving? Wat 
leert u eruit over gebed? 

• Hoe kunnen wij onze 'gehele ziel als 
een offerande' aan de Heiland geven? 
(Omni 1:26.) 

• Wat was volgens Mormon het doel 
van het hele heilige verslag dat 
hij samenvatte? (Zie Woorden van 
Mormon 1:2, 8; zie ook het titelblad 
van het Boek van Mormon.) Waarom 
is het belangrijk dat we dat bij het 
lezen van het Boek van Mormon in 
gedachten houden? 

Symbool 

Takken 

Knechten 

Vruchten 

Tip voor thuis 
Leg uit dat de knechten in Jakob 
5:61-72 heiligen der laatste dagen zijn 
die het evangelie verkondigen (LV 
133:8). Bespreek hoe de gezinsleden 
zich kunnen voorbereiden om anderen 
over het evangelie te vertellen, zowel 
als voltijdzendeling als tijdens hun 
dagelijkse bezigheden. Stel een doel 
waardoor de gezinsleden beter op zen-
dingswerk voorbereid worden. 

Tip voor thuis 
Leg uit dat de schrijvers van de boeken 
Enos, Jarom, en Omni de opdracht 
kregen de verslagen van hun volk te 
bewaren en bij te houden. Ook heili-
gen der laatste dagen hebben de raad 
gekregen hun persoonlijke en hun 
familiegeschiedenis vast te leggen. Als 
u het dagboek van een voorouder 
heeft, kunt u met het gezin een aantal 
aantekeningen lezen. Bespreek het 
belang van het bijhouden van dag-
boeken en familiegeschiedenis. 

'Met een wijs oogmerk' 
Enos, Jarom, Omni, Woorden van Mormon 

9 

Betekenis 
De wereld 

Jezus Christus 

Het huis van Israël, 
het verbondsvolk 
van de Heer 

Niet-Joden (men-
sen die niet in 
het huis van Israël 
geboren zijn) 

Betekenis 
Groepen mensen 

Profeten en anderen 
die geroepen zijn 

Het leven of de 
werken van mensen 
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'Voor eeuwig bij uw hemelse Vader in de schuld' 
Mosiah 1-3 

• Wat was tijdens koning Benjamins 
regering het verschil tussen de 
Nephieten, die de Schriften bestu-
deerden, en de Lamanieten, die dat 
niet deden? (Zie Mosiah 1:5.) In welk 
opzicht is dat verschil ook in de hui-
dige samenleving te zien? 

• Lees Mosiah 2:20-21, 34. Wat bete-
kent het om 'onnutte dienstknech-
ten' te zijn die 'voor eeuwig bij 
[hun] hemelse Vader in de schuld 
[staan]'? Waarom zijn wij ook nog 
onnutte dienstknechten voor God 
als we Hem met onze hele ziel eren 
en dienen? (Zie Mosiah 2:22-25; zie 
ook de illustratie op deze bladzijde.) 
Wat zegt dat over de liefde van onze 
hemelse Vader voor u? 

• Wat komt u uit Mosiah 2-3 over de 
verzoening van Jezus Christus te 
weten? 

Tip voor thuis 
Teken een weegschaal op een vel 
papier, naar bovenstaand voorbeeld. 

• Waarom zou koning Benjamin de 
nadruk leggen op de 'nietswaardig-
heid' en de onwaardigheid van 
zijn volk? (Zie Mosiah 4:5-8,11-12.) 
Waarom is het belangrijk dat we 
onze afhankelijkheid van de Heer 
erkennen? 

• Welke plichten hebben ouders vol-
gens koning Benjamin ten opzichte 

Vraag de gezinsleden waarom de weeg-
schaal niet in evenwicht is. Laat ze 
dan Mosiah 2:20-25 voorlezen. Laat ze 
tijdens het voorlezen letten op offer-
gaven die we aan de Heer kunnen 
geven en op zegeningen die Hij ons 
geeft. Schrijf onze offergaven op de 
kant van de weegschaal met Onze offer-
gaven. Zet Gods zegeningen op de kant 
van de weegschaal met Gods zegenin-
gen. Zorg dat de gezinsleden inzien dat 
we altijd bij Hem in de schuld zullen 
staan. Vertel hoe dankbaar u bent voor 
Gods zegeningen. 

16 

van hun kinderen? (Zie Mosiah 
4:14-15.) 

• Koning Benjamin droeg zijn volk 
op om voor de behoeftigen te zorgen 
(Mosiah 4:16-17, 22). Waarom heb-
ben wij 'grote reden om [ons] te 
bekeren' als we weigeren de behoef-
tigen te helpen? (Zie Mosiah 
4:18-23.) In welk opzicht zijn wij 

'Gij [zult] (...) de kinderen van Christus 
worden genoemd' 
Mosiah 4-6 

10 

15 
Gods 

zegeningen 

Onze 
offergaven 



allemaal bedelaars? (Zie Mosiah 
4:19-20.) 

• Welke raad gaf koning Benjamin aan 
de armen die niet van hun middelen 
konden geven? (Zie Mosiah 4:24-25.) 
Hoe kunt u, ongeacht uw financiële 
situatie, een edelmoedige instelling 
ontwikkelen? 

• Koning Benjamin vertelde zijn volk 
dat zij, om zonde te vermijden en 
toegewijd te blijven aan God, moes-
ten letten op hun gedachten, woor-
den en daden (Mosiah 4:29-30). 
Wat hebben gedachten, woorden en 
daden met elkaar te maken? 

• Welk effect had de Geest van de 
Heer toen Benjamin het volk toe-
sprak? (Zie Mosiah 5:2-5.) Welk 
effect zou het op ons leven hebben 

Let bij uw studie van Mosiah 7-11 
op tekstgedeelten waaruit blijkt 
hoe belangrijk het is de leiding te 
volgen van degenen die de Heer 
geroepen heeft als profeet, ziener en 
openbaarder. 

• Hoe beschreef Ammon de rol van 
een ziener? (Zie Mosiah 8:16-18.) 
Hoe vervulde Abinadi de rol van zie-
ner? (Let op specifieke voorbeelden 
in Mosiah 11.) 

Soms krijgen we meer inzicht in de 
Schriften door twee mensen te verge-
lijken die in dezelfde situatie verkeren. 
Gebruik het volgende overzicht en 
vergelijk koning Noach met koning 
Benjamin. 

en op onze contacten met anderen 
als we 'geen lust meer hebben om 
het kwade te doen'? 

• Wat betekent het om een kind van 
Christus te worden? (Zie Mosiah 5:2, 
5-7.) Wat betekent het om 'de naam 
van Christus op [ons te] nemen'? (Zie 
Mosiah 5:8-11.) Wat kunt u dagelijks 
doen om te zorgen dat de naam 
van Christus in uw hart geschreven 
blijft? (Zie Mosiah 5:11-15.) 

Tip voor thuis 
Lees Mosiah 4:16-27 gezamenlijk. 
Bespreek wat u samen kunt doen 
om mensen in nood te helpen. U kunt 
eventueel plannen maken voor een 
dienstbetoonproject. U kunt ook 
spreken over vastengaven en hoe die 
gebruikt worden. 

17 

Koning Noach 

Mosiah 11:2 

Mosiah 11:3-4, 6 

Mosiah 11:5, 7 

Tip voor thuis 
Leg uit dat de leden van het Eerste 
Presidium en het Quorum der Twaalf 
Apostelen profeten, zieners en open-
baarders zijn. Bespreek hoe heden-
daagse profeten, zieners en openbaar-
ders 'grote weldoener[s]' voor ons zijn 
(Mosiah 8:16-18). Bespreek daarna 
een recente conferentietoespraak van 
de president van de kerk. 

'Een ziener (...) wordt (...) een grote weldoener 
voor zijn medemensen' 
Mosiah 7-11 

11 

Koning 
Benjamin 

Mosiah 2:13 

Mosiah 2:12,14 

Woorden van 
Mormon 1:17-18 



'God Zelf (...) zal (...) zijn volk verlossen' 
Mosiah 12-17 

18 
Let bij uw studie van Mosiah 12-17 op 
Abinadi's voornaamste boodschap aan 
koning Noach en zijn priesters. Vraag 
uzelf af waarom Abinadi bereid was te 
sterven om die boodschap te brengen. 

• Na een mislukte poging van de 
priesters om Abinadi 'in de war te 
brengen', stelde een van de priesters 
hem een vraag over een schrifttekst 
(Mosiah 12:19-24; zie ook Jesaja 
52:7-10). Waarom konden de pries-
ters die tekst niet begrijpen? (Zie 
Mosiah 12:25-27.) Wat betekent het 
ons hart erop toe te leggen om te 
begrijpen? 

• Wanneer kunnen we zeggen dat de 
geboden 'in [ons] hart zijn geschre-
ven'? Welke invloed hebben de 
geboden, als die in ons hart geschre-
ven zijn, op ons streven ernaar te 
leven? 

• Wat komt u over de Heiland 
te weten door de profetie die in 
Mosiah 14 geciteerd wordt? 

In Mosiah 18 staat een uitleg van het 
doopverbond. Lees, voordat u dat 
hoofdstuk bestudeert, eerst de volgen-
de uitspraak van president Joseph 
Fielding Smith: 

'Een verbond is een contract en een 
overeenkomst tussen ten minste twee 
partijen. Waar het evangelieverbonden 
betreft, zijn die partijen de Heer 
in de hemel en mensen op aarde. De 
mensen zeggen toe de geboden te 

• Waartoe spoorde Abinadi aan het 
einde van zijn toespraak Noach 
en zijn priesters aan? (Zie Mosiah 
16:13-15.) Hoe kunt u dat advies 
toepassen? 

• Wij zullen waarschijnlijk niet voor 
ons geloof hoeven sterven, maar 
hoe kunnen wij Abinadi's voorbeeld 
volgen? 

Tip voor thuis 
Maak gezamenlijk een lijst van 
mensen die, net als Abinadi, ondanks 
het grote gevaar waarin ze verkeerden 
de boodschap van de verzoening van 
Jezus Christus hebben doorgegeven. 
(Zie bijvoorbeeld Handelingen 4:1-12; 
1 Nephi 1:18-20; Mosiah 18:1-2; 
Helaman 13:1-7.) Als u familieleden 
kent die onder moeilijke omstandig-
heden zendingswerk hebben gedaan, 
kunt u over hun ervaringen spreken. 
Moedig de gezinsleden aan om 
die gebeurtenissen in hun dagboek 
te schrijven. 

onderhouden, en de Heer belooft 
hen in overeenstemming daarmee te 
belonen.' (Conference Report, oktober 
1970, blz. 90.) 

• Waartoe verbinden we ons bij onze 
doop? (Zie Mosiah 18:8-13; Moroni 
6:2-3; LV 20:37.) Wat belooft de 
Heer als wij ons laten dopen en ons 
aan ons doopverbond houden? 
(Zie Mosiah 18:10, 12-13; zie ook 
2 Nephi 31:17.) 

'Niemand kon hen bevrijden dan de Here' 
Mosiah 18-24 
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• Waarom zegende de Heer het volk 
van Alma tijdens hun slavernij 
sneller en overvloediger dan het 
volk van Limhi? (Vergelijk Mosiah 
21:5-15 met Mosiah 23:26-27; 
24:10-16.) In welk opzicht geldt dat 
ook voor ons? 

• Waarom zijn onze lasten gemakke-
lijker te dragen als wij ons 'met 
blijdschap en geduld aan de ganse 
wil des Heren [onderwerpen]'? 
(Mosiah 24:15.) Hoe heeft de Heer u 
kracht gegeven om '[uw] lasten met 
gemak [te] dragen'? 

• Wat kunnen wij van het volk van 
Limhi en Alma leren omtrent bevrij-
ding uit de slavernij van zonde? 
(Zie Mosiah 7:33; 21:14; 23:23; 
29:18-20; zie ook LV 84:49- 51.) 

Tip voor thuis 
Bespreek de vragen op de vorige 
bladzijde over het doopverbond. Vraag 
gezinsleden die zich hebben laten 
dopen naar herinneringen aan hun 
doop. 

'Mijn ziel wordt niet langer gepijnigd' 
Mosiah 25-28; Alma 36 

Mosiah 25-28 en Alma 36 bevatten 
verslagen van de wonderbaarlijke 
bekering van Alma en de zoons van 
Mosiah. Neem tijdens uw studie 
van die hoofdstukken de tijd om over 
uw eigen bekering na te denken. 

• Waarom is het belangrijk 'elkander 
[te] (...) vergeven'? (Mosiah 26:31.) 
Hoe bent u gezegend door iemand 
te vergeven of doordat iemand u 
vergaf? 

• Waarom stuurde de Heer een engel 
naar de jonge Alma en zijn met-
gezellen? (Zie Mosiah 27:14.) Hoe 
kan gebed ons tot steun zijn als een 
dierbare van het evangelie afdwaalt? 

Vergelijk aan de hand van woorden en 
zinnen uit Mosiah 27 en Alma 36 hoe 
Alma zich voelde vóór- en nadat hij 
vergeving had ontvangen. (Zie bijvoor-
beeld Mosiah 27:29. Voordat Alma 
vergeving had ontvangen, '[werd zijn] 

ziel door eeuwige foltering gekweld'. 
Nadat hij vergeving had ontvangen, 
'[werd zijn ziel] niet langer gepijnigd'.) 

Tip voor thuis 
Stel de gezinsleden de volgende vraag: 

• Wat zijn de belangrijkste overwegin-
gen als je je op een zending voor-
bereidt? (Laat ze inzien dat het 
belangrijker is waarom en hoe we 
dienen, dan waar we dienen.) 

Laat Mosiah 28 opzoeken. Leg uit 
dat dit hoofdstuk een verslag bevat 
over de zoons van Mosiah die bij de 
Lamanieten op zending wilden gaan. 

• Waarom wilden de zoons van 
Mosiah het evangelie aan de 
Lamanieten verkondigen? (Zie 
Mosiah 28:2-3.) Hoe kunnen wij 
ons meer toewijden aan de 
verkondiging van het evangelie? 
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'Alma (...) gaf rechtvaardige rechtspraak' 
Mosiah 29; Alma 1-4 

21 
Toen alle zoons van koning Mosiah 
weigerden hem als koning op te 
volgen, liet Mosiah een geschreven 
proclamatie rondgaan onder het volk 
waarin hij een bestuursvorm aanbeval 
die na zijn dood de regering door 
koningen kon vervangen. Overweeg 
bij uw studie van Mosiah 29 wat we 
uit koning Mosiah's woorden leren 
over leiders die 'vrede onder dit volk' 
zullen brengen (Mosiah 29:10). 

• In het eerste jaar van de regering 
door rechters werd er een man, 
Nehor, voor Alma gebracht (Alma 
1:1-2,15). Wat had Nehor het volk 
geleerd? (Zie Alma 1:3-4.) Wat was 
daarvan het gevolg? (Zie Alma 
1:5-6.) Waarom zouden Nehors 
leringen zoveel mensen hebben aan-
gesproken? Welke van die leringen 
heeft u in deze tijd gehoord? 

In Alma 5 staan meer dan veertig 
vragen. Let op die vragen en bedenk 
wat uw antwoord zou zijn. 

• Alma sprak tijdens zijn toespraak 
tot het volk in Zarahemla steeds 
over een 'grote verandering' van 
hart en over 'uit God geboren' 
worden (Alma 5:14). Wij gebruiken 
daarvoor vaak het woord bekering. 
Wat houdt bekering in? (Zie Mosiah 
5:2; 27:24- 26.) 

• Hoe reageerde Alma op de toene-
mende hoogmoed en ongerechtig-
heid van het volk? (Zie Alma 
4:15-19.) Hoe kan verkondiging van 
het woord van God de mensen 
'[opwekken] hun plichten te geden-
ken'? Hoe kan verkondiging 
van het woord van God hoogmoed, 
bedrog en twisten 'uitroeien'? 

Tip voor thuis 
Lees gezamenlijk Alma 4:15-20. 
Stel dan de volgende vragen: 

• Waarom zou Alma het volk niet 
anders kunnen helpen 'dan alleen 
door met een zuivere getuigenis 
tegen hen op te komen'? Welke 
moeilijkheden in de huidige wereld 
zouden opgelost kunnen worden 
door de verkondiging en naleving 
van het evangelie? 

Tip voor thuis 
Lees gezamenlijk Alma 5:14, 19. Leg uit 
dat het woord gelaat betrekking heeft 
op iemands gedrag of op de manier 
waarop iemands gezicht zijn of haar 
karakter weerspiegelt. 

• Wat zou het betekenen om het 
'beeld [van God] in [ons] gelaat' te 
hebben? Wat heeft u bij andere 
mensen gezien waardoor duidelijk 
was dat zij 'zijn beeld in [hun] 
gelaat' hadden ontvangen? 

'Hebt gij zijn beeld in uw gelaat ontvangen?' 
Alma 5-7 
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• Toen Alma de orde van de kerk 
onder het volk in Gideon en Melek 
gevestigd had, ging hij prediken 
in het land Ammonihah. Met welk 
probleem kreeg hij daar te maken? 
(Zie Alma 8:8-9.) 

• Welke woorden in Alma 8:10 
beschrijven Alma's inspanningen in 
Ammonihah? Hoe reageerden de 
mensen in Ammonihah op Alma's 
prediking? (Zie Alma 8:11-13.) 

Let er bij uw studie van Alma 8:18-32 
en Alma 10-11 op hoe Amulek ver-
anderde toen hij de boodschap van 
de engel gehoorzaamde en Alma's 
metgezel werd. 

• Welke invloed heeft de toestand 
van ons innerlijk op ons begrip van 
Gods woord? (Zie Alma 12:9-11.) 
Hoe kunnen we een hart ontwikke-
len dat het woord van God herkent, 
begrijpt, en aanvaardt? (Zie 1 Nephi 
2:16; 15:11.) 

Tip voor thuis 
Leg uit dat, toen Alma alleen naar de 
stad Ammonihah ging, het volk zei: 

Nadat Alma Zeezrom en anderen in 
Ammonihah verteld had over het ver-
lossingsplan, getuigde hij van het 
priesterschap en de leer van de voor-
sterfelijke ordening. Lees de volgende 
citaten tijdens uw studie van Alma 
13:1-7: 

'Wie is die God, Die niet meer gezag 
[dan één man] zendt onder dit volk?' 
(Alma 9:6.) Later was het volk verbaasd 
toen Amulek tot hen predikte, omdat 
'zij zagen, dat er meer dan één getuige 
was' (Alma 10:12). Lees met de gezins-
leden de teksten van het volgende 
overzicht. Merk op hoe Alma en 
Amulek elkaar bleven steunen door 
dezelfde leringen te verkondigen: 

Leerstelling 

De verzoening 

Bekering 

Het oordeel 

De op-
standing 

• Wat zijn de voordelen van meer 
dan één getuige bij de verkondiging 
van het evangelie? Hoe kunnen 
we elkaar steunen in dat werk? 

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: 
'Een ieder die geroepen is om het 
evangelie aan de inwoners der wereld 
te verkondigen, was reeds voor dat 
doel in de grote raadsvergadering 
aangesteld vóór deze wereld bestond.' 
(.Leringen van de profeet Joseph Smith, 

'Geef ons sterkte volgens ons geloof in Christus' 
Alma 13-16 
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Amuleks 
getuigenis 

Alma 11:40 

Alma 11:40 

Alma 11:41 

Alma 
11:41-42 

ALma's 
getuigenis 

Alma 
12 :33-34 

Alma 12:24 

Alma 12:14 

Alma 
12 :24-25 

'Meer dan één getuige' 
Alma 8-12 
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samengesteld door Joseph Fielding 
Smith, blz. 333.) 

President Spencer W. Kimball heeft 
gezegd: 'Voordat we hier kwamen, 
hebben getrouwe vrouwen bepaalde 
opdrachten gekregen, en zijn getrouwe 
mannen geordend tot bepaalde pries-
ter schapstaken. Hoewel we ons de 
bijzonderheden niet herinneren, 
verandert dat niets aan de heerlijke 
werkelijkheid van de zaken waarmee 
we eens hebben ingestemd. U bent 
verantwoordelijk voor de zaken die 
lang geleden van u verwacht werden, 
evengoed als degenen die wij steunen 
als profeten en apostelen!' ('The Role 
of Righteous Women', Ensign, novem-
ber 1979, blz. 102.) 

• Hoe werden Alma en Amulek uit-
eindelijk bevrijd nadat ze vele dagen 

• Waardoor waren Ammon en zijn 
broers succesvol in hun pogingen 
om de Lamanieten kennis van de 
waarheid bij te brengen? 

• Welke leringen behandelden 
Ammon en Aaron met koning 
Lamoni en zijn vader? (Zie Alma 
18:34-39; Alma 22:7-14.) 

• Tot welke offers was de koning 
bereid om God te leren kennen? 
(Zie Alma 22:15, 17-18.) Wat 
kunt u van zijn voorbeeld leren? 

Let bij uw studie van Alma 17-22 op 
verhalen van mensen die zegeningen 
ontvingen nadat ze beproevingen 
hadden doorstaan. Overweeg welke 

in de gevangenis onder vervolging 
hadden geleden? (Zie Alma 14:26:29; 
Ether 12:12-13.) Noem eens een 
aantal zaken waarvan wij bevrijd 
moeten worden. Waarom moet ons 
geloof op Christus gericht zijn 
om ons tot verlossing te leiden? 
(Zie Mosiah 3:17; Moroni 7:33.) 

• Wat wordt ons uit Alma 15:3-5 
duidelijk over Zeezroms vertrouwen 
in Alma en Amulek? Op wie moest 
Zeezrom vertrouwen om genezing te 
vinden? (Zie Alma 15:6- 10.) Wat 
leert u van wat Zeezrom deed nadat 
hij genezen was? (Zie Alma 15:11-12.) 

Tip voor thuis 
Nadat u Alma 13-16 helemaal of 
gedeeltelijk besproken heeft, vraagt u 
elk gezinslid wat hij of zij uit die tekst 
geleerd heeft. 

zegeningen u heeft ontvangen nadat 
u beproevingen getrouw had door-
staan. 

Tip voor thuis 
Laat een paar verschillende werktuigen 
of gereedschappen zien. Laat gezins-
leden uitleggen hoe die werktuigen of 
gereedschappen gebruikt worden. 
Lees dan Alma 17:1-9 voor en wijs erop 
dat wij, net als de zoons van Mosiah, 
'middelen in de handen van God' 
kunnen zijn als wij anderen over het 
evangelie vertellen. Vertel met nadruk 
dat de Heer ons zal helpen als wij 
ernaar streven een middel in zijn 
handen te zijn. 

'Zij leerden (...) met gezag van God' 
Alma 17-22 
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In Alma 23-27 worden de Anti-Nephi-
Lehieten besproken, een groep mensen 
die zich zo oprecht bekeerd hadden 
dat zij 'immer getrouw' bleven (Alma 
23:6). Let tijdens uw studie van dit 
verslag op bewijzen van de oprecht-
heid van de bekering van de Anti-
Nephi-Lehieten. 

• De Anti-Nephi-Lehieten 'werden 
[tot de Heer] bekeerd' (Alma 23:6). 
Waarom is het belangrijk datjezus 
Christus bij onze bekering centraal 
staat? 

• De bekeerde Lamanieten wilden zich 
onderscheiden van hun broeders 
die goddeloos bleven (Alma 23:16-18; 
27:27-30). Hoe onderscheiden wij 
ons na onze bekering van de wereld? 

• Waarvoor waren de Anti-Nephi-
Lehieten dankbaar, ondanks hun 
beproevingen? (Zie Alma 24:7-10.) 
Hoe kunnen wij door dankbaar-
heid jegens God, onze beproevingen 
het hoofd bieden? 

• De Anti-Nephi-Lehieten 'namen (...) 
hun zwaarden en (...) begroeven 
ze diep in de aarde' (Alma 24:15-17). 
Waarom was het van belang dat 
zij hun wapens begroeven en niet 
gewoon beloofden ze niet te gebrui-
ken? Wat kunnen wij doen om onze 
'wapenen van (...) opstand' neer te 
leggen? 

Let bij uw studie van Alma 26-27 op 
voorbeelden van zegeningen die 
zendelingen voor hun werk ontvangen. 

Tip voor thuis 
Vertel het verhaal van de bekering 
van de Anti-Nephi-Lehieten. Kijk of u 
een aantal vragen uit dit gedeelte 
kunt gebruiken om een gesprek op 
gang te brengen. Laat gezinsleden 
dan een aantal of elk van de volgende 
teksten over bekering voorlezen: 

Lucas 22:32 Alma 5:7-14 
Mosiah 5:2 3 Nephi 6:14 
Mosiah 5:7 3 Nephi 9:13-14 

Houd bij uw studie van Alma 30-31 de 
volgende uitspraak van president Ezra 
Taft Benson in gedachten: 

'Het Boek van Mormon ontmaskert 
vijanden van Christus. (...) De afvalli-
gen in het Boek van Mormon zijn 
hetzelfde als die in onze tijd. God, met 
zijn oneindige voorkennis, heeft het 

Boek van Mormon die vorm gegeven 
opdat wij verkeerde opvattingen op 
het gebied van opvoeding, politiek, 
godsdienst en filosofie in onze tijd 
kunnen onderkennen en weten hoe 
we ertegen moeten vechten.' ('The 
Book of Mormon Is the Word of God', 
Ensign, januari 1988, blz. 3.) 
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• Welke aanwijzingen voerde Alma 
aan als bewijs dat God leeft toen 
Korihor vroeg om een teken dat God 
bestaat? (Zie Alma 30:44.) Hoe 
hebben die bewijzen uw geloof 
versterkt? 

Vergelijk bij uw studie van Alma 31 het 
gebed van Zoram met dat van Alma, 
U kunt de verschillen die u vindt even-
tueel opschrijven. 

Tip voor thuis 
Leg uit dat opvattingen als die van 
Korihor soms door mensen in onze 

• Alma vergeleek het woord van God 
met een zaadkorrel (Alma 32:28). 
Wat kunt u doen om voor het 
woord van God een plaats in te 
ruimen in uw hart? (Alma 32:28.) 

• Lees Alma 32:28-35. Wat zou het 
betekenen om te voelen hoe het 
woord 'in uw boezem [begint] te 
zwellen'? Hoe wordt onze ziel door 
de Schriften verruimd en ons ver-
stand verlicht? (Zie Alma 37:8-9.) 
In welk opzicht is het woord 
van God heerlijk voor u geweest? 

• Nadat de mensen naar Alma's 
betoog hadden geluisterd, wilden 
ze weten 'op welke wijze zij zouden 
beginnen hun geloof te oefenen' 
(Alma 33:1). Alma gaf antwoord 
door leringen over Jezus Christus te 
citeren van de profeten Zenos, 

tijd te berde worden gebracht. 
Bespreek daarna de volgende vragen: 

• Wat kunnen we doen om de invloed 
van mensen te weerstaan die ons 
geloof teniet willen doen? 
(Geantwoord kan worden dat we 
de Schriften kunnen bestuderen; 
bidden; twist vermijden; en praten 
met je ouders, de bisschop, of 
andere betrouwbare vrienden.) 

Zenock, en Mozes. Wat stond in die 
leringen centraal? (Zie Alma 33:3-2.) 

Lees na het bestuderen van Alma 
33:19-2 ook Numeri 21:4-9, Johannes 
3:1-16,1 Nephi 17:41, Alma 37:46 en 
Helaman 8:13-15. Let erop hoe de 
combinatie van deze teksten u meer 
inzicht geeft dan een van die teksten 
los van de andere. 

Tip voor thuis 
Om te zorgen dat Alma's boodschap 
over het voeden van het woord van 
God in ons hart voor de gezinsleden 
concreter wordt, geeft u ieder gezinslid 
een zaadje en een bakje met aarde. 
Laat iedereen het zaadje in de aarde 
stoppen en het voeden met water 
en zonlicht. Kijk in de komende 
weken hoe het zaad zich ontwikkelt. 

'Het woord tot zaligheid [is] in Christus' 
Alma 32-35 
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'Geef gehoor aan mijn woorden' 
Alma 36-39 

29 
• In Alma 36-39 staat hoe Alma zijn 

getuigenis geeft aan zijn zoons 
Helaman, Shiblon en Corianton. 
Waarom is het belangrijk dat kinde-
ren hun ouders hun getuigenis 
horen geven? Hoe heeft het getuige-
nis van uw ouders uw leven beïn-
vloed? 

Bespreek de volgende teksten, waaruit 
blijkt hoe belangrijk de raad is die 
ouders hun kinderen geven: 

Alma 36-39 
2 Nephi 1-3 
Enos 1:1-3 
Mosiah 1:1-8 
Alma 56:47-48 

Alma 57:21, 26-27 
Helaman 5:5-14 
LV 68:25-28 
LV 93:39-50 

• Welke invloed heeft het op uw leven 
gehad toen u probeerde de raad in 
Alma 37:36-37 op te volgen? 

• Welke invloed had Coriantons 
zondigheid op anderen? (Zie Alma 
39:11, 13.) Waarom is het belangrijk 
dat leden van de kerk het goede 

voorbeeld geven? Hoe zouden uw 
daden de mening van anderen over 
de kerk kunnen beïnvloeden? 

Tip voor thuis 
Laat een gezinslid Alma 37:6-7 voor-
lezen. Laat dan een spijker, een 
bout of een ander klein voorwerp zien 
dat dingen bij elkaar houdt. 

• In welk opzicht is dit klein en een-
voudig? Hoe kan het gebruikt 
worden om grote dingen tot stand 
te brengen? Wat zou er kunnen 
gebeuren als we dit voorwerp niet 
hadden? 

• Kun je een paar 'kleine en een-
voudige dingen' noemen die ons 
gezin bij elkaar houden? Noem eens 
een paar 'kleine en eenvoudige 
dingen' die wij als gezin kunnen 
doen om te laten zien dat we van 
onze hemelse Vader, van Jezus 
Christus en van elkaar houden. 

'Het grote plan van gelukzaligheid' 
Alma 40-42 

30 
• Wat gebeurt er tussen de dood en 

de opstanding met onze geest? (Zie 
Alma 40:11- 15, 21; zie ook LV 138.) 

• Wat zou er met ons gebeuren als we 
alleen aan de gerechtigheid onder-
worpen waren? (Zie Alma 42:14.) 
Wat is er nodig om aan de eisen van 
de gerechtigheid te voldoen zodat 
we bij onze hemelse Vader kunnen 

terugkeren? (Zie Alma 42:15.) 
Waarom is door de verzoening van 
Jezus Christus 'aan de eisen der 
gerechtigheid voldaan'? (Zie Mosiah 
15:7-9.) Wat moeten wij doen om 
de volheid van Gods barmhartigheid 
te kunnen ontvangen? (Zie Alma 
42:13, 23, 27, 29-30; zie ook Alma 
41:14; LV 19:15-18.) 
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Tip voor thuis 
Om de gezinsleden meer inzicht te 
geven in Alma 42, kunt u de gelijkenis 
van ouderling Boyd K. Packer over 
de Middelaar voorlezen. U vindt die in 
hoofdstuk 12 van het boek Evangelie-

beginselen (31110120). U kunt de tekst 
van de verteller, de schuldenaar, de 
schuldeiser en de vriend van de schul-
denaar door verschillende gezinsleden 
laten voorlezen. 

'Standvastig (...) in het geloof van Christus' 
Alma 43-52 

31 
In Alma 43-52 staan verscheidene 
oorlogsverslagen. Daaruit kunnen wij 
leren hoe we met aardse conflicten 
kunnen omgaan en hoe we onszelf en 
onze gezinsleden kunnen beschermen 
in ons gevecht tegen Satan. 

• Denk na over de volgende beginse-
len die in oorlogstijd bepalend 
waren voor de houding en de daden 
van de rechtschapen Nephieten. 
Waarom zou kennis en de toepas-
sing van die beginselen in onze tijd 
meer vrede in de wereld kunnen 
brengen? Hoe kunt u die beginselen 
toepassen tijdens een conflict in uw 
eigen leven? 

a. Vecht alleen op grond van 
gerechtvaardigde redenen, 
bijvoorbeeld zelfbescherming 
(Alma 43:8-10, 29-30, 45-47; 
48:14). 

b. Koester geen haat ten opzichte 
van uw vijanden; streef net zo 

goed hun belangen na als de uwe 
(Alma 43:53-54; 44:2, 6). 

c. Leid een rechtschapen leven en 
vertrouw op God (Alma 44:3-4; 
48:15, 19-20). 

d. Volg rechtschapen en wijze leiders 
(Alma 43:16-19; 48:11-13, 17-19; 
zie ook LV 98:10). 

Tip voor thuis 
Lees het verhaal over opperbevelheb-
ber Moroni die de banier der vrijheid 
hief (Alma 46:12-20). Maak dan met 
het hele gezin uw eigen banier der vrij-
heid. Laat de gezinsleden een aantal 
belangrijke beginselen opschrijven 
waardoor ze eraan herinnerd en ertoe 
geïnspireerd worden de naam van 
Christus op zich te nemen. Schrijf die 
beginselen dan op een groot vel papier. 
Moedig de gezinsleden aan om te 
leven naar de beginselen die op uw 
banier der vrijheid geschreven zijn. 

'Zij gehoorzaamden (...) ieder bevel nauwkeurig' 
Alma 53-63 

Let bij uw studie van Alma 53 en 
56-58 op beginselen die door de 2.060 
jonge strijders gevolgd werden en op 
de eigenschappen die zij in hun jeugd 
ontwikkelden. Let in het bijzonder op 

de manier waarop de jonge strijders 
door die beginselen en eigenschappen 
kracht kregen van de Heer. Stel 
vast hoe u die beginselen zelf kunt 
toepassen. 
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• Van wie hadden de jonge Ammoni-
tische strijders zoveel geloof en 
moed geleerd? (Zie Alma 56:47-48; 
zie ook Alma 53:21; 57:21.) Waarom 
is het belangrijk dat kinderen de 
kracht en de zekerheid van het 
getuigenis van hun ouders kennen? 

Bestudeer de volgende teksten over het 
moederschap: 

Alma 56:47-48 1 Samuël 1:27-28 
Genesis 24:60 Spreuken 1:8 
Exodus 20:12 Mozes 4:26 

• De jonge Ammonieten vroegen de 
profeet Helaman als hun leider 
(Alma 53:19; 56:1, 5). Hoe reageerden 
ze op de bevelen die ze kregen? 
(Zie Alma 57:21.) Noem eens een 
aantal concrete zaken die we in deze 

Helaman 1-4 beschrijft perioden 
van vrede en perioden van strijd tussen 
de Nephieten en de Lamanieten. In 
Helaman 5 staat een verhaal over 
wonderbaarlijk zendingswerk onder 
de Lamanieten en de Nephieten die 
afgeweken waren. Let bij uw studie 
van die verhalen op overeenkomsten 
met onze tijd. 

• Hoe reageerden de nederige volgelin-
gen van Christus op de vervolging? 
(Zie Helaman 3:33-35.) Hoe kan 
hun voorbeeld u tot steun zijn? 

• Lees Helaman 5:12. Wat houdt 
bouwen op de rots van Christus in? 
(Zie ook 3 Nephi 14:24-27.) 

tijd moeten doen om de profeet 
'nauwkeurig' te volgen. 

Tip voor thuis 
Vertel het verhaal van Helamans 2.060 
jonge strijders (Alma 53; 56-58). Laat 
dan een aantal of elk van de onder-
staande teksten voorlezen. Bespreek 
hoe de gezinsleden de beginselen die 
in die teksten behandeld worden, 
kunnen toepassen. 

Alma 53:20-21 Alma 57:25-27 
Alma 56:45-48 Alma 58:6-11 
Alma 57:21 Alma 58:39-40 

Als onderdeel van die bespreking kunt 
u samen 'Wij leren de wereld zijn 
woord' zingen (Kinderliedjes, blz. 92). 

In het Boek van Mormon worden het 
woord gedenkt of vormen daarvan 
(als indachtig, gedachtenis of vergeet niet) 
op meer dan 240 plaatsen gebruikt. 
Zoek de vijftien voorbeelden daarvan 
in Helaman 5. Bedenk daarbij waarom 
het woord gedenkt belangrijk is voor 
het verbondsvolk van de Heer. 

Tip voor thuis 
Lees Helaman 5:12 voor. Bespreek 
dan op welke manieren uw gezin een 
fundament kan bouwen op de rots van 
Jezus Christus. 

Als onderdeel van die bespreking 
kunt u samen 'O, vast als een rotssteen' 
zingen (lofzang 53). 
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'Hoe hebt gij uw God kunnen vergeten?' 
Helaman 6-12 

34 
Uit het verslag in Helaman 6-12 blijkt 
hoe de zonde van hoogmoed mensen 
aantast. Let bij uw studie van dat 
verslag op de cyclus die hieronder in 
de tip voor thuis beschreven wordt. 

• Lees Helaman 12:7. Op grond waar-
van deed Mormon die uitspraak? 
(Zie Helaman 12:1-6, 8.) 

Tip voor thuis 
Teken het volgende op een vel papier: 

Leg uit dat in het Boek van Mormon 
diverse voorbeelden staan van mensen 
die deze cyclus hebben doorgemaakt. 

• Hoe kunnen mensen die cyclus 
doorbreken? (Laat gezinsleden Alma 
62:48-51; Helaman 12:23-24 voor-
lezen.) 

Streep op het vel papier de woorden 
Hoogmoed en goddeloosheid en 
Verwoesting en lijden door. Wijs erop 
dat wij van de fouten van de 
Nephieten kunnen leren. Wij kunnen 
de Heer altijd nederig en dankbaar 
gedenken, ook als het ons goed gaat. 

'U bekeren en terugkeren tot de Here' ^ ^ 
Helaman 13-16 

President Ezra Taft Benson heeft Het volgende overzicht laat zien dat 
gezegd: 'De Nephitische geschiedenis, in Helaman 13-16 profetieën en 
onmiddellijk voorafgaand aan het gebeurtenissen beschreven worden die 
bezoek van de Heiland, vertoont veel overeenkomen met tekens en gebeurte-
overeenkomst met de onze, nu nissen die vooraf zullen gaan aan 
wij uitkijken naar zijn wederkomst.' de wederkomst van Jezus Christus. 
(De Ster, juli 1987, blz. 3.) 
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Rechtschapenheid 
W en voorspoed — 

Hoogmoed en 
goddeloosheid 

Verwoesting 
en lijden 

Nederigheid en 
bekering 



Profetieën en 
gebeurtenissen in 
Helaman 13-16 

Helaman 16:1, 3, 6,10 

Helaman 16:13-14 

Helaman 13:22; 16:12, 
22-23 

Helaman 13:2, 6, 8, 
10-11; 14:9, 11; 
15:1-3, 17; 16:2 

Helaman 14:3-4 

Helaman 14:5-6, 20 

Helaman 16:13-18 

Profetie of 
gebeurtenis 

Een sterke, recht-
schapen minderheid 

Geestelijke manifes-
taties en wonderen 

Grote goddeloosheid 

Verwerping van de pro-
feten van de Heer en 
hun oproep tot bekering 

Profetie over een nacht 
zonder duisternis 

Profetieën over tekens 
en wonderen in de 
hemel 

Ontkenning van tekens, 
wonderen en de komst 
van Christus 

Tekenen en gebeurte-
nissen die aan de 
wederkomst vooraf 
zullen gaan 

1 Nephi 14:12; 
Jakob 5:70 

Joël 2:28-30; 
LV 45:39-42 

2 Timoteüs 3:1-5; 
LV 45:27 

LV 1:14-16 

Zacharia 14:7; zie ook 
Leringen van de profeet 
Joseph Smith, samenge-
steld door Joseph 
Fielding Smith, blz. 258. 

Joël 2:30-31; 
LV 45:40 

2 Petrus 3:3-4; 
LV 45:26 

Tip voor thuis 
Bestudeer samen het hele overzicht 
of een gedeelte ervan. Vraag elk gezins-
lid een manier te noemen waarop de 

informatie in het overzicht mensen tot 
steun kan zijn bij hun voorbereiding 
op de wederkomst. 

• Wachtend op de vervulling van 
Samuëls profetieën '[begonnen] de 
mensen die geloofden zeer bedroefd 
te worden' (3 Nephi 1:7). Welke 
redenen hadden ze daarvoor? (Zie 
3 Nephi 1:5-9.) Wat deden de gelo-
vigen, ondanks al die problemen 
rond hun geloof? (Zie 3 Nephi 1:8.) 
Wat kunt u doen om standvastig 

te blijven als uw geloof wordt aange-
vochten? 

• Lees 3 Nephi 3:12-26, waarin de 
Nephieten zich voorbereiden op de 
aanval van de rovers van Gadianton. 
Wat kunt u leren van wat de 
Nephieten in die periode van gevaar 
deden, om uzelf in tijden van ver-
leiding en angst te beschermen? 

23 

36 'Morgen kom Ik in de wereld' 
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• Welke zegeningen hadden alle 
mensen kunnen ontvangen 
als zij getrouw waren gebleven? 
(Zie 3 Nephi 10:18-19.) 

Tip voor thuis 
Lees samen 3 Nephi 5:13. Leg uit dat 
deze verzen een uitspraak van de 
profeet Mormon bevatten. Stel dan de 
volgende vragen: 

• Wat betekent het om in deze 
tijd een discipel van Jezus Christus 

De profeet Samuël had geprofeteerd 
over de tekenen die zich zouden voor-
doen op het moment dat de Heiland 
gekruisigd werd. Lees die profetieën in 
Helaman 14:20-27. Bestudeer daarna 
in 3 Nephi 8 -9 de vervulling van die 
profetieën. 

• Waartoe nodigde de Heiland alle 
overlevenden van de verwoesting 
uit? (Zie 3 Nephi 9:13-14. Merk op 
dat het woord komen in vers 14 
driemaal voorkomt.) Wat kunt u 
doen om op die uitnodiging in te 
gaan? 

• De mensen uit de menigte gingen 
één voor één naar de Heiland toe 
(3 Nephi 11:15; zie ook 3 Nephi 17:25, 
waarin staat dat er 2.500 mensen 

Let bij het bestuderen van de leringen 
van de Heiland in 3 Nephi 12-15 op 
leringen die vooral voor u van belang 
zijn. 

te zijn? (Jezus Christus volgen.) 
Wat kunnen wij individueel en 
als gezin doen om de Heiland te 
volgen? 

Als onderdeel van deze bespreking 
kunt u eventueel samen zingen: 'Kom, 
volg Mij na' (lofzang 82), 'Heer, geef 
mij meer reinheid' (lofzang 94) of 'Ik 
wil graag als Jezus worden' (Kinderliedjes, 
blz. 40). Eventueel kunt u samen de 
tekst oplezen. 

37 
waren). Wat kunt u leren van dit 
voorbeeld van de liefde van de 
Heiland? 

• Jezus zei dat er geen 'woorden-
strijd' onder het volk moest zijn 
(3 Nephi 11:22, 28). Waarom is 
onenigheid over de leer van het 
evangelie zo gevaarlijk? (Zie 3 Nephi 
11:29; LV 10:62-63.) Hoe kunnen 
wij één zijn in de ware leer? 

Tip voor thuis 
Lees samen 3 Nephi 11:1-17. Laat de 
gezinsleden nadenken hoe zij zich 
gevoeld zouden hebben als ze bij de 
Nephieten waren geweest toen de 
herrezen Heer verscheen. 

38 

Jezus zei tegen de Nephieten: 'U is 
door Mij gegeven het zout der aarde 
te zijn' (3 Nephi 12:13). Lees de 
volgende teksten om die uitspraak 

'Wie ook wil komen, zal Ik ontvangen' 
3 Nephi 8-11 

'Oude dingen zijn weggedaan, 
en alle dingen zijn nieuw geworden' 
3 Nephi 12-15 
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beter te begrijpen. U kunt die teksten 
in uw Schriften eventueel markeren. 

Leviticus 2:13 LV 101:39-40 
Matteüs 5:13 LV 103:9-10 

• Lees 3 Nephi 12:48. Waarom hebben 
wij de verzoening van Jezus Christus 
nodig om volmaakt te worden? 
(Zie 2 Nephi 2:7-9; 3 Nephi 19:28-29; 
Moroni 10:32-33.) 

Tip voor thuis 
Geef de gezinsleden wat voedsel waar 
gewoonlijk zout in wordt gedaan. Geef 

Let bij uw studie van 3 Nephi 17-19 
op verzen waaruit Jezus' liefde blijkt. 
U kunt eventueel uw gedachten erover 
in uw dagboek schrijven. 

• Waarom ' [vertoefde Jezus] nog wat 
langer met [het volk]'? (Zie 3 Nephi 
17:5-6.) Waarom bleek daaruit zijn 
liefde voor het volk? Hoe heeft u 
Jezus' liefde en zorg voor u ervaren? 

• Jezus stelde het avondmaal in bij de 
Nephieten. Wat leren we uit 3 Nephi 
18:1-11 over de verordening van 
het avondmaal? Wat kunt u elke 
week doen om u op het avondmaal 
voor te bereiden? 

• Jezus heeft gezegd: 'bidt in uw 
gezinnen (...) tot de Vader' (3 Nephi 
18:21). Welke invloed heeft het 
gezinsgebed op uw huisgenoten 
gehad? Hoe kunnen gezinnen zich 
meer toeleggen op dagelijks gezins-
gebed? 

iedereen een portie met zout en een 
portie zonder zout. Zij zullen merken 
dat zout de natuurlijke smaak van 
het voedsel tot zijn recht laat komen. 

Maak de kamer donker en doe een 
zaklantaarn of een kaars aan. 

Bespreek daarna wat het betekent om 
'het zout der aarde' en 'het licht van 
[het] volk' te zijn (3 Nephi 12:13-14). 

Door teksten hardop te lezen, kunt u 
inzichten krijgen in leringen en 
gebeurtenissen die u anders zouden 
ontgaan. Lees 3 Nephi 17 hardop. Wees 
u daarbij bewust van de invloed van 
de Geest. U kunt eventueel teksten 
markeren die voor u van bijzondere 
betekenis zijn. 

Tip voor thuis 
Tijdens zijn eerste twee dagen bij de 
Nephieten heeft de Heiland zich met 
de kinderen beziggehouden. Lees 
samen 3 Nephi 17:11-24 en 26:14-16. 
Bespreek dan Jezus' liefde voor kleine 
kinderen. 

Als onderdeel van die bespreking 
kunt u eventueel samen zingen: 
'Bij zijn wederkomst' (Kinderliedjes, 
blz. 46). Eventueel kunt u samen de 
tekst oplezen. 

'Ziet, mijn vreugde is volkomen' 
3 Nephi 17-19 
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'Dan zal Ik hen bijeenvergaderen' 
3 Nephi 16; 20-21 

40 
De hoofdstukken 3 Nephi 16, 20 en 21 
bevatten een deel van de leringen van 
de herrezen Heiland aan de Nephieten. 
In die hoofdstukken vertelt en profe-
teert de Heer over de herstelling van 
het evangelie en de vergadering van 
het huis van Israël in de laatste dagen. 

• Waarom is Israël verstrooid geraakt? 
(Zie 3 Nephi 16:4.) Wat is de vergade-
ring van Israël? (Zie 3 Nephi 16:4, 12; 
20:10-13.) 

• Welke rol speelt het Boek van 
Mormon bij de vergadering van 
Israël? (Voor een aantal voorbeelden 
kunt u 3 Nephi 16:4, 12 en 20:10-13 
vergelijken met 1 Nephi 6:3-4 en 
de titelpagina van het Boek van 
Mormon.) Welke taak heeft u, als lid 

• Toen Jezus profetieën van Jesaja 
geciteerd had, gebood Jezus het volk 
om 'deze dingen (...) [te] onder-
zoeken' (3 Nephi 23:1). Wat is het 
verschil tussen de Schriften onder-
zoeken en ze alleen maar lezen? 

• Mormon nam in zijn verslag slechts 
'het kleinste gedeelte' op van wat 
Jezus aan het volk leerde (3 Nephi 
26:8). Hoe kunnen we 'de grotere 
dingen' ontvangen? (Zie 3 Nephi 
26:9.) 

• Lees 3 Nephi 26:19-21. Hoe kunnen 
we dat voorbeeld volgen in ons 
huwelijk, ons gezin, onze wijk en 
ring? 

van de kerk, in de vergadering van 
Israël? 

Tip voor thuis 
Leg een aantal voorwerpen verspreid 
in de kamer. Laat die door de gezins-
leden bij elkaar leggen. U kunt eventu-
eel vertellen: vergaderen is bij elkaar 
brengen. 

Als de voorwerpen bij elkaar gelegd 
zijn, leest u 3 Nephi 20:12-13 voor. Leg 
uit dat onze hemelse Vader zijn volk 
uit alle delen van de wereld bij elkaar 
brengt door 'de kennis (...) van de 
Here, hun God, Die hen heeft verlost'. 
Bespreek wat u individueel en als gezin 
kunt doen om onze hemelse Vader te 
helpen met de vergadering van zijn 
volk. 

Tip voor thuis 
Leg uit datjezus tijdens zijn verblijf bij 
de Nephieten vertelde wat Maleachi 
geprofeteerd had over de zending van 
Elia (3 Nephi 25:1-6). Die leer is zo 
belangrijk dat hij in alle vier stan-
daardwerken van de kerk te vinden is. 

Lees samen de volgende teksten: 
Maleachi 4:1-6; Lucas 1:17; 3 Nephi 
25:1-6; Leer en Verbonden 2:1-3; en 
Geschiedenis van Joseph Smith 
1:37-39 U kunt de gezinsleden voor-
stellen om die teksten in hun Schriften 
te markeren. 

Bespreek waarom die teksten te maken 
hebben met familiegeschiedenis en 

'Hij legde alle dingen aan hen uit' 
3 Nephi 22-26 
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tempelwerk. Maak plannen om samen 
namen van voorouders op te zoeken 
en die in te sturen voor de tempelver-

• De twaalf Nephitische discipelen 
van Jezus vroegen Hem hoe ze zijn 
kerk moesten noemen (zie 3 Nephi 
27:3). Wat antwoordde Hij? 
(Zie 3 Nephi 27:4-9.) De Heer heeft 
geboden dat zijn herstelde kerk, net 
als zijn kerk bij de Nephieten, naar 
zijn naam genoemd zou worden 
(LV 115:4). Waarom is het belangrijk 
dat wij in gedachte houden dat de 
kerk bij de naam van Jezus Christus 
genoemd is? 

• Bestudeer 3 Nephi 27:13-21 en let 
op de verschillende aspecten van 
het evangelie van Jezus Christus. 
Wat beloofde de Heiland aan dege-
nen die leven naar zijn evangelie? 
(Zie 3 Nephi 27:21-22.) 

• Om hun verzoek in te willigen, 
ondergingen de drie Nephieten 
een lichamelijke verandering 'zodat 
zij de dingen Gods konden zien' 
(3 Nephi 28:13-15). Daarna werden 
zij veranderd. Wat staat er in 
3 Nephi 28 over veranderde wezens? 

• Toen Mormon vijftien was, 'kwam 
de Here tot [hem] (...) en (...) 
smaakte en wist [hij] van de goed-
heid van Jezus' (Mormon 1:15). Hoe 
kunnen wij de goedheid van Jezus 
leren kennen? 

ordeningen. Maak plannen om, als de 
omstandigheden dat toelaten, samen 
naar de tempel te gaan. 

• Vele jaren na het bezoek van Jezus 
aan de Nephieten waren er geen 
'andere -ieten' (4 Nephi 1:17). Wat 
betekent dat? (Zie 4 Nephi 1:2-3, 
15-17.) Welke hedendaagse proble-
men worden veroorzaakt door 
verschillen tussen groepen mensen? 
Hoe kan het evangelie ons één 
maken, ondanks onze verschillen? 

Tip voor thuis 
Lees samen het boek 4 Nephi. Maak 
tijdens het lezen van de verzen 1-19 
een lijst van opvattingen en daden die 
leiden tot vrede en geluk. Maak tijdens 
het lezen van de verzen 20-46 een 
lijst van opvattingen en daden die 
leiden tot onenigheid en vernietiging. 

Vergelijk die lijsten. Bespreek wat u 
als gezin kunt doen om meer te gaan 
lijken op de mensen die in 4 Nephi 
1:1-19 beschreven worden. 
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• Welke toestanden heersten er in de 
Nephitische samenleving gedurende 
Mormons leven? (Zie Mormon 1:19; 
2:1, 8,10,18.) Wat kunnen wij doen 
om ons geloof te behouden en 
rechtschapen te blijven, ondanks het 

'Hoe hebt gij van de wegen des Heren 
kunnen afdwalen?' 
Mormon 1-6; Moroni 9 
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feit dat wij, net als Mormon, leven 
in een tijd van grote goddeloosheid? 

• Toen het volk van Mormon de 
Lamanieten verslagen had, zei hij: 
'Zij beseften niet, dat het de Here 
was, Die hen had gespaard' 
(Mormon 3:3). Waarom is het 
belangrijk dat we beseffen dat onze 
zegeningen van de Heer komen? 
(Zie Mormon 3:9.) 

• Lees Mormon 5:17-18. In welk 
opzicht zijn mensen die de Heiland 
niet volgen 'als een vaartuig zonder 
zeil of anker'? 

Houd bij het bestuderen van Mormon 
7-9 in gedachten dat alle leringen in 
die hoofdstukken bestemd zijn voor de 
mensen in de laatste dagen. 

• Wat profeteerde Mormon over de 
toestanden in de wereld in de 
tijd dat het Boek van Mormon te 
voorschijn zou komen? (Zie 
Mormon 8:26-33.) Hoe kwam het 
dat Mormon zo duidelijk over 
de laatste dagen kon profeteren? 
(Zie Mormon 8:34-35.) 

• Wat heeft Mormon gezegd over 
hoogmoed in de laatste dagen? 
(Zie Mormon 8:35-41.) 

• Moroni heeft gezegd dat sommige 
mensen in de laatste dagen zouden 
denken dat de Heer 'geen God van 
wonderen is' (Mormon 9:10). Hoe 
zou u reageren als iemand tegen u 

Tip voor thuis 
Lees samen Mormon 1:13-14 en 2:18. 
Lees daarna Mormon 1:15 en 2:19. 
Vertel met nadruk dat we, zelfs als er 
overal om ons heen goddeloosheid 
heerst, toch kunnen weten hoe goed 
de Heer is. Als wij, net als Mormon, 
proberen de Heer te volgen en trouw 
blijven aan ons getuigenis van het 
evangelie, kunnen we hoop ontlenen 
aan de zekerheid dat we 'ten laatsten 
dage [zullen] worden verheven' 
(Mormon 2:19). 

zei dat de Heer geen God van 
wonderen is? Over welke ervaringen 
zou u kunnen vertellen om te 
getuigen dat de Heer wel een God 
van wonderen is? 

Tip voor thuis 
Lees samen Mormon 8:34-35. Laat 
iedereen dan een brief aan toekomstige 
familieleden schrijven (bijvoorbeeld 
kinderen, kleinkinderen, neven of 
nichten), 'alsof [die familieleden] aan-
wezig [waren]', met een advies waaraan 
toekomstige familieleden steun kunnen 
hebben om het evangelie na te leven, 
ondanks de problemen waarmee ze 
te maken zullen krijgen. Spreek af dat 
de brieven veilig bewaard worden, 
bijvoorbeeld in een dagboek, zodat 
ze in de toekomst gelezen kunnen 
worden. 

'Ik spreek tot u, alsof gij aanwezig waart' 
Mormon 7-9 
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'Nimmer heeft een mens in Mij geloofd, zoals gij' 
Ether 1-6 

• Wat antwoordde de Heer toen de 
broer van jared vroeg hoe hij de 
boten moest verlichten? (Zie Ether 
2:23-25.) Waarom is het belangrijk 
dat we, behalve de Heer om hulp 
vragen, zelf alles doen wat we kun-
nen? 

• Welke vraag stelde de Heer voordat 
Hij zich aan de broer van Jared 
toonde? (Zie Ether 3:11.) Hoe bleek 
uit het antwoord van de broer 
van Jared hoe groot zijn geloof was? 
(Zie Ether 3:12.) Hoe kunt u zijn 
voorbeeld volgen? 

Tip voor thuis 
Lees samen Ether 6:1-12. Gebruik de 
volgende vragen om de overeen-
komsten te laten zien tussen de tocht 
van de Jaredieten naar het beloofde 
land en onze tocht door het leven. 

• Welke beschrijving gaf Ether van 
degenen die in God geloven? (Zie 
Ether 12:4.) Hoe kunnen geloof en 
hoop voor ons een anker zijn? 
Noem eens een paar voorbeelden 
van geloof dat leidt tot goede wer-
ken waardoor God verheerlijkt wordt. 

• Welke definitie gaf Moroni van 
geloof? (Zie Ether 12:6.) Wat bete-
kent het dat we 'geen getuigenis 
[verkrijgen] dan na de beproeving 
van [ons] geloof? Hoe hebben 
beproevingen uw geloof versterkt en 
bevestigd? 

• De Heer heeft gezegd dat Hij 
'zwakke dingen sterk voor [ons] 

• De Heer liet de stenen in de boten 
'in [de] duisternis schijnen om 
mannen, vrouwen en kinderen licht 
te geven' (Ether 6:3). Welke 'lichten' 
heeft de Heer ons gegeven? 

• Wat deden de Jaredieten toen ze 
voor hun reis alle mogelijke voorbe-
reidingen hadden getroffen? (Zie 
Ether 6:4.) Hoe kunt u laten zien dat 
u ook zo op de Heer vertrouwt? 

• Wat deden de Jaredieten dag en 
nacht toen ze door de wind werden 
voortgedreven? (Zie Ether 6:8-9.) 
Hoe kunnen wij de Heer prijzen? 

• Wat deden de Jaredieten toen ze in 
het beloofde land waren aangeko-
men? (Zie Ether 6:12.) In welk 
opzicht zou dat kunnen lijken op 
onze terugkeer bij onze Vader in de 
hemel? 

[zal maken]', als wij ons voor Hem 
vernederen en in Hem geloven. 
(Ether 12:27). Hoe is die belofte in 
vervulling gegaan in de Schriften, 
in uw leven en in dat van anderen? 

Tip voor thuis 
Toen Hyrum Smith op het punt 
stond naar de gevangenis in Carthage 
te gaan waar hij en de profeet Joseph 
Smith vermoord werden, las hij Ether 
12:36-38 en legde hij een vouw in 
het blad (LV 135:4-5). Laat die verzen 
door de gezinsleden lezen. 

• Welke troost put u uit die verzen? 
Welke teksten in de Schriften 
hebben u gesterkt of getroost? 

'Door geloof [worden] alle dingen vervuld' 
Ether 7-15 

29 

45 

46 



'Om hen op het rechte pad te houden' 
Moroni 1-6 

• Waarom zijn de hoofdstukken 2-5 
belangrijk voor onze tijd? In hoe-
verre versterkt het u als u in ver-
schillende bedelingen van de kerk 
van de Heer steeds dezelfde verorde-
ningen ziet? 

• Welke verbonden sluiten we door 
het avondmaal? (Zie Moroni 4:3; 
5:2.) Welke belofte staat daar voor 
ons tegenover? Hoe voelt u zich 
als u eerbiedig van het avondmaal 
genomen heeft en dat door uw 
rechtschapen levenswijze ook waar-
dig bent? 

• Als de mensen zich hadden laten 
dopen en de Heilige Geest hadden 
ontvangen, 'werden zij tot het volk 
der kerk van Christus gerekend; 
en hun namen werden ingeschreven' 
(Moroni 6:4). Waarom werden hun 
namen ingeschreven? (Zie Moroni 
6:4.) Hoe kunt u ervoor zorgen dat 
zowel de leden die al langer lid zijn, 
als de nieuwe leden 'bekend (...) 
zijn, en door het goede woord van 
God worden gevoed'? 

Tip voor thuis 
Als gezinsleden pas tot de kerk zijn 
toegetreden, kunt u bespreken hoe het 
was om lid van de kerk te worden. 
Laat ze vertellen wat ze fijn vonden en 
welke moeilijkheden ze ondervonden 
toen ze lid werden van de kerk. Als de 
gezinsleden al langere tijd lid zijn, 
kunt u ze laten vertellen hoe ze zich 
zouden voelen als ze voor het eerst in 
de kerk kwamen. 

Laat iemand de volgende raad van 
president Gordon B. Hinckley voor-
lezen: 

'Met een steeds toenemend aantal 
bekeerlingen moeten we steeds meer 
inspanningen leveren om ze op hun 
weg te begeleiden. Allemaal hebben 
zij behoefte aan drie dingen: een 
vriend, een taak, en voeding met 'het 
goede woord van God' (Moroni 6:4).' 
(De Ster, juli 1997, blz. 47.) 

• Wat kunnen wij doen om die raad 
op te volgen? 

Moroni 7-8 bevat leringen van 
Moroni's vader, Mormon. Moroni 10 
bevat Moroni's laatste geschreven 
getuigenis. 

• Mormon noemde de leden van de 
kerk 'vreedzame volgelingen van 
Christus' (Moroni 7:3). Op grond 
waarvan deed Moroni die uitspraak? 
(Zie Moroni 7:4-5.) Hoe worden wij 
'vreedzame volgelingen van Christus'? 

Moroni sluit zijn verslag af met 'enkele 
woorden bij wijze van vermaning' 
(Moroni 10:2). Het woord vermanen 
betekent dringend adviseren of ernstig 
waarschuwen. Bij uw studie van 
Moroni kunt u vormen van het werk-
woord vermanen steeds markeren. 
Denk na over de betekenis en het 
belang van Moroni's vermaningen in 
dit hoofdstuk. 
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'Komt tot Christus' 
Moroni 7-8; 10 
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• Wat zei Moroni over geestelijke 
gaven? (Zie Moroni 10:8-19.) 

• Waarom is Moroni's dringende 
oproep om tot Christus te komen 
een weergave van de hele bood-
schap van het Boek van Mormon? 
(Moroni 10:30, 32.) Op welke 
specifieke manier heeft uw studie 
van het Boek van Mormon u dit 
jaar geholpen om tot Christus te 
komen? 

Tip voor thuis 
Geef uw getuigenis van het Boek van 
Mormon, en vraag of de andere gezins-
leden dat ook willen doen. Lees dan 
de volgende uitspraak van president 
Ezra Taft Benson voor: 

'Het Boek van Mormon wordt tegen-
woordig om de vier jaar in de zondags-
school bestudeerd. Maar de leden van 
de kerk moeten dit schema bepaald 
niet aanhouden waar het hun persoon-
lijke en gezinsstudie betreft. Wij 
hebben het nodig om ons dagelijks te 
verdiepen in dit boek, dat iemand 
"door het naleven van de leerstellin-
gen ervan dichter bij God zal brengen 
dan welk ander boek ook" (History of 
the Church, deel 4, blz. 461).' (De Ster, 
januari 1989, blz. 3.) 

Moedig de gezinsleden aan om het 
Boek van Mormon te blijven bestude-
ren en er anderen over te vertellen. 
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