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Wenken voor de leerkracht

Dit jaar gaat de cursus over de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis. De Leer
en Verbonden is een verzameling profetieën, visioenen, geboden en leringen die
zijn gegeven bij monde van de profeet Joseph Smith en enkele van zijn opvolgers
in het presidentschap van de kerk. De profeet verwees naar dit boek als ‘het
fundament der kerk in deze laatste dagen, en gegeven voor het welzijn der
wereld, aantonende, dat de sleutels der verborgenheden van het koninkrijk van
onze Zaligmaker opnieuw aan het mensdom zijn toevertrouwd’ (inleiding tot
Leer en Verbonden 70). De openbaringen in dit boek zijn nauw verweven met de
geschiedenis van de kerk, verkregen als antwoord op gebed in tijden van nood en
voortvloeiend uit ervaringen van personen die echt hebben bestaan.

Als u in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis onderwijst, kunt u ervoor
zorgen dat de cursisten waardering voor het verleden, kracht voor het heden en
hoop op de toekomst gaan ontwikkelen. President Gordon B. Hinckley heeft
gezegd:

‘Hoe heerlijk is het verleden van dit grootse werk. Het is vol van heldendom,
moed, stoutmoedigheid en geloof. Hoe wonderlijk is het heden nu we
voorwaarts gaan om velen tot zegen te zijn. Dat zal gebeuren als zij gehoor
geven aan de boodschap van de dienstknechten van de Heer. Hoe schitterend zal
de toekomst zijn wanneer de Almachtige zijn heerlijke werk voortstuwt, een
werk dat eenieder die zijn evangelie aanvaardt en naleeft tot zegen zal zijn. Het
zal zelfs al zijn zoons en dochters van alle geslachten eeuwige zegen brengen, en
wel door het werk van hen van wie het hart vervuld is van de liefde voor de
Verlosser van de wereld.’ (De Ster, januari 1996, p. 65.)

Doelstellingen 
van deze cursus De afdelingen worden niet behandeld in de volgorde van verschijning in de Leer

en Verbonden. In deze cursus is men uitgegaan van bepaalde belangrijke thema’s
en onderwerpen uit de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis. Binnen dat
kader dient u:

1. De leerstellingen, verordeningen en verbonden van het herstelde evangelie te
behandelen, waarmee personen en gezinnen dichter tot Christus komen en
het eeuwige leven kunnen beërven.

2. De geleidelijke ontplooiing van de herstelde kerk van Jezus Christus te
behandelen.

3. De Geest in de klas uit te nodigen.

4. De cursisten inzicht in en liefde voor de Schriften bij te brengen.

5. De cursisten te leren hoe zij de Schriften in hun leven kunnen toepassen.

6. De cursisten aan te moedigen elkaar te onderrichten en op te bouwen.

7. De cursisten bewust te maken van het belang van de huidige periode in de



geschiedenis van de kerk — dat ze een enorm erfgoed hebben ontvangen en
dat ze vreugde kunnen vinden in hun taak om het werk van de Heer voort te
stuwen.

Lesmateriaal U bereidt de lessen voor en geeft die met gebruikmaking van het volgende
materiaal:

1. De Schriften (zie ‘Lesgeven uit de Schriften’ op p. ix).

2. Dit lesboek (zie ‘Gebruik van dit lesboek’ hieronder).

3. Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis: gids voor de cursist (35686 120). In dit
boekje staat de leesopdracht voor elke les en een aantal vragen om te
bespreken. Overweeg bij de voorbereiding van elke les hoe u het materiaal in
die gids kunt gebruiken. De cursisten zullen beter aan de besprekingen kunnen
deelnemen als ze de leesopdracht hebben bestudeerd en als u vragen stelt die
zij aan de hand daarvan kunnen beantwoorden. Moedig de cursisten aan om
die gids bij hun persoonlijke studie en hun gezinsbesprekingen te gebruiken.

Iedere cursist krijgt een exemplaar van de gids. U krijgt die exemplaren van het
zondagsschoolpresidium, de wijkadministrateur of de assistent-administrateur
belast met materialen.

4. Ons erfgoed: beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen (35448 120). In dit boek staat een inspirerend verslag van de
geschiedenis van de kerk vanaf de tijd van de profeet Joseph Smith tot en met
de tegenwoordige tijd. Veel verslagen uit dit boek worden ook in deze lessen
behandeld.

Iedere cursist moet een exemplaar van Ons erfgoed voor persoonlijke studie ter
hebben (minimaal één exemplaar per huishouden). Veel leden zullebeschikkingn
al een exemplaar hebben. Exemplaren zijn bij het zondagsschoolpresidium, de
wijkadministrateur of de assistent-administrateur belast met materialen te
verkrijgen. De administrateur kan zo nodig meerdere exemplaren bestellen.

5. De videoband Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — Videopresentaties
(56912 120). Op deze videoband staan presentaties als aanvulling op de lessen.
Ideeën om ze te gebruiken staan in de ‘aanvullende lesideeën’ van veel lessen in
dit lesboek. Deze videopresentaties kunnen bijdragen aan een beter begrip van
de evangeliebeginselen en de kerkgeschiedenis. Gebruik ze echter niet te vaak
en niet als vervanging van besprekingen die op de Schriften zijn gebaseerd.

Voor hulp met betrekking tot basisbeginselen van evangelieonderwijs, kunt u de
instructies in deze inleiding en de volgende hulpbronnen gebruiken:

‘Evangelieonderwijs en leiderschap’, afdeling 16 in het Handboek kerkbestuur,
boek 2: leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties (35209 120 of
35903 120)

Onderwijzen – geen grotere roeping, uitgave van 1999 (36123 120)

Leidraad onderwijs (34595 120)

Het gebruik 
van dit boek Dit lesboek is een hulpmiddel bij uw lessen over de leerstellingen van het evangelie

aan de hand van de Schriften en de kerkgeschiedenis. Het is samengesteld voor de
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lessen Evangelieleer voor jongeren en volwassenen en wordt elke vier jaar gebruikt.
Er zijn geen aanvullende verwijzingen en commentaren nodig om de lessen te
geven. Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd:

‘Wij raden leerkrachten aan om, voordat ze naar aanvullend materiaal op zoek
gaan, eerst de Schriften en hun lesboek nauwkeurig te bestuderen. Te veel
leerkrachten wijken af van het goedgekeurde lesmateriaal zonder het grondig te
bestuderen. Als leerkrachten naast de Schriften en de lesboeken nog behoefte
hebben aan goede aanvullende bronnen voor de les, overwegen zij eerst het
gebruik van de tijdschriften van de kerk.’ (Conference Report, april 1983, p. 93,
of Ensign, mei 1983, p. 68.)

Bestudeer iedere les minimaal een week van tevoren. Als u de leesopdracht en
het lesmateriaal tijdig doorneemt, zult u in de loop van de week gedachten en
ingevingen krijgen voor de les die u gaat geven. Bid om leiding van de Geest bij
uw voorbereidingen. Geloof dat de Heer u zal zegenen.

De lessen in dit lesboek bevatten waarschijnlijk meer informatie dan u in één les
kunt behandelen. Vraag om de leiding van de Geest van de Heer bij de keuze
van verhalen uit de Schriften, vragen en ander lesmateriaal waarmee u het beste
aan de behoeften van de cursisten tegemoet komt. Houd rekening met de
leeftijd, de interesses en de achtergrond van de cursisten.

In dit lesboek staan 46 lessen. Omdat er meer dan 46 zondagen zijn waarop u
lesgeeft, kunt u af en toe twee lesperioden aan één les besteden. Dat kan vooral
nuttig zijn met de langere lessen, zoals les 4, 7 en 27.

Elke les bevat de volgende onderdelen:

1. Doel. In de doelomschrijving staat waarop u zich bij de voorbereiding en het
lesgeven op kunt richten. Er wordt meestal een opdracht gegeven naar
aanleiding van de les.

2. Voorbereiding. Dit onderdeel vermeldt de teksten en het andere lesmateriaal
die in het aanbevolen lesschema aan de orde komen. Er kunnen ook andere
aanwijzingen in staan, zoals bepaalde materialen die mee naar de les moeten
worden genomen. Veel van die materialen zijn in de mediatheek verkrijgbaar.
(De eerste vijf cijfers achter de naam van een aanbevolen artikel zijn het
artikelnummer. Als een plaat in Evangelieplaten is opgenomen (34730 120),
wordt dat nummer ook vermeld.)

3. Aandachtsactiviteit. Dit onderdeel bevat een eenvoudige activiteit om een
geschikte onderwijsleersituatie te creëren, waarin de cursisten ongedwongen
deelnemen aan de les en de invloed van de Geest voelen. U kunt de
aandachtsactiviteit uit het boek gebruiken of er zelf een bedenken, maar het is
belangrijk om de aandacht van de cursisten meteen op de les te richten. Het
moet een korte activiteit zijn.

4. Bespreking en toepassing. Dit is het belangrijkste onderdeel van de les. Bestudeer
onder gebed de teksten en de historische verslagen zodat u ze doeltreffend kunt
behandelen en bespreken. Gebruik de ideeën in ‘Lesgeven uit de Schriften’
(p. IX) en ‘Besprekingen aanmoedigen’ (p. ix-x) om de lessen gevarieerd te
houden en de aandacht van de cursisten vast te houden. Kies vragen en
methoden uit die geschikt zijn voor de leeftijd en de ervaring van de cursisten.

Wenken voor de leerkracht
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5. Tot slot. In dit onderdeel staat aangegeven hoe u de les kunt samenvatten en
de cursisten kunt aanmoedigen om de behandelde beginselen na te leven.
U wordt ook aangemoedigd om uw getuigenis te geven. Zorg ervoor dat u
voldoende tijd hebt om de les af te sluiten.

6. Aanvullende lesideeën. In de meeste lessen van dit lesboek treft u dit onderdeel
aan. Het kan aanvullende waarheden uit de Schriften bevatten, activiteiten en
andere ideeën om het lesschema aan te vullen.

Dit lesboek bevat een chronologie van de kerkgeschiedenis (p. 272–273) en drie
kaarten van belangrijke plaatsen in de geschiedenis van de kerk (p. 274–276). In
veel lessen wordt naar deze bronnen verwezen. Ze staan ook in de Gids voor de
cursist (p. 27–31).

Onderwijs met 
de Geest Het is belangrijk dat u zich tijdens de voorbereiding van uw lessen openstelt

voor de inspiratie en de leiding van de Heilige Geest. De Heer heeft gezegd:
‘En de Geest zal u door het gebed des geloofs worden gegeven; en indien gij de
Geest niet ontvangt, [zult] gij niet onderwijzen’ (LV 42:14). Vergeet niet dat de
Heilige Geest de leraar in de klas moet zijn.

U kunt u openstellen voor de Geest door gebed, vasten, dagelijkse schriftstudie
en gehoorzaamheid aan de geboden. Bid tijdens de voorbereiding van uw les dat
de Geest u inzicht in de Schriften en in de behoeften van de cursisten zal geven.
De Geest kan u ook ingeven hoe u de Schriften op een zinvolle manier kunt
bespreken en in deze tijd kunt toepassen.

Hieronder vindt u een aantal ideeën om ervoor te zorgen dat de Geest tijdens 
de les aanwezig is:

1. Laat cursisten voor en na de les een gebed uitspreken. Zorg dat u tijdens 
de les een gebed in uw hart hebt dat de Geest u zal leiden, het hart van de
cursisten zal openstellen en zal getuigen en inspireren.

2. Maak gebruik van de Schriften (zie ‘In de ware leer onderwijzen’ op deze pagina
en ‘Lesgeven uit de Schriften’ op p. IX). Laat bepaalde teksten voorlezen.

3. Geef uw getuigenis wanneer de Geest u daartoe aanzet, niet alleen aan het
eind van de les. Getuig van Jezus Christus. Moedig de cursisten geregeld aan
om hun getuigenis te geven.

4. Maak gebruik van lofzangen, jeugdwerkliedjes en andere gewijde muziek om
ervoor te zorgen dat de cursisten de Geest kunnen voelen.

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

6. Als het gepast is, kunt u over inzichten, gevoelens en ervaringen vertellen die
met de les te maken hebben. Moedig de cursisten aan om dat ook te doen.
Cursisten kunnen ook vertellen hoe zij bepaalde evangeliebeginselen uit
voorgaande lessen hebben toegepast.

In de ware leer 
onderwijzen Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Ware leer die begrepen wordt, voert tot verandering in houding en gedrag.’ 
(De Ster, januari 1987, p. 15.)
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Concentreer u tijdens uw voorbereiding en tijdens uw les op de verlossende
leerstellingen van het evangelie zoals die in de Schriften en in de leringen van
de hedendaagse profeten te vinden zijn. Een vereiste daarvoor is dat u ijverig en
met een gebed in uw hart de Schriften bestudeert. De Heer heeft geboden:
‘Tracht niet mijn woord te verkondigen, maar tracht eerst mijn woord te
verkrijgen, en dan zal uw tong worden losgemaakt; dan zult gij, indien gij dit
verlangt, mijn Geest en mijn woord hebben, ja, de macht Gods om mensen te
overtuigen’ (LV 11:21).

Lesgeven uit 
de Schriften Er schuilt grote macht in het gebruik van de Schriften om in de leerstellingen

van het evangelie te onderrichten. Moedig de cursisten aan om elke week hun
Schriften mee te nemen. Dan kunt u gezamenlijk bepaalde teksten lezen.

Gebruik de volgende aanwijzingen om de verhalen uit de Schriften
doeltreffender en afwisselender te behandelen:

1. Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen wat er in de teksten over Jezus Christus
wordt gezegd. Laat hen overwegen waarom hun geloof in de Heiland door
bepaalde teksten toeneemt en waarom ze zijn liefde kunnen voelen.

2. Moedig de cursisten aan om bepaalde teksten persoonlijker te maken door in
gedachten hun eigen naam in te vullen.

3. Vertel inspirerende verhalen uit de kerkgeschiedenis om duidelijk te maken
hoe we bepaalde teksten in ons leven kunnen toepassen.

4. Laat de klas woorden, zinnen of ideeën opzoeken die vaak worden herhaald of
die een bijzondere betekenis voor ze hebben.

5. Moedig de cursisten aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de
hulpmiddelen in de Schriften, zoals de voetnoten en de index.

6. Zet zinnen, sleutelwoorden of vragen die met het verhaal te maken hebben op
het bord. Lees het verhaal dan voor, of vat het samen. Als de cursisten de
zinnen, sleutelwoorden of antwoorden op de vragen tegenkomen,
onderbreekt u het verhaal om ze te bespreken.

7. Deel de klas op in twee of meer groepjes. Nadat u een verslag uit de Schriften
behandeld hebt, laat u iedere groep de beginselen en leerstellingen uit dat
verslag opschrijven. Laat de groepjes vervolgens om de beurt vertellen in
welke opzichten die leringen in hun leven van toepassing zijn.

8. Moedig de cursisten aan om potloden mee naar de les te nemen waarmee ze
teksten kunnen markeren die van bijzondere betekenis voor hen zijn.

Klassikale 
besprekingen 
aanmoedigen Normaal gesproken houdt u geen lezingen. Maar u zorgt ervoor dat de cursisten

zinvol aan de bespreking van teksten deelnemen. De raad van de Heer met
betrekking tot klassikale besprekingen staat in Leer en Verbonden 88:122: ‘Stelt
onder u een leraar aan, en laten niet allen tegelijk spreken; maar laat er één
tegelijk spreken, en laten allen naar zijn woorden luisteren, opdat wanneer
eenieder heeft gesproken, allen door elkander mogen zijn opgebouwd, en opdat
eenieder een gelijk voorrecht moge hebben.’

Wenken voor de leerkracht

ix



Pas de volgende richtlijnen in een goede klassikale bespreking toe:

1. Stel vragen waarover nagedacht moet worden. Vragen die beginnen met waarom,
hoe, wie, wat, wanneer en waar zijn meestal het doeltreffendst. Stel u open voor de
leiding van de Geest bij het uitkiezen van de vragen die u wilt stellen.

2. Moedig de cursisten aan om in het kort over ervaringen te vertellen die met
de behandelde beginselen te maken hebben. Laat hen ook over hun gevoelens
praten met betrekking tot wat ze uit de Schriften hebben geleerd. Zorg ervoor
dat ze begrijpen dat geestelijke ervaringen en gevoelens ‘met voorzichtigheid
en door de Geest beteugeld’ (LV 63:64) besproken moeten worden. Sommige
ervaringen en gevoelens zijn niet geschikt om te bespreken.

3. Sta open voor de behoeften van iedere cursist. Hoewel alle cursisten
aangemoedigd moeten worden om aan de besprekingen deel te nemen, kunnen
sommige cursisten terughoudend zijn. U kunt met hen onder vier ogen spreken
om erachter te komen hoe ze het vinden om iets voor te lezen of bij de les
betrokken te worden. Zorg ervoor dat u niemand in verlegenheid brengt.

4. Geef tekstverwijzingen waardoor de cursisten het antwoord op bepaalde
vragen kunnen vinden.

5. Als bepaalde cursisten tijdens besprekingen steeds aan het woord zijn, probeer
dan ook de anderen erbij te betrekken. Dan moet u misschien voorzichtig een
andere wending aan de bespreking geven door te zeggen: ‘Laten we eens kijken
wat iemand anders daarvan vindt’ of ‘Is er iemand die daar iets aan wil
toevoegen?’

Het is belangrijker dat de cursisten de teksten begrijpen en toepassen dan dat al
het voorbereide lesmateriaal wordt behandeld. Als de cursisten iets van een goede
bespreking leren, is het vaak nuttig om de bespreking voort te zetten, en die niet af
te breken in een poging om al het lesmateriaal te behandelen. Als een bespreking
echter niet nuttig of opbouwend is, moet u er een andere wending aan geven.

Nieuwe leden U kunt leerlingen in uw klas krijgen die betrekkelijk kort lid van de kerk zijn.
Door uw lessen kan het geloof van die leden worden versterkt. 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 
lesgeven in 
het evangelie Jongeren hebben vaak behoefte aan actieve deelname en visuele verduidelijking

van de behandelde leerstellingen. Als u de activiteiten, videopresentaties en
platen gebruikt die in het lesboek worden aanbevolen, kunt u ervoor zorgen dat
de jongeren geïnteresseerd in de lessen zullen blijven.
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1

Les

1
Inleiding tot de Leer en
Verbonden en kerkgeschiedenis

Doel De cursus Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis bij de cursisten inleiden en
zorgen dat ze hun plaats in de bedeling van de volheid der tijden begrijpen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart:

a. Verklarende inleiding tot de Leer en Verbonden; Leer en Verbonden 1.

b. Inleiding tot Ons erfgoed.

2. Zorg ervoor dat iedere cursist een exemplaar van Leer en Verbonden en
kerkgeschiedenis: gids voor de cursist (35686 120) heeft. Die exemplaren krijgt 
u van het zondagsschoolpresidium, de wijkadministrateur of de assistent-
administrateur belast met materialen. Bestudeer het materiaal voor deze 
les in de Gids voor de cursist, zodat u er tijdens de les naar kunt verwijzen.

3. Zorg voor voldoende exemplaren van Ons erfgoed: beknopte geschiedenis van 
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (35448 120) zodat
iedere cursist een exemplaar voor persoonlijke studie ter beschikking heeft
(minimaal één exemplaar per huishouden). Veel leden zullen al een exem-
plaar hebben. Exemplaren zijn bij het zondagsschoolpresidium, de wijkad-
ministrateur of de assistent-administrateur belast met materialen te verkrijgen.
De administrateur kan zo nodig meerdere exemplaren bestellen.

4. In geval u de aandachtsactiviteit gebruikt, dient u wel een plaat van de Salt
Laketempel mee naar de les te nemen (62433; Evangelieplaten 502).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat een plaat van de Salt Laketempel zien. Wijs op de bal bovenop de tempel
waarop het beeld van Moroni staat. Leg uit dat de bovenste helft van die bal de
deksteen van de Salt Laketempel is. Op 6 april 1892 hield de kerk een algemene
conferentie in de Tabernakel. Vlak voor het middaguur sloot president Wilford
Woodruff de bijeenkomst af. Veertigduizend mensen verzamelden zich op
Temple Square, met nog duizenden daaromheen. Toen drukte president
Woodruff op een knop, en de deksteen werd op zijn plaats gelegd. Beneden
begon het Tabernakelkoor, onder leiding van een orkest, ‘Gods Geest brandt in 
’t harte’ te zingen. De heiligen zongen mee. Toen slaakten zij de hosannakreet en
zwaaiden met witte zakdoekjes, waarmee ze uiting gaven aan hun vreugde over
de bijna voltooide Salt Laketempel.



President Ezra Taft Benson, de dertiende president van de kerk, heeft uitgelegd
dat de Leer en Verbonden als de deksteen van onze godsdienst kan worden
beschouwd:

‘De Leer en Verbonden brengt de mens tot Christus’ koninkrijk, De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, “de enige ware en levende
kerk op de ganse aardbodem” [Leer en Verbonden 1:30]. (…)

‘Het Boek van Mormon is de ‘sluitsteen’ van onze godsdienst. De Leer en
Verbonden en voortdurende openbaring in de laatste dagen vormen de
deksteen. De Heer heeft zijn goedkeurende zegel aan zowel de sluitsteen als de
deksteen gehecht.’ (De Ster, juli 1987, p. 77.)

Getuig dat wij door de sluitsteen en de deksteen meer te weten kunnen komen
over de Heiland, die de hoeksteen van onze godsdienst is (Efeziërs 2:20). Deze
Schriften getuigen ook van de Heiland en van de waarheid van zijn evangelie.

Deze les bevat meer materiaal dan in één lesperiode behandeld kan worden. Kies
onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt.

Leg uit dat de studie van de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis
thematisch wordt aangepakt. De lessen zijn zo opgebouwd dat de cursisten
leren wat er in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis over bepaalde
evangeliebeginselen staat en hoe zij daar hun voordeel mee kunnen doen.
Idealiter zullen cursisten tijdens het cursusjaar nog meer het verlangen krijgen
om de zegeningen van het evangelie te bemachtigen.

Leg uit dat sommige afdelingen in de Leer en Verbonden niet in de
leesopdrachten zijn opgenomen omdat de lessen thematisch zijn ingedeeld.
Toch moeten de cursisten zich voornemen om de Leer en Verbonden dit jaar
volledig te bestuderen.

Deel de exemplaren van de Gids voor de cursist uit. Leg uit dat deze gids de
leesopdracht voor elke les en een aantal vragen bevat. Laat de cursisten beloven
dat ze deze opdrachten zullen lezen en zich iedere week op de les zullen
voorbereiden. Vraag of zij ideeën hebben over de manier waarop ze van de
wekelijkse leesopdracht een gewoonte kunnen maken.

Laat een exemplaar van Ons erfgoed zien en deel ze uit zodat er in ieder gezin
minimaal één exemplaar beschikbaar is. Leg uit dat er in dit boek een
inspirerend verslag staat van de geschiedenis van de kerk, vanaf de tijd van de
profeet Joseph Smith tot en met de tegenwoordige tijd. De cursisten moeten dit
boek in de loop van het jaar doorlezen. Veel van deze geschiedenis zal in de
lessen behandeld worden.

Wijs erop dat de cursisten gezamenlijk verantwoordelijk zijn om van deze cursus
een succes te maken. Moedig hen aan om aan de lessen deel te nemen en over
ervaringen te vertellen waardoor zij hebben geleerd hoe ze evangeliebeginselen
in hun leven kunnen toepassen.

1. De openbaringen in de Leer en Verbonden behandelen de noden in onze tijd

• Lees de eerste vier paragrafen van de verklarende inleiding aan het begin van
de Leer en Verbonden. In welke opzichten verschilt de Leer en Verbonden van
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de andere Schriften? Welke gedeelten in de Leer en Verbonden hebben
bijzondere betekenis voor u?

• Wat zeggen ons deze alinea’s over de manier waarop de openbaringen in de
Leer en Verbonden werden ontvangen? Waarom is het nuttig om te begrijpen
dat de meeste openbaringen als antwoord op gebed werden ontvangen?

• Welke leerstellingen van het evangelie worden in de Leer en Verbonden
uitgelegd? (Kies twee of drie van deze leerstellingen en bespreek in welke
opzichten ons leven anders zou zijn zonder de waarheden die er in de Leer en
Verbonden over zijn geopenbaard.)

2. De Heer heeft de inleiding tot de Leer en Verbonden geschreven

Introduceer afdeling 1 van de Leer en Verbonden aan de hand van de volgende
informatie:

Op 1 november 1831 presideerde de profeet Joseph Smith een bijzonder
conferentie voor ouderlingen in Hiram (Ohio). De aanwezigen besloten om een
aantal van de openbaringen die de profeet had ontvangen, te bundelen en uit te
geven als het Boek der Geboden. Na de eerste bijeenkomst van deze conferentie
gaf de Heer door middel van een openbaring aan Joseph Smith toestemming
voor die publicatie, die Hij ‘mijn voorwoord tot het boek van mijn geboden’
(LV 1:6) noemde. Deze openbaring is nu afdeling 1 van de Leer en Verbonden.

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘De Leer en Verbonden is het enige
boek in de wereld dat een voorwoord heeft dat door de Heer zelf is geschreven.
In dat voorwoord verklaart Hij aan de wereld dat zijn stem gericht is tot alle
mensen (zie vers 2), dat de komst des Heren nabij is (zie vers 12), en dat de
waarheden die in de Leer en Verbonden staan alle vervuld zullen worden (zie
de verzen 37–38).’ (De Ster, januari 1987, p. 75.)

• In Leer en Verbonden 1 laat de Heer een ‘waarschuwende stem’ horen die in
de hele Leer en Verbonden doorklinkt. Welke waarschuwingen geeft de Heer
in deze afdeling? (Zie LV 1:7–10, 12–16, 31–33. U kunt deze verwijzingen op
het bord noteren.) Hoe zijn die waarschuwingen op ons van toepassing?

• Voor wie zijn de waarschuwingen in de Leer en Verbonden bestemd? (Zie
LV 1:1–4, 11, 34–35.) Hoe zijn die boodschappen tot alle mensen gericht?
(Zie LV 1:4.)

• In Leer en Verbonden 1 voorspelt de Heer de grote toekomst van zijn werk in
de laatste dagen (LV 1:23, 30). Leg uit dat de kerk, toen de Heer deze afdeling
openbaarde, pas anderhalf jaar bestond en pas een paar honderd leden had.
Hoe gaan de profetieën over de groei van de kerk tegenwoordig in vervulling?

• In Leer en Verbonden 1 legt de Heer een aantal doeleinden van de Leer en
Verbonden uit. Lees LV 1:17–28 met de klas door. Wat zijn volgens deze
verzen een aantal doeleinden van de openbaringen? (De volgende
antwoorden kunnen gegeven worden.)

a. ‘Opdat ieder mens in de naam van God, de Here, de Zaligmaker der wereld,
zou mogen spreken’ (LV 1:20).

b. ‘Opdat geloof (…) zou mogen vermeerderen’ (LV 1:21).
c. ‘Opdat mijn eeuwig verbond zou mogen worden gevestigd’ (LV 1:22).
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d. ‘Opdat de volheid van mijn evangelie (…) zou mogen worden verkondigd’
(LV 1:23).

e. Opdat de dienstknechten van de Heer ‘zouden mogen begrijpen’ (LV 1:24).
f. ‘En in zoverre zij dwaalden, dat het zou mogen worden bekendgemaakt’

(LV 1:25).
g. ‘En in zoverre zij wijsheid zochten, zij mochten worden onderricht’ (LV 1:26).
h. ‘En in zoverre zij zondigden, zij mochten worden gekastijd, opdat zij zich

zouden bekeren’ (LV 1:27).
i. ‘En in zoverre zij ootmoedig waren, zij sterk mochten worden gemaakt, en van

omhoog gezegend, en van tijd tot tijd kennis mochten ontvangen’ (LV 1:28).

• Het voorwoord van de Heer op de Leer en Verbonden wordt afgerond met een
gebod om zijn woorden te onderzoeken. Lees LV 1:37–38 en 18:34–36 met de
klas. Wat vertelt de Heer ons in deze verzen over zijn woorden en zijn stem?
Hoe is het bestuderen van de Schriften anders dan het doorlezen ervan? Wat
hebt u aan het onderzoeken van de woorden van de Heer in de Leer en
Verbonden gehad?

3. In deze cursus zullen belangrijke gebeurtenissen van de bedeling van de
volheid der tijden worden behandeld

Laat de cursisten de index van de Leer en Verbonden opslaan. Laat ze opzoeken
hoeveel verschillende verwijzingen er onder het woord bedeling staan. Leg
vervolgens uit dat de lessen dit jaar over veel belangrijke gebeurtenissen in onze
bedeling gaan — de bedeling van de volheid der tijden (zie LV 112:30–32). Lees
de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor:

‘Profeten, priesters en koningen (…) hebben met vreugde uitgekeken naar de tijd
waarin wij nu leven. Door hemelse en vreugdevolle verwachting aangemoedigd,
hebben ze over deze tijd gezongen, geschreven en geprofeteerd. Maar zij hebben
die tijd nooit mogen meemaken. Wij zijn het uitverkoren volk van God dat de
heerlijkheid in de laatste dagen tot stand moet brengen. Wij kunnen die tijd
zien, eraan deelnemen en aan de voortgang van die heerlijkheid bijdragen, 
“de bedeling van de volheid der tijden”.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
samengesteld door Joseph Fielding Smith [1976], p. 231.)

• Waarom is onze bedeling anders dan de voorgaande bedelingen? (Geantwoord
kan worden dat deze bedeling niet in afvalligheid zal eindigen en dat de kerk
zal blijven groeien totdat de aarde erdoor is vervuld en de wederkomst van de
Heer is voorbereid.) Wat zijn een aantal van de zegeningen en taken van de
mensen in deze bedeling?

Leg uit dat deze bedeling in zes historische perioden kan worden verdeeld.
U kunt ze als volgt op het bord noteren:

De periode van New York 1820–1830

De periode van Ohio-Missouri 1831–1838

De periode van Nauvoo 1839–1846

De pionierstocht naar het westen 1846–1898

De uitbreiding van de kerk 1899–1950

De wereldwijde kerk 1951–heden
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Geef aan dat veel belangrijke gebeurtenissen in deze zes historische perioden
staan samengevat in de ‘Chronologie van de kerkgeschiedenis’ op de pagina’s
272–273 van dit lesboek en op de pagina’s 27–28 van de Gids voor de cursist. Laat
de cursisten deze gebeurtenissen in het kort doornemen.

• Welke gebeurtenissen in de geschiedenis van de kerk zijn voor u belangrijk?

4. Wij kunnen allemaal bijdragen aan de vooruitgang van dit geweldige
werk in de laatste dagen

Laat de cursisten naar de anderen in de klas kijken. Leg uit dat wij niet per
ongeluk in deze tijd op aarde zijn. Wij zijn door God gestuurd om bij te dragen
aan de opbouw van zijn koninkrijk in deze laatste bedeling. President Ezra Taft
Benson heeft gezegd: ‘Er is nog nooit in zo korte tijd zoveel verwacht van de
getrouwen als er nu van ons verwacht wordt.’ (Aangehaald door ouderling
Marvin J. Ashton in De Ster, januari 1990, p. 35.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘De ernstigste uitdaging die op onze
weg ligt, en de prachtigste, is de uitdaging die uit groei voortkomt.’ (Aangehaald
in ‘President Gordon B. Hinckley’, april 1995, p. 6.)

• Wat zijn een aantal uitdagingen die zich door de enorme groei van de kerk
voordoen? Wat zijn een aantal voorbeelden van de manier waarop de kerk
daarmee omgaat? (Antwoorden kunnen zijn: de enorme toename in het
aantal tempels, de inspanningen om de priesterschapsleiders op te leiden en
om in versneld tempo de Schriften in veel talen uit te brengen.)

Leg nadruk op het feit dat het gadeslaan van de groei van de kerk boeiend kan
zijn. De Heer heeft echter meer nodig dan toeschouwers langs de zijlijn. We
moeten onszelf afvragen of we gelijke tred houden en als persoon en als gezin
ons deel doen. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Dit is de tijd van
grote mogelijkheden. Het is aan ons die aan te grijpen en voorwaarts te gaan.
Voor ieder van ons is het dé tijd om zijn of haar deel te doen in het voortstuwen
van het werk van de Heer naar zijn luisterrijke bestemming.’ (De Ster, januari
1998, p. 69.)

• Wat kunnen wij individueel en als gezin doen om dit geweldige werk van de
Heer in de laatste dagen voort te stuwen?

Tot slot Leg nadruk op het feit dat het een voorrecht is om in de bedeling van de volheid
der tijden te leven. We kunnen de kerk zien voortrollen zoals in het verleden is
geopenbaard (Daniël 2:44–45; zie ook LV 65:2). Wij hebben de zegeningen van
het herstelde evangelie ontvangen. We kunnen de stem van de Heer horen als
we de Leer en Verbonden lezen. We worden geleid door een hedendaagse
profeet. Door de cursus van dit jaar zullen we meer inzicht krijgen in de kansen
en de zegeningen die voortkomen uit het feit dat we in de laatste bedeling leven.
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6

Les

2
‘Ziet, Ik ben Jezus Christus, 

de Zaligmaker der wereld’

Doel De cursisten het krachtige getuigenis van de Heiland in de Leer en Verbonden
laten ervaren zodat hun getuigenis van de verzoening wordt versterkt.

Voorbereiding 1. Bestudeer de teksten in deze les met een gebed in uw hart. Stel vast welke teksten
op p. 9 voor de cursisten het nuttigst zijn. Maak uzelf vertrouwd met de teksten
die u hebt uitgekozen en bereid u goed voor om ze in de les te kunnen gebruiken.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
Jezus de Christus (62572; Evangelieplaten 240), Jezus bidt in Getsemane
(62175; Evangelieplaten 227), en De kruisiging (62505; Evangelieplaten 230). 
U kunt de plaat van Jezus Christus de hele les laten hangen.

4. Breng, als u de aandachtsactiviteit gebruikt, een takje van een boom mee.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat een takje van een boom zien. Leg uit dat het niet meer de voeding krijgt die
het nodig heeft om in leven te blijven.

• Waarom is dit takje niet meer in staat om de nodig voeding te ontvangen?
(Het is van de wortels afgesneden.)

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Boyd K. Packer van het Quorum
der Twaalf Apostelen:

‘[De verzoening van Jezus Christus] is de wortel van de christelijke leer. U weet
misschien veel over het evangelie als aftakking, maar als u uitsluitend de
aftakkingen kent zonder dat die met de wortels in contact staan, als ze van
de waarheid zijn afgesneden, zal er geen leven, waarheid of verlossing uit
voortkomen.’ (Conference Report, april 1977, p. 80; of Ensign, mei 1977, p. 56).

Vergelijk het dode takje met een sterke, gezonde boom. Leg nadruk op het feit
dat de verzoening van Jezus Christus leven en inhoud aan alle andere
leerstellingen van het evangelie geeft. We moeten de verzoening indachtig zijn
als we tijdens deze cursus andere beginselen bestuderen.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt.

1. De Leer en Verbonden getuigt van Jezus Christus

Leg nadruk op het feit dat een van de doelen van alle Schriftuur is om van Jezus
Christus te getuigen en de mensen aan te moedigen tot Hem te komen en aan
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het eeuwig heil deel te nemen. De Bijbel, de boeken Mozes en Abraham in de
Parel van grote waarde, en het Boek van Mormon zijn oude getuigen van Jezus
Christus. De Leer en Verbonden is een getuige van Jezus Christus in deze
bedeling. Dit schriftuurlijke boek getuigt dat Jezus de Christus is, dat Hij leeft en
dat Hij ook tegenwoordig tot zijn profeten spreekt en leiding aan zijn volk geeft.

Leg uit dat er in de Leer en Verbonden machtige getuigenissen van de Heiland en
zijn werk staan. De meeste zijn van de Heiland zelf afkomstig. Laat de cursisten de
volgende teksten als voorbeeld lezen: Leer en Verbonden 50:41–44 en 76:22–24.

Leg uit dat er in deze les leringen uit de Leer en Verbonden over de Heiland
worden behandeld.

2. Jezus Christus ‘leed […] de pijnen van alle mensen, opdat alle mensen
zich mochten bekeren en tot Hem komen’

Laat de platen van Jezus in Getsemane en aan het kruis zien. Leg uit dat er in de
Leer en Verbonden veel openbaringen staan die ons begrip van de verzoening
van Jezus Christus kunnen vergroten. Door deze openbaringen krijgen we een
gevoel van de ernst van het lijden dat de Heiland onderging en van de omvang
van de liefde die Hij en onze hemelse Vader voor ons hebben.

De Heiland beschrijft zijn zoenoffer

• Lees LV 19:16–19 met de klas. Leg uit dat dit de enige teksten zijn waarin de
Heiland zijn eigen lijden tijdens zijn zoenoffer beschrijft. Wat staat er in die
teksten over zijn lijden voor ons? Waarom was Jezus bereid om zoveel voor
ons te lijden? (Zie LV 18:10–11; 19:19, 24; 34:3.)

Door middel van de verzoening zullen wij allemaal aan de opstanding deelnemen

• Lees de volgende teksten met de klas: LV 88:14–18; 93:33; Alma 11:42–44.
Wat kunnen we uit deze teksten over de opstanding leren? (De volgende
antwoorden kunnen gegeven worden.)

a. De opstanding is de verlossing van de ziel. De geest en het lichaam worden
herenigd, en in volmaakte vorm onafscheidelijk verbonden (LV 88:14–16;
93:33; Alma 11:42–43).

b. De opstanding bereidt ons op de celestiale heerlijkheid voor (LV 88:18).

c. De opstanding is noodzakelijk om een volheid van vreugde te ontvangen
(LV 93:33).

d. Alle mensen zullen herrijzen (Alma 11:44).

Door middel van de verzoening kunnen we vergeving van onze zonden ontvangen en de
celestiale heerlijkheid beërven

• Lees de volgende teksten met de klas: LV 18:11–12; 19:16–17, 20; 58:42;
76:62–70. Wat staat er in die teksten over de zegeningen die we door
middel van de verzoening kunnen ontvangen? (De volgende antwoorden
kunnen gegeven worden.)

a. We kunnen ons van onze zonden bekeren en tot Hem komen (LV 18:11–12).

b. Christus heeft het lijden voor onze zonden op Zich genomen, op voorwaarde
dat wij ons bekeren (LV 19:16–17, 20).

c. Als wij ons bekeren, zal de Heer ons vergeven en onze zonden niet meer
gedenken (LV 58:42).
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d. Wij kunnen in de eerste opstanding voortkomen, door Christus
vervolmaakt worden en de celestiale heerlijkheid beërven (LV 76:62–70).

Door middel van de verzoening kreeg de Heiland volmaakte empathie voor ons, in al
onze zorgen, pijn en beproevingen

Leg uit dat de Heiland tijdens zijn leven en zijn verzoening zodanig geleden
heeft dat Hij al onze pijnen en beproevingen volkomen kan begrijpen.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 122 opslaan. Deze afdeling is een openbaring
die de profeet Joseph Smith ontving toen hij in de gevangenis in Liberty (Missouri)
zat. Leg uit dat de Heer in de eerste zeven verzen over de beproevingen van de
profeet Joseph spreekt. In vers 8 spreekt de Heer vervolgens over Zichzelf.

• Lees LV 122:8 met de klas. In welk opzicht is de Heiland ‘beneden dit alles
neergedaald’? (Zie Alma 7:11–12; LV 62:1; 133:53. Omdat de Heiland al onze
zorgen, pijn en beproevingen heeft ervaren, begrijpt Hij hoe we ons voelen.
Hij weet hoe Hij ons moet helpen.) In hoeverre hebben we iets aan die kennis
als we beproefd worden?

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Als wij (…) zware tijden doormaken, kunnen we bedenken dat Jezus beneden
alles moest neerdalen voordat Hij boven alles uit kon stijgen, en dat Hij pijnen
en smarten en allerlei verzoekingen heeft doorstaan opdat Hij met barmhar-
tigheid zou worden vervuld en zou weten hoe zijn volk hulp te verlenen volgens
hun krankheden (zie LV 88:6; Alma 7:11–12).’ (De Ster, januari 1996, p. 62–63.)

• Wanneer hebt u de kracht van de verzoening in uw leven gevoeld? Wat
kunnen we doen om die kracht vollediger te ervaren?

• Hoe kunnen we de Heiland onze dankbaarheid voor de verzoening tonen?
Hoe moet ons begrip van de verzoening ons dagelijks leven beïnvloeden?

3. Door de Leer en Verbonden kunnen we de functies en eigenschappen van
de Heiland beter begrijpen

Leg uit dat we, als we geloof in God willen oefenen, ‘zijn karakter, volmaaktheden
en eigenschappen goed moeten begrijpen.’ (Lectures on Faith [1985], p. 38.) Door
de Leer en Verbonden kunnen we dat begrip ontwikkelen.

• Welke eigenschappen van de Heiland staan er in de teksten die we vandaag
hebben gelezen? (Zet de antwoorden van de cursisten op het bord. Juiste
antwoorden zijn bijvoorbeeld: naastenliefde, gehoorzaamheid, nederigheid en
onderworpenheid.)

Kies een aantal van de volgende teksten om met de klas te lezen. Bespreek wat
die teksten ons zeggen over de functies en de eigenschappen van de Heiland.
Vat de informatie op het bord samen.

a. LV 6:20–21. (Als we getrouw en ijverig zijn, zal de Heiland ons in zijn
liefdevolle armen ontvangen. Hij is het licht dat in de duisternis schijnt.)

b. LV 6:32–37. (Hij biedt ons bescherming en troost en is bereid om ons te
zegenen als wij Hem indachtig zijn en zijn geboden onderhouden.)

c. LV 19:1–3. (Omdat Hij de wil van de Vader heeft gedaan, heeft Hij alles aan
Zich onderworpen en alle macht behouden. Hij zal Satan en zijn werken
verwoesten. Hij zal alle mensen naar hun werken oordelen.)
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d. LV 29:1–2. (Door zijn barmhartigheid heeft Hij verzoening voor onze zonden
bewerkstelligd. Als wij naar zijn stem luisteren en ons voor Hem vernederen,
zal Hij ons bijeenvergaderen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels
bijeenvergadert.)

e. LV 38:1–3. (Hij is de Schepper van de wereld, en Hij weet alles.)

f. LV 43:34. (Hij is de Heiland van de wereld.)

g. LV 45:3–5. (Hij is onze Voorspraak bij de Vader.)

h. LV 50:44. (Hij is de goede Herder en de Steen Israëls, een stevige fundering
waarop we kunnen bouwen.)

i. LV 76:5. (Hij is barmhartig en genadig ten opzichte van de mensen die Hem
vrezen, en Hij schept er behagen in om hen te eren die Hem in gerechtigheid
en waarheid tot het einde toe dienen.)

j. LV 93:5–19. (Hij is de Eniggeborene van de Vader. Hij ‘ging van genade tot
genade voort’ totdat Hij een volheid van de heerlijkheid en macht van de
Vader had ontvangen.)

k. LV 133:42–52. (Als Hij tijdens de wederkomst in al zijn macht terugkeert,
zullen de mensen die Hij verlost heeft, spreken over zijn goedheid en
goedertierenheid.)

l. LV 136:22. (Zijn arm is uitgestrekt om zijn volk te redden.)

• Waarom is het belangrijk dat wij deze functies en eigenschappen van de
Heiland kennen? In hoeverre is uw getuigenis van de Heiland door de
openbaringen in de Leer en Verbonden verrijkt?

Tot slot • Lees LV 19:23 met de klas. Hoe kunt u door de waarheden die we vandaag
behandeld hebben gemoedsrust ontvangen?

Getuig van Jezus Christus, als de Geest u daartoe aanzet. Getuig dat wij door zijn
verzoening allemaal aan de opstanding zullen deelnemen. Door middel van zijn
verzoening nodigt Hij ons uit om ons te bekeren, om tot Hem te komen, en
‘vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de komende wereld’ (LV 59:23) te
ontvangen. Moedig de cursisten aan om in alle zegeningen van de verzoening te
delen, door geloof in Jezus Christus te oefenen, zich te bekeren, de geboden te
onderhouden en tot het einde toe te volharden.

Stel voor dat de cursisten zich tijdens hun studie van de Leer en Verbonden dit
jaar voortdurend zullen afvragen wat ze daaruit over Jezus Christus te weten
kunnen komen. Hij is de hoofdpersoon in het boek. Door de krachtige
getuigenissen en waarheden die er in deze openbaringen staan, kan een ieders
getuigenis van Hem versterkt worden.

Aanvullend 
lesidee 1. ‘’k Sta spraakloos’

Bestudeer van tevoren de tekst van de lofzang ‘’k Sta spraakloos’ (lofzang 129).
Zoek zinnen in de lofzang op die door teksten uit de Leer en Verbonden
gesteund worden. Misschien hebt u iets aan de volgende voorbeelden:

Les 2
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Zinnen uit de lofzang Ondersteu-
nende teksten

‘’k Sta spraakloos dat Christus zo’n liefde mij schenken kan’ LV 34:3

‘Dat voor mij, een zondaar, Hem ’t kruis zoveel dulden deed’ LV 19:16–19

‘’t Verbaast mij dat Hij van omhoog kwam en stierf voor mij’ LV 88:6; 122:8

‘Als ’k denk aan zijn wonden voor onze strafwaardigheid’ LV 6:36–37

‘Zal ’k ooit dan vergeten zijn groot’ offervaardigheid?’ LV 20:77

Lees in de klas de lofzang hardop en onderbreek steeds om de cursisten de
betreffende teksten te laten lezen die bij de zinnen in de lofzang horen.

2. Onze ‘Voorspraak bij de Vader’ (LV 45:3)

Zet Voorspraak op het bord. Leg uit dat de Heer in de Leer en Verbonden
verscheidene keren zegt dat Hij onze Voorspraak is (LV 29:5; 45:3; 62:1; 110:4).

• Wat is een voorspraak? (Iemand die de zaak van een ander verdedigt.)

• Lees Leer en Verbonden 45:3–5 met de klas. Waarom hebben we een
‘Voorspraak bij de Vader’ nodig? Wat voor argumenten gebruikt de Heiland in
de verzen 4 en 5 om de Vader te overtuigen dat wij het eeuwige leven zouden
moeten ontvangen? (Als eerste spreekt Hij over zijn verzoening — zijn lijden,
dood en bloed. Vervolgens verwijst Hij naar ons geloof in Hem.)

3. Van Jezus Christus getuigen door middel van zijn titels

Leg uit dat er in de Leer en Verbonden meer dan zestig titels voor Jezus Christus
staan, die ieder bijzonder respect voor Hem oproepen. De Heer noemt Zichzelf
bijvoorbeeld ‘Verlosser’, ‘Heiland’ en ‘het Licht en het Leven der wereld’.

Laat de cursisten in de index van de Leer en Verbonden andere titels van Jezus
Christus opzoeken. Zet de gevonden titels op het bord.

• Wat zeggen die titels over zijn eigenschappen en zijn zending?

4. Het licht van Christus

Leg uit dat het licht van Christus soms als ons geweten wordt uitgelegd, maar
het is veel meer dan dat. Om ervoor te zorgen dat de cursisten het licht van
Christus beter zullen begrijpen, laat u ze de volgende teksten lezen: LV 88:6–13;
93:2; Moroni 7:13, 16–19.

• Wat kunnen we uit deze teksten over het licht van Christus leren? (De
volgende antwoorden kunnen gegeven worden.)

a. Het licht van Christus vult ‘de onmetelijke ruimte’ en geeft ‘alle dingen
leven’ (LV 88:12–13).

b. Het is een opbouwende invloed die aan iedereen wordt gegeven die op
aarde wordt geboren (LV 93:2).

c. We kunnen er goed en kwaad door onderscheiden, en het moedigt ons aan
om het goede te doen en in Christus te geloven (Moroni 7:13, 16–19).

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het licht van Christus meer invloed in ons
leven krijgt?

10
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3
‘Ik heb werkelijk 
een visioen gehad’

Doel Het getuigenis van de cursisten versterken van het eerste visioen en van de
roeping van Joseph Smith als de profeet door wie God de volheid van het
evangelie op aarde heeft hersteld.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Geschiedenis van Joseph Smith 1:1–26.

b. Ons erfgoed, p. 1–4.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag van tevoren een cursist om het verslag van de beenoperatie van de
jonge Joseph Smith samen te vatten (Ons erfgoed, p. 1–2).

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, laat u er een of meer zien in de les:
De profeet Joseph Smith (62002; Evangelieplaten 401), Joseph Smith zoekt
wijsheid in de Bijbel (Evangelieplaten 402), en Het eerste visioen (62470;
Evangelieplaten 403).

5. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, heeft u een klok, een wereldkaart of
globe, en een kledingstuk van een man nodig. Maak er de volgende etiketten
voor deze voorwerpen bij: de juiste tijd, de juiste plaats en de juiste man.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat de klok, de kaart of de globe, en hun etiketten aan de cursisten zien (zie
‘Voorbereiding’, nummer 5). Leg uit dat in deze les wordt besproken hoe de Heer
de juiste tijd en de juiste plaats heeft voorbereid om zijn evangelie na vele
eeuwen van afvalligheid te herstellen.

Laat het kledingstuk en het etiket aan de cursisten zien. Leg uit dat er in deze les
ook besproken wordt hoe God de juiste man voorbereidde — Joseph Smith —
om de profeet te worden door wie het evangelie zou worden hersteld.

Deze les bevat meer materiaal dan in één lesperiode behandeld kan worden. Kies
onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt.

1. Na de afval bereidde God de weg van de herstelling voor

Leg uit dat na de kruisiging van Jezus Christus zijn apostelen de kerk
presideerden. Maar al snel namen de vervolgingen, de verdeeldheid en de afval

Bespreking en 
toepassing



toe. Binnen een paar decennia vond de afval plaats, zoals de apostelen hadden
geprofeteerd (Handelingen 20:28–30; 2 Tessalonicenzen 2:1–3; 2 Timoteüs
4:3–4). Deze afval staat bekend als de grote afval.

• Wat waren een aantal gevolgen van de grote afval? (Zie LV 1:15–16;
Geschiedenis van Joseph Smith 1:8–9, 19, 21; Mormon 1:13–14. Mogelijke
antwoorden volgen hieronder.)

a. Het gezag van het priesterschap was niet meer op aarde.

b. Er waren geen apostelen of profeten meer op aarde.

c. Belangrijke kennis over de aard van God was verloren gegaan.

d. De leerstellingen van het evangelie waren uit hun verband getrokken.

e. Heilige verordeningen, zoals de doop, werden veranderd.

f. De oorspronkelijke kerk viel in groeperingen uiteen die met elkaar van
mening verschilden.

De duisternis van de afval duurde vele eeuwen. God had dit echter voorzien en
had het plan om het evangelie in de laatste dagen te herstellen. Ouderling Bruce
R. McConkie heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen gezegd dat de
voorbereidingen op de herstelling van het evangelie al eeuwen vóór het eerste
visioen waren begonnen:

‘Vanaf de veertiende eeuw begon de Heer aan de voorbereiding van de
maatschappelijke, educatieve, godsdienstige, economische en
overheidsomstandigheden waarin Hij het evangelie gemakkelijker voor het
laatst kon herstellen.’ (Mormon Doctrine, 2e ed. [1966], p. 717.)

• Welke gebeurtenissen droegen bij aan de voorbereiding op de herstelling van
het evangelie voordat Joseph Smith werd geboren? (U kunt de antwoorden op
het bord noteren. Mogelijke antwoorden volgen hieronder.)

a. De Renaissance was een wedergeboorte van onderwijs, vooral op het gebied
van literatuur, kunst en wetenschap. Er werden uitvindingen gedaan, zoals
de drukpers.

Ouderling E. Talmage heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen
gezegd dat de Renaissance geen toevallige ontwikkeling was, maar ‘een
ontwikkeling, door Gods Geest vooraf bepaald, om het verduisterde
verstand van de mensen te verlichten, ter voorbereiding op de herstelling
van het evangelie van Jezus Christus, die bestemd was om enige eeuwen
later tot stand te worden gebracht.’ (Jezus de Christus, p. 546.)

b. Hervormers zoals John Wycliffe, Maarten Luther en Johannes Calvijn
begonnen vraagtekens te plaatsen bij de gebruiken en leringen van de
bestaande kerken. Zij kwamen tot de ontdekking dat de kerken van de
leringen van Christus waren afgedwaald.

Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd dat Martin Luther en andere hervormers ‘geïnspireerd waren om een
godsdienstig klimaat te scheppen waarin God de verloren waarheden en
het verloren gezag van het priesterschap kon herstellen.’ (De Ster, januari
1995, p. 60.)
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c. Amerika werd ontdekt. De Verenigde Staten werden door godsdienstige
mensen gekoloniseerd en groeiden uiteindelijk uit tot een onafhankelijke
natie (1 Nephi 13:12–19).

d. De grondwet van de Verenigde Staten werd vastgelegd waardoor
godsdienstvrijheid werd gegarandeerd (LV 101:77–80).

Ouderling Ballard heeft gezegd: ‘Op gelijke wijze inspireerde God de eerste
ontdekkers en kolonisten van Amerika en de opstellers van de grondwet
van de Verenigde Staten om een landsbestuur te ontwikkelen waaronder
het evangelie hersteld kon worden.’ (De Ster, januari 1995, p. 60.)

2. God bereidde Joseph Smith voor om de profeet van de herstelling te worden

Leg uit dat God niet alleen zorgde voor de juiste omstandigheden voor de
herstelling van het evangelie, maar ook voor een man die de profeet van de
herstelling zou worden. Deze man was Joseph Smith. Hij werd op 23 december
1805 in Sharon (Vermont) geboren. Laat een plaat van Joseph Smith zien.
Gebruik het volgende materiaal om de voorbereiding van Joseph Smith als
profeet van de herstelling te bespreken.

Het gezin waarin Joseph opgroeide, hielp bij zijn voorbereiding

Joseph Smith had een kostbaar geestelijk erfgoed. Zijn ouders en grootouders
waren godsdienstig en vaderlandslievend, vonden onderwijs belangrijk en
hadden sterke morele overtuigingen. Zijn grootvader Asael Smith had jaren
voor de geboorte van Joseph gezegd: ‘Het is tot mijn ziel doorgedrongen dat
een van mijn nakomelingen een werk zal verkondigen dat een revolutie in de
godsdienstige wereld tot stand zal brengen.’ (Joseph Fielding Smith, Essentials
in Church History, 27e ed. [1974], p. 25.)

De ouders van Joseph Smith, Joseph senior en Lucy Mack Smith, hadden veel
invloed op zijn leven. Zij waren allebei aan God toegewijd. Ze waren ook
toegewijde ouders, die hun kinderen in de beginselen van geloof en
rechtschapenheid onderwezen.

Beide ouders van Joseph hadden diepgaande godsdienstige ervaringen. Joseph sr.
had verscheidene dromen waarin hij de verzekering kreeg dat hij de zegeningen
van het ware evangelie van Jezus Christus zou ontvangen. (Zie Lucy Mack
Smith, History of Joseph Smith, bezorgd door Preston Nibley [1958], p. 47–50,
64–66.) Toen Lucy als jonge moeder een keer ernstig ziek was, beloofde ze God
dat ze Hem volledig zou dienen als Hij haar in leven zou laten om voor haar
gezin te zorgen. Vlak daarna hoorde ze een vertroostende stem, en maakte ze
een opmerkelijke genezing door. (Zie History of Joseph Smith, p. 33–35.)

Joseph sr. en Lucy waren actief op zoek naar godsdienstige waarheid. Ze hadden
allebei het gevoel dat de bestaande kerken niet in overeenstemming waren met
de kerk die Jezus Christus had gevestigd. Daarom sloot Joseph sr. zich niet bij
een kerk aan. Lucy vond dat het haar plicht was om zich te laten dopen, dus
werd ze lid van de Presbyteriaanse kerk. Toen het evangelie werd hersteld,
herkenden ze allebei de waarheid en namen het aan.

• Waarom was het erfgoed van de familie van Joseph Smith zo belangrijk als
voorbereiding op zijn zending als profeet van de herstelling?

Les 3
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Hij werd door tegenspoed voorbereid

Toen Joseph Smith opgroeide, onderging het gezin veel beproevingen. Toen hij
zeven jaar oud was, werd hij ernstig ziek door een infectie aan zijn been. Laat de
aangewezen cursist het verhaal uit Ons erfgoed (p. 1–2) samenvatten.

• Wat zegt ons dit over het karakter van de jonge Joseph? In welke opzichten
zouden de beproevingen in Josephs jeugd hebben bijgedragen tot zijn
voorbereiding op zijn taak als profeet van de herstelling? Hoe bent u door
beproevingen op bepaalde taken voorbereid?

Het godsdienstige klimaat in het westen New York droeg ook bij tot zijn voorbereiding

Toen Joseph ongeveer tien jaar oud was, kwam de familie Smith door drie slechte
oogsten in ernstige financiële problemen. Na veel overwegingen, verhuisde het
gezin naar Palmyra (New York) waar de agrarische omstandigheden beter waren.
In die tijd was er veel godsdienstige onrust en verwarring in het westelijke New
York. Er waren veel kerken die om bekeerlingen streden.

• Waarom wist Joseph niet bij welke kerk hij zich moest aansluiten? (Zie
Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–10.) In hoeverre was de situatie van
Joseph te vergelijken met die van de mensen die in deze tijd naar de waarheid
op zoek zijn?

• Hoe werd zijn verwarring door schriftstudie opgelost? (Zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:11–12. Laat de plaat zien van Joseph Smith die de Bijbel leest.)
Wat kunnen we van het voorbeeld van Joseph leren? (U kunt benadrukken
dat Joseph niet alleen in de Schriften las, maar ze ook bestudeerde, erover
nadacht en ze in zijn leven toepaste.) Hoe bent u in tijden van nood of
verwarring door de Schriften geholpen?

3. Door het eerste visioen werd de herstelling van het evangelie ingeluid

Leg uit dat Joseph Smith op een ochtend in de lente van 1820 naar het bos bij
zijn huis ging om te bidden om leiding.

• In welke opzichten verschilde het gebed van Joseph die ochtend van zijn
andere gebeden? (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:14.) Waarom is een
hardop uitgesproken, persoonlijk gebed nuttig als we de verlangens van ons
hart aan God kenbaar maken?

• Wat gebeurde er toen Joseph bad? (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:15.)
Hoe werd hij uit die machtige duisternis bevrijd? (Zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:16–17. Laat de plaat van het eerste visioen zien.) Wat zegt ons
dit over het overwinnen van de invloed van Satan? Waarom is het belangrijk
om in tijden van duisternis of beproeving te blijven bidden? (Vraag de
cursisten hoe zij in moeilijke tijden door het gebed zijn geholpen.)

• Waarom kreeg Joseph Smith te horen dat hij zich bij geen van de kerken
moest aansluiten? (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:18–19.)

4. In het eerste visioen werden veel waarheden geopenbaard

Leg nadruk op het feit dat het bezoek van de Vader en de Zoon aan Joseph
Smith van grote leerstellige betekenis is. President Gordon B. Hinckley heeft
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gezegd: ‘Ik meen te mogen beweren dat Joseph Smith in de paar minuten die hij
met de Vader en de Zoon doorbracht, meer over de aard van God de eeuwige
Vader en de herrezen Heiland te weten is gekomen dan alle geleerden in al hun
besprekingen door de eeuwen heen.’ (Church News, 24 oktober 1998, p. 6.)

• Welke waarheden kunnen we uit het eerste visioen leren? (Vat de antwoorden
samen op het bord. Mogelijke antwoorden volgen hieronder.)

a. God de Vader en Jezus Christus leven.

b. De Vader en de Zoon zijn echte, afzonderlijke personen met een
verheerlijkt lichaam van vlees en beenderen.

c. Wij zijn naar het beeld van God geschapen.

d. Satan en zijn macht bestaan echt, maar de macht van God is oneindig 
veel groter.

e. God hoort en beantwoordt onze gebeden en Hij geeft om ons.

f. Geen van de kerken op aarde hadden de volheid van Christus’ evangelie.

g. Openbaring bestaat nog steeds.

President David O. McKay, de negende president van de kerk, heeft getuigd dat
het eerste visioen ‘alle vragen over God en zijn goddelijke aard beantwoordt.
(…) Zijn relatie ten opzichte van zijn kinderen is duidelijk. Zijn interesse in de
mens door middel van gedelegeerd gezag is duidelijk. De toekomst van het werk
is verzekerd. Deze en andere prachtige waarheden zijn door dat grootse, eerste
visioen verduidelijkt.’ (Gospel Ideals [1954], p. 85.)

• Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Ezra Taft Benson
gezegd: ‘De verschijning van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus aan de
jonge profeet is de grootste gebeurtenis die sinds de opstanding van de Meester
heeft plaatsgevonden.’ (Conference Report, april 1971, p. 20; of Ensign, juni
1971, p. 34.) Waarom is het belangrijk dat wij allemaal een getuigenis van het
eerste visioen hebben? Hoe is een getuigenis van het eerste visioen een zegen
in uw leven geweest?

Tot slot Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:25–26, en begin met de woorden ‘Ik had
werkelijk een licht gezien.’ Vat vervolgens samen hoe God de juiste tijd, de juiste
plaats en de juiste man voor de herstelling van het evangelie had voorbereid.
Geef uw getuigenis van het eerste visioen en het belang daarvan. U kunt ook het
volgende getuigenis van president Gordon B. Hinckley voorlezen:

‘Op een lenteochtend in 1820 vond er een opmerkelijke gebeurtenis plaats, toen
de Vader en de Zoon aan de jonge Joseph Smith verschenen. (…) Een getuigenis
van [dat visioen] heeft het hart van miljoenen mensen in verschillende landen
beroerd. Ik voeg daar mijn door de Geest ontvangen getuigenis aan toe, dat de
beschrijving die de profeet van die geweldige gebeurtenis heeft gegeven, waar is:
dat God de eeuwige Vader en de herrezen Heer Jezus Christus tijdens die
gebeurtenis met hem gesproken hebben, net zo werkelijk en persoonlijk als de
gesprekken die we nu voeren.’ (Be Thou an Example [1981], p. 10.)

Les 3

15



Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema aan

te vullen.

1. Videopresentaties

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis (56933 120)
beschikbaar is, kunt u overwegen ‘Op zoek naar de waarheid’ (15:42) te laten zien.
Deze videofilm gaat over de bekering van Wilford Woodruff, de vierde president
van de kerk. De grote afval wordt uitgelegd en de noodzaak van de herstelling.

Vraag de klas voorafgaand aan deze korte videofilm op vier zaken te letten
waarnaar Wilford Woodruff op zoek was in het ware evangelie (profeten en
apostelen, priesterschapsgezag, correcte leer, en heilbrengende verordeningen).

Als de videoband Leer en verbonden en kerkgeschiedenis — Videopresentaties
(56912 120) beschikbaar is, kunt u ‘Het eerste visioen’ laten zien, een korte film
van 10 minuten.

2. Het voorbeeld van Joseph Smith als jongere

Leerkrachten die jongeren lesgeven willen misschien nadruk leggen op het feit
dat Joseph Smith pas veertien jaar oud was toen hij het eerste visioen ontving.

• Hoe kan het gedrag van Joseph Smith als jongere een voorbeeld voor de
jongeren in onze tijd zijn? In welke opzichten kan het voorbeeld van Joseph
nuttig zijn als je je inspant om achter de waarheid te komen? Als mensen zich
van je afkeren of je bespotten? Als je moeilijke beslissingen moet nemen
terwijl je wordt uitgelachen?
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4
‘Het nieuwe verbond gedenken,
namelijk het Boek van Mormon’

Doel De cursisten gaan inzien dat de Heer de hand had in het tevoorschijn komen
van het Boek van Mormon en verlangen het Boek van Mormon te bestuderen,
de leringen erin na te leven en er met anderen over te praten.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart:

a. Geschiedenis van Joseph Smith 1:27–65; Leer en Verbonden 3; 5; 10; 17;
20:5–15; 84:54–62.

b. Ons erfgoed, p. 5–10.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag van tevoren een cursist om het verslag van Martin Harris samen te
vatten, die de 116 pagina’s van het manuscript kwijtraakte. Laat die persoon
naar de inleidingen van Leer en Verbonden 3 en 10 verwijzen en naar de
eerste drie paragrafen onder ‘Het vertaalwerk’ in Ons erfgoed (p. 7–8).

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
Moroni verschijnt aan Joseph Smith in zijn kamer (62492; Evangelieplaten 404)
en Joseph Smith ontvangt de gouden platen (62012; Evangelieplaten 406).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zet de volgende woorden op het bord. Vraag de cursisten of ze weten wat er staat.

Leg uit dat u ‘Het Boek van Mormon’ in het Japans, het Russisch en het Koreaans
hebt opgeschreven. Sinds het nederige begin in deze bedeling, is het Boek van



Mormon een zegen in het leven van miljoenen mensen op aarde geweest. In deze
les wordt het wonder van het Boek van Mormon besproken en onze taak om
‘de aarde en [ons] leven met het Boek van Mormon te overspoelen.’ (Ezra Taft
Benson, Conference Report, april 1989, p. 3; of Ensign, mei 1989, p. 4.)

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Misschien hebt u twee lesperioden nodig om deze les te
behandelen.

1. De voorbereiding van Joseph Smith om het Boek van Mormon te
ontvangen en te vertalen

• In de drie jaar na het eerste visioen werd Joseph Smith ‘heftig vervolgd’, maar
hij bleef trouw aan zijn getuigenis (Geschiedenis van Joseph Smith 1:27). Hoe
kunnen wij ons getuigenis trouw blijven, ook als we vervolgd worden?

• Toen Joseph 17 jaar oud was, werd hij door Moroni bezocht. (Leg zo nodig uit
dat Moroni de laatste profeet is die in het Boek van Mormon heeft geschreven
en de gouden platen ongeveer 421 n.Chr. heeft begraven.) Waar bad Joseph
om op de avond dat Moroni aan hem verscheen? (Zie Geschiedenis van
Joseph Smith 1:28–29.) Wat kunnen we uit het voorbeeld van Joseph leren
als wij ons schuldig voelen vanwege onze ‘zwakheid en onvolmaaktheden’?
(Als dat te pas komt, kunt u cursisten vragen hoe het gebed een hulpmiddel is
geweest toen zij het gevoel hadden dat God teleurgesteld in hen was.)

Vat Geschiedenis van Joseph Smith 1:30–59 samen. Laat de cursisten bepaalde
teksten voorlezen. Laat op geschikte momenten de plaat zien van Moroni die
aan Joseph Smith verschijnt en de plaat van Joseph die de gouden platen
ontvangt. U kunt ook verwijzen naar de kaart op pagina 274 van dit lesboek en
pagina 29 in de Gids voor de cursist.

• Toen Joseph Smith de platen voor de eerste keer zag, was hij er nog niet aan
toe om ze in ontvangst te nemen en te vertalen. Hoe bereidde de Heer Joseph
voor om de platen te ontvangen en te vertalen? (Zie Geschiedenis van Joseph
Smith 1:33–35, 42, 44–46, 53–54.) Hoe heeft de Heer u voorbereid (of hoe
bereidt Hij u momenteel voor) om uw taken te vervullen? Hoe kunt u zichzelf
voorbereiden om uw toekomstige taken te vervullen?

• Hoe reageerde de vader van Joseph toen hij hem over het bezoek van Moroni
vertelde? (Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:50.) Wat blijkt daaruit over de
integriteit en betrouwbaarheid van Joseph? Waarom is het belangrijk om onze
familieleden te steunen als zij hun best doen om de Heer te volgen? Hoe
kunnen wij familieleden en anderen beter steunen in het volgen van de Heer?

2. Het wonder van het behoud van het Boek van Mormon

Leg uit dat Satan het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon probeerde
tegen te gaan. Hij verleidde bepaalde mannen om de gouden platen te stelen, en
de mensen bleven Joseph Smith en zijn familieleden vervolgen (Geschiedenis
van Joseph Smith 1:60–61). De Heer verijdelde echter alle pogingen van Satan
om het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon tegen te gaan.

Een voorbeeld van de wonderbaarlijke manier waarop het Boek van Mormon
werd behouden, vond plaats toen Martin Harris 116 pagina’s van het vertaalde
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manuscript kwijtraakte. Laat de aangewezen cursist dit verhaal samenvatten (zie
‘Voorbereiding’, punt 3). Behandel vervolgens Leer en Verbonden 3 en 10,
openbaringen die de Heer gaf nadat de pagina’s waren verdwenen.

• Nadat de 116 pagina’s van het manuscript weg waren, berispte de Heer Joseph
dat hij de mens meer vreesde dan God (LV 3:7). Joseph raakte zijn gave van
vertalen enige tijd kwijt (LV 3:14; 10:1–2). In hoeverre vreesde Joseph de mens
meer dan God? In welke opzichten blijkt uit onze daden soms dat we de mens
meer vrezen dan God? (Zie LV 30:1–2. Als we bijvoorbeeld toegeven aan de
invloed van vrienden om iets verkeerd te doen.) Wat kunnen we doen om
onze vrees voor de mens te overwinnen? (Enkele antwoorden op deze vraag
vindt u in LV 3:8; 10:5.)

• Waaruit bleek de liefde van de Heer voor Joseph Smith nadat de 116 pagina’s
verloren waren gegaan? (Zie LV 3:8–10; 10:1–3.) Waaruit blijkt dat God, als we
getrouw zijn, ‘in alle tijden van moeite’ met ons zal zijn? (LV 3:8.) Waaruit
blijkt dat ‘God barmhartig is’? (LV 3:10.)

• Wat waren de mensen die de 116 pagina’s hadden gestolen van plan? (Zie
LV 10:10–19, 29–33. Als Joseph het verloren materiaal opnieuw had vertaald,
hadden zij de woorden in het manuscript veranderd. Vervolgens zouden ze
het gewijzigde origineel met de hervertaling hebben vergeleken, om te laten
zien dat de twee versies met elkaar in tegenspraak waren.)

• Wat had de Heer al eeuwen eerder gedaan om het plan van de mensen die het
manuscript hadden gestolen te verijdelen? (Zie LV 10:38–39; zie ook 1 Nephi
9:2–5; Woorden van Mormon 1:3–7. Hij had het verlies van die pagina’s
voorzien. Ongeveer 2.400 jaar eerder had Hij Nephi, die de seculiere
geschiedenis van de Nephieten schreef, geïnspireerd om een tweede verslag
bij te houden. Dit tweede verslag ging over de Nephitische bediening in
dezelfde periode, en was leerstellig veel waardevoller dan het eerste.)

• Wat moest de profeet van de Heer doen om het plan van de mensen die het
manuscript hadden gestolen te verijdelen? (Zie LV 10:40–45. Joseph had de
116 pagina’s van de seculiere geschiedenis van Nephi vertaald. De Heer
gebood hem om het materiaal niet opnieuw te vertalen, maar om het tweede
verslag van Nephi te vertalen.)

• Wat kunnen we uit het verslag van het verloren manuscript opmaken over
de macht van de Heer? (Laat de cursisten bij het bespreken van deze vraag
LV 3:1–3; 10:14, 43; en 1 Nephi 9:6 lezen.) In hoeverre hebben we iets aan die
kennis als we tegenslagen en teleurstellingen ervaren?

• Laat de cursisten LV 3:16, 19–20 en 10:46–52, 60–66 lezen. Wat komen we uit
deze verzen over de doeleinden van het Boek van Mormon te weten? In welke
opzichten gaan die doeleinden nu in vervulling?

3. Getuigen van het Boek van Mormon

• Toen Joseph Smith het Boek van Mormon vertaalde, kwam hij erachter dat
drie getuigen en een aantal anderen van de Heer de platen mochten zien (zie
de verwijzingen naar deze getuigen in 2 Nephi 27:12–14 en Ether 5:1–3). Wie
waren de drie getuigen? (Zie ‘Het getuigenis der drie getuigen’ in het Boek van
Mormon.) Wat werd hun geboden? (Zie LV 5:11–15, 24–25; 17:3, 5.) Waarom
was hun getuigenis zo belangrijk? (Zie Ether 5:4; LV 5:16–18; 17:4.)
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De drie getuigen. Oliver Cowdery, David Whitmer, en Martin Harris.

Leg uit dat behalve de drie getuigen, nog acht anderen de gouden platen hebben
gezien (‘Het getuigenis der acht getuigen’ in het Boek van Mormon.) De drie
getuigen en drie van de acht getuigen hebben later de kerk verlaten. Er zijn er
maar een paar teruggekeerd, maar niemand heeft ooit het getuigenis van wat hij
heeft gezien, ontkend.

In het laatste jaar van zijn leven heeft David Whitmer zijn getuigenis laten
publiceren, in antwoord op valse beschuldigingen:

‘Er staat in de American Encyclopaedia en de Encyclopaedia Britannica geschreven
dat ik, David Whitmer, mijn getuigenis heb ontkend als een van de drie
getuigen van de goddelijkheid van het Boek van Mormon, en dat de andere twee
getuigen, Oliver Cowdery en Martin Harris hun getuigenis van dat boek hebben
ontkend. Ik wil nog één keer tegen de hele mensheid zeggen dat ik dat
getuigenis, of enige delen daarvan, nog nooit heb ontkend. Ik getuig ook tot de
wereld dat Oliver Cowdery en Martin Harris hun getuigenis nooit hebben
ontkend. Zij hebben allebei in het uur van hun dood nog van de goddelijke
afkomst van het Boek van Mormon getuigd.’ (Address to All Believers in Christ
[1887], p. 8; geciteerd in B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church,
deel 1, p. 145.)

Geef aan dat de Heiland ook een getuige van het Boek van Mormon is. Lees
LV 17:6 en 19:26 met de klas.

• In welke opzichten kunnen wij getuigen van het Boek van Mormon zijn? (Zie
Moroni 10:3–5. U kunt de cursisten uitnodigen om hun getuigenis van het
Boek van Mormon te geven.)

Leg nadruk op het feit dat de drie getuigen en de acht getuigen verklaard hebben
wat zij hadden gezien en gehoord. Tegenwoordig getuigen miljoenen leden van
de kerk van het Boek van Mormon, omdat zij het getuigenis van de Heilige
Geest voelen. Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling
Gordon B. Hinckley gezegd:

‘De kracht van de kerk schuilt niet in (…) de duizenden kerkgebouwen over
de hele wereld, of in de universiteiten. (…) De kracht van deze kerk schuilt in
het hart van de leden, in het persoonlijk getuigenis en de overtuiging van de
waarheid van dit werk.’ (Conference Report, april 1973, p. 73–74; of Ensign,
juli 1973, p. 49.)
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4. Wij moeten ‘het nieuwe verbond gedenken, namelijk het Boek van
Mormon’

• In september 1832 ontving de profeet Joseph een openbaring waarin de Heer
zei dat ‘de ganse kerk onder veroordeling’ was (LV 84:55). Waarom was de
kerk onder veroordeling? (Zie LV 84:54–56.) Wat moesten de leden van de
kerk doen om die veroordeling op te heffen? (Zie LV 84:57–58, 60–62.)

Lees de volgende uitspraken van president Ezra Taft Benson voor:

‘In de begintijd van de kerk werden de heiligen berispt voor het te lichtvaardig
opvatten van het Boek van Mormon; zou onze veroordeling minder zijn
wanneer wij hetzelfde doen?’ (De Ster, januari 1987, p. 3.)

‘De Heer is niet tevreden over de hoeveelheid aandacht die wij schenken aan
het Boek van Mormon, een nieuwe getuige van Christus. Wij hebben het thuis
nodig, wij hebben het in ons gezin nodig. Het is voor ons geschreven.’ (Church
News, 9 november 1986, p. 10.)

• Wat kunnen we doen om meer aandacht aan het Boek van Mormon te
schenken, in ons leven, in ons gezin en in de kerk? Welke zegeningen zullen
we ontvangen als we de juiste aandacht aan het Boek van Mormon schenken?
Bent u gezegend door het bestuderen van het Boek van Mormon? (Laat de
cursisten ook het volgende citaat en de zesde alinea uit de inleiding op het
Boek van Mormon lezen. Zie ook het derde aanvullende lesidee.)

President Ezra Taft Benson heeft verklaard:

‘Er gaat een macht van het boek uit die uw leven ten goede zal komen zodra u
het ernstig begint te bestuderen. U zult grotere kracht vinden om verleidingen
te weerstaan. U zult de kracht vinden om misleidingen te onderkennen.
U zult de kracht vinden om op het enge en smalle pad te blijven. De Schriften
worden ‘de woorden des levens’ genoemd (zie LV 84:85), en nergens is dat
juister dan in het Boek van Mormon. Wanneer u begint te hongeren en
dorsten naar deze woorden, zult u in toenemende mate een overvloedig leven
vinden. (…) [U zult ook gezegend worden met] meer liefde en harmonie in
het gezin, meer respect tussen ouder en kind, meer spiritualiteit en
gerechtigheid.’

‘Die beloften,’ zei president Benson, ‘zijn geen loze beloften, maar precies wat
de profeet Joseph Smith bedoelde toen hij zei dat wij door middel van het
Boek van Mormon nader tot God kunnen komen.’ (Zie De Ster, januari 1987,
p. 5.)

• De Heiland heeft ons geboden om in de gehele wereld van het Boek van
Mormon te getuigen (LV 84:62; zie ook het volgende citaat). Wat kunnen wij
daaraan doen?

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Het is al lang tijd dat de aarde
massaal wordt overspoeld met het Boek van Mormon. (…) In dit tijdperk van
elektronische media en massaverspreiding van het gedrukte woord, zal God
ons ter verantwoording roepen als wij nu niet beginnen om het Boek van
Mormon op een formidabele manier vooruit te stuwen. Wij hebben het Boek
van Mormon, wij hebben de leden, wij hebben de zendelingen, wij hebben de
mogelijkheden, en de wereld heeft de behoefte. Dit is het moment!’ (De Ster,
januari 1989, p. 3.)
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Wijs erop dat het Boek van Mormon, dat door een jonge profeet in nederige
omstandigheden werd vertaald, nu inderdaad de aarde overspoelt. Het Boek van
Mormon of een samenvatting ervan wordt in meer dan 90 talen uitgegeven. Er
zijn meer dan 100 miljoen exemplaren gedrukt.

Tot slot Spreek uw waardering voor het Boek van Mormon uit, en erken de hand van de
Heer in het tevoorschijn komen van het boek. Moedig de cursisten aan om meer
aandacht aan het Boek van Mormon te schenken.

Getuig van de invloed van het Boek van Mormon in uw leven.

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. Bijbelse profetieën die Moroni in het bijzijn van Joseph Smith aanhaalde

Zoals beschreven in Geschiedenis van Joseph Smith 1:36–49 citeerde Moroni de
volgende profetieën uit de Bijbel vier keer. Lees iedere profetie met de klas door
en bespreek de betekenis en de vervulling.

a. Maleachi 3 (merk op dat Moroni slechts een deel van dit hoofdstuk citeerde)

b. Maleachi 4 (zie ook Geschiedenis van Joseph Smith 1:37–39)

c. Jesaja 11 (zie ook LV 113:1–6)

d. Handelingen 3:22–23

e. Joël 2:28–32

2. De Leer en Verbonden: een belangrijk getuigenis van het Boek van
Mormon

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Buiten het Boek van Mormon zelf is de
Leer en Verbonden veruit de belangrijkste getuige en het grootste bewijs (…) dat
het Boek van Mormon het woord van God is.’ (De Ster, juli 1987, p. 77.)

President Benson verwees naar 13 afdelingen in de Leer en Verbonden die van
het Boek van Mormon getuigen: LV 1, 3, 5, 8, 10–11, 17–18, 20, 27, 42, 84 en
135. U kunt deze afdelingen tijdens de voorbereiding van de les bestuderen.

3. Door middel van het Boek van Mormon dichter tot God naderen

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Ik zei tegen de broeders dat het Boek van
Mormon het nauwkeurigste boek op aarde 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.’ (History of the Church, deel 4, p. 461.) 

President Ezra Taft Benson heeft dit citaat aangehaald en toen gevraagd: ‘Huist
er niet diep in ons hart een verlangen om nader tot God te komen, om meer als
Hij te zijn in ons dagelijks leven, om voortdurend zijn aanwezigheid te voelen?
Zo ja, dan kunnen we dat door middel van het Boek van Mormon bereiken,
meer dan door enig ander boek.’ (Zie De Ster, januari 1987, p. 5).
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4. ‘Dat hij door de gave en macht Gods heeft vertaald’ (LV 135:3)

Joseph Smith voltooide de vertaling van het Boek van Mormon in ongeveer 65
werkdagen. (‘I Have a Question’, Ensign, januari 1988, p. 46–47.) Ouderling Neal
A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft het volgende over de
snelheid van dat proces gezegd:

‘Een ervaren vertaler van de kerk in Japan, omgeven door referentiemateriaal,
woordenboeken en collega’s die klaarstaan om zo nodig te helpen, heeft gezegd
dat hij één nauwkeurige pagina per dag productief vindt. En hij vertaalt van oud
Japans naar modern Japans! Meer dan vijftig Engelse wetenschappers hebben
aan de hand van bestaande vertalingen zeven jaar gewerkt om de King
Jamesvertaling van de Bijbel voort te brengen, een gemiddelde van ongeveer één
kostbare pagina per dag. De profeet Joseph Smith produceerde vaak tien pagina’s
per dag! (Zie de brochure Insights: An Ancient Window [Provo, Utah: Foundation
for Ancient Research and Mormon Studies (FARMS), februari 1986], p. 1.)

‘Een tweede wonder in het proces van de vertaling van het Boek van Mormon is
dat Joseph zelden zijn werk reviseerde of opnieuw bekeek. De vertaling werd
gestaag voortgezet. (…)

‘Emma Smith heeft over dat geïnspireerde proces gezegd: “Na maaltijden of andere
onderbrekingen, ging [ Joseph] meteen weer verder waar hij was gebleven, zonder
zelfs maar naar het vertaalde manuscript te kijken of eruit te laten voorlezen.”
(‘Last Testimony of Sister Emma’, Saints’ Herald, 1 oktober 1879, p. 290.) Iemand
die gedicteerd heeft moet meestal na een onderbreking vragen: “Waar was ik ook
alweer gebleven?” Maar dat was niet het geval met de profeet!

‘Als iemand een tekst moet schrijven, moet hij zichzelf voortdurend controleren,
redigeren en reviseren voor beginselvastheid. Als de profeet uitgebreid had
gereviseerd, dan had daar bewijs van moeten zijn. Maar het was niet nodig om
de van God ontvangen tekst te reviseren. Wat de details van het vertaalproces
ook zijn geweest, we hebben het over een proces dat echt wonderbaarlijk was!’
(‘By the Gift and Power of God’, Ensign, januari 1997, p. 39–40.)

Nu het Boek van Mormon in vele talen vertaald wordt, blijven er wonderen
plaatsvinden. Vertel het volgende verhaal van Priscilla Sampson-Davis, een lid
van de kerk in Ghana:

‘Ongeveer twee jaar na mijn doop had ik een visioen. (…) Ik zag dat ik in een
avondmaalsdienst zat, dat iemand in het wit gekleed binnenkwam, op het
podium ging staan en mij riep. Ik ging naar voren en bij hem staan. Hij vroeg of
ik me wilde omdraaien en naar het gezicht van de aanwezigen kijken om erachter
te komen of ze van de dienst genoten. Ik keek en zei dat ze er voor mij allemaal
eender uitzagen. Toen vroeg de man in het wit of ik aandachtig wilde kijken. Ik
zag dat sommige mensen in de zaal met gebogen hoofden zaten. De man vroeg
waarom die mensen niet meezongen. Ik zei dat ze geen Engels konden lezen,
daarom niet mee konden zingen en dus hun hoofd lieten hangen. Hij vroeg of ik
mijn broeders en zusters wilde helpen (…) zodat zij ook mee konden zingen om
onze hemelse Vader te aanbidden. Hoewel ik Fante (het dialect van de bevolking)
wel sprak, kon ik het niet goed schrijven. Maar ik zei geen nee; ik zei dat ik het
zou proberen, dat ik mijn best zou doen. Toen was het visioen voorbij. Ik stond
onmiddellijk op, nam pen en papier en begon de lofzang “Verlosser van Israël” 
in het Fante te vertalen.’
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Zuster Sampson-Davis vertaalde de lofzangen, een aantal brochures voor
zendelingen en het lesboek Evangeliebeginselen. Vervolgens heeft ze meegewerkt
aan de vertaling van het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van
grote waarde. Ze heeft gezegd: ‘Er staat in de Schriften dat de mensen in de laatste
dagen het evangelie in hun eigen taal zullen horen. Dit is wat de Heer van mij
verwachtte, en door zijn genade doe ik dit werk.’ (‘An Instrument in His Hands’,
in ‘All Are Alike unto God,’ bezorgd door E. Dale LeBaron [1990], p. 40–42.)

5. ‘Loop niet sneller, of werk niet meer dan uw krachten toelaten’ (LV 10:4)

• Welke raad kreeg Joseph van de Heer toen hij aan dat enorme werk, de
vertaling van het Boek van Mormon, zou beginnen? (Zie LV 10:4–5.) Wat
hebben wij aan die raad als we voor een moeilijke taak staan?

6. Videopresentaties

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis (56933 120)
beschikbaar is, kunt u overwegen ‘De werken en plannen van God’ (12:30) te
laten zien. Deze korte film gaat over het verhaal achter de 116 verloren
manuscriptpagina’s. Zorg ervoor dat de cursisten het volgende begrijpen: ‘De
werken, plannen en doeleinden van God kunnen niet worden verijdeld, noch
kunnen ze mislukken’ (LV 3:1). Om dit beginsel te bespreken, gebruikt u de
vragen in het tweede deel van deze les.

Als de videoband Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — videopresentaties
(56912 120) beschikbaar is, kunt u ‘Parley P. Pratt vindt het Boek van Mormon’
laten zien, een korte film van 11 minuten. Na deze presentatie kunt u de
volgende vragen stellen:

• Vindt u net zoveel vreugde in het lezen van het Boek van Mormon als Parley
P. Pratt toen hij het voor de eerste keer las? Wat kunt u doen om het Boek van
Mormon een belangrijker plaats in uw leven te geven? (U kunt de cursisten
vragen om voor zichzelf over deze vragen na te denken.)

• In welke opzichten hebt u de beloften van president Benson in vervulling
zien gaan?
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5
‘Dit is de Geest van openbaring’

Doel De cursisten duidelijk maken hoe ze zich op het ontvangen van persoonlijke
openbaringen kunnen voorbereiden, en ze aanmoedigen dat ook te doen.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed Leer en Verbonden 6, 8, 9, Geschiedenis van Joseph
Smith 1:8–17 en de andere teksten in deze les.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, zorgt u ervoor dat u een aantal van 
de volgende platen kunt laten zien van profeten die openbaring hebben
ontvangen, zoals Mozes en de brandende braamstruik (62498; Evangelieplaten
111); Daniël legt de droom van Nebukadnessar uit (62531; Evangelieplaten 115);
De broer van Jared ziet de vinger van de Heer (62478; Evangelieplaten 318); en
Het eerste visioen (62470; Evangelieplaten 403). U kunt ook foto’s van een
aantal cursisten verzamelen.

Aanbevolen 
lesschema

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

• Laat de platen van de profeten zien (zie ‘Voorbereiding’, punt 3). Leg uit dat
deze platen een bepaalde overeenkomst hebben. Wat is dat? (Op iedere plaat
staat een profeet die openbaring ontvangt.)

Lees de volgende uitspraak van de profeet Joseph Smith voor: ‘God heeft niets
aan mij geopenbaard, wat Hij niet aan de Twaalf zal bekendmaken; en zelfs de
minste heilige mag alles weten zodra hij in staat is om het te verwerken.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith [1976], p. 149.)

Maak duidelijk dat wij geen profeet hoeven te zijn om openbaring van de Heer
te ontvangen. Hoewel we geen openbaringen zullen ontvangen om de kerk te
leiden, kunnen we openbaringen ontvangen om bepaalde evangeliebeginselen
te begrijpen, om leiding in ons leven en in onze taken thuis en in de kerk te
ontvangen. Als u foto’s van cursisten hebt verzameld, plaats die dan naast de
platen van de profeten.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Bespreek hoe de teksten op het dagelijks leven van toepassing
zijn. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die verband
houden met de schriftuurlijke beginselen.

Leg uit dat de lessen 5 en 6 allebei over persoonlijke openbaring gaan. De Leer
en Verbonden werpt heel wat licht op dat belangrijke onderwerp. Deze les gaat
over de vraag waarom we persoonlijke openbaring nodig hebben en hoe we ons

Bespreking en
toepassing



kunnen voorbereiden om die te ontvangen. Les 6 gaat over de manier waarop
we persoonlijke openbaring van de Heilige Geest kunnen herkennen. De
leesopdracht voor beide lessen omvat LV 6, 8 en 9, openbaringen die Joseph
Smith ontving toen hij met Oliver Cowdery als schrijver aan de vertaling van
het Boek van Mormon bezig was. Hoewel de inhoud van LV 9 betrekking heeft
op de poging van Oliver Cowdery om het Boek van Mormon te vertalen, zijn de
beginselen ook op andere openbaringen van toepassing.

1. Onze behoefte aan persoonlijke openbaring

Leg uit dat het feit dat de hemelen geopend zijn en de Heer door middel van
openbaring met zijn kinderen communiceert, een van onze grootste zegeningen
is. ‘Goddelijke openbaring is een van de belangrijkste beginselen van het
evangelie van Jezus Christus. Zonder openbaring zou de mens alles wat van God
afkomstig is niet kennen. (…) Door voortdurende openbaring van God aan zijn
heiligen (...) wordt dagelijkse leiding op rechte paden mogelijk gemaakt en
wordt de getrouwe ziel naar het eeuwig heil in het celestiale koninkrijk geleid.
(…) Zonder openbaring zou alles onduidelijk, duister en verwarrend zijn.’ (Bible
Dictionary, ‘Revelation’, p. 762.)

• Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘In de huidige wereld kan niemand zonder persoonlijke inspiratie overleven.’
(De Ster, januari 1992, p. 21.) Waarom is persoonlijke openbaring in onze tijd
zo belangrijk? (De volgende antwoorden kunnen gegeven worden.)

a. Persoonlijke openbaring is de manier waarop we ons getuigenis van Jezus
Christus, zijn evangelie en de goddelijke roeping van Joseph Smith
ontvangen.

b. Door persoonlijke openbaring leren we goddelijke waarheden kennen.

c. Persoonlijke openbaring is de manier waarop we leiding ontvangen die ons
beperkte begrip te boven gaat. We ontvangen leiding bij het beantwoorden
van levensvragen, het omgaan met beproevingen en het nemen van
beslissingen.

• Wat zijn enkele beslissingen of situaties waarin persoonlijke openbaring nuttig
kan zijn? (Moedig de cursisten aan om te vertellen hoe persoonlijke openbaring
hen tot steun is geweest — thuis, in de kerk of op andere gebieden.)

2. Begrijpen wat we moeten doen om openbaring te ontvangen

Leg uit dat het belangrijk is dat we begrijpen hoe we ons op het ontvangen van
persoonlijke openbaring kunnen voorbereiden. Laat de cursisten de volgende
cursief gedrukte teksten lezen. Laat ze vervolgens vaststellen wat we uit die
teksten te weten komen over de manier waarop we ons op persoonlijke
openbaring kunnen voorbereiden (mogelijke antwoorden staan tussen haakjes).
Vat de antwoorden samen op het bord. Bespreek vervolgens de antwoorden.

A. Leer en Verbonden 9:8; Geschiedenis van Joseph Smith 1:8–10. (In uw gedachten
uitvorsen.)

• Wat kunnen we doen om een vraagstuk in onze gedachten uit te vorsen?

U kunt de cursisten Geschiedenis van Joseph Smith 1:8 laten bestuderen om
uitspraken te vinden waaruit blijkt dat Joseph Smith zijn vraag in zijn
gedachten uitvorste. Hieronder staan een aantal belangrijke uitspraken:

26



a. ‘Mijn geest [werd] tot ernstig nadenken (…) aangespoord.’

b. ‘Mijn gevoelens [waren] diep en dikwijls pijnlijk.’

c. ‘Ik [woonde] hun onderscheiden bijeenkomsten zo dikwijls [bij als] de
gelegenheid zich voordeed.’

Wijs erop dat Joseph Smith diep nadacht over de vraag welke kerk de juiste
was. Hij besteedde ook veel tijd en energie aan het bezoeken van
bijeenkomsten, het bestuderen van de Schriften en het meer dan twee jaar
zoeken naar een antwoord. Moedig de cursisten aan om Joseph Smith als
voorbeeld te nemen van de manier waarop zij zaken kunnen uitvorsen als ze
naar openbaring streven.

• Waarom verwacht de Heer van ons dat wij zaken in onze gedachten uitvorsen
voordat we openbaring ontvangen? (Geantwoord kan worden dat de Heer
verwacht dat wij actief zijn, niet passief, als we openbaring van Hem willen
ontvangen. Hij verwacht ook dat we onze keuzevrijheid gebruiken. We zullen
groeien als we de gaven en hulpmiddelen gebruiken die Hij ons heeft gegeven
om bepaalde zaken in onze gedachten uit te vorsen.) Hoe bent u geestelijk
gegroeid nadat u bepaalde zaken in uw gedachten had uitgevorst?

B. Leer en Verbonden 138:1–11; Geschiedenis van Joseph Smith 1:11–12. (Diep
nadenken over de Schriften en de leringen van de hedendaagse profeten.) Leg
uit dat beide openbaringen die in deze teksten staan opgetekend, het resultaat
waren van diep nadenken over de Schriften.

• Waarom is het belangrijk om de Schriften te bestuderen en erover na te
denken als we naar openbaring streven? Hoe is schriftstudie voor u een
hulpmiddel bij het streven naar openbaring van de Heer?

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd:

‘Schriftstudie kan leiden tot openbaring over elk [onderwerp] waar de Heer op
dat moment met de lezer over wil communiceren. We overdrijven niet als we
zeggen dat de Schriften de Urim en Tummim kunnen zijn om persoonlijke
openbaring te ontvangen.

‘Omdat wij geloven dat we door middel van schriftstudie openbaring kunnen
ontvangen, worden we aangemoedigd om de Schriften steeds opnieuw te
bestuderen Daardoor krijgen we toegang tot wat onze hemelse Vader ons wil
laten weten en doen in ons dagelijks leven. Dat is een van de redenen waarom
heiligen der laatste dagen in dagelijkse schriftstudie geloven.’ (‘Scripture
Reading and Revelation’, Ensign, januari 1995, p. 8.)

C. Leer en Verbonden 6:5, 14; 8:1; 42:61; 88:63–64. (De Heer in geloof bidden,
met een oprecht hart, en geloven dat u zult ontvangen.)

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Er is geen enkele boodschap die vaker en op meer manieren in de Schriften
voorkomt dan: “Vraag, en gij zult ontvangen.”’ (De Ster, januari 1992, p. 19.) In
geloof bidden is een belangrijk onderdeel van het proces waarin we openbaring
ontvangen. Wijs erop dat de meeste openbaringen in de Leer en Verbonden
antwoorden zijn op de vragen die de profeet Joseph Smith aan de Heer stelde.

• Wat betekent het om ‘in geloof’ te bidden? (LV 8:1; zie ook 1 Nephi 15:11;
Moroni 10:4.)
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Door de volgende vragen van president Spencer W. Kimball kunnen wij beter
begrijpen wat het betekent om in geloof te bidden: ‘Spreekt u een aantal
afgezaagde woorden en zinnen uit, of praat u op vertrouwelijke voet met de
Heer? Bidt u af en toe, terwijl u eigenlijk geregeld, vaak en onophoudelijk
moet bidden? (…) En als u bidt, praat u dan alleen, of luistert u ook? (…)
Spreekt u ook uw dank uit, of vraagt u alleen maar?’ (‘Prayer’, New Era, maart
1978, p. 17.)

• Wat betekent het om ‘met een oprecht hart’ te bidden? (LV 8:1; mogelijke
antwoorden staan op de volgende pagina.)

a. Wij moeten oprecht streven naar inzicht in de wil van de Heer, en alleen
om die dingen te vragen die daarmee in overeenstemming zijn.

b. Als we ergens om vragen, moeten we ervoor zorgen dat onze motieven
zuiver zijn.

c. We moeten gewillig zijn om ons te bekeren.

• Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:13–16 met de klas. Wat zeggen deze
tekst over het gebed? (Geantwoord kan worden dat het belangrijk is om
hardop te bidden, te knielen, de verlangens van ons hart uit te spreken, niet
alleen woorden op te dreunen, en met al onze kracht God aan te roepen.)

• Wat belooft de Heer ons als we geloof hebben en met een oprecht hart
bidden? (Zie LV 6:14; 42:61.) In welke opzichten zijn deze beloften in uw
leven in vervulling gegaan?

D.Leer en Verbonden 63:23; 76:5–10; 93:1, 28; 101:7–8. (God gehoorzamen en
dienen.)

• Waarom is gehoorzaamheid belangrijk als we openbaring van God willen
ontvangen?

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd: ‘Openbaring ontvangen we door
rechtschapenheid.’ (The Lord’s Way [1991], p. 34.) Hij heeft ook gezegd: ‘Wij
kunnen de Heilige Geest — het middel tot persoonlijke openbaring — niet bij
ons hebben als we in overtreding zijn, of boos of in opstand tegen de door
God gekozen leiders.’ (‘Onderrichten en leren door de Geest’, De Ster, mei
1999, p. 18.)

E. Leer en Verbonden 5:24; 19:23; 112:10; 136:32–33. (Zachtmoedig en 
nederig zijn.)

• Waarom is nederigheid belangrijk als we openbaring van God willen
ontvangen?

David Whitmer heeft verteld dat Joseph Smith, toen hij op een ochtend
klaarstond om met de vertaling van het Boek van Mormon verder te gaan, ‘er
thuis iets mis ging waardoor hij boos werd. Zijn vrouw Emma had iets verkeerd
gedaan. Oliver en ik gingen naar boven, en even later kwam Joseph ook om met
de vertaling verder te gaan, maar hij kon niets doen. Hij kon geen woord
vertalen. Hij ging naar beneden, naar de boomgaard en smeekte de Heer om
vergeving. Hij bleef ongeveer een uur weg — kwam weer naar huis, vroeg Emma
om vergeving en kwam weer bij ons boven. Toen ging hij weer verder met
vertalen. Hij kon pas iets tot stand brengen als hij nederig en getrouw was.’
(Geciteerd uit B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, deel 1, p. 131.)
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F. Leer en Verbonden 25:10; 30:2. (Ons op de zaken van God concentreren in
plaats van op wereldse zaken.)

• Waarom is het belangrijk om ons op ‘de dingen van [God]’ in plaats van
‘de dingen der aarde’ te concentreren als we openbaring willen ontvangen?
(LV 30:2.) Hoe kunnen we onszelf bevrijden van de zorgen en het lawaai van
de wereld als we openbaring willen ontvangen?

Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd:

‘Inspiratie komt het makkelijkst in een vredige omgeving. Woorden als rustig,
stil, vreedzaam en Trooster zijn overvloedig in de Schriften aanwezig. (…)

‘De wereld wordt steeds luidruchtiger. Kleding, uiterlijke verzorging en gedrag
worden steeds vrijer, slordiger en onverzorgder. Wilde muziek, die met
obscene teksten uit de boxen dreunt, terwijl lampen met psychedelische
kleuren flitsen, kenmerkt de drugscultuur. Variaties op deze dingen worden
steeds algemener aanvaard en beïnvloeden onze jeugd. (…)

‘Deze mode van meer lawaai, meer opwinding, meer conflicten, minder
beheersing, minder waardigheid en minder formaliteit is niet toevallig noch
onschuldig.

‘Tijdens een militaire invasie is het eerste bevel van de commandant altijd om
de communicatielijnen van de tegenstander te storen.

‘Oneerbiedigheid past uitstekend bij de doelstellingen van de tegenstander
om de gevoelige kanalen van openbaring in zowel de geest als het verstand te
storen.’ (De Ster, januari 1992, p. 19–20.)

Als lid van het Presidium der Zeventig heeft ouderling Neal A. Maxwell het
volgende gezegd:

‘Goddelijke leiding is zo belangrijk (…) dat we ons uiterste best moeten doen
om een situatie te creëren waarin dergelijke bijzondere leiding kan worden
gegeven. President David O. McKay heeft gezegd dat de ochtenduren, voordat
we door dagelijkse zorgen in beslag worden genomen, bijzonder geschikt zijn
om inspiratie te ontvangen. Anderen vinden dat door afzondering en het
lezen van de Schriften een geestelijke sfeer wordt geschapen en ontwikkeld.
Het is goed om de woorden van Christus al voor ons te hebben voordat we
om meer vragen.’ (Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], p. 121.)

Tot slot Leg de nadruk op het belang van persoonlijke openbaring in ons leven. Getuig
dat ieder lid van de kerk door middel van de Heilige Geest openbaring kan
ontvangen. Moedig de cursisten aan zich op goddelijke leiding voor te bereiden.
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Les

6
‘Ik zal in uw verstand 

en in uw hart tot u spreken 
door de Heilige Geest’

Doel De cursisten leren hoe ze persoonlijke openbaring van de Heilige Geest kunnen
herkennen en ze aanmoedigen naar deze zegen te streven.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed Leer en Verbonden 6, 8, 9, 11 en de andere teksten in
deze les.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, heeft u een radio nodig.

Aanbevolen 
lesschema

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

• Laat een radio zien zonder die aan te zetten. Waarom kunnen we niet horen
wat er wordt uitgezonden?

• Zet de radio aan zonder die op een station af te stemmen. Wat moeten we
doen voordat we een radiostation duidelijk kunnen horen? In welke opzichten
kan luisteren naar de Heilige Geest worden vergeleken met het opzoeken van
een radiostation? (Ons inspannen om naar de leiding van de Heilige Geest te
streven, kan worden vergeleken met het aanzetten van de radio. Doen wat
nodig is om de influisteringen van de Heilige Geest te ontvangen, kan
vergeleken worden met het opzoeken van een radiostation of het zo nodig
repareren van de radio.)

Leg uit dat deze les is samengesteld om de cursisten te helpen bij het herkennen
van persoonlijke openbaring door de Heilige Geest.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Bespreek hoe de genoemde teksten op het dagelijks leven van
toepassing zijn. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

Herinner de cursisten eraan dat dit de tweede les over persoonlijke openbaring is.
In les 5 hebben we besproken hoe we ons op het ontvangen van persoonlijke
openbaring kunnen voorbereiden. In deze les wordt besproken hoe we persoonlijke
openbaring kunnen herkennen.

1. Begrijpen hoe de Heilige Geest met ons communiceert

Leg uit dat openbaring op vele manieren tot ons kan komen. Verschijningen
van de Heer of zijn boodschappers, stemmen van de Heer of zijn boodschappers,

Bespreking en 
toepassing



visioenen en dromen zijn allemaal voorbeelden hiervan. Meestal komen
openbaringen echter als gedachten in ons verstand en gevoelens in ons hart als
de Heilige Geest met ons communiceert. De Heilige Geest is lid van de Godheid.
Hij is een openbaarder die ons onderricht, troost, waarschuwt, versterkt en leidt.

Leg uit dat de Heilige Geest op verschillende manieren met ons communiceert.
Laat de cursisten de volgende cursief gedrukte teksten lezen. Laat ze vervolgens
vaststellen wat die teksten ons zeggen over de manier waarop de Heilige Geest
met ons communiceert (mogelijke antwoorden staan tussen haakjes). Vat de
antwoorden samen op het bord. Bespreek vervolgens de antwoorden.

A. Leer en Verbonden 8:2–3; 85:6. (Hij gebruikt een stille zachte stem om tot ons
verstand en ons hart te communiceren.) Zie ook 1 Koningen 19:12; 1 Nephi
17:45; Helaman 5:30.

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd: ‘Er kunnen mensen visioenen
ontvangen. Er kunnen mensen stemmen van de andere kant van de sluier
horen. Dat weet ik. Maar dat is uitzonderlijk. (…) De meeste openbaringen die
leiders en leden van de kerk ontvangen, komen eerder door de stille zachte stem
of door een gevoel dan door een visioen of een stem die duidelijk hoorbare
woorden spreekt. Ik getuig van de waarachtigheid van dat soort openbaringen.
Ik ben ermee vertrouwd geraakt omdat het de wijze is waarop de Heer mij, zelfs
dagelijks, leidt in zijn werk.’ (‘Onderrichten en leren door de Geest’, De Ster, mei
1999, p. 14.)

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Deze verfijnde geestelijke communicaties kunnen we niet met onze ogen of
oren waarnemen. En hoewel als stem omschreven, is het een stem die je meer
voelt dan hoort.’ (That All May Be Edified [1982], p. 335.)

• Waarom is het belangrijk dat wij dit beginsel van communicatie met de Geest
goed begrijpen? Wat zijn de gevaren als wij verwachten dat goddelijke
communicatie op dramatische of spectaculaire wijze tot stand komt?

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gewaarschuwd:

‘Sommige [mensen] hebben uitsluitend naar grote manifestaties uitgekeken
die in de Schriften genoemd worden, en de stille zachte stem die hun gegeven
is niet herkend. (…) We moeten weten dat de Heer maar zelden hardop
spreekt. Zijn boodschappen worden ons bijna altijd ingefluisterd. (…)

‘Omdat zij deze beginselen van openbaring niet begrijpen, stellen sommige
mensen de erkenning van hun getuigenis uit totdat ze een wonderbaarlijke
ervaring hebben. Ze beseffen niet dat het verkrijgen van een getuigenis voor
de meeste mensen geen gebeurtenis maar een proces is.’ (Ensign, maart 1997,
p. 11–12, 14.)

B. Leer en Verbonden 6:15; 11:13–14. (Hij verlicht ons verstand.)

• Op welke manieren verlicht de Geest ons verstand?

Geantwoord kan worden dat de Geest ons verstand kan verlichten met
nieuwe ideeën of inzichten, met flitsen van inspiratie, en met sterke gevoelens
en indrukken (zie bijvoorbeeld LV 128:1). De profeet Joseph Smith heeft
gezegd dat openbaringen als ‘plotselinge ideeën’ zijn die ons als ‘zuivere
intelligentie’ toestromen. (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 151.)
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Laat de cursisten vertellen wanneer de Heilige Geest hun verstand heeft verlicht
met nieuwe ideeën of inzichten, met opwellingen van inspiratie, of met sterke
gevoelens of indrukken.

C. Leer en Verbonden 6:22–23. (Hij brengt vrede in ons gemoed.)

Leg uit dat Oliver Cowdery al een tijdje bij de ouders van Joseph Smith logeerde
voordat hij de profeet ontmoette. In die tijd was Oliver in gebed gegaan en had
hij de vredige verzekering gekregen dat de roeping en het werk van Joseph
goddelijk waren. Vervolgens reisde Oliver naar Harmony (Pennsylvania) om
schrijver van Joseph te worden bij de vertaling van het Boek van Mormon. Vlak
daarna had Oliver ‘nog meer getuigenis’ nodig van de verzekering die hij eerder
had ontvangen (LV 6:22).

• Wat openbaarde de Heer aan Oliver Cowdery met betrekking tot zijn
verlangen naar ‘nog meer getuigenis’ van de goddelijke zending van de
profeet? (Zie LV 6:22–23.) Vraag de cursisten wanneer de Geest vrede in hun
gemoed heeft geschonken. Hoe kunnen wij meer vertrouwen op de vrede die
de Geest ons ingeeft?

D.Leer en Verbonden 9:7–8. (Hij kan onze boezem in ons doen branden.) Zie ook
Lucas 24:32.

Wijs erop dat de inhoud van LV 9 wel betrekking heeft op de poging van Oliver
Cowdery om het Boek van Mormon te vertalen, maar dat de beginselen ook op
persoonlijke openbaring van toepassing zijn. Maak duidelijk dat het brandende
gevoel in de boezem slechts een van de manieren is waarop de Heilige Geest tot
ons kan spreken. U kunt de volgende citaten gebruiken om te zorgen dat de
cursisten deze manier van communiceren met de Geest goed begrijpen.

President Boyd. K. Packer heeft uitgelegd: ‘Dat branden in je boezem is niet
louter een lichamelijke gewaarwording. Het lijkt meer op een warm licht dat bij
je van binnen schijnt.’ (De Ster, januari 1995, p. 54.)

Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd: ‘Ik heb mensen ontmoet die mij
vertelden dat ze nog nooit een getuigenis van de Heilige Geest hebben
ontvangen omdat ze nog nooit hun boezem in zich voelden ‘branden’. Wat
betekent ‘in uw boezem doen branden’? Is het bijvoorbeeld calorische warmte
die vrijkomt bij verbranding? Als dat het is, heb ik nog nooit een brandend
gevoel in mijn boezem gehad. Het is duidelijk dat het woord ‘branden’ in de
Schriften een gevoel van rust en sereniteit betekent.’ (De Ster, mei 1999, p. 22.)

E. Leer en Verbonden 98:12. (Hij openbaart bepaalde zaken vaak ‘regel op regel en
gebod op gebod’ in plaats van alles tegelijk.)

Leg uit dat wij gewoonlijk openbaring ontvangen in overeenstemming met onze
eigen voorbereiding daarop. Als we beter zijn voorbereid, zal ons meer
geopenbaard worden. Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf
Apostelen heeft gezegd:

‘Als we naar inspiratie streven om beslissingen te nemen, zal de Heer stille
indrukken geven. Deze indrukken vergen van ons dat wij nadenken, geloof
oefenen, werken, soms strijd leveren, en handelen. Zelden komt het antwoord
op een belangrijke vraag of probleem in één keer. Vaak komt het beetje voor
beetje, zonder dat het eind in zicht is.’ (De Ster, januari 1990, p. 30.)
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Nodig een aantal cursisten uit om te vertellen hoe zij regel op regel, of stap voor
stap, goddelijke leiding hebben ontvangen.

2. Waarschuwingen met betrekking tot persoonlijke openbaring

Laat de cursisten de volgende cursief gedrukte teksten lezen. Laat ze vervolgens
de waarschuwingen in die teksten over persoonlijke openbaring opzoeken
(mogelijke antwoorden staan tussen haakjes). Vat de antwoorden samen op het
bord.

A. Leer en Verbonden 109:44. (Wij moeten bidden dat de wil van de Heer zal
geschieden, en we moeten gewillig zijn om ons aan die wil te onderwerpen.) Zie ook
Matteüs 6:10.

• Waarom moeten wij ons aan de wil van God onderwerpen als we naar
persoonlijke openbaring streven?

• Hoe kunnen we een ontkennend antwoord van God herkennen?
(Geantwoord kan worden dat we negatieve gevoelens, verwarring, onrustige
gevoelens, onbehagen of een ‘verdoving van gedachten’ [LV 9:9] zullen
ervaren. Laat de cursisten over ervaringen met dergelijke gevoelens vertellen.)

• Hoe moeten we reageren als een oprecht gebed over iets dat we verlangen niet
beantwoord wordt zoals wij dat willen? Wat kunnen we van dergelijke
ervaringen leren?

B. Leer en Verbonden 88:68. (We mogen niet vergeten dat we openbaring op de tijd en
de manier van de Heer zullen ontvangen.)

Leg uit dat we openbaring niet altijd op de tijd of de manier ontvangen die we
verwachten. Als we openbaring op onze tijd of manier proberen af te dwingen,
kunnen we misleid worden. Ouderling Dallin H. Oaks heeft gezegd:

‘We moeten beseffen dat de Heer op zijn eigen tijd en wijze tot ons spreekt door
de Geest. Veel mensen begrijpen dit beginsel niet. Ze denken dat ze de Heer
kunnen vragen wanneer zij er klaar voor zijn en het hen uitkomt en dat Hij dan
onmiddellijk zal reageren op de manier die zij voorschrijven. Zo gaat het niet
met openbaringen. (…)

‘Het beginsel in [LV 88:68] geldt voor iedere vorm van openbaring: “En het zal
in zijn tijd geschieden, en op zijn wijze, en overeenkomstig zijn wil.” We
kunnen geestelijke zaken niet afdwingen.’ (De Ster, mei 1999, p. 21.)

C. Leer en Verbonden 28:2, 6–7; 43:2–4. (We ontvangen openbaring in
overeenstemming met ons rentmeesterschap en onze taken.)

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Het is strijdig met Gods bestuur dat een
lid van de kerk of iemand anders instructies krijgt voor iemand die in gezag
boven hem staat.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 21.)

Vlak voordat hij als apostel werd geroepen heeft ouderling Dallin H. Oaks
gezegd: ‘Het huis van onze hemelse Vader is een huis van orde. (…) Alleen de
president van de kerk ontvangt openbaring om de hele kerk te leiden. (…) De
persoon die openbaring voor de wijk ontvangt, is de bisschop. (…) Mensen
kunnen persoonlijke openbaring voor hun eigen leven krijgen. Maar als iemand
beweert openbaring voor anderen buiten zijn of haar verantwoordelijkheid te
ontvangen — zoals leden die beweren openbaring voor de hele kerk te

Les 6

33



ontvangen of iemand die beweert openbaring voor iemand anders te ontvangen
voor wie hij of zij volgens de orde van de kerk helemaal niet verantwoordelijk is
— kunt u er zeker van zijn dat die openbaring niet van God afkomstig is.’
(‘Revelation’, New Era, september 1982, p. 45–46.)

• Waarom is dit beginsel belangrijk voor het bestuur van de kerk? Waarom is
het belangrijk dat we dit beginsel goed begrijpen in onze omgang met andere
mensen? (Als het voor uw cursisten gepast is, kunt u in het tweede
aanvullende lesidee een suggestie vinden om deze bespreking op gang te
brengen.)

D.Leer en Verbonden 11:12–14; 50:23–24. (Wij moeten vaststellen of de openbaring
van God afkomstig is.)

Leg uit dat het belangrijk is om vast te stellen of een openbaring werkelijk van
God afkomstig is. Soms is wat in onze ogen een openbaring is een
weerspiegeling van onze eigen verlangens. En soms krijgen we valse
openbaringen die van Satan afkomstig zijn.

• Hoe kunnen we weten of een openbaring van God afkomstig is? (Zie
LV 11:12–14; 50:23–24). (Geantwoord kan worden dat openbaringen van
God in overeenstemming zijn met de Schriften en de raad van de hedendaagse
profeten. Dat ze opbouwend zullen zijn. Dat ze ons niet zullen brengen tot iets
dat in strijd is met de beginselen van rechtschapenheid.)

Het Eerste Presidium heeft gezegd: ‘Als (…) inspiratie niet in overeenstemming
is met de aanvaarde openbaringen van de kerk, of in strijd met de beslissingen
van de leiders, kunnen heiligen der laatste dagen weten dat die inspiratie niet
van God afkomstig is, hoe geloofwaardig die ook mag lijken. (…) Alles wat in
strijd is met wat van God komt door van het hoofd van de kerk, mag niet als
gezaghebbend of betrouwbaar worden beschouwd.’ (James R. Clark, Messages of
the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 delen
[1965–1975], deel 4, p. 285.)

3. Als openbaring niet wordt ontvangen of herkend

• Wat moeten we doen als we naar persoonlijke openbaring verlangen en die
niet ontvangen? (De volgende antwoorden kunnen gegeven worden.)

a. Geduldig zijn en getrouw op de Heer blijven wachten (LV 98:2). Hij zal op
zijn tijd antwoord geven. Door het oefenen van geduld kunnen we
geestelijk groeien en goddelijke eigenschappen ontwikkelen. U kunt de
tweede alinea van de brief voorlezen die in officiële verklaring 2 is
opgenomen (p. 355-356 in de Leer en Verbonden), waaruit blijkt dat zelfs
profeten geduld moeten oefenen als ze om goddelijke leiding vragen.

b. Beter ons best doen om geestelijk ingesteld te zijn, zodat we de
influisteringen van de Geest kunnen ontvangen en herkennen.

c. Meer studeren en bidden, en erkennen dat we dat niet lang, getrouw of
eerlijk genoeg hebben gedaan.

d. Getrouwer de geboden onderhouden (Jesaja 59:2).

e. De zaak even naast ons neerleggen. We krijgen vaak flitsen inspiratie als we
die het minst verwachten, als onze gedachten niet langer door de zaak
worden beheerst.
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f. Erkennen dat we misschien inspiratie zoeken voor iets dat we zelf moeten
beslissen, waarbij we door bestudering en overweging ons gezonde verstand
moeten gebruiken. In dergelijke gevallen laat de Heer ons misschien zelf
beslissen (zie bijvoorbeeld LV 58:25–28; 60:5; 61:22; 62:5). De Heer staat
ons vaak toe om in rechtschapenheid onze eigen beslissingen te nemen.

g. Evalueren of we misschien al een antwoord ontvangen hebben, maar het
niet aanvaard hebben omdat het niet in overeenstemming was met onze
hoop en verwachting. Als we onze zin blijven doordrijven, zouden we de
communicatie met de Geest kunnen verbreken.

Ouderling Boyd. K. Packer heeft gezegd:

‘Soms worstelt u met een probleem en krijgt u geen antwoord. Wat zou er aan
de hand kunnen zijn? Misschien doet u helemaal niets verkeerd. Misschien
hebt u de juiste dingen niet lang genoeg gedaan. Onthoud dat u geestelijke
zaken niet kunt afdwingen. Soms zijn we in de war omdat we gewoon geen
“nee” willen accepteren. (…)

‘Houd de moeilijke vragen in uw achterhoofd en ga door met uw leven. Denk
en bid er rustig en aanhoudend over.

‘Het antwoord komt misschien niet als een bliksemflits. Het komt misschien
als een beetje inspiratie hier en een beetje daar, “regel op regel en gebod op
gebod” (LV 98:12).

‘Sommige antwoorden krijgen we als we de Schriften bestuderen, andere als
we naar sprekers luisteren. En soms, wanneer het belangrijk is, komen
antwoorden door directe, krachtige inspiratie. De influisteringen zullen
duidelijk en niet mis te verstaan zijn.’ (Conference Report, oktober 1979, p.
29–30; of Ensign, november 1979, p. 21.)

Tot slot Leg nadruk op het feit dat wij allemaal het voorrecht en de taak hebben om de
taal van de Geest te leren verstaan. Moedig de cursisten aan om hun uiterste best
te doen zodat zij de influisteringen van de Heilige Geest kunnen ontvangen en
herkennen. Getuig dat we, als wij onszelf voorbereiden en aandachtig luisteren,
we door middel van de Heilige Geest ‘openbaring op openbaring’ (LV 42:61)
zullen ontvangen.

Aanvullend 
lesidee 1. Kinderen de beginselen van persoonlijke openbaring bijbrengen

Als u volwassenen lesgeeft, kunt u bespreken hoe we kinderen de beginselen van
persoonlijke openbaring kunnen bijbrengen.

2. Waarschuwing voor openbaring met betrekking tot huwelijk

In de volgende waarschuwing van ouderling John H. Groberg van de Zeventig
staat een duidelijk beginsel over de goddelijke leiding bij het zoeken van een
huwelijkspartner:

‘Ik wil u graag waarschuwen dat u geen eenzijdige openbaring van God kunt
ontvangen met betrekking tot een eeuwig huwelijk. Alleen als beide partijen
dezelfde gevoelens hebben, kunt u ervan uitgaan dat de bevestiging van de Heer
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afkomstig is. Zij die de keuzevrijheid van anderen in hun zogenaamde
openbaring proberen te forceren, bewijzen zichzelf en hun vrienden een slechte
dienst.’ (‘What Are You Doing Here?’ New Era, januari 1987, p. 37–38.)

3. Het proces waardoor president Joseph F. Smith zijn getuigenis ontving

Vertel het volgende verhaal, waarin wordt uitgelegd hoe president Joseph F.
Smith zijn getuigenis ontving:

‘Toen ik als jongeman voor de Heer werkzaam was, vroeg ik de Heer geregeld om
me iets wonderbaarlijks te laten zien, zodat ik een getuigenis zou krijgen. Maar
de Heer liet wonderen achterwege, en toonde me de waarheid, regel op regel en
gebod op gebod, hier wat en daar wat, totdat ik van top tot teen een getuigenis
van de waarheid had, en twijfel en angst van mij waren weggenomen. Hij
hoefde geen engel uit de hemel te laten komen om dat te doen, ook hoefde Hij
niet met de trompet van een aartsengel te spreken. Door de influisteringen van
de stille, zachte stem van de Geest van de levende God gaf Hij mij het getuigenis
dat ik bezit. En door dit beginsel en deze macht zal Hij al zijn kinderen kennis
van de waarheid verlenen.’ (Gospel Doctrine, 5e ed. [1939], p. 7.)
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Les

7
‘De fundamentele beginselen en
verordeningen van het evangelie’

Doel De cursisten begrijpen en wensen de zegeningen die voortkomen uit de
fundamentele beginselen en verordeningen van het evangelie: geloof in de Heer
Jezus Christus, bekering, doop en bevestiging.

Voorbereiding 1. Bestudeer de teksten in deze les met een gebed in uw hart.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als de volgende platen beschikbaar zijn, plaats ze dan voorin de klas voordat
u aan de les begint: Jezus de Christus (62572; Evangelieplaten 240), De doop
(Evangelieplaten 601), en De gave van de Heilige Geest (Evangelieplaten 602).

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, neem dan een stuk stof mee om als
blinddoek te gebruiken.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Roep een vrijwilliger naar voren. Blinddoek de vrijwilliger en laat hem of haar de
volgende zin op het bord schrijven: Jezus is het licht der wereld. Verwijder de
blinddoek en vraag de persoon om dezelfde zin opnieuw op het bord te
schrijven. Laat hem of haar dan weer gaan zitten.

• Hoe is zondigen met het omdoen van een blinddoek te vergelijken? Hoe is het
oefenen van ons geloof in Jezus Christus en bekering van onze zonden met
het verwijderen van de blinddoek te vergelijken? Wat kunnen we duidelijker
zien als we ons bekeren?

Leg uit dat in deze les de fundamentele beginselen en verordeningen van het
evangelie worden behandeld. Door middel van geloof, bekering, de doop en de
gave van de Heilige Geest zijn wij beter in staat om ons eeuwige pad en doel hier
op aarde te zien.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Misschien hebt u twee lesperioden nodig om deze les te
behandelen.

Leg uit dat de Heer het evangelie door middel van de profeet Joseph Smith ‘regel
op regel, en gebod op gebod’ (LV 128:21) herstelde. Een aantal van de eerste waar-
heden die hersteld moesten worden, waren de fundamentele beginselen en veror-
deningen van het evangelie. Laat een cursist het vierde geloofsartikel opzeggen.
Zet de fundamentele beginselen en verordeningen van het evangelie op het bord.

Bespreking en 
toepassing



1. Geloof in de Heer Jezus Christus is het eerste beginsel van het evangelie

Wijs erop dat de herstelling van het evangelie begon met een geloofsdaad van
Joseph Smith (Geschiedenis van Joseph Smith 1:11–14). De verschijning van
Moroni vond ook na een geloofsdaad van Joseph plaats, die opschreef dat hij
‘het volste vertrouwen [had] in het verkrijgen van een goddelijke manifestatie’,
nadat hij om vergeving had gebeden (Geschiedenis van Joseph Smith 1:29).

• Wat betekent het om geloof in Jezus Christus te hebben? Waarom is het
belangrijk dat wij ons geloof op Jezus Christus concentreren?

• Hoe kunnen wij ons geloof in Jezus Christus versterken? (Zie LV 19:23; 88:118;
Alma 32:27. Leg de nadruk op het feit dat wij ons geloof geleidelijk versterken,
niet door een eenmalige ervaring. Wijs erop dat wij ons geloof voortdurend
moeten versterken om het krachtig te houden.) Als het te pas komt, kunt u
cursisten laten vertellen waardoor hun geloof in Christus is versterkt.

• Onder welke omstandigheden moeten wij ons geloof in Christus oefenen? Op
welke wijze hebt u ontmoediging, zwakheid of andere moeilijkheden door
middel van geloof overwonnen? Hoe kan onze relatie met anderen door
geloof in Christus versterkt worden? (Bespreek verschillende soorten relaties,
zoals met een huwelijkspartner, een kind, een ouder, een lid uit de wijk, een
buurman of buurvrouw.)

• Hoe kunnen wij ons geloof in Christus tonen? (Zie LV 20:69; Jakobus 2:14–17.)
Hoe beïnvloedt ons geloof in Christus ons verlangen om goede werken te doen?

• Lees LV 8:10 met de klas. Wat kunnen we zonder geloof tot stand brengen?
Wat kunnen we met geloof tot stand brengen? (Enkele antwoorden op deze
vraag vindt u in LV 35:9; 42:48–51; 63:9–11; Moroni 7:33.) Wanneer hebt u de
macht van het geloof in werking gezien?

• Een vaak herhaalde boodschap in de Leer en Verbonden is het belang van het
gelovig gebed. In Leer en Verbonden 10:46–52 zegt de Heer bijvoorbeeld dat
het Boek van Mormon was behouden omdat de profeten vanouds ‘geloof in
hun gebeden’ hadden dat het behouden zou worden. Wat is de rol van geloof
in onze gebeden?

2. Door oprechte bekering kunnen we de zegeningen van de verzoening
ontvangen

Leg uit dat bekering een belangrijk thema is in de Leer en Verbonden. De Heer
onderwijst in de leer van bekering en legt herhaaldelijk nadruk op het belang
van bekering. Hij belooft grote zegeningen aan de mensen die zich bekeren —
en straf aan de mensen die zich niet bekeren.

• Wat is bekering? (Zie LV 58:42–43. Bekering is het proces waarbij wij door de
macht van de verzoening van onze zonden gereinigd worden en er vergeving
voor ontvangen. Om ons te bekeren moeten we onze zonden belijden en
verzaken en ons van het kwaad afkeren. Ook moeten we ons hart en onze wil
tot God keren, en er oprecht naar streven zijn geboden te onderhouden. Zie
het tweede aanvullende lesidee voor ideeën om het bekeringsproces te
behandelen.)

• Wat is het verschil tussen oprechte bekering en het slechts overwinnen van
een slechte gewoonte of het veranderen van bepaald gedrag?
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President Ezra Taft Benson heeft uitgelegd: ‘Bekering is meer dan alleen een
gedragsverandering. (…) Oprechte bekering is gebaseerd op en afkomstig van
geloof in de Heer Jezus Christus. Het kan op geen enkele andere manier.
Oprechte bekering houdt een verandering van hart in, niet alleen van gedrag
(zie Alma 5:13).’ (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], p. 71.)

Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Bekering vergt zowel een zich afwenden van de zonden als een zich
wenden tot God.’ (De Ster, januari 1992, p. 28.)

• Lees LV 18:11–13 en 19:16–19 met de klas. Wat zeggen deze teksten over de
liefde van de Heiland voor ons? Waarom hebben we de verzoening van de
Heiland nodig om vergeving van onze zonden te ontvangen? (Zie ook
2 Nephi 2:6–9.) Waarom moeten we ons bekeren als we vergeving van onze
zonden willen ontvangen?

Leg uit dat als we zondigen, we onrein worden en onderhevig aan de straf die
de wet van gerechtigheid vereist. Omdat wij onvolmaakt zijn, kunnen we niet
op eigen kracht rein worden of aan de vereisten van gerechtigheid voldoen.
Door de verzoening nam de Heiland de straffen van de gerechtigheid op Zich
en is Hij in staat om ons de benodigde barmhartigheid en vergeving te verlenen
waardoor we rein kunnen worden. Deze zegeningen van de verzoening staan
ons uitsluitend op voorwaarde van bekering ter beschikking (Alma 7:14).

• Waarom is geloof in Jezus Christus noodzakelijk om ons oprecht te kunnen
bekeren?

• Zet Gevolgen als wij ons niet bekeren op het bord. Wat zijn de gevolgen als wij
ons niet van onze zonden bekeren? (Laat de cursisten de volgende teksten
lezen en vaststellen wat de gevolgen zijn: LV 1:33, 19:17–18, en 29:17. Zet
deze gevolgen op het bord. Andere gevolgen kunnen zijn: vervreemding van
God en anderen, schuldgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen, andere zonden
rationaliseren en onverzoenlijkheid.)

• Zet Zegeningen van oprechte bekering op het bord. Wat belooft de Heer als we
ons oprecht van onze zonden bekeren? (Laat de cursisten de volgende teksten
lezen en vaststellen wat de beloften zijn: LV 1:32, 58:42, en 109:53. Zet deze
beloften op het bord.) Vraag de cursisten hoe bekering een zegen in hun leven
is. (NB: u kunt de cursisten erop wijzen dat het niet de bedoeling is dat zij in
detail ingaan op zonden uit het verleden.)

• Waarom vinden we het soms moeilijk om onszelf of anderen te vergeven, ook
al heeft de Heer beloofd dat Hij ons zal vergeven als we ons bekeren?

• Hoe kunnen we berouwvoller worden? Waarom stellen we onze bekering
soms uit? Hoe kunnen we trots, ontmoediging, zelfgenoegzaamheid of iets
anders overwinnen dat ons van bekering weerhoudt?

Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd: ‘Bekering is redding, niet een streng
dogma. Zij staat de mens die al goed is en streeft naar verdere verbetering
evenzeer tot beschikking als de flagrante zondaar.’ (De Ster, januari 1992, p. 28.)
Leg nadruk op het feit dat bekering wel een moeilijk proces kan zijn, maar dat er
ook grote vreugde uit voort kan komen als we ons hart van zonden afwenden en
het tot de Heer richten.
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3. De doop is een essentiële verordening

Leg uit dat geloof en bekering tot de doop leiden, de eerste verordening van het
evangelie. In de Leer en Verbonden heeft de Heer de doelstellingen, vereisten en
instructies voor de doop geopenbaard. Door middel van de profeet Joseph Smith
heeft Johannes de Doper het gezag van het priesterschap hersteld, dat nodig is
om deze verordening te kunnen verrichten (zie les 8).

• Wat zijn de doelstellingen van de doop? (Zie LV 18:22; 49:13–14. De
doelstellingen houden in dat wij onze toewijding aan de Heiland kenbaar
maken, vergeving van onze zonden ontvangen, lid van de kerk worden, de
weg inslaan die tot de verhoging leidt, en ons voorbereiden op het ontvangen
van de gave van de Heilige Geest. Zie ook 2 Nephi 9:23; 31:10–13, 17; Mosiah
18:17.) Laat de cursisten iets vertellen over hun doop.

• Lees LV 20:37 met de klas. Aan welke vereisten moet iemand voldoen om zich
te kunnen laten open? Welke verbonden sluiten wij met God als we ons laten
dopen? (Zie ook Mosiah 18:8–10.) Hoe kunnen de beloften die we bij de doop
met de Heer gesloten hebben, beter nakomen?

• Wat symboliseert de doop? (Zie LV 76:51; Johannes 3:3–5; Romeinen 6:3–4.
De doop door onderdompeling symboliseert de dood, de begrafenis en de
opstanding van Jezus Christus. De doop symboliseert ook de begrafenis van
onszelf en onze wedergeboorte in Christus. Daarnaast is het een symbool van
onze reiniging van zonden.)

• Waarom is het belangrijk om ons door iemand met het juiste gezag te laten
dopen? (Zie LV 22.) Waarom is het noodzakelijk dat de doop door
onderdompeling wordt verricht? (Zie LV 20:72–74.) Waarom is het niet gepast
om iemand te dopen die nog geen acht jaar is? (Zie LV 20:71; 29:46–47; 68:25;
Moroni 8:9–12.)

4. Door de verordening van de bevestiging ontvangen we de gave van de
Heilige Geest

Leg uit dat de Heilige Geest een lid van de Godheid is en een ‘persoon van
Geest’ (LV 130:22). Na de doop in water ontvangen de leden van de kerk de
gave van de Heilige Geest door middel van de verordening van de bevestiging
(LV 33:15; 35:5–6). Deze verordening wordt ook wel de ‘doop met vuur en met
de Heilige Geest’ genoemd (LV 20:41). De profeet Joseph Smith heeft gezegd:
‘De doop met water is slechts een halve doop, en stelt niets voor zonder (…) de
doop met de Heilige Geest.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, samengesteld
door Joseph Fielding Smith [1976], p. 314.)

• Wat is het verschil tussen een manifestatie van de Heilige Geest en de gave
van de Heilige Geest?

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘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. (…) [Deze gave]
omvat een recht op voortdurend gezelschap, dat wij “altijd zijn Geest [bij ons]
mogen hebben” (LV 20:77).’ (De Ster, januari 1997, p. 57.)

Ouderling Bruce R. McConkie van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de
manifestaties van de Geest die iemand voor de doop kan ontvangen, vergeleken

40



met bliksemschichten ‘in een donkere, stormachtige nacht.’ En hij heeft de
gave van de Heilige Geest die iemand na de doop ontvangt, vergeleken met ‘de
voortdurende zonneschijn van de middagzon, die haar licht op het levenspad
en op alles daaromheen laat schijnen.’ (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], p. 262.)

• De Heilige Geest ontvangen is geen automatische garantie dat de Heilige
Geest altijd bij ons zal zijn. Wat moeten we doen om de Heilige Geest altijd
bij ons te hebben?

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘De Heilige Geest zal niet bij de
persoon blijven die ongewillig is om de geboden van God te gehoorzamen en
te onderhouden, of die zijn geboden opzettelijk overtreedt.’ (Church News,
4 november 1961, p. 14.)

• Wat zijn enkele taken van de Heilige Geest? (Kies een aantal van de volgende
teksten om met de klas te lezen. Bespreek wat die teksten ons zeggen over de
taken van de Heilige Geest? Vat de informatie op het bord samen.)

a. LV 18:18; 39:6; 42:14; 75:10; 79:2. (Hij is een leraar; zie ook Johannes 14:26;
16:13; 1 Nephi 10:19; Moroni 10:5.)

b. LV 39:6. (Hij is de Trooster; zie ook Johannes 14:16.)

c. LV 42:17; 100:8. (Hij is een getuige; zie ook Johannes 15:26; Alma 5:46.)

d. LV 11:12. (Hij leidt ons tot het goede, maakt ons nederig en leert ons
rechtvaardig oordelen.)

e. LV 11:13; 76:10. (Hij verlicht ons verstand en vervult onze ziel met vreugde.)

f. LV 84:33. (Door Hem worden we geheiligd; zie ook 3 Nephi 27:20.)

g. LV 31:11; 75:27; 84:85. (Hij inspireert ons waar we heen moeten, wat we
moeten doen en wat we moeten zeggen.)

Vraag de cursisten hoe de Heilige Geest op deze manier of andere manieren
een zegen in hun leven is geweest. Bespreek hoe we vollediger van deze
zegeningen in ons leven kunnen genieten. Benadruk wat een voorrecht het is
om het gezelschap van een van de leden van de Godheid te hebben. Getuig
van het belang van het gezelschap van de Heilige Geest.

5. We moeten in geloof tot het einde toe volharden om het eeuwige leven te
ontvangen

Als we ons laten dopen, slaan we de weg in die naar de verhoging leidt. Deze
gebeurtenis op zich is echter geen garantie op de verhoging. Zoals de Heer vaak
in de Leer en Verbonden aangeeft, moeten we ook de verbonden naleven die we
bij de doop hebben gesloten om tot het einde van ons leven getrouw te
volharden.

• Lees 2 Nephi 31:19–20 en LV 14:7 met de klas. Wat betekent het om tot het
einde toe te volharden? Welke zegeningen heeft de Heer ons beloofd als wij
tot het einde toe volharden?

• Waardoor heeft u geleerd hoe belangrijk het is om trouw te blijven aan uw
geloof en verbonden?
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• Lees LV 24:8 met de klas. Leg uit dat volharden tot het einde ook betekent dat
we ondanks de beproevingen in het leven getrouw blijven. Hoe kunnen we in
moeilijke tijden getrouw blijven? (Vraag de cursisten hoe zij moeilijke tijden
hebben doorstaan.)

Tot slot Getuig hoe belangrijk de fundamentele beginselen en verordeningen van het
evangelie zijn. Spreek uw dank uit voor Jezus Christus, zijn verzoening en zijn
voorbeeld. Moedig de cursisten aan om iedere dag hun geloof te versterken, zich
van hun zonden te bekeren, zich aan hun doopverbond te houden en zo te
leven dat de Heilige Geest hun voortdurende metgezel zal zijn. Getuig dat we de
verhoging zullen ontvangen als we getrouw tot het einde toe volharden.

Aanvullend 
lesidee 1. ‘Het schild des geloofs’ (LV 27:17)

Lees LV 27:15, 17 met de klas. Over deze teksten heeft ouderling Boyd K. Packer
van het Quorum der Twaalf Apostelen het volgende gezegd:

‘[Het] schild des geloofs wordt niet vervaardigd in een fabriek, het is
huisnijverheid.

Het uiteindelijke doel van al ons onderwijs 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 nabijheid van onze hemelse Vader. (…)

‘Daarom dringen de leiders er bij de leden op aan om goed te begrijpen dat het
waardevolste wat we kunnen doen, thuis moet worden gedaan. Sommigen
begrijpen nog steeds niet dat teveel activiteiten buitenshuis, hoe goed bedoeld
ook, te weinig tijd overlaten om het schild des geloofs thuis te maken en aan te
meten.’ (De Ster, juli 1995, p. 8.)

• Hoe kunnen ouders en kinderen samenwerken om het schild des geloofs thuis
te vervaardigen en te versterken?

2. Het bekeringsproces

• Wat moeten we doen om ons te bekeren? Wat kunnen we uit LV 58:43 en
61:2 over het bekeringsproces leren? Waarom is het belijden van zonden een
belangrijk onderdeel van het bekeringsproces? Waarom is het belangrijk dat
we als onderdeel van onze bekering onze zonden verzaken?

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de
belangrijke elementen van het bekeringsproces als volgt uiteengezet:

‘Berouw. [Dit zal u] het oprechte verlangen geven om te veranderen en de
bereidheid om u te onderwerpen aan alle eisen voor de vergeving. (…)

‘De zonde verzaken. Een vast, permanent voornemen om de overtreding niet te
herhalen. (…)

‘De zonde belijden. Je bekent je zonden altijd aan de Heer. Als er sprake is van een
ernstige overtreding, zoals onkuisheid, moet die beleden worden aan een
bisschop of ringpresident.
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‘Schadeloos stellen. U moet zo goed mogelijk de schade vergoeden voor wat u
gestolen, beschadigd of geschonden hebt. (…)

‘Alle geboden gehoorzamen. Door volledige gehoorzaamheid krijgt u de hele
macht van het evangelie in uw leven. (…) Daaronder vallen zaken die u
aanvankelijk niet als deel van de bekering zou kunnen beschouwen, zoals
vergaderingen bijwonen, tiende betalen, dienstbetoon verlenen en andere
mensen vergeven.

‘De Heiland erkennen. Van alle noodzakelijke stappen tot bekering getuig ik dat
de stap die voor u de meest essentiële waarde heeft, de noodzaak is om ervan
overtuigd te zijn dat de Verlosser de vergeving tot stand heeft gebracht.’ (De Ster,
juli 1995, p. 69.)

Als u jongeren lesgeeft, kunt u de raad over bekering in Voor de kracht van de
jeugd, p. 29–30, (36550 120) lezen en bespreken.

3. Groepspresentaties

Neem de Evangelieplaten (34730 120) mee naar de klas. Verdeel de klas in twee
groepen en geef iedere groep de helft van de platen. Geef de groepen een aantal
minuten de tijd om met gebruik van een aantal platen een boodschap over de
fundamentele beginselen en verordeningen van het evangelie te bedenken.
Moedig hen aan om tussen de vijf en tien platen te gebruiken. Geef iedere groep
de tijd om hun boodschap aan de andere helft van de klas te presenteren.
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Les

8
De herstelling van het

priesterschap

Doel De waardering van de cursisten voor de herstelling van het priesterschap
bevorderen, de broeders aanmoedigen om hun ambt en roeping in het
priesterschap groot te maken, en ervoor te zorgen dat alle cursisten de
zegeningen van het priesterschap vollediger zullen ontvangen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart:

a. Leer en Verbonden 13; 20:38–67; 27:12–13; 84:6–30; 107:1–20; 110:11–16;
Geschiedenis van Joseph Smith 1:66–73.

b. Het verslag van Oliver Cowdery over de herstelling van het Aäronisch
priesterschap. U vindt die na de Geschiedenis van Joseph Smith in de Parel
van grote waarde.

c. Ons erfgoed, p. 11–14.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als de plaat De herstelling van het Melchizedeks priesterschap beschikbaar is
(62371; Evangelieplaten 408), gebruik die dan tijdens de les.

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, heeft u een paar verschillende sleutels
nodig.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat verschillende sleutels zien.

• Wat is het doel van die sleutels?

Zet Priesterschap op het bord. Leg uit dat we in de kerk vaak over sleutels van het
priesterschap spreken.

• Wat is het doel van die sleutels van het priesterschap?

Leg uit dat de priesterschapsdragers door middel van die sleutels van het
priesterschap bevoegd zijn om binnen hun gebied leiding in de kerk te geven,
zoals in een ring, wijk of quorum. Presiderende priesterschapsleiders ontvangen
deze sleutels als ze aangesteld worden. Alle ambten in het priesterschap en
organisaties in de kerk zijn onder leiding van dat presiderende gezag werkzaam.
Deze les gaat over de herstelling van het priesterschap en de bijbehorende sleutels.



Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Definitie en doel van het priesterschap

Leg uit dat het priesterschap een van de belangrijkste thema’s in de Leer en
Verbonden is. Door middel van de profeet Joseph Smith heeft de Heer veel
openbaringen gegeven waardoor we meer begrijpen van de sleutels, ambten,
organisatie, verordeningen, taken en zegeningen van het priesterschap. Deze
openbaringen zijn een leidraad bij het gebruik van het priesterschap om het
werk van God op aarde te bevorderen.

• Wat is het priesterschap? (Het priesterschap is de eeuwige macht en het gezag
van God. Het is de macht waardoor Hij de hemel en de aarde heeft geschapen
en die bestuurt. Het is ook de macht waardoor Hij zijn kinderen zal verlossen en
verhogen. Hij geeft een deel van de macht en het gezag van het priesterschap
aan getrouwe mannen in de kerk, zodat zij het evangelie kunnen verkondigen,
de heilbrengende verordeningen kunnen bedienen en zijn koninkrijk op aarde
kunnen besturen.)

• Waarom is het belangrijk om het priesterschap op aarde te hebben?
(Geantwoord kan worden dat de broeders door het priesterschap het gezag
krijgen om in Gods naam te handelen, zijn kinderen tot zegen te zijn en hen
op de verhoging voor te bereiden.)

• Wat zijn een aantal manieren waarop priesterschapsdragers in de naam van
God handelen om zijn kinderen tot zegen te zijn? (Zie geselecteerde verzen uit
LV 20:38–55; 107:8–12, 23, 35.) Hoe bent u gezegend door het dienstbetoon
van priesterschapsdragers?

• Wat voor invloed heeft het priesterschap op u gehad? Hoe heeft u de macht
van het priesterschap in uw leven ervaren?

• Hoe is uw gezin door het priesterschap gezegend en gesterkt? Wat kunt u
doen om de invloed en macht van het priesterschap thuis en in uw leven
meer te laten gelden?

2. De herstelling van het Aäronisch priesterschap

Behandel Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–72; LV 13; 84:26–27; 107:20. Leg
uit dat het Aäronisch priesterschap ‘een toevoeging is aan het hoge of
Melchizedeks priesterschap’ (LV 107:14).

• Hoe werd het Aäronisch priesterschap in deze laatste dagen op aarde hersteld?
(Zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:68–72 en Ons erfgoed, p. 11–13; zie ook
LV 13. Leg uit dat de herstelling van het Aäronisch priesterschap de eerste
gave van goddelijk gezag in deze bedeling was.)

• (Voor priesterschapsdragers) Wat voelde u toen u het Aäronisch priesterschap
ontving?

U kunt de gevoelens van Oliver Cowdery met betrekking tot de herstelling
van het Aäronisch priesterschap nog eens bespreken (te vinden na de
Geschiedenis van Joseph Smith in de Parel van grote waarde). U kunt ook de
volgende uitspraak voorlezen van ouderling James E. Talmage, voormalig lid
van het Quorum der Twaalf, over de invloed van zijn ordening tot diaken:
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‘Zodra ik was geordend, kreeg ik een gevoel dat ik niet kan beschrijven. Het
leek zo onwaarschijnlijk dat ik als kleine jongen zo door God gerespecteerd
werd dat ik het priesterschap mocht ontvangen (…) Ik had sterk het gevoel
dat ik bij God hoorde, en dat Hij mij in al mijn taken zou bijstaan.

‘De invloed van mijn ordening (…) drong tot alle facetten van mijn leven als
jongeman door. (…) Tijdens een spel op het schoolplein, waarbij ik misschien
in de verleiding kwam om vals te spelen, tijdens een meningsverschil met een
leeftijdgenoot moest ik eraan denken, en de gedachte was zo duidelijk als het
gesproken woord — “Ik ben diaken; en het is niet gepast dat een diaken zich
zo gedraagt.” Als ik tijdens proefwerken gemakkelijk het werk van een ander
had kunnen overschrijven (…), zei ik in gedachte: “Het is slechter als ik dat
doe dan dat iemand anders zoiets doet, want ik ben diaken.”’ (Incidents from
the Lives of Our Church Leaders [lesboek voor diakenen, 1914], p. 135–136.)

• Hoe kunnen jongens en jongemannen zich op het ontvangen van het
Aäronisch priesterschap voorbereiden? Hoe kunnen ouders, grootouders en
anderen de jongens en jongemannen helpen bij hun voorbereiding op het
Aäronisch priesterschap? Hoe kunnen anderen de jongens en jongemannen
een diep gevoel van waardering voor het priesterschap bijbrengen?

• Welke bevoegdheid en zegeningen werden met het Aäronisch priesterschap
hersteld? (Zie LV 13; 84:26–27; 107:20. Gebruik de volgende informatie om 
de bespreking op gang te brengen. Zet de kopjes op het bord.)

De sleutels van de bediening van engelen (LV 13; 84:26; 107:20)

• Wat betekent het om de sleutels ‘van de bediening van engelen’ te hebben?
(LV 13.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Dat betekent volgens mij dat we,
als we volgens de normen van het priesterschap leven, recht hebben op de
macht van hemelse wezens om ons te leiden, te beschermen en te zegenen.’
(Conference Report, oktober 1982, p. 64; of Ensign, november 1982, p. 45.)

Leg uit: de bediening van engelen kan door persoonlijke verschijningen, maar
‘ook onzichtbaar plaatsvinden. Boodschappen van engelen kunnen gegeven
worden door een stem, of door gedachten of gevoelens die ingegeven worden.
(…) De communicatie met engelen is vaker voelbaar of hoorbaar dan
zichtbaar.’ (Dallin H. Oaks, De Ster, januari 1999, p. 45.)

• Door de herstelling van het Aäronisch priesterschap staat de bediening van
engelen voor alle leden van de kerk ter beschikking, niet alleen voor de
priesterschapsdragers. Hoe kunnen wij de bediening van engelen ontvangen?
(Zie Moroni 7:35–37 en het volgende citaat.)

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft het volgende
gezegd over de relatie tussen het avondmaal en de bediening van engelen:

‘Door de verordeningen van het Aäronisch priesterschap, de doop en het
avondmaal, [worden we] gereinigd van onze zonden en wordt ons beloofd dat
we, als we ons aan onze verbonden houden, altijd zijn Geest bij ons zullen
hebben. Ik geloof dat die belofte niet alleen de Heilige Geest betreft, maar ook
de bediening van engelen, want “engelen spreken door de macht van de
Heilige Geest; daarom spreken zij de woorden van Christus” (2 Nephi 32:3).
Daarom maken de Aäronisch-priesterschapsdragers het alle goede kerkleden
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die van het avondmaal nemen mogelijk om het gezelschap van de Geest van
de Heer en de bediening van engelen te genieten.’ (De Ster, januari 1999, p. 45.)

Misschien wilt u twee of drie van de volgende teksten over de bediening van
engelen behandelen: 3 Nephi 7:18; 17:23–24; Moroni 7:25, 29–31; en LV 84:88.

De sleutels van bekering en doop (LV 13; 84:26–27; 107:20)

Leg uit dat bekering en doop ook wel het ‘voorbereidende evangelie’ genoemd
worden (LV 84:26–27). Dat komt omdat we ons door bekering en doop kunnen
voorbereiden op de grotere zegeningen die door het Melchizedeks priesterschap
bediend worden, zoals de gave van de Heilige Geest en de tempelverordeningen.

• Wijs erop dat Johannes de Doper de weg voor de Heiland bereidde door bekering
te prediken en mensen te dopen (Matteüs 3:1–6, 11). Hoe kunnen Aäronisch-
priesterschapsdragers in onze tijd bekering prediken? (Geantwoord kan worden:
door huisonderwijs, zendingswerk, het geven van hun getuigenis, en het
begeleiden van anderen.) Hoe kunnen Aäronisch-priesterschapsdragers aan de
verordening van de doop deelnemen? (Onder leiding van de bisschop kunnen
priesters die de geboden onderhouden iemand dopen of als getuige fungeren.)

Moedig de broeders die wel eens iemand gedoopt hebben aan om daar iets
over te vertellen.

• Behalve aan de doop kunnen Aäronisch-priesterschapsdragers aan de
verordening van het avondmaal deelnemen. Wat is het verband tussen het
avondmaal en bekering en doop?

Vraag de broeders hoe ze zich voelden toen zij voor de eerste keer het
avondmaal klaarzetten, zegenden of ronddienden. Of vraag ouders wat ze
voelden toen hun zoon het avondmaal klaarzette, zegende of ronddiende.

De Susquehanna. Het Aäronisch priesterschap en het Melchizedeks priesterschap werden in 1829 aan
de oever van deze rivier hersteld (LV 13; 128:20).

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Wij vragen de jongemannen van de Aäronische priesterschap om
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deze zinnebeelden van het offer van de Heer waardig en eerbiedig klaar te
maken, te zegenen en rond te delen. Wat een ongelofelijk voorrecht en heilig
vertrouwen wordt er al op zo’n jonge leeftijd gegeven! Ik kan geen groter
compliment van de hemel aan jullie bedenken. We houden van jullie. Leef zo
goed mogelijk en zie er zo goed mogelijk uit wanneer je aan het avondmaal
deelneemt.’ (De Ster, januari 1996, p. 62.)

3. De herstelling van het Melchizedeks priesterschap

Behandel LV 27:12–13; 84:19–22; 107:1–12, 18–19. Leg uit dat het Melchizedeks
priesterschap het hoge priesterschap is. Daarbij horen al het gezag, alle kennis
en alle verbonden die voor de verhoging van Gods kinderen noodzakelijk zijn.

• Hoe werd het Melchizedeks priesterschap in deze laatste dagen op aarde
hersteld? (Laat de plaat De herstelling van het Melchizedeks priesterschap
zien. Leg uit dat een aantal weken nadat Johannes de Doper het Aäronisch
priesterschap had hersteld, Petrus, Jakobus en Johannes aan Joseph Smith en
Oliver Cowdery verschenen om het Melchizedeks priesterschap te verlenen.
Hiervan staat geen verslag in de Leer en Verbonden, maar er kunnen
verwijzingen naar gevonden worden in de inleiding op LV 13; LV 27:12–13;
LV 128:20; en Ons erfgoed, p. 14.)

• Welke bevoegdheid en zegeningen werden met het Melchizedeks
priesterschap hersteld? (Zie LV 84:19–22; 107:8–12, 18–19; 110:11–16.
Gebruik de volgende informatie om deze bespreking op gang te brengen.
Zet de kopjes op het bord.)

Het gezag om het evangelie van Jezus Christus te bedienen (LV 84:19)

• Wat betekent het dat het Melchizedeks priesterschap het gezag heeft om het
evangelie van Jezus Christus te bedienen? (Zie LV 84:19. Geantwoord kan
worden dat onder het Melchizedeks priesterschap het gezag valt dat nodig is
om de kerk te besturen, het evangelie te verkondigen en de
heilsverordeningen te verrichten.)

De ‘sleutels van alle geestelijke zegeningen der kerk’ (LV 107:18)

• Welke geestelijke zegeningen kunnen wij door middel van het Melchizedeks
priesterschap ontvangen? (Zie LV 84:19–22; 107:18–19. Mogelijke antwoorden
volgen hieronder. Bespreek de betekenis van iedere zegening en de toepassing
daarvan in het leven van de cursisten.)

a. Kennis van de verborgenheden van het koninkrijk en kennis van God.
(LV 84:19; 107:19; deze kennis wordt door de gave van de Heilige Geest
verkregen.)

b. De macht der goddelijkheid, die door de verordeningen van het evangelie
wordt geopenbaard (LV 84:20–21). Hoe worden door de verordeningen van
het priesterschap ‘de macht der goddelijkheid’ zichtbaar in ons leven? Laat
cursisten die ‘de macht der goddelijkheid’ door middel van de
verordeningen van het evangelie hebben ervaren, daar iets over vertellen.

c. De kans om de tegenwoordigheid van God de Vader en zijn Zoon Jezus
Christus te zien, te genieten en met Hen te communiceren (LV 84:22; 107:19).

• Hoe kunnen Melchizedeks-priesterschapsdragers thuis een geestelijk leider zijn?
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Het recht van presidentschap (LV 107:8–9)

Leg uit dat het recht van presidentschap het recht is om in de kerk te presideren.
De president van de kerk is de enige persoon op aarde die de sleutels van het
priesterschap voor het bestuur van de hele kerk mag gebruiken (of iemand
daartoe kan machtigen). Hij heeft de volgende priesterschapsleiders gemachtigd
om de sleutels te gebruiken die nodig zijn om in hun eigen roeping te
presideren: tempelpresidenten, zendingspresidenten, ringpresidenten,
bisschoppen, districtspresidenten, gemeentepresidenten en quorumpresidenten.

De sleutels van de vergadering van Israël, het evangelie van de bedeling van Abraham
en de verzegelbevoegdheid (LV 110:11–16)

Leg uit dat deze sleutels in 1836 door Mozes, Elias en Elia in de Kirtlandtempel
zijn hersteld. In les 18 zal daar verder op worden ingegaan.

4. De zegeningen van het priesterschap voor alle mensen

Leg uit dat alleen goede mannelijke leden van de kerk het priesterschap dragen,
maar dat iedereen aan de zegeningen ervan kan deelhebben.

• In welke opzichten worden vrouwen door het priesterschap gezegend? Hoe
worden kinderen door het priesterschap gezegend? (Behandel een aantal
van de zegeningen van het priesterschap die vrouwen en kinderen in hun
leven kunnen ontvangen. Benadruk dat hoewel vrouwen en kinderen het
priesterschap niet dragen, zij er wel voortdurend door gezegend worden. Voor
hulp bij het beantwoorden van deze vragen kunt u De vrouw in de kerk, deel A,
hoofdstuk 12 en 13 [31113 120] raadplegen.)

• Hoe kunnen mensen die geen actieve priesterschapsdrager thuis hebben toch
de zegeningen van het priesterschap ontvangen? (Geantwoord kan worden
door huisonderwijzers, priesterschapsleiders en familieleden.) Vraag de
cursisten of zij wel eens zegeningen van het priesterschap hebben ontvangen
van priesterschapsdragers die niet bij hen thuis wonen.

• Hoe kunnen we onze dankbaarheid voor de zegeningen van het priesterschap
kenbaar maken?

Tot slot Getuig dat het priesterschap en de sleutels ervan zijn hersteld. Priesterschapsdragers
hebben de bevoegdheid om leiding te geven aan Gods werk op aarde en om Hen te
vertegenwoordigen in het zegenen van zijn kinderen en bij hun voorbereiding op
de verhoging. Benadruk dat de zegeningen van het priesterschap iedereen ter
beschikking staan. Moedig de cursisten aan om naar deze zegeningen te streven.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema aan

te vullen.

1. Ambten, quorums en taken in het priesterschap

De Heer heeft aan Joseph Smith belangrijke instructies geopenbaard over de
ambten in het priesterschap, de taken van ieder ambt en de quorums waarin
priesterschapsdragers zijn georganiseerd. U kunt een aantal van deze instructies
aan de hand van het volgende schema behandelen:
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Aäronisch priesterschap

Ambt Taken Quorum

Diaken LV 20:57–59; 84:111; LV 107:85

Leraar LV 20:53–59; 84:111; LV 107:86

Priester LV 20:46–52 LV 107:87–88

Bisschop LV 107:13–17, 68, 71–72, 87–88

Melchizedeks priesterschap

Ambt Taken Quorum

Ouderling LV 20:38–45; 42:43–44; LV 107:89; 124:137
43:15–16; 107:11–12

Hogepriester LV 107:10, 12, 17 LV 124:133, 136

Patriarch LV 124:29–30, 124

Zeventig LV 107:25, 34, 38, 97 LV 107:25–26, 93–96; 
124:138–139

Apostel LV 27:12–13; 107:23, 33, 35, 39, 58; LV 107:23–24
112:30–32; 124:128

Laat een plaat van de Salt Laketempel zien (62433; Evangelieplaten 502). Wijs erop
dat de torenspitsen aan de oostzijde van de tempel hoger zijn dan die aan de
westzijde. Merk ook op dat er zich vijf raampartijen op de spitsen aan de oostzijde
bevinden en vier op de spitsen aan de westzijde. Leg uit dat dit ontwerp was
bedoeld om het priesterschap te symboliseren, het Melchizedeks priesterschap met
de vijf ambten vertegenwoordigd door de spitsen aan de oostzijde, en het
Aäronisch priesterschap en de vier ambten door de spitsen aan de westzijde.

2. Videopresentatie ‘De herstelling van het priesterschap’

Als de videoband Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — videopresentaties
(56912 120) beschikbaar is, kunt u overwegen om ‘De herstelling van het
priesterschap’, een korte film van ongeveer 8 minuten, te laten zien om wat
historische achtergrondinformatie bij het tweede deel van de les te geven.
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9
‘De enige ware 
en levende kerk’

Doel De herstelling van De Kerk van Jezus Christus behandelen, die door middel van
de profeet Joseph Smith tot stand kwam, ervoor zorgen dat de cursisten de zege-
ningen van hun lidmaatschap in de kerk waarderen, en hen aanmoedigen om hun
dankbaarheid voor het lidmaatschap in de kerk aan de Heer kenbaar te maken.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart:

a. Leer en Verbonden 20:1–36, 68–69, 75–79; 21; 27; 115:1–4.

b. Ons erfgoed, p. 14–16.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, heeft u voor iedere cursist pen 
en papier nodig.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit U kunt aan het begin van de les een van de volgende activiteiten gebruiken. Kies
de activiteit die het meest geschikt is voor uw klas.

1. Als uw klas klein is, kunt u aan iedere cursist vragen waarom hij of zij
dankbaar is voor zijn of haar lidmaatschap in de kerk. Als de klas groot is,
kunt u dit aan een paar cursisten vragen.

2. Zet de volgende vragen op het bord. Geef iedere cursist schrijfgerei. Laat hen
de antwoorden van zoveel mogelijk vragen opschrijven:

Leg uit dat deze les gaat over de organisatie van De Kerk van Jezus Christus in
de laatste dagen. Laat de cursisten tijdens de les goed op de antwoorden op de
bovenstaande vragen letten en zo nodig opschrijven of corrigeren.

Op welke datum werd de kerk in deze bedeling
georganiseerd?

Hoe wist Joseph Smith op welk tijdstip de kerk
georganiseerd moest worden?

Waar werd de kerk georganiseerd?

Uit hoeveel leden bestond de kerk tijdens 
de organisatie?



Kies onder gebed de teksten, vragen en het andere lesmateriaal uit dat het best aan
de behoeften van de cursisten tegemoet komt. Bespreek hoe de genoemde teksten
op het dagelijks leven van toepassing zijn. Moedig de cursisten aan om over
ervaringen te vertellen die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. De kerk is in de laatste dagen georganiseerd

Leg uit dat 1830 een gedenkwaardige tijd in de geschiedenis van de wereld was.
De tijd was aangebroken dat profetieën vanouds in vervulling gingen (Jesaja
11:11–12; 29:13–14; Jeremia 31:31–33; Daniël 2:44–45). Na de publicatie van
het Boek van Mormon en de herstelling van het priesterschap was de formele
organisatie van de kerk de volgende stap in de herstelling van het evangelie. In
Leer en Verbonden 20 staan instructies van de Heer aan Joseph Smith over de
organisatie van de kerk.

• Op welke datum werd de kerk in deze bedeling georganiseerd? (Zie LV 20:1;
21:3.) Waarom werd deze dag uitgekozen? (Zie de inleiding op LV 20.)

• Er zat tien jaar tussen het eerste visioen en de organisatie van de kerk. Wat is
er in die tijd gebeurd om de weg voor de organisatie van de kerk voor te
bereiden en om Joseph Smith op het presidentschap voor te bereiden?
(U kunt de antwoorden op het bord noteren. Lees zo nodig het volgende
citaat voor om deze vraag te beantwoorden.)

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Gordon B.
Hinckley gezegd:

‘Deze dag van organisatie was in feite de afstudeerdag van Joseph Smith, na
tien jaar opmerkelijk onderwijs. Het was begonnen met het onvergelijkelijke
visioen in 1820 in het bos, toen de Vader en de Zoon aan de veertienjarige
jongeman verschenen. En het was voortgezet met de lessen van Moroni, met
zowel waarschuwingen als instructies. Ook was er de vertaling van het oude
verslag, en de inspiratie, de kennis en de openbaring die uit die ervaring
voortkwamen. Het goddelijk gezag was verleend, het priesterschap vanouds
dat door de rechtmatige bezitters opnieuw werd hersteld — door Johannes de
Doper het Aäronisch priesterschap en door Petrus, Jakobus en Johannes het
Melchizedeks priesterschap. Er vonden openbaringen plaats waarin de stem
van God opnieuw werd gehoord en waardoor de communicatielijnen tussen
de mens en de Schepper werden geopend. Dat alles was aan die historische
dag, 6 april, voorafgegaan.’ (‘150-Year Drama: A Personal View of Our
History’, Ensign, april 1980, p. 11–12.)

• In welke opzichten heeft het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon
bijgedragen aan de voorbereiding op de herstelling van het evangelie? (Zie
LV 20:6–12.) Hoe heeft de herstelling van het priesterschap daaraan bijgedragen?
(Het gezag van het priesterschap was noodzakelijk om de kerk te leiden en de
verordeningen van het eeuwig heil te officiëren.)

Leg uit dat op 6 april 1830 Joseph Smith en 50 andere mensen bij Peter
Whitmer sr. thuis in Fayette (New York) bijeenkwamen om de kerk te
organiseren. De wet in New York vereiste dat er minimaal zes leden nodig waren
om een kerk officieel te organiseren. Dus werden zes mannen, die zich allemaal
hadden laten dopen en de gouden platen hadden gezien, de eerste officiële
leden van de kerk. Deze mannen waren Joseph Smith, Oliver Cowdery, Hyrum
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Smith, Peter Whitmer Jr., Samuel H. Smith, en David Whitmer. (Zie History of
the Church, deel 1, p. 76; voor aanvullende historische achtergrondinformatie,
zie Ons erfgoed, p. 14–16.)

• Hoe werd de kerk bij de organisatie genoemd? (Zie LV 20:1.) Leg uit dat de
kerk in die tijd ook wel eens anders werd genoemd, maar dat in april 1838 de
Heer de officiële naam van zijn kerk openbaarde. Welke naam gaf de Heer zijn
kerk? (Zie LV 115:4.) Waarom is het belangrijk dat de kerk van de Heer zijn
naam draagt? (Zie 3 Nephi 27:8.)

U kunt uitleggen dat de naam mormoon een bijnaam is die de kerk vanwege
het Boek van Mormon heeft gekregen. Wij geven echter de voorkeur aan de
volledige naam van de kerk om nadruk te leggen op ons geloof in de Heiland,
Jezus Christus.

Als u de tweede aandachtsactiviteit hebt gebruikt, herhaalt u in het kort de
antwoorden op de vragen (alle antwoorden staan in de voorgaande bespreking).

Het huis van Peter Whitmer sr. Deze replica is gebouwd op de plaats in Fayette (New York) waar
op 6 april 1830 de kerk is georganiseerd.

2. De Heer gebiedt de leden van zijn kerk om de profeet te volgen

Tijdens de organisatie van de kerk werden Joseph Smith en Oliver Cowdery als
de presiderende functionarissen van de kerk gesteund. (History of the Church,
deel 1, p. 77.) De Heer gaf ook een openbaring waarin Hij de leden van de kerk
gebood om Joseph Smith als profeet te volgen. Deze openbaring staat in LV 21.

• Lees LV 1:38 en 21:4–5 met de klas. Wat zeggen deze teksten over de manier
waarop we de woorden van de profeet in acht moeten nemen? (Wijs erop dat
de uitspraken in LV 21 wel over Joseph Smith gaan, maar dat ze ook op de
profeten na hem van toepassing zijn.) Waar kunnen we de woorden van de
hedendaagse profeet vinden? (Mogelijke antwoorden: in officiële brieven,
tijdens de algemene conferentie en in tijdschriften van de kerk.) Welke raad 
of leerstellingen van hedendaagse profeten zijn voor u van betekenis?
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• In LV 21:5 zegt de Heer dat we naar de woorden van de profeten moeten
luisteren, ‘in alle geduld en geloof’. Waarom is er soms geduld of geloof nodig
om de raad van de profeet op te volgen? Vraag de cursisten of zij wel eens geduld
of geloof hebben moeten oefenen om de raad van de profeet op te volgen.

• Lees LV 21:6 met de klas. Welke zegeningen belooft de Heer de mensen die de
profeet volgen? (U kunt deze zegeningen op het bord noteren.) In welke
opzichten worden deze beloften in deze tijd vervuld? In welke opzichten bent
u gezegend omdat u de profeet hebt gevolgd?

• In LV 21:9 heeft de Heer de mensen die voor Hem werkzaam zijn ‘een grote
zegen’ beloofd. In welke opzichten bent u als dienstknecht van de Heer
gezegend? (U kunt opmerken dat een van de zegeningen voor het dienen van
de Heer een sterker getuigenis van de woorden van de profeten is.)

3. De Heer moedigt de leden van de kerk aan om vaak bijeen te komen om
aan het avondmaal deel te nemen

• Leg uit dat tijdens de bijeenkomst waarin de kerk georganiseerd werd, de
leden aan het avondmaal deelnamen. (History of the Church, deel 1, p. 78.)
Waarom zou het belangrijk zijn geweest om tijdens de eerste bijeenkomst van
de herstelde kerk het avondmaal te bedienen?

• In LV 20 heeft de Heer geopenbaard hoe het avondmaal moet worden
bediend (vers 75–79). Lees LV 20:75 met de klas. Waarom is het belangrijk om
vaak aan het avondmaal deel te nemen?

• Laat een cursist de avondmaalsgebeden voorlezen (LV 20:77, 79). Wat beloven
we als we aan het avondmaal deelnemen? (Zie ook Lucas 22:19–20; 3 Nephi
18:7, 10–11.) U kunt er op wijzen dat in beide gebeden staat dat we Jezus
Christus indachtig moeten zijn. Wat betekent het om Hem altijd indachtig te
zijn? Hoe kunnen we Hem door middel van het avondmaal indachtig zijn?

• Welke belofte staat er in de avondmaalsgebeden voor de mensen die het
avondmaal waardig zijn? (Zie LV 20:77, 79.) Als het gepast is, kunt u cursisten
laten vertellen in welke opzichten het avondmaal een zegen in hun leven is
geweest.

• In LV 27 geeft de Heer aan Joseph Smith verdere instructies over het
avondmaal. Waar was Joseph mee bezig toen hij deze openbaring ontving?
(Zie de inleiding op LV 27.) Wat leerde Joseph uit deze openbaring over het
avondmaal? (Zie LV 27:2.) Hoe kunnen wij aan het avondmaal deelnemen
‘met het oog alleen op [Christus’] eer gericht’?

4. De Heer legt de taken van de leden uit

• Lees Leer en Verbonden 20:68–69 met de klas. In deze verzen legt de Heer
‘de plicht der leden, nadat zij door de doop zijn opgenomen’ uit. Wat staat
er in vers 69 over de verwachtingen die de Heer van ons als leden heeft?
Hoe kunnen we aan de Heer onze dankbaarheid voor het lidmaatschap in
zijn kerk kenbaar maken?

Tot slot Benadruk dat de organisatie van De Kerk van Jezus Christus in 1830 een van de
grootste wonderen in de laatste dagen was. Hoewel die kleine bijeenkomst in
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Fayette (New York) door de meeste mensen niet werd opgemerkt, hebben de
gebeurtenissen in die tijd wel de wereld veranderd. Bespreek met de klas het
wonder van de wereldwijde groei van de kerk na zo’n klein begin. U kunt het
volgende verhaal vertellen:

President Wilford Woodruff heeft eens verteld over een bijeenkomst waarin de
profeet Joseph Smith over de groei van de kerk profeteerde. De bijeenkomst
vond plaats in ‘een klein huis, van misschien maar vier bij vier meter. Maar alle
priesterschapsdragers van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen die toen in Kirtland waren en die zich hadden verzameld om met het
Zionskamp mee te gaan, waren aanwezig.’ Nadat verscheidene mannen hun
getuigenis hadden gegeven, zei de profeet:

‘Broeders, ik ben enorm opgebouwd door uw getuigenissen vanavond, maar
ik wil ten overstaan van de Heer tot u zeggen dat u niets meer over de toekomst
van deze kerk en het koninkrijk weet dan een baby op de schoot van zijn moeder.
U begrijpt het niet. (…) U ziet hier maar een handvol priesterschapsdragers
vanavond, maar deze kerk zal Noord- en Zuid-Amerika vervullen — en de hele
wereld.’ (Conference Report, april 1898, p. 57.)

Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet.

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. De groei van de kerk

Laat de cursisten de foto van het huis van Peter Whitmer sr. op pagina 50 zien.
Leg uit dat het huis op de foto een replica is van het huis waarin De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen officieel werd georganiseerd.
Vergelijk het begin van de kerk met haar huidige wereldwijde groei.

2. Onze relatie met God

Laat de cursisten in LV 20:8–31 zoeken naar waarheden over God en zijn relatie
met zijn zoons en dochters op aarde. Laat de cursisten overwegen hoe hun leven
anders zou zijn als zij deze waarheden niet zouden kennen. Een aantal van de
waarheden die u kunt bespreken, staan hieronder:

a. LV 20:11. (God inspireert nog steeds mensen en roept hen om zijn werk te doen.)

b. LV 20:12. (Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig.)

c. LV 20:17. (Hij is oneindig, eeuwig en onveranderlijk.)

d. LV 20:17. (Hij is de Schepper van hemel en aarde en alles wat daarin is.)

e. LV 20:18. (Wij zijn naar Gods beeld geschapen.)

f. LV 20:21–25. (God heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven om voor onze
zonden te boeten.)

g. LV 20:29–31. (Als we geloof hebben, ons bekeren, God liefhebben en dienen,
en tot het einde toe volharden, zullen we door de genade van Jezus Christus
gerechtvaardigd en geheiligd worden, en in het koninkrijk van God worden
gered.)
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3. Ik zal met u ‘van de vrucht des wijnstoks’ drinken (LV 27:5)

• Lees LV 27:5. Wat belooft de Heer in dit vers over het avondmaal? (Hij zal
eens in de toekomst met zijn volgelingen op aarde aan het avondmaal
deelnemen.) Wie zal er dan volgens de Heiland bij Hem zijn? (Zie LV 27:5–14.
Wijs erop dat Hij in vers 14 zegt dat ‘allen, die mijn Vader Mij uit de wereld
heeft gegeven’ aanwezig zullen zijn.)

4. Videopresentatie ‘De oprichting van de kerk’

Als de videoband Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — videopresentaties
(56912 120) beschikbaar is, kunt u ‘De oprichting van de kerk’ laten zien, een
korte film van 8 minuten.
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Les

10
‘Dit [is] mijn stem tot allen’

Doel De cursisten gaan inzien dat de instructies die de Heer aan anderen in de
Schriften heeft geopenbaard, ook op hen van toepassing kunnen zijn.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed Leer en Verbonden 25 en de andere teksten in deze les.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als er een plaat van Emma Smith beschikbaar is, kunt u die tijdens de les
gebruiken (62509; Evangelieplaten 405).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit U kunt aan het begin van de les de volgende ervaring (of een van uzelf)
gebruiken.

Ouderling Jay E. Jensen van de Zeventig heeft beschreven hoe hij als zendings-
president aan het eind van een districtsconferentie gefrustreerd en ontmoedigd
was door de vele problemen waarmee hij geconfronteerd werd. Op weg naar huis
zat hij in zijn Schriften te bladeren, op zoek naar troost en leiding, totdat zijn oog
op afdeling 3 van de Leer en Verbonden viel. In zijn woorden:

‘Wanneer ik een vers lees, zet ik er in gedachten vaak mijn eigen naam in. Ik
deed dat nu met vers 5, en vond zo de hulp die ik nodig had om mijn sombere
gevoelens kwijt te raken: “Zie, deze dingen zijn u, Jay Jensen, toevertrouwd,
maar hoe streng waren de aan u gegeven geboden; gedenk eveneens de beloften,
die aan u, Jay Jensen, werden gedaan.” (Zie LV 3:5.)

‘De woorden “gedenk eveneens de beloften” troffen mij met ongewone kracht.
(…) Vier dagen lang had ik mijn aandacht alleen maar op problemen gericht.
Ik had er niet bij stilgestaan om ook maar een enkele belofte te overwegen.’
(De Ster, januari 1993, p. 73.)

Ouderling Jensen overdacht vervolgens de beloften die hem in zijn patriarchale
zegen waren gegeven, in de zegen toen hij als zendingspresident werd
aangesteld en de beloften in de Schriften. Daardoor kon hij de kracht en troost
vinden die hij nodig had.

• Hoe kan het nuttig zijn om onze eigen naam in de teksten te zetten als we de
Schriften bestuderen?

• Lees 1 Nephi 19:23 met de klas. Hoe belangrijk vond Nephi het om de
Schriften op het leven van toepassing te laten zijn?

Leg uit dat in deze les wordt behandeld hoe wij de raad kunnen toepassen die de
Heer in de Leer en Verbonden aan de heiligen gaf.



Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

Wijs erop dat veel openbaringen in de Leer en Verbonden persoonlijke
openbaringen waren. Hoewel de raad in de openbaringen individueel was, en
hoewel deze leden lang geleden leefden, is veel van die raad ook op ons van
toepassing. Zoals de Heer herhaaldelijk heeft gezegd: ‘Wat Ik tot één zeg, zeg Ik
tot allen’ (LV 61:36; zie ook LV 25:16; 82:5; 93:49).

In juli 1830 gaf de Heer een openbaring aan Emma Smith, de vrouw van de
profeet Joseph Smith (LV 25). Laat een plaat van Emma Smith zien. Leg uit dat
deze les zich op drie thema’s uit de openbaring van de Heer aan Emma
concentreert.

1. Man en vrouw moeten elkaar steunen en troosten

In de openbaring aan Emma Smith staat ook iets over haar taken ten opzichte
van haar man. Als u jongeren lesgeeft, gebruik dan het materiaal in deze
afdeling om hun bij te brengen hoe belangrijk het is dat ze, als ze later getrouwd
zijn, hun huwelijkspartner steunen.

• Lees LV 25:5 met de klas. Welke raad gaf de Heer in dit vers aan Emma Smith?
Hoe kunnen man en vrouw elkaar in moeilijke tijden helpen? Als de cursisten
deze vraag bespreken, moedig hen dan aan om over eigen ervaringen te vertellen
of over ervaringen van anderen die elkaar hebben getroost en gesteund.

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat vrouwen hun man ‘met
zachtaardigheid en genegenheid moeten behandelen. Wanneer een man
moeilijkheden heeft en gebukt gaat onder zorgen en problemen, zal zijn ziel
gekalmeerd worden en zullen zijn gevoelens verzacht worden als hij met een
glimlach ontvangen wordt in plaats van met onenigheid of gemopper.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 228.)

De profeet heeft tegen de mannen gezegd: ‘Het is de taak van de man om zijn
vrouw lief te hebben, te koesteren en te verzorgen, en haar aan te kleven en
niemand anders. Hij moet haar respecteren zoals zichzelf, en hij moet liefdevol
met haar gevoelens rekening houden.’ (Elders’ Journal, augustus 1838, p. 61.)

• Lees LV 25:14 met de klas. Welke raad gaf de Heer in dit vers aan Emma
Smith? Hoe kunnen echtgenoten elkaar laten zien dat zij blij zijn met elkaar?

Joseph en Emma gaven elkaar veel steun in de moeilijke tijden die zij
doormaakten. Toen Joseph zich in 1842 moest verbergen omdat zijn leven in
gevaar was, was Emma in de gelegenheid om hem te bezoeken. Later heeft
Joseph over dat bezoek gezegd:

‘Wat welde er een ongelooflijke vreugde op in mijn hart toen ik die avond mijn
geliefde Emma bij de hand nam — zij was mijn vrouw, mijn jeugdliefde en de
vrouw van mijn hart. Ik blikte in gedachte terug op de vele ervaringen die wij
samen hadden gehad, de vermoeidheid en de moeilijkheden, de zorgen en de
pijn, en van tijd tot tijd de vreugde en troost die wij hadden doorgemaakt,
waarmee onze levensweg was bezaaid. (…) O, wat ging er veel door me heen,
hier was ze weer, (…) onbevreesd, stabiel en standvastig — mijn onveranderlijke,
toegenegen Emma!’ (History of the Church, deel 5, p. 107.)
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Joseph en Emma hebben elkaar ook veel steun en troost gegeven toen veel van
hun kinderen overleden. In vier jaar tijd verloren ze vier pasgeboren baby’s. Van
hun elf kinderen (twee geadopteerd), hebben maar drie zoons en één dochter
een hoge leeftijd bereikt.

In een tijd dat de profeet zware lasten te dragen had in verband met de groeiende
kerk in Kirtland (Ohio), kreeg Emma een tweeling, een jongen en een meisje, die
beiden binnen een aantal uren overleden. Op ongeveer dezelfde tijd kregen de
bekeerlingen John en Julia Murdock uit Orange (Ohio) een tweeling. Binnen zes uur
na de geboorte van de tweeling overleed zuster Murdock. Toen Emma en Joseph dat
hoorden, vroegen ze broeder Murdock of zij de tweeling mochten adopteren. Al
snel werd de tweeling, Joseph en Julia Murdock, in het gezin Smith opgenomen.

De moeder van Joseph Smith, Lucy Mack Smith, heeft een aantal eigenschappen
beschreven waardoor het voor Emma mogelijk was om Joseph in moeilijke
tijden te ondersteunen:

‘Ik heb in mijn leven nog nooit een vrouw gezien die maand in, maand uit,
jaar in, jaar uit, zoveel vermoeidheid en moeilijkheden heeft doorstaan, altijd
met onbevreesde moed, ijver en geduld. En ik weet wat ze allemaal heeft moeten
doorstaan. (…) Ze heeft de stormen van vervolging weerstaan, en met de woede
van mensen en duivels geworsteld. Bijna iedere andere vrouw was daaronder
bezweken.’ (History of Joseph Smith, Preston Nibley [1958], p. 190–191.)

• Wat kunnen huwelijkspartners van het voorbeeld van Joseph en Emma Smith
leren om liefdevoller te zijn en meer steun te verlenen?

2. We moeten zachtmoedig zijn en hoogmoed vermijden

De Heer gebood Emma: ‘Blijf in de geest der zachtmoedigheid en hoed u voor
hoogmoed’ (LV 25:14). Hij gaf de andere leden van de kerk soortgelijke
instructies. Lees de volgende teksten met de klas:

a. LV 23:1 (aan Oliver Cowdery): ‘Hoed u voor hoogmoed, opdat gij niet in
verzoeking valt.’

b. LV 38:39 (aan de heiligen tijdens een conferentie van de kerk): ‘Hoedt u voor
hoogmoed, opdat gij niet wordt als de Nephieten van ouds.’

c. LV 90:17 (aan het Eerste Presidium van de kerk): ‘Weest gewaarschuwd voor al
uw hoogmoed en trots, want deze brengen een valstrik voor uw ziel.’

d. LV 98:19–20 (aan de heiligen in Kirtland): ‘Ik, de Here, ben niet weltevreden
over velen, die in de gemeente te Kirtland zijn; want zij verzaken hun zonden
niet, noch hun goddeloze wegen, de hoogmoed van hun hart, hun hebzucht.’

• Wat is hoogmoed? Waarom zijn de waarschuwingen van de Heer voor
hoogmoed zo krachtig en frequent?

President Ezra Taft Benson heeft gezegd:

‘De meesten van ons beschouwen hoogmoed als een vorm van egoïsme,
verwaandheid, eigendunk, aanmatiging of hooghartigheid. Dat zijn inderdaad
allemaal bestanddelen van deze zonde, maar de kern ontbreekt nog steeds.

‘Bij hoogmoed staat vijandschap centraal: vijandschap tegen God en
vijandschap tegen onze medemens. Vijandschap betekent haat, afkerigheid,
verzet.’ (De Ster, juli 1989, p. 3.)
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• In welke opzichten beïnvloedt hoogmoed onze relatie met God?

President Benson heeft uitgelegd:

‘Hoogmoed is concurrerend van aard. Wij verzetten ons tegen de wil van God.
(…) een kwestie van “mijn wil en niet de uwe geschiede”. (…)

‘Wanneer wij onze wil belangrijker achten dan Gods wil, kunnen verlangens,
lusten en hartstochten ongeremd voortwoekeren (zie Alma 38:12; 3 Nephi
12:30). (…) 

‘Onze vijandschap tegen God neemt vele verschillende vormen aan, zoals
opstandigheid, verstoktheid van hart, halsstarrigheid, onboetvaardigheid,
opgeblazenheid, lichtgeraaktheid en het vragen om tekenen. De
hoogmoedigen willen dat God het met hen eens is. Zij voelen er niets voor
hun inzichten te veranderen om ze te laten stroken met die van God.’
(De Ster, juli 1989, p. 3.)

• In welke opzichten beïnvloedt hoogmoed onze relatie met anderen?

President Benson heeft gezegd:

‘Nog een belangrijk onderdeel van deze zeer veel voorkomende zonde is
vijandigheid tegen onze medemensen. Wij zijn dagelijks in de verleiding om
ons boven anderen te verheffen en hun betekenis daardoor te verkleinen
(zie Helaman 6:17; LV 58:41). (…)

‘Hoogmoed (…) die zich op legio manieren manifesteert, zoals vitten,
roddelen, kritiseren, morren, boven onze stand leven, afgunstig zijn, begeren,
het onthouden van dankbaarheid en lof die een ander zouden kunnen
opbeuren, niet willen vergeven en jaloers zijn.

‘Zelfzucht is een van de veel voorkomende facetten van hoogmoed. “Welke
uitwerking alles op mij heeft” is het enige wat belangrijk is, met als gevolg
eigendunk, zelfmedelijden, wereldse zelfvervulling, zelfvoldoening, en uit zijn
op eigen voordeel.

‘Nog een facet van hoogmoed is twist. Woordenwisselingen, ruzies,
onrechtvaardige heerschappij, generatiekloven, echtscheidingen,
mishandeling, relletjes, en alle onlusten horen in deze categorie van de
hoogmoed thuis.’ (De Ster, juli 1989, p. 3–5.)

• Hoe kunnen we hoogmoed overwinnen en een sfeer van zachtmoedigheid
scheppen?

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Het tegengif voor hoogmoed is
nederigheid — ootmoed, onderworpenheid (zie Alma 7:23). Het is het
gebroken hart en de verslagen geest. (…) Wij kunnen ervoor kiezen onszelf
te vernederen door God lief te hebben, onze wil ondergeschikt te maken aan
de zijne en Hem op de eerste plaats te stellen.’ (De Ster, juli 1989, p. 5.)

• Lees de volgende teksten met de klas: LV 1:28, 19:23, 112:10, en 124:97. Wat
zijn volgens deze teksten een aantal zegeningen die wij kunnen ontvangen als
we ervoor kiezen om zachtmoedig en nederig te zijn.

• Welke zegeningen hebt u ontvangen door nederig in plaats van hoogmoedig
te zijn?
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3. Wij moeten blij en goedsmoeds zijn

De Heer heeft Emma Smith aangemoedigd: ‘Verhef uw hart daarom en verheug u’
(LV 25:13). Toen de heiligen in het begin van deze bedeling moeilijkheden
moesten doorstaan, heeft de Heer hun herhaaldelijk soortgelijke aanmoedigingen
gegeven. Lees de volgende teksten met de klas:

a. LV 29:5 (tot de profeet Joseph Smith en anderen): ‘Verheft uw hart en weest
verblijd, want Ik ben in uw midden, en uw Voorspraak bij de Vader.’

b. LV 61:36 (tot de profeet Joseph Smith en anderen): ‘Weest goedsmoeds, kleine
kinderen, want Ik ben in uw midden en heb u niet verlaten.’

c. LV 68:6 (tot Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson en William E.
McLellin): ‘Weest daarom goedsmoeds, en vreest niet, want Ik, de Here, ben
met u, en zal u terzijde staan.’

d. LV 78:18 (tot de profeet Joseph Smith en anderen): ‘Gij kunt nu niet alle
dingen verdragen; niettemin, weest goedsmoeds, want Ik zal u voortleiden.’

e. LV 136:29 (tot het Kamp Israëls in Winter Quarters): ‘Indien gij bedroefd zijt,
roept dan de Here, uw God, in smeekbeden aan, opdat uw ziel verheugd
moge zijn.’

• Welke redenen geeft de Heer in deze teksten om goedsmoeds te zijn? Wat
kunnen wij doen om goedsmoeds te zijn en te blijven? Hoe kunnen wij
ervoor zorgen dat anderen goedsmoeds zijn?

• Wat zijn de gevolgen als we ons op de negatieve aspecten van het leven
blijven concentreren, ook al zijn ze ernstig en overheersend?

Ouderling Marvin J. Ashton van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Aan niemand zal tragiek en lijden voorbijgaan. En eenieder zal daarop
waarschijnlijk anders reageren. Denken wij echter aan de belofte van de Heer:
“want Ik, de Here, ben met u”, dan zullen wij in staat zijn onze problemen
waardig en moedig het hoofd te bieden. Wij zullen de kracht vinden om
goedsmoeds te zijn in plaats van verontwaardigd en kritisch te worden of ons
verslagen te voelen. Wij zullen in staat zijn de onplezierige kanten van het leven
tegemoet te treden met een heldere visie. (…)

‘Wat een weldaad is het om iemand te zien die opgewekt is, de situatie beheerst
en opgewekt doorzet, terwijl anderen vanwege onplezierige ervaringen boos in
hun schulp kruipen of juist verbaal blijk schijnen te moeten geven van hun
ongenoegen.’ (De Ster, nummer 6, 1986, p. 62.)

Leg nadruk op de vele aanmoedigingen van de Heer om goedsmoeds te zijn,
waardoor wij eraan herinnerd worden dat we ongeacht onze omstandigheden
vrede en vreugde kunnen vinden.

Tot slot Bevestig opnieuw dat de raad die de Heer vele jaren geleden aan individuele
heiligen, een grote zegen in ons leven kan zijn. Moedig de cursisten aan om de
Schriften te lezen met de bedoeling om de boodschappen in hun leven toe te
passen.
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Aanvullend 
lesidee De Schriften in ons leven toepassen

Zorg dat u van tevoren foto’s van een aantal cursisten hebt. Zorg ook dat u een
plaat van Emma Smith kunt laten zien (62509; Evangelieplaten 405).

Laat de plaat van Emma Smith zien en leg uit dat Leer en Verbonden 25
instructies van de Heer aan haar bevat. Plaats de foto’s van de cursisten naast de
plaat van Emma. Laat de cursisten LV 25:16 lezen. Leg uit dat de raad in deze
openbaring ook op ons van toepassing kan zijn.

• Hoe is de schriftuurlijke raad aan iemand anders nuttig voor u geweest? Hoe
hebt u de raad in uw eigen omstandigheden toegepast?
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11
‘Het veld is alreeds 
wit om te oogsten’

Doel De cursisten nemen zich voor ijverig aan de opbouw van het koninkrijk Gods te
werken, vooral door het evangelie te verkondigen door middel van
zendingswerk.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart:

a. Leer en Verbonden 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 75, en de andere teksten
in deze les.

b. Ons erfgoed, p. 11.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zet op het bord: Samuel Smith —> Phinehas Young en John P. Greene —> ___________.
Leg uit dat de kerk, toen het evangelie eenmaal was hersteld, aan een enorm
zendingswerk begon om deze blijde boodschap over de hele wereld te
verspreiden. Veel bekeerlingen reageerden enthousiast op hun zendingsoproep.
Een van deze bekeerlingen was Samuël, de broer van Joseph Smith.

In april 1830 ging Samuël Smith naar nabijgelegen gemeenten in New York om
het evangelie te prediken en de mensen over het Boek van Mormon te vertellen.
Hij had weinig succes, maar hij verkocht wel een exemplaar van het boek aan
Phinehas Young. In juni 1830 werd Samuël door de profeet Joseph aangesteld
om op zending naar het oosten te gaan. De eerste dag liep hij veertig kilometer
en klopte bij veel huizen aan, maar de mensen behandelden hem onvriendelijk
en wilden niet naar hem luisteren. De volgende dag liet hij een exemplaar van
het Boek van Mormon achter bij John P. Greene, een methodistisch predikant.
Zijn vrouw Rhoda was de zus van Phinehas Young.

Omdat bijna iedereen negatief reageerde, had Samuël het gevoel dat zijn
zending niet erg succesvol was. De boeken die hij echter bij Phinehas Young en
John P. Greene had achtergelaten, leidden tot hun bekering en die van vele
anderen. Phinehas Young en Rhoda Greene hadden bijvoorbeeld een broer,
Brigham, die zich bij de kerk aansloot en later de tweede president van de kerk
werd. Heber C. Kimball, een vriend van Brigham Young, werd ook lid van de
kerk. Hij is later in het Eerste Presidium werkzaam geweest. Zowel Brigham
Young als Heber C. Kimball speelden een belangrijke rol in de bekering van
duizenden mensen in de Verenigde Staten en Engeland.



Wijs erop dat u, als u de open ruimte op het bord zou moeten invullen met
namen van mensen die door het zendingswerk van Samuël Smith zijn
beïnvloed, miljoenen namen zou moeten opschrijven. Onder de mensen die
rechtstreeks door hem zijn beïnvloed, bevonden zich grote leiders van de kerk.
Veel mensen aan wie u lesgeeft zijn op de een of andere manier door zijn werk
geraakt. U kunt uw naam en die van een aantal cursisten op het bord zetten.

In deze les worden een aantal belangrijke openbaringen van de Heer over het
werk in zijn koninkrijk behandeld, vooral over zendingswerk. Leg uit dat ons
zendingswerk, net als het zendingswerk van Samuël Smith veel generaties leden
tot zegen is geweest, ook veel mensen nu tot zegen kan zijn en honderden of
duizenden in de toekomst.

Deze les bevat meer materiaal dan in één lesperiode behandeld kan worden. Kies
onder gebed het lesmateriaal uit dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt.

In februari 1829 kwamen de ouders van Joseph Smith op bezoek bij Joseph en
Emma in Harmony (Pennsylvania). In die tijd bad de profeet tot de Heer en
ontving hij de openbaring in LV 4 ten behoeve van zijn vader, Joseph Smith sr.

Behalve deze openbaring voor zijn vader ontving de profeet openbaringen voor
veel andere mensen die hem vroegen aan de Heer te vragen wat zijn wil was.
Een aantal van die openbaringen staat in LV 11, 12, 14, 15 en 16. Hoewel deze
openbaringen voor bepaalde personen werden gegeven, zijn de beginselen van
toepassing op iedereen die in het koninkrijk van de Heer werkzaam is (LV 11:27).

1. Dien Hem ‘met geheel uw hart, macht, verstand en sterkte’

• Lees LV 4:1–2 met de klas. Wat verwacht de Heer volgens vers 2 van de
mensen die in zijn koninkrijk werkzaam zijn? Wat houdt het in om met
geheel uw hart, macht, verstand en sterkte te dienen? (Dit duidt op volledige
toewijding aan het werk van de Heer.)

• Waarom is het belangrijk om onze hele ziel aan het werk van de Heer toe te
wijden? Waarom zijn we soms niet volkomen aan het werk van de Heer
toegewijd? Wat kunnen we doen om ons vollediger aan het werk van de Heer
toe te wijden?

Leg uit dat de Vader van Joseph Smith zijn leven aan de Heer heeft toegewijd,
zoals hem in LV 4 werd opgedragen. Vertel het volgende verhaal, waaruit zijn
toewijding aan het zendingswerk blijkt:

‘Joseph Smith sr. was vervuld met het getuigenis van de waarheid en hij was
altijd bereid om anderen erover te vertellen. Hij was bijna zestig jaar oud toen
hij op reis ging (…) om zijn vader, moeder, broers en zussen over het evangelie
te vertellen. Vlak nadat hij daarvan thuiskwam, werd hij in de gevangenis gezet
voor een kleine schuld van veertien dollar omdat hij de waarheid van het Boek
van Mormon niet wilde verloochenen en de schuld kwijtgescholden zou krijgen!
Hij werd met een veroordeelde moordenaar in de gevangenis gezet en kreeg
dagenlang geen voedsel. Later werd hij overgeplaatst naar de werkplaats van de
gevangenis waar hij het evangelie predikte en twee mensen vond die zich later
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door hem zouden laten dopen. Hij zat een hele maand in de gevangenis voordat
zijn familieleden hem vrijkregen.’ (E. Cecil McGavin, The Family of Joseph Smith
[1963], p. 68; zie ook Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, bezorgd door
Preston Nibley [1958], p. 172–173, 179–186.)

• Hoe kunnen wij net zo toegewijd zijn aan de verkondiging van het evangelie
als Joseph Smith sr.? Wat voor ervaringen hebt u gehad met familieleden of
vrienden toen u met hen over het evangelie sprak? Met mensen op school of
op het werk? Met mensen die u onderweg ontmoette? In andere
omstandigheden?

2. Ons voorbereiden om de Heer te dienen

Door de hele Leer en Verbonden heen vertelt de Heer ons hoe wij ons kunnen
voorbereiden om Hem te kunnen dienen. Leg uit dat we ons voor die
voorbereiding voortdurend moeten inspannen.

• Welke eigenschappen verwacht de Heer van de mensen die Hem dienen? (Zie
de volgende teksten. Zet de eigenschappen op het bord en gebruik de vragen
om de bespreking op gang te brengen.)

a. LV 4:3; 11:8. Waarom is het verlangen een belangrijke eigenschap voor het
dienen van de Heer? Wat kunnen we doen om een groter verlangen te
krijgen Hem te dienen?

b. LV 4:5–6; 12:8; 18:19. Welke eigenschappen worden in deze teksten het
meest herhaald? Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen
waaruit het belang van deze eigenschappen blijkt.

c. LV 11:6, 20. Waarom is gehoorzaamheid een belangrijke eigenschap als we
de Heer dienen?

d. LV 4:7; 31:12. Hoeveel steun heeft u aan het gebed gehad bij het dienen
van de Heer?

Moedig de cursisten aan om een van deze eigenschappen uit te kiezen en er
onder gebed naar te streven om die te verbeteren.

• Lees LV 11:21 met de klas. Wat zegt dit vers ons over de voorbereiding op het
dienen van de Heer? Hoe blijkt uit uw ervaringen de wijsheid van deze raad?

3. ‘Het veld is alreeds wit’

Door de hele Leer en Verbonden heen spreekt de Heer met een bepaalde
aandrang over het verkondigen van het evangelie. Dat komt omdat het doel van
zendingswerk ‘het heil van zielen’ is (LV 100:4).

• Lees LV 4:4, 11:3 en 33:3 met de klas. Wat bedoelde de Heer toen Hij het
zendingswerk vergeleek met een veld dat alreeds wit is om te oogsten?
(Geantwoord kan worden dat veel mensen klaar zijn om het evangelie te
ontvangen.)

• De Heer waarschuwde de ouderlingen om niet lui te zijn maar om voort te
gaan in plaats van hun tijd te verbeuzelen (LV 60:13; 75:3). Hoe is deze
waarschuwing op ons van toepassing? Waarom stellen sommigen van ons het
verkondigen van het evangelie uit?
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Ouderling Henry B. Eyring van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft verteld:

‘Het is makkelijk om te zeggen: “Dit is niet het moment.” Maar uitstel is
gevaarlijk. Jaren geleden werkte ik voor iemand in Californië. Hij nam me in
dienst, hij behandelde me goed, hij leek mij hoog te achten. Misschien was ik de
enige heilige der laatste dagen die hij ooit goed gekend heeft. Ik weet niet alle
redenen meer waarom ik vond dat ik een beter moment moest afwachten om
met hem over het evangelie te praten. Ik weet alleen nog hoe verdrietig ik was
toen ik hoorde dat hij en zijn vrouw, na zijn pensioen en nadat ik was verhuisd,
in een auto-ongeluk waren omgekomen op weg naar hun huis in Carmel in
Californië. Hij hield van z’n vrouw. Hij hield van z’n kinderen. Hij had van z’n
ouders gehouden. Hij hield van z’n kleinkinderen, en zal van hun kinderen
houden en altijd bij ze willen blijven.

‘Ik weet niet hoe ze al die menigten in het hiernamaals in banen leiden. Maar ik
denk dat ik ze zal tegenkomen, en hij zal me aankijken en dan zie ik daarin de
vraag: “Henry, jij wist ’t. Waarom heb je het me niet verteld?’ (De Ster, januari
1999, p. 38.)

4. ‘Verheft uw stem en de woorden zullen u in ruime mate worden gegeven’

In de Leer en Verbonden geeft de Heer instructies over wat we moeten
verkondigen en hoe. Hij moedigt ons ook aan om het zonder angst te doen, en
Hij belooft dat Hij ons zo nodig zal helpen.

• Lees een aantal van de volgende teksten met de klas: LV 11:9, 15:6, 18:6,
31:3–4, 33:10–11, 42:12, en 52:8–9. Wat moeten de dienstknechten van de
Heer volgens deze teksten verkondigen? Waarom is de boodschap van
bekering zo belangrijk? (Zie LV 18:10–14.)

• Lees een aantal van de volgende teksten met de klas: LV 18:20–21, 38:41,
42:6, 42:14, 75:4, en 100:7–8. Hoe moeten de dienstknechten van de Heer het
evangelie volgens deze teksten verkondigen? Waarom is het belangrijk om het
evangelie zonder woordenstrijd te verkondigen? Wat betekent het om onze
‘stem als met het geluid van een bazuin te verheffen’? (LV 42:6; 75:4.) Hoe
kunnen we het evangelie zowel vrijmoedig als zachtmoedig verkondigen?
(Zie Alma 38:10–12.)

• De Heer heeft de ouderlingen herhaaldelijk aangespoord hun mond te
openen om zijn evangelie te verkondigen, zonder te ‘vrezen wat de mensen
kunnen doen’ (LV 30:11; zie ook LV 30:5; 33:8–11). De Heer heeft ook gezegd
dat Hij niet tevreden is met de mensen die ‘hun stem niet verheffen (…) uit
vrees voor de mensen’ (LV 60:2). Hoe is dit op ons van toepassing? Hoe
kunnen wij onze angst overwinnen om het evangelie te verkondigen? (Zie
LV 19:38; 33:12–14; 75:9–13.)

• Leg uit dat sommigen van ons aarzelen om het evangelie te verkondigen
omdat we niet voldoende vertrouwen in onze spreekvaardigheid of
onderwijsvaardigheid hebben. Hoe kunnen we dergelijke bezwaren
overwinnen? (Zie LV 11:21; 14:8; 31:3.) Vraag de cursisten of zij wel eens
meegemaakt hebben dat de Geest hun de woorden influisterde toen zij het
evangelie verkondigden.
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• Verwijs naar het verslag van de eerste zending van Samuël Smith, dat in de
aandachtsactiviteit staat samengevat. Waarom had Samuël na zijn eerste
zending het gevoel dat hij gefaald had? In welke opzichten was hij succesvol?
Wat kunnen we uit zijn ervaring in ons eigen zendingswerk toepassen?

5. De Heer belooft grote zegeningen aan de mensen die in zijn dienst
werkzaam zijn

• Wat belooft de Heer aan de mensen die ijverig in zijn dienst werkzaam zijn?
(Kies een aantal van de volgende teksten om met de klas te lezen. Bespreek de
beloften in iedere tekst. Zet een samenvatting op het bord en gebruik de
vragen om de cursisten aan te moedigen dit alles in praktijk te brengen.)

a. LV 4:4; 11:3; 75:5.

b. LV 18:15–16. Vraag de cursisten naar hun gevoelens voor leden die het
evangelie aan hen verkondigd hebben of naar hun gevoelens toen zij het
evangelie aan een ander hebben verkondigd.

c. LV 31:5; 84:60–61.

d. LV 31:7; 109:55–57. Vraag de cursisten naar ervaringen waarbij de Heer hun
hart of het hart van anderen voor het evangelie heeft geopend.

e. LV 31:11; 84:85; 100:5–6. Vraag de cursisten of zij wel eens meegemaakt
hebben dat de Geest hen leidde of inspireerde als zij met anderen over het
evangelie spraken.

f. LV 31:13; 75:9–13; 84:88. Vraag de cursisten wanneer zij de steun van de
Heer hebben gevoeld toen zij met anderen over het evangelie spraken.

g. LV 71:9–10. Leg uit dat de Heer deze belofte gaf toen de kerk hevig werd
vervolgd. Wat hebben wij nu aan deze belofte?

h. LV 84:80. Vraag de cursisten hoe de Heer hen geestelijk en lichamelijk heeft
gesteund toen zij het evangelie verkondigden.

i. LV 100:7–8. Vraag de cursisten hoe de Heilige Geest tot hen getuigd heeft
toen zij met anderen over het evangelie spraken.

Tot slot Moedig de cursisten aan om zich volledig aan de Heer toe te wijden. Benadruk
dat de Heer hen zal zegenen als zij met anderen over het evangelie praten.
Getuig van de waarheden in deze les, als de Geest u daartoe aanzet.

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. Herhaling van leerstellingen

Laat uw cursisten een van de volgende afdelingen opzoeken: LV 6, 11, 12 en 14.
Laat iemand de eerste zes verzen van een van die afdelingen voorlezen en laat de
anderen in de andere afdelingen meelezen. Leg uit dat de Heer in deze teksten
veel instructies herhaalt, vaak zelfs letterlijk.

Les 11

67



• Wat kunnen we uit de herhaling van deze instructies van de Heer leren?
Waarom is een begrip van deze instructies tegenwoordig belangrijk?

2. ‘Streeft er naar, de zaak van Zion voort te brengen en te vestigen’ (LV 6:6)

• Verscheidene malen heeft de Heer zijn dienstknechten aangespoord: ‘Streeft
er naar, de zaak van Zion voort te brengen en te vestigen’ (LV 6:6; 11:6; 12:6;
14:6). Wat kunnen wij doen om aan de vestiging van Zion bij te dragen?
(Geantwoord kan worden dat wij rechtschapen moeten leven en het
koninkrijk van God thuis, in onze ringen en wijken, door zendingswerk en
tempelwerk moeten opbouwen.) Wat zijn een aantal oorzaken waardoor wij
van de vestiging van Zion afgeleid kunnen worden?

3. Videopresentatie Uitgekozen Hem altijd te dienen

Als de videoband Uitgekozen Hem altijd te dienen beschikbaar is (56072 120), kunt
u daar een deel van laten zien (21 minuten).
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12
‘De vergadering van mijn volk’

Doel De cursisten duidelijk maken hoe het hedendaagse Israël in de beginperiode van
de kerk werd vergaderd, hoe het tegenwoordig wordt vergaderd, en hoe zij aan
die vergadering kunnen deelnemen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 29:1–8; 33:3–7; 37; 38:24–41; 52:2–5, 42–43; 57:1–3;
110:11; Geloofsartikelen 1:10; en de andere teksten in deze les.

b. Ons erfgoed, p. 16–23, 37–39.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag een aantal cursisten van tevoren om de volgende verslagen uit Ons
erfgoed samen te vatten:

a. De offers die Newel Knight en Joseph Knight sr. brachten om de heiligen 
in Kirtland te vergaderen (p. 18).

b. De uittocht van de heiligen uit Fayette, onder leiding van Lucy Mack 
Smith (p. 19).

c. De offers die Brigham Young bracht om de heiligen in Kirtland te
vergaderen (p. 23).

d. De reis van de heiligen uit Coleville naar Missouri en hun vestiging daar 
(p. 37–39).

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, neem dan een aantal stokjes mee.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Leg een aantal stokjes verspreid in het lokaal. Laat zien hoe gemakkelijk het is
om er een te breken. Laat de cursisten alle stokjes verzamelen, en laat vervolgens
iemand proberen ze allemaal tegelijkertijd te breken.

• Wat kunnen we uit deze activiteit te weten komen over de doelstellingen van
de Heer bij het vergaderen van zijn volk?

Leg uit dat deze les is geconcentreerd op de vergadering van Israël en ons
aandeel daarin.



Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Bespreek hoe de teksten op het dagelijks leven van toepassing
zijn. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die verband
houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. De Heer vergadert zijn volk

Leg uit dat de vergadering van Israël een belangrijk thema in de Leer en
Verbonden is. Toen de twaalf stammen van Israël in het verleden afvallig waren,
werden ze gevangengenomen door hun vijanden en onder de naties der landen
verspreid, net zoals de Heer had geopenbaard. Hoewel de profeten bedroefd waren
over de goddeloosheid van het volk, verheugden zij zich als zij de laatste dagen
konden zien waarin Israël weer vergaderd zou worden. Dit geweldige proces begon
met de herstelling van het evangelie en de roeping van zendelingen om ‘blijde
tijdingen van grote vreugde aan dit geslacht [te] verkondigen’ (LV 31:3).

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Alles wat de profeten (…) hebben
geschreven, vanaf de tijd van de rechtschapen Abel tot aan de laatste man die
zijn getuigenis voor ons heeft opgeschreven over het eeuwig heil van Israël in de
laatste dagen, geeft duidelijk aan dat dit het werk van de vergadering is.’ (Teachings
of the Prophet Joseph Smith, bezorgd door Joseph Fielding Smith [1976], p. 83.)

• Lees het tiende geloofsartikel en LV 45:71 met de klas. Wat is de vergadering
van Israël? (Leg uit dat de vergadering van Israël een geestelijke en een aardse
betekenis heeft, zoals hieronder wordt uitgelegd.)

a. Geestelijke vergadering. De geestelijke vergadering van Israël vindt plaats als
de mensen het evangelie leren kennen, tot Christus komen, zich in De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen laten dopen en zich
aan hun verbonden houden. Op deze manier worden zij vanuit de wereld
in de kerk, ofwel het koninkrijk van God op aarde, vergaderd.

b. Fysieke vergadering. De fysieke vergadering van Israël vindt plaats als leden
van de kerk op een bepaalde plaats of in de ringen van Zion over de hele
wereld samenkomen.

• Lees Leer en Verbonden 29:1–2, 7–8 met de klas. Wat kunnen we uit deze
verzen over de doeleinden van de vergadering leren? Waarom is de
vergadering in de kerk van de Heer een zegen in uw leven?

• Leg uit dat het gezag om leiding aan de vergadering van Israël te geven door
middel van speciale sleutels van het priesterschap wordt verschaft. Wanneer
zijn de sleutels van de vergadering van Israël op aarde hersteld? (Zie LV 110:11
en de inleiding op die afdeling.)

• Leg uit dat de vergadering in deze bedeling met een paar mensen in 
New York begon. Die vergadering breidt zich nu over de hele wereld uit.
Honderdduizenden mensen worden jaarlijks lid van de kerk van de Heer.
Welke taak hebben wij in het vergaderen van mensen in de kerk van de Heer?
(Zie LV 33:7; 38:40; 39:11; 88:81.)

2. De heiligen vestigen zich in Ohio

In december 1830, slechts acht maanden na de organisatie van de kerk, riep de
Heer de heiligen voor het eerst in deze bedeling op om zich te vergaderen. Hij
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openbaarde aan Joseph Smith dat de heiligen New York moesten verlaten en zich
in Ohio moesten vestigen (LV 37:3). U kunt verwijzen naar de kaarten 1 en 3 op
pagina 274 en 276 van dit lesboek en pagina 29 en 31 van de Gids voor de cursist.

• Wat was volgens de Heer het doel van het vertrek naar Ohio? (Zie LV 38:31–32;
39:15.) Hoe waren de heiligen ‘met macht van omhoog’ begiftigd toen zij zich
in Ohio hadden gevestigd? (Zie LV 95:8; 105:33; 110:9. Gedeeltelijk kregen de
heiligen deze macht door verschijningen van de Heiland en de herstelling van
de sleutels van het priesterschap, nadat de Kirtlandtempel was voltooid.)

• Lees Leer en Verbonden 38:24–27 met de klas. Welke raad gaf de Heer in 
deze verzen toen zijn volk zich voorbereidde om naar Ohio te vertrekken?
(Geantwoord kan worden dat ze deugdzaam moesten zijn, elkaar moesten
liefhebben en een eenheid moesten vormen.) Waarom is eenheid belangrijk
in de kerk? Hoe is een gevoel van saamhorigheid onder de leden van de 
kerk een zegen in uw leven geweest? Wat kunnen wij doen om een grotere
eenheid te vormen?

• Lees Leer en Verbonden 38:34–39 met de klas. Welke raad gaf de Heer in deze
verzen toen zijn volk zich voorbereidde om naar Ohio te vertrekken? Hoe is
deze raad op ons van toepassing? Wat beloofde de Heer de mensen die
luisterden naar zijn gebod om zich te verzamelen? (Zie LV 38:39.)

Leg uit dat tussen januari en mei 1831 de meeste leden van de kerk in New York
hun boerderij hadden verkocht, verhuurd of achtergelaten en aan de reis van bijna
500 kilometer naar Ohio waren begonnen. Veel van deze heiligen moesten enorme
offers brengen om gehoor te geven aan de oproep van de Heer. Laat de vooraf
gevraagde cursisten hun verslag over deze offers uit Ons erfgoed samenvatten (dit
zijn de eerste drie samenvattingen onder ‘Voorbereiding’, punt 3).

• Waarom zouden deze leden gewillig zijn geweest om financieel en anderszins
offers te brengen om gehoor te geven aan de oproep van de Heer om in Ohio
te vergaderen? Wat kunnen we van hun voorbeeld leren? Wat voor offers
verwacht de Heer van ons bij de opbouw van zijn koninkrijk?

3. De heiligen vergaderen in Missouri

De heiligen vanouds hadden de profetieën over de stad Zion gelezen, het
Nieuwe Jeruzalem, dat in de laatste dagen zal worden gevestigd (Jesaja 2:2–3; 3
Nephi 20:22; 21:22–28; Ether 13:2–12; Mozes 7:61–62). De vestiging van deze
stad was een van de belangrijkste doelen van deze leden.

Een aantal maanden nadat de heiligen zich in Ohio begonnen te vestigen, reisde
Joseph Smith naar Missouri en ontving een openbaring dat daar de stad Zion
moest worden gebouwd (LV 57:1–3). Door deze openbaring werd Missouri een
tweede vergaderplaats voor de kerk in deze bedeling (LV 63:24, 36–48). Van
1831 tot 1838 had de kerk leden in zowel Ohio als Missouri. U kunt verwijzen
naar de kaarten 2 en 3 op pagina 275 en 276 van dit lesboek en pagina 30 en 31
van de Gids voor de cursist.

Op de volgende tijdbalk worden de openbaringen over het land Zion en de
vestiging van de kerk in Missouri aangegeven. Behandel de tijdbalk. Gebruik zo
nodig het bord.
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a. September 1830 (in New York): De Heer openbaarde dat de stad Zion gebouwd
zou worden ‘aan de grens nabij de Lamanieten’. De exacte locatie zou later
bekendgemaakt worden (LV 28:9).

b. September en oktober 1830 (in New York): De Heer riep vier zendelingen om
het evangelie onder de Lamanieten te verkondigen (LV 30:5–6; 32:1–3). Deze
zendelingen waren de eerste leden van de kerk die naar Missouri gingen.

c. Februari 1831 (in Kirtland, vlak nadat de heiligen daar waren aangekomen):
De Heer zei dat Hij de locatie van het Nieuwe Jeruzalem op zijn tijd zou
bekendmaken (LV 42:62).

d. Juni 1831 (in Kirtland, na de eerste conferentie daar): De Heer riep Joseph
Smith, Sidney Rigdon en andere ouderlingen op zending naar Missouri. De
Heer beloofde ook dat Hij het land Missouri als erfgoed voor zijn volk zou
toewijden (LV 52:2–5, 42–43).

e. Juni 1831 (in Kirtland): De Heer openbaarde dat de heiligen uit de
gemeente Colesville in New York die naar Ohio waren gereisd, verder naar
Missouri moesten reizen (LV 54:8).

f. Juli 1831 (toen de profeet naar Missouri was gereisd): De Heer openbaarde
dat de stad Zion in Missouri zou worden gebouwd, met Independence als
centrum. Er zou in Independence een tempel gebouwd worden (LV 57:1–3).

De heiligen uit Colesville waren de eersten die in Missouri vergaderden, en al snel
kwamen er veel anderen. Laat de vooraf gevraagde cursisten een samenvatting
geven van de ervaringen van de heiligen uit Colesville, die naar Missouri reisden
en zich daar begonnen te vestigen (zie ‘Voorbereiding’, punt 3d).

• Wat maakt de meeste indruk op u uit deze verslagen van de heiligen uit
Colesville? (U kunt een aantal goede eigenschappen van deze heiligen
behandelen, waar zij onder moeilijke omstandigheden duidelijk blijk van
gaven.) Wat kunnen we van hun voorbeeld leren?

4. De heiligen vergaderen nu in de ringen van Zion in hun eigen land

De leden van de kerk waren van 1831 tot 1838 sterk vertegenwoordigd in Ohio en
Missouri, toen ze door vervolgingen moesten vertrekken (zie de lessen 26–28). In
1839 vergaderden ze in Illinois en vestigden ze de stad Nauvoo. In 1846 werden ze
gedwongen Nauvoo te verlaten, en in 1847 leidde president Brigham Young hen
naar een nieuwe vergaderplaats in de Rocky Mountains, bij Great Salt Lake. U kunt
ook verwijzen naar de kaart op pagina 276 van dit lesboek en pagina 31 van de
Gids voor de cursist.

Jarenlang nadat de heiligen zich in Utah gevestigd hadden, werden de leden van de
kerk over de hele wereld opgeroepen om naar dat gebied te verhuizen. Die tijd van
vergadering is nu echter voorbij, en de leden van de kerk wordt geadviseerd om in
de ringen van Zion in hun geboorteland te blijven. Tijdens een gebiedsconferentie
in 1972 in Mexico-Stad heeft ouderling Bruce R. McConkie gezegd:

‘In de woorden die zijn geopenbaard, is er sprake van dat er in ieder land
vergaderingen van het verbondsvolk zullen zijn, die elke taal zullen spreken, en
dat ze onder elk volk zullen zijn wanneer de Heer terugkeert. (…)

‘De plaats waar de Mexicaanse leden moeten vergaderen, is Mexico; de plaats
waar de leden uit Guatemala moeten vergaderen, is Guatemala; de plaats waar de
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Braziliaanse leden moeten vergaderen, is Brazilië; en dat geldt voor elke plaats,
waar ook op aarde. Japan is voor de Japanners; Korea voor de Koreanen; Australië
voor de Australiërs; ieder land is de vergaderplaats voor het eigen volk.’
(Conference Report, gebiedsconferentie Mexico en Midden-Amerika, 1972, p. 45.)

In april 1973 heeft president Harold B. Lee, de elfde president van de kerk, deze
woorden tijdens een algemene conferentie aangehaald. ‘In feite maakte hij
bekend dat de pioniersfase van de vergadering nu voorbij was. De vergadering
moet nu betekenen dat wij, in ieder land, vanuit de wereld in de kerk komen.’
(De Ster, januari 1993, p. 64.)

• Welke omstandigheden in de kerk hebben ertoe bijgedragen dat de leden in
hun eigen land moeten vergaderen, in plaats van op een centrale plaats?
(Geantwoord kan worden dat het ledental van de kerk en de beschikbare
hulpmiddelen nu voldoende waren om in veel gebieden op aarde ringen te
organiseren en tempels te bouwen.)

• Een van de doelen van een centrale plaats tijdens de pionierstijd van de kerk
was het feit dat de leden elkaar konden sterken, en bescherming tegen de
wereld konden ontvangen. Hoe wordt dat doel tegenwoordig door de
vergadering in de ringen van Zion vervuld? (Zie LV 115:6 en het volgende
citaat. Moedig de cursisten aan om te vertellen hoe zij zich door de ringen
van Zion gesterkt en beschermd voelen.) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
onze ringen voor ons een toevlucht zijn en een bescherming tegen het
kwaad?

President Ezra Taft Benson heeft gezegd:

‘Momenteel wordt Israël in verschillende ringen van Zion vergaderd. (…) Een
ring heeft tenminste vier functies:

‘1. Het doel is de leden die binnen de grenzen [van de ring] wonen één te
maken en te vervolmaken door hen de programma’s, verordeningen en
leerstellingen van de kerk te bieden.

‘2. De leden van de ring behoren een voorbeeld, een banier van
deugdzaamheid, te zijn.

‘3. Een ring moet een bolwerk zijn. Hij wordt dat als alle leden achter hun
plaatselijke priesterschapsleiders gaan staan en zich geheel aan hun plicht
en hun verbonden wijden. (…)

‘4. De ring is een toevlucht in de storm die over de aarde zal woeden.’
(‘Strengthen Thy Stakes’, Ensign, januari 1991, p. 2, 4–5.)

• De tempelbouw was een belangrijk onderdeel van de vergadering in Kirtland,
Missouri, Nauvoo en Utah. En de tempelbouw blijft belangrijk nu de heiligen in
de ringen van Zion over de hele wereld vergaderen. Waarom is de tempelbouw
zo’n belangrijk onderdeel van de vergadering? Hoe draagt tempelwerk bij aan
het grote werk van de vergadering op aarde en in de geestenwereld?

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Wat was het doel van de vergadering
(…) van het volk van God in welk tijdperk dan ook? (…) Het belangrijkste doel
was om een huis des Heren te bouwen, zodat Hij zijn volk de verordeningen
van zijn huis en de heerlijkheden van zijn koninkrijk kon openbaren, en de
mensen de weg naar het eeuwig heil kon tonen. (…) Met datzelfde doel
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vergadert de Heer zijn volk ook in de laatste dagen, om een huis des Heren te
bouwen waarin zij verordeningen en begiftigingen, wassingen en zalvingen
kunnen ontvangen.’ (History of the Church, deel 5, p. 423–424.)

Tot slot Benadruk dat de beloften van de Heer dat Hij Israël in onze tijd zal vergaderen,
in vervulling gaan. Dit werk wordt bespoedigd als mensen lid van de kerk
worden en gezamenlijk God aanbidden in de ringen van Zion in meer dan 160
verschillende landen. Moedig de cursisten aan om ijverig bij te dragen aan de
vergadering van mensen in de kerk, en de kerk waar zij ook wonen, op te
bouwen en te sterken. Getuig van de beloofde zegeningen die uit de vergadering
voort zullen komen.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema aan

te vullen.

1. ‘Zion zal zich (…) over de hele aarde uitstrekken’

Misschien wilt u uitleggen dat Zion wel centraal in Missouri zal liggen, maar dat
Zion zich uiteindelijk over de hele aarde zal uitstrekken. President Brigham
Young heeft gezegd:

‘Toen Joseph [Smith] voor het eerst bekendmaakte waar de heiligen zouden
vergaderen, vroeg een vrouw uit Canada of Jackson County wel groot genoeg zou
zijn voor de vergadering van zoveel mensen. (…) Die vraag zal ik beantwoorden.
(…) Zion zal zich uiteindelijk over de hele aarde uitstrekken. Er zal geen hoekje of
plekje op de aarde te vinden zijn waar Zion niet zal zijn gevestigd. Overal zal
Zion zijn. (…)

‘We zullen zoveel mogelijk mensen vergaderen, zegenen, van begiftigingen
voorzien enzovoorts, hen in het evangelie onderwijzen, hun de beginselen van
het eeuwige leven voorleggen, hun verstand zoveel mogelijk verlichten en hen op
het pad van waarheid en deugd begeleiden.’ (Journal of Discourses, deel 9, p. 138.)

2. De voorbereiding van de Heer op de vergadering van ‘de verdrevenen van
Israël’ (Jesaja 11:12)

Een aantal decennia na de dood van de Heiland waren de Joden ‘onder alle
natiën […] verstrooid’ (2 Nephi 25:15; zie ook vers 14). Er staan in de Schriften
echter veel profetieën dat de verstrooide Joden in de laatste dagen opnieuw
zullen worden vergaderd en Jeruzalem ‘als het land van hun erfenis’ zullen
ontvangen (3 Nephi 20:33; zie ook 1 Nephi 15:19–20; 2 Nephi 9:1–2; 10:8).

Op 27 mei 1836 bad de profeet Joseph Smith tijdens het inwijdingsgebed van de
Kirtlandtempel dat de vergadering van de Joden en de bevrijding van Jeruzalem
zouden mogen beginnen (LV 109:62–67). Vertel het volgende verhaal waaruit
onder andere blijkt hoe de Heer de vergadering van de Joden heeft voorbereid:

Orson Hyde heeft gezegd dat Joseph Smith toen hij [Orson] lid van de kerk werd,
het volgende profeteerde: ‘Te zijner tijd zult u naar Jeruzalem gaan (…); en onder
leiding van de Almachtige veel werk tot stand brengen, waardoor de vergadering
van dat volk zal worden voorbereid.’ (History of the Church, deel 4, p. 375.) Tijdens
de algemene conferentie in april 1840 werd ouderling Hyde, toenmalig lid van
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het Quorum der Twaalf Apostelen naar Palestina op zending geroepen. (History of
the Church, deel 4, p. 106.) Ongeveer achttien maanden later kwam hij op zijn
bestemming aan.

Op zondagochtend 24 oktober 1841 beklom ouderling Hyde de Olijfberg en sprak
hij een gebed uit. Tijdens zijn gebed wijdde hij het land toe ‘voor de vergadering
van het verstrooide overblijfsel van Juda, volgens de voorspellingen van de
heilige profeten — voor de wederopbouw van Jeruzalem (…) en voor de bouw
van een tempel ter ere van de naam [van de Heer].’ Hij bad ook dat de Heer de
nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob voor eeuwig zou gedenken en ‘hun
dit land als eeuwig erfgoed zou geven.’ (History of the Church, deel 4, p. 456.)

Als herinnering stapelde ouderling Hyde een aantal stenen op elkaar bovenop de
Olijfberg. Hij wierp ook een stapel stenen op ‘op de berg Zion [mogelijk de berg
Moria], waar de tempel stond.’ (History of the Church, deel 4, p. 459.)
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Lesson

13
‘Dit geslacht zal mijn 

woord door u ontvangen’

Doel De cursisten waardering bijbrengen voor de rol van de profeet Joseph Smith, die
het woord van de Heer in deze bedeling heeft voortgebracht.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed de teksten in deze les en het volgende materiaal:

a. Ons erfgoed, p. 23–25, 41, 58.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag van tevoren een cursist om het verslag van Mary Elizabeth en Caroline
Rollins samen te vatten, die pagina’s van het Boek der Geboden hebben gered.
(Ons erfgoed, p. 41.)

4. Als de plaat Het Boek der Geboden wordt in veiligheid gebracht (62505;
Evangelieplaten 409) beschikbaar is, kunt u die tijdens de les gebruiken.

5. Zet geselecteerde informatie uit het schema op pagina 74 op een poster of op
het bord.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zet voordat de les begint een aantal van de volgende onderwerpen (of alle) 
op het bord.

Laat een cursist uitwissen wat niet door middel van de profeet Joseph Smith is
geopenbaard. Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat er niets uitgewist kan

Lichamelijke aard van de Godheid
Onze schepping naar Gods beeld
Apostelen en profeten
Melchizedeks(e) priesterschap
Aäronisch(e) priesterschap
Manier van dopen
De gave van de Heilige Geest
Voorsterfelijk bestaan
Doop voor de doden
Herrijzenis
De drie koninkrijken van heerlijkheid
Eeuwig huwelijk
Ons potentieel om als onze hemelse Vader te worden



worden — dat al deze waarheden door middel van de profeet Joseph Smith zijn
hersteld. In deze les wordt behandeld hoe belangrijk Joseph Smith is geweest in
de herstelling van het woord van de Heer in deze bedeling.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die met
de beginselen te maken hebben.

1. De Heer heeft verklaard dat de mensen in deze bedeling zijn woord door
middel van de profeet Joseph Smith zouden ontvangen

Lees LV 5:10 met de klas. Leg uit dat met ‘dit geslacht’ in deze tekst deze
bedeling bedoeld wordt — de tijd waarin wij nu leven. Lees vervolgens de
volgende uitspraak van president Brigham Young voor.

‘Wat ik van de Heer heb ontvangen, heb ik door middel van Joseph Smith
ontvangen.’ (Discourses of Brigham Young, verzameld door John A. Widtsoe
[1941], p. 458.)

• Hoe geldt deze uitspraak voor u? Hoe geldt deze uitspraak voor alle heiligen
der laatste dagen?

Wijs erop dat de enorme hoeveelheid waarheid in deze bedeling door middel
van de profeet Joseph Smith is verkregen. Bijvoorbeeld: de hedendaagse Schriften,
de priesterschapsverordeningen, de organisatie van de priesterschap en de
tempelbouw heeft de Heer door middel van de profeet Joseph Smith gegeven.

2. Wij hebben veel oude en hedendaagse Schriftuur door middel van de
profeet Joseph Smith ontvangen

• Lees Mozes 1:40–41 met de klas. Hoe is de profetie in vers 41 in vervulling
gegaan? Benadruk dat de Heer in een tijd dat veel mensen het woord van de
Heer licht opvatten, de profeet Joseph Smith verwekte. De woorden van de
Heer zijn ‘wederom onder de mensenkinderen te vinden’.)

• Welke schriftuur hebben we door middel van de profeet Joseph Smith
ontvangen? (Het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden, de Parel van grote
waarde en de Bijbelvertaling van Joseph Smith. Wijs erop dat Joseph Smith een
instrument in de handen van de Heer was om oude Schriftuur te herstellen, en
dat hij veel openbaringen ontving die hedendaagse Schriftuur zijn geworden.)

Over de profeet Joseph Smith heeft ouderling LeGrand Richards van het
Quorum der Twaalf Apostelen gezegd: ‘Voor zover wij dit uit de verslagen
kunnen afleiden, heeft hij ons meer geopenbaarde waarheid gegeven dan
enige profeet die ooit op aarde heeft geleefd.’ (Conference Report, april 1981,
p. 43; of Ensign, mei 1981, p. 33.)

Het Boek van Mormon

Lees 2 Nephi 3:11–15 met de klas. Leg uit dat deze teksten een profetie over de
profeet Joseph Smith bevatten. De geschriften die in vers 12 genoemd worden,
zijn de Bijbel en het Boek van Mormon.

• In welke opzichten is het Boek van Mormon een hulpmiddel om twist uit te
bannen en vrede te stichten? Hoe kunnen mensen door het Boek van Mormon
kennis krijgen van de verbonden van de Heer?

Bespreking en
toepassing
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• Hoe is het Boek van Mormon een zegen in uw leven?

• Wat zijn uw lievelingsteksten in het Boek van Mormon?

Als onderdeel van de bespreking kunt u een of twee passages uit het Boek van
Mormon voorlezen die voor u bijzonder belangrijk zijn.

De Leer en Verbonden

Leg uit dat Joseph Smith van 1823 tot 1831 meer dan 60 openbaringen van de
Heer ontving. Een aantal handgeschreven exemplaren werden aan zendelingen
en anderen gegeven, maar de meeste leden hadden er geen toegang toe. Tijdens
een conferentie aan het eind van 1831 in Ohio, besloten de kerkleiders om de
openbaringen in een boek te publiceren — het Boek der Geboden (zie de
inleidingen tot LV 67 en 69). Oliver Cowdery en John Whitmer kregen de
opdracht om met de openbaringen naar Independence te gaan — een afstand
van ongeveer 1.600 kilometer — om het boek daar te laten drukken en binden.

Oliver Cowdery en John Whitmer kwamen in januari 1832 in Independence
aan, en in juli 1833 had William W. Phelps de eerste 160 pagina’s van het Boek
der Geboden gedrukt. Op 20 juli 1833 vernietigde een bende de drukpers van
broeder Phelps en veel van de ongebonden pagina’s van het Boek der geboden.

Laat de vooraf gevraagde cursist het verhaal van Mary Elizabeth en Caroline
Rollins vertellen. (Ons erfgoed, p. 41.)

Van de pagina’s die waren gered, werd een aantal exemplaren van het Boek der
Geboden gebonden, maar de openbaringen waren nog steeds niet erg
toegankelijk. In 1835, nadat er 45 openbaringen waren toegevoegd, werd het
Boek der Geboden als de Leer en Verbonden gepubliceerd.

Het Boek der Geboden. Dit is de eerste verzameling openbaringen die 
door middel van de profeet Joseph Smith werden gegeven. Deze 
openbaringen zouden later deel van de Leer en Verbonden uitmaken.

• Wat maakt het verhaal over Mary Elizabeth and Caroline Rollins ons duidelijk
over de manier waarop we de openbaringen in de Leer en Verbonden moeten
waarderen?
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• In welke opzichten bent u dit jaar gezegend door het bestuderen van de Leer
en Verbonden?

• Wat zijn uw lievelingsteksten in de Leer en Verbonden?

Als onderdeel van deze bespreking kunt u een of twee passages uit de Leer en
Verbonden voorlezen die voor u bijzonder belangrijk zijn.

De Parel van grote waarde

Wijs erop dat de naam van de Parel van grote waarde erg toepasselijk is. Net als
een parel is het boek klein, maar van grote waarde. Hoewel het maar 73 pagina’s
heeft, overbrugt het eeuwigheden, met gedeelten over de grote raadsvergadering
in de hemel, de herstelling van het evangelie in de bedeling van de volheid der
tijden, de wederkomst van de Heiland, het millennium en het eeuwige leven.
Er staan waardevolle leringen in over de schepping, de val, de verzoening en de
keuzevrijheid van de mens. Dit boek bestaat uit vijf gedeelten:

a. Selecties uit het boek van Mozes

b. Het boek van Abraham

c. Matteüs naar Joseph Smith

d. Geschiedenis van Joseph Smith

e. De geloofsartikelen

• Hoe zijn de leringen in de Parel van grote waarde u tot steun geweest? Welke
passages in de Parel van grote waarde zijn voor u bijzonder belangrijk?

Als onderdeel van de bespreking kunt u een of twee lievelingsteksten uit de Parel
van grote waarde voorlezen.

De Bijbelvertaling van Joseph Smith

• Lees het achtste geloofsartikel met de klas. Wat is het belang van de zinsnede
‘voorzover de vertaling juist is’?

Lees 1 Nephi 13:24–28 met de klas. (Leg uit dat het boek dat ‘uit de mond van
een Jood kwam’, de Bijbel is. ‘Een grote en verfoeilijke kerk’ slaat op alle mensen
die tegen God strijden, niet op een specifieke kerk.) Herinner de cursisten eraan
dat de Heer door de grote afval de volheid van het evangelie van de aarde had
weggenomen. In de eeuwen daarna werden veel gedeelten uit de Bijbel
veranderd en gingen veel kostbare waarheden verloren.

Kort nadat de kerk hersteld was, gaf de Heer de profeet Joseph Smith de
opdracht om geïnspireerde correcties in de Bijbel aan te brengen. Er staan veel
verwijzingen naar deze instructies in de Leer en Verbonden (zie bijvoorbeeld
LV 35:20; 37:1; 45:60–61; 73:3–4; 93:53). Tegenwoordig noemen we dat werk
van de profeet de Bijbelvertaling van Joseph Smith.

De Bijbelvertaling van Joseph Smith verschilt van wat we normaal gesproken
een vertaling noemen. De profeet vertaalde de Bijbel niet vanuit een andere taal.
Aan de hand van de Bijbel werd hij door de Geest geleid om correcties aan te
brengen en gedeelten te herstellen die volledig verloren waren gegaan.

Twee passages uit de Bijbelvertaling van Joseph Smith staan in de Parel van grote
waarde (het boek van Mozes en Matteüs naar Joseph Smith). Daarnaast staan er
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korte gedeelten uit de Bijbelvertaling van Joseph Smith in de voetnoten van de
Engelstalige uitgave van de Bijbel die de kerk publiceert. 

U kunt het onderstaande voorbeeld behandelen:

a. Het verslag en de leringen van Henoch zijn een voorbeeld van de herstelling van
lange gedeelten in de Bijbelvertaling van Joseph Smith. In de Bijbel wordt
uitsluitend in Genesis 5:18–24, Lucas 3:37, Hebreeën 11:5, en Judas 1:14–15 naar
Henoch verwezen. In de Bijbelvertaling van Joseph Smith staat veel meer over
Henoch en zijn leringen, visioenen en profetieën (Mozes 6:21–68 en 7:1–69).
Kies een aantal van die verzen uit om in de klas te lezen en te bespreken.

Door het proces van de vertaling van de Bijbel kwamen niet alleen correctie 
en herstelling van leerstellingen in de Bijbel tot stand. Ook werden er veel
leerstellingen door middel van de Leer en Verbonden hersteld. Veel openbaringen
in de Leer en Verbonden zijn antwoorden op vragen die de profeet stelde toen hij
over de vertaling van de Bijbel nadacht. Een broeder van de kerk die jarenlang de
Bijbelvertaling van Joseph Smith heeft bestudeerd, heeft gezegd: ‘De Bijbelvertaling
van Joseph Smith is niet alleen een betere Bijbel; het was het middel van leerstellige
herstelling in de begintijd van de kerk.’ (Robert J. Matthews, The Capstone of Our
Religion: Insights into the Doctrine and Covenants [1989], p. 64.)

Als voorbeeld van het feit dat de Bijbelvertaling van Joseph Smith tot ‘leerstellige
herstelling’ leidde, kunt u de tweede paragraaf op p. 24 van Ons erfgoed voorlezen.
Ook kunt u de inleiding tot LV 76 en de verzen 15–19 in afdeling 76 voorlezen.

3. Door middel van de profeet Joseph Smith zijn eenvoudige en kostbare
leerstellingen van het evangelie hersteld

In het schema op p. 74 staan een aantal leerstellingen van het evangelie die door
middel van de profeet Joseph Smith zijn hersteld of verduidelijkt. Merk op dat de
onderwerpen in de linkerkolom hetzelfde zijn als die in de aandachtsactiviteit.

In de middelste kolom staan teksten uit de Bijbel waarin de leerstelling en
beginselen onduidelijk, onjuist of onvolledig zijn. In de rechterkolom staat 
waar deze leerstellingen en beginselen door Joseph Smith staan uitgelegd 
of verduidelijkt.

Kies een aantal onderwerpen uit het schema en behandel de bijgaande teksten
met de klas. Bespreek in welke opzichten deze onderwerpen door de
openbaringen van de profeet Joseph Smith worden verduidelijkt.

Betreft Teksten in Teksten door de profeet 
de Bijbel Joseph Smith gegeven

Lichamelijke aard van Matteüs 3:16–17; Geschiedenis van 
de Godheid Johannes 4:24; Joseph Smith 1:17; 

Handelingen 7:55 LV 130:1, 22

Onze schepping naar Genesis 1:27 Mozes 6:8–9
Gods beeld

Apostelen en profeten Efeziërs 2:20; 4:11–16 LV 107:23, 33, 35, 39, 58; 
112:30–32
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Melchizedeks(e) Hebreeën 6:20; 7:17 LV 84:19–25; 107:1–8, 18–19
priesterschap

Aäronisch(e) Hebreeën 7:11 LV 13; 84:18, 26–27, 30; 
priesterschap 107:1, 13–14, 20

Manier van dopen Matteüs 3:16 3 Nephi 11:22–26; Moroni 
8:8–12; LV 20:71–74

De gave van de Handelingen 8:17 LV 20:41, 43; 35:6; 121:46
Heilige Geest

Voorsterfelijk bestaan Jeremia 1:4–5 LV 93:29; Abraham 3:22–26

Doop voor de doden 1 Korintiërs 15:29 LV 128:16–18

Herrijzenis Job 19:25–26; Alma 11:42–45
Johannes 5:28–29; 
1 Korintiërs 15:22

De drie koninkrijken 1 Korintiërs 15:40–42 LV 76:50–112; 131:1 
van heerlijkheid

Eeuwig huwelijk Genesis 2:24; LV 131:1–4; 132:19 
1 Korintiërs 11:11

Ons potentieel om Romeinen 8:17 LV 88:107; 93:20; 132:20–24
als onze hemelse 
Vader te worden

Tot slot Spreek uw waardering uit dat Joseph Smith ons het woord van de Heer heeft
gebracht. Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet.

Les 13
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Les

14
De wet van toewijding

Doel De cursisten begrijpen de wet van toewijding en haar eeuwige doeleinden en
verlangen hun leven volkomen aan de dienst van God toe te wijden.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 42:30–42; 51; 78; 82; 104:11–18; en de andere teksten
in deze les.

b. Ons erfgoed, p. 26.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, brengt u voor iedere cursist 
schrijfgerei mee.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Geef iedere cursist schrijfgerei. Laat iedereen vijf van hun kostbaarste bezittingen
opschrijven. Lees vervolgens Leer en Verbonden 104:13–14 met de klas.

• Wie is volgens deze verzen de ware eigenaar van onze bezittingen? Wat vindt
u van het gebruik van uw bezittingen als u zich realiseert dat alles op aarde de
Heer toebehoort?

Leg uit dat de beginselen in deze verzen essentieel zijn voor het naleven van de
wet van toewijding. Deze les gaat over deze wet en over de manier waarop wij
ons leven vollediger aan de Heer kunnen toewijden.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. De Heer openbaarde de wet van toewijding aan de heiligen

Leg uit dat de Heer in februari 1831, vlak nadat de heiligen zich in Kirtland
(Ohio) begonnen te vergaderen, openbaarde dat zij volgens de wet van
toewijding moesten gaan leven (LV 42:30).

• Wat betekent toewijden? (Het betekent in dienst stellen van het werk van de
Heer.) Wat is de wet van toewijding? (Het is een georganiseerde manier
waarop mensen hun tijd, talenten en bezittingen aan de kerk toewijden om
het koninkrijk van de Heer op te bouwen en zijn kinderen te dienen.)

Bespreking en
toepassing



• Wat zijn de doeleinden van de wet van toewijding? (Laat de cursisten de
volgende teksten lezen en vaststellen wat er over de doeleinden van de wet
van toewijding in staat. Vat deze doeleinden op het bord samen. Kies een
aantal van de volgende vragen om de bespreking op gang te brengen.)

a. LV 42:30. (Voor de armen en behoeftigen zorgen.) Hoe wordt de zorg voor
de armen en behoeftigen door de wet van toewijding mogelijk gemaakt?
(Zie LV 42:31–34.)

b. LV 42:35. (Land kopen, kerkgebouwen en het Nieuwe Jeruzalem bouwen.)

c. LV 42:40. (Hoogmoed onder het volk van God voorkomen.) Hoe kunnen de
leden door het naleven van de wet van toewijding hoogmoed of hebzucht
overwinnen?

d. LV 42:42. (Ervoor zorgen dat het volk van de Heer hard werkt en niet lui is.)

e. LV 51:9. (Eenheid onder het volk van de Heer bewerkstelligen.) In welke
opzichten verwacht de Heer eenheid van ons? Hoe kunnen de heiligen
door de wet van toewijding meer eenheid onder elkaar hebben?

f. LV 78:3–7. (Het volk van de Heer op aards gebied gelijkstellen en hen
voorbereiden op een plaats in het celestiale koninkrijk.) Hoe zijn we door
gelijkheid in ‘aardse dingen’ beter in staat om ‘hemelse dingen’ te
verkrijgen? (LV 78:5.)

g. LV 78:14. (Opdat ‘de kerk onafhankelijk moge staan boven alle andere
schepselen’.)

h. LV 82:17–19. (Zodat het volk van de Heer talenten kan ontwikkelen, voor zijn
naaste kan zorgen en alles kan doen met het oog alleen op de heerlijkheid
van God gericht.) In welke opzichten ontwikkelt het volk van de Heer door
de wet van toewijding meer naastenliefde?

Benadruk dat uit deze doeleinden duidelijk blijkt dat de wet van toewijding niet
uitsluitend een aards of economisch programma is. Het is ook een geestelijke
wet waardoor de leden geestelijk kunnen groeien en zich op het eeuwige leven
kunnen voorbereiden (LV 29:34–35).

Leg uit dat de beginselen van de wet van toewijding niet zijn veranderd sinds de
dag dat de profeet Joseph Smith die wet geopenbaard kreeg. De toepassing van
die beginselen verandert echter van tijd tot tijd. De huidige profeet legt aan ons
uit hoe we die beginselen nu kunnen toepassen.

U kunt het volgende materiaal gebruiken om uit te leggen hoe de wet van
toewijding in de beginperiode van de kerk in zijn werk ging. De eerste heiligen
probeerden deze wet op verschillende tijden in Ohio, Missouri en Utah na te
leven. Sommige heiligen lukte dat prima, maar de kerk als geheel kon er niet
mee uit de voeten (zie ook Ons erfgoed, p. 26).

Bezittingen toewijden

Onder de wet van toewijding wijdden de leden via een akte vrijwillig hun
bezittingen aan de kerk toe (LV 42:30).

Een rentmeesterschap ontvangen

Nadat de leden hun bezittingen aan de kerk hadden overgedragen, gaf de
bisschop hun een rentmeesterschap, of een gedeelte, van alle ontvangen
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goederen. De grootte van het rentmeesterschap was afhankelijk van de
omstandigheden en behoeften van het gezin, vastgesteld door de bisschop, na
overleg met het lid (LV 42:32; 51:3). Het rentmeesterschap werd ook via een akte
overgedragen, zodat het lid er volledig verantwoordelijk voor zou zijn (LV 51:4;
72:3–4; 104:11–13). Het rentmeesterschap werd vervolgens als privé-bezit
beschouwd, niet als algemeen of gemeenschappelijk bezit, hoewel alles
natuurlijk God toebehoort.

Overschotten

Als leden van hun rentmeesterschap bepaalde overschotten produceerden die zij
niet zelf nodig hadden, gaven ze dat aan het eind van het jaar aan de bisschop,
voor het magazijn van de bisschoppen (LV 42:33; 51:13). De bisschop gebruikte
deze overschotten voor de armen, voor kerkgebouwen en voor andere goede
doelen (LV 42:34–35).

De verenigde orde

In maart 1832 openbaarde de Heer dat er een organisatie moest komen om de
wet van toewijding onder zijn volk te regelen en te vestigen (LV 78:3). Hij
noemde deze organisatie de ‘verenigde orde’ (LV 92:1). In daarop volgende
openbaringen gaf de Heer verdere instructies met betrekking tot de verenigde
orde (zie bijvoorbeeld LV 104).

2. De wet van toewijding is een eeuwige wet

De wet van toewijding is een eeuwige wet die de Heer in deze bedeling opnieuw
heeft geopenbaard. Verslagen over het volk van de Heer dat deze wet naleeft,
staan in de Parel van grote waarde, het Nieuwe Testament en het Boek van
Mormon. Lees of bespreek de volgende teksten met de klas:

a. Mozes 7:18. (Het volk van Henoch.)

b. Handelingen 4:32, 34–35. (De heiligen na de opstanding van de Heiland.)

c. 4 Nephi 1:1–3, 12–13, 15. (De Nephieten na het bezoek van de Heiland.)

• Welke zegeningen zouden we ontvangen als we deel uitmaakten van een
gemeenschap waar de wet van toewijding werd nageleefd?

3. Wij kunnen ons leven nu aan de Heer toewijden

Als heiligen van God moeten we voorbereid en gewillig zijn om de wet van
toewijding volledig na te leven. Maar we hoeven niet op een toekomstige dag te
wachten om ons leven aan de Heer toe te wijden. Als we nu al ons uiterste best
doen om de wet van toewijding na te leven, zullen we beter voorbereid zijn om
de volheid van die wet na te leven als de Heer ons dat vraagt.

• Op welke manieren kunnen wij nu al de wet van toewijding naleven?
(Gebruik de volgende informatie om de antwoorden van de cursisten te
bespreken of daaraan toe te voegen. Zet de kopjes tijdens de bespreking op
het bord.)

Beseffen dat al onze bezittingen de Heer toebehoren

• Als u de aandachtsactiviteit hebt gebruikt, verwijs daar dan naar terug. Als u
die niet hebt gebruikt, lees dan LV 104:13–14 en Psalm 24:1 met de klas. Wat
kunnen we uit deze verzen leren? Wat betekent het om rentmeester van onze
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bezittingen te zijn? Hoe moet deze kennis onze houding ten opzichte van
onze bezittingen beïnvloeden? Waarom is het belangrijk om te begrijpen dat
alles de Heer toebehoort? Wat belooft de Heer als wij getrouwe rentmeesters
zijn van alles wat Hij ons heeft gegeven? (Zie LV 51:19; 78:22.)

Bisschop Victor L. Brown, voormalig presiderende bisschop van de kerk, heeft
gezegd dat het, zolang we ‘ons nog niet in volledige harmonie voelen’ met het
beginsel dat alles de Heer toebehoort, ‘moeilijk, zo niet onmogelijk, zal zijn
om de wet van toewijding te aanvaarden. Als we ons voorbereiden om deze
wet na te leven, zullen we enthousiast uitkijken naar de dag dat die oproep zal
komen. Als we aan de andere kant echter hopen dat die oproep zal worden
uitgesteld, zodat we aardse bezittingen kunnen vergaren, zijn we op de
verkeerde weg.’ (‘The Law of Consecration’, 1976 Devotional Speeches of the
Year [1977], p. 439.)

• Lees LV 19:26 met de klas. Waarvoor werd Martin Harris in dit vers door de
Heer gewaarschuwd? Waarom moeten we hebzucht overwinnen om ons leven
aan de Heer te kunnen toewijden? Hoe kunnen we hebzuchtige gevoelens
overwinnen?

President Brigham Young heeft gezegd: ‘Ik maak me meer zorgen over de
hebzucht van de ouderlingen dan over de horden der hel. (…) Al onze
vijanden (…) in de wereld, samen met de gehele hel, kunnen ons niet zoveel
kwaad doen als de hebzucht in het hart van ons volk; want dat is afgoderij.’
(Journal of Discourses, deel 5, p. 353.)

Nu de offers brengen die de Heer van ons verlangt

Wij moeten gewillig zijn om nu de offers te brengen die de Heer van ons
verlangt. En dat zijn onder andere offers van tijd, talenten en bezittingen.
Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen geven ons de
aanwijzingen waarmee we beginselen van de wet van toewijding tegenwoordig
kunnen toepassen.

• Hoe kunnen we onze tijd, talenten en bezittingen toewijden om het
koninkrijk van God nu op te bouwen? (Mogelijke antwoorden volgen
hieronder.)

a. Tiende en vastengaven betalen en op andere manieren vrijgevig zijn ten
opzichte van mensen in nood. Daardoor kunnen we bijdragen aan de hulp
die de kerk aan de armen en behoeftigen geeft, en aan de noodzakelijke
activiteiten om het koninkrijk van God op aarde op te bouwen. Ouderling
Marion G. Romney heeft gevraagd: ‘Wat weerhoudt ons ervan om net zoveel
vastengaven te betalen als we onder de verenigde orde van onze overschotten
zouden hebben afgedragen? Alleen onze eigen beperkingen.’ (Conference
Report, april 1966, p. 100; of Improvement Era, juni 1966, p. 537.)

b. Gewillig in de kerk werkzaam zijn. De Heer heeft iedereen gewaarschuwd:
‘Laat daarom nu eenieder met zijn plicht bekend worden, en het ambt,
waartoe hij is aangesteld, met alle ijver leren uitoefenen’ (LV 107:99). We
moeten ons uiterste best doen om de roepingen die we ontvangen te
vervullen. Naast specifieke roepingen in de kerk kunnen we met anderen
over het evangelie praten, tempelwerk verrichten, en ernaar streven het
getuigenis te versterken van hen die zwak of nieuw in de kerk zijn.
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c. Een voltijdzending vervullen. Ouderling Robert D. Hales van het Quorum
der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Op zending leer je om de wet van
toewijding na te leven. Het zou de enige keer in je leven kunnen zijn dat je
de Heer al je tijd, talenten en middelen kunt geven. De Heer zal je op zijn
beurt met zijn Geest zegenen. Hij zal je nabij zijn en je sterken.’ (De Ster,
juli 1996, p. 34.)

Christelijke liefde voor elkaar ontwikkelen

• Lees LV 82:19 en Jakob 2:17 met de klas. Wat zegt de Heer in deze teksten over
de manier waarop we onze liefde voor elkaar moeten tonen? Waarom is het
ontwikkelen van christelijke liefde voor anderen noodzakelijk om de wet van
toewijding na te kunnen leven?

Leg uit dat de gave van christelijke liefde voor elkaar het fundament van de wet
van toewijding is. Als we in liefde groeien, zal onze vaardigheid om deze wet na
te leven ook groeien. Vraag de cursisten naar ervaringen waarbij zij of anderen
hun tijd en middelen hebben opgeofferd om anderen in moeilijke tijden te
helpen. Als het toepasselijk is, kunt u het volgende verhaal van President
Thomas S. Monson vertellen.

‘Ik heb veel jeugdherinneringen. Een daarvan was dat ik uitkeek naar het warme
eten op zondag. En net als wij kinderen (…) ongeduldig aan tafel zaten, en de
geur van roastbeef opsnoven, zei m’n moeder: “Tommie, breng dit bord met
eten even naar ouwe Bob en kom dan snel terug.”

‘Ik snapte maar niet waarom we niet eerst zelf aan tafel konden gaan en dan
later zijn bord eten brengen. Maar ik vroeg dat nooit en rende snel naar Bobs
huis en wachtte ongeduldig tot zijn bejaarde voeten hem eindelijk bij de deur
brachten. Ik gaf hem het bord eten. En hij gaf mij het schone bord van de vorige
zondag terug en een dubbeltje als beloning voor mijn diensten. Mijn antwoord
was altijd hetzelfde: “Ik kan het geld niet aannemen. Mijn moeder zou me
levend villen.” Dan ging hij met zijn gerimpelde hand door mijn blonde haar en
zei hij: “Jongen, je hebt een geweldige moeder. Zeg maar dankjewel voor me.”
(…) Het zondagse eten smaakte altijd net iets lekkerder als ik mijn klusje had
gedaan.’ (‘De lange rij eenzamen’, zie De Ster, september 1992, p. 4.)

Ernaar streven alle aspecten van ons leven aan de Heer toe te wijden

Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Jammer genoeg denken wij bij toewijding meestal in termen van bezit en geld.
Maar er zijn zoveel manieren waarop we iets kunnen achterhouden.’ (De Ster,
januari 1993, p. 59.)

• Wat zijn een aantal manieren waarop we ‘iets kunnen achterhouden’ als we
meer toewijding in dienst van God en zijn kinderen zouden kunnen
bereiken? (Zie LV 64:34 en de volgende voorbeelden van ouderling Maxwell
van de manier waarop we soms in onze toewijding tekortschieten.)

a. Onwilligheid om ons volledig aan de wil van de Heer te onderwerpen. ‘De
onderwerping van onze wil is in feite het enige [persoonlijke] wat we op
Gods altaar kunnen leggen’, zei ouderling Maxwell. ‘Al die andere dingen
die we “geven” zijn in feite de dingen die Hij al aan ons heeft gegeven of
geleend. Maar als u en ik ons onderwerpen door onze eigen wil op te laten
gaan in die van God, dan pas geven we Hem echt iets! Dat is ons enige
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bezit wat we Hem te bieden hebben!’ (Conference Report, oktober 1995,
p. 30; of Ensign, november 1995, p. 24.)

b. Onwilligheid om zelfzuchtige zaken op te geven, zoals ‘onze positie, tijd,
status en bezit.’ (De Ster, januari 1996, p. 21.)

c. Teveel tijd besteden aan hobby’s en andere activiteiten die minder
belangrijk zijn.

d. Prijzenswaardig dienstbetoon in de maatschappij verrichten, maar ‘een
vreemdeling voor Jezus’ tempels en zijn heilige Schriftuur’ blijven. (De Ster,
januari 1996, p. 20.)

e. Wel taken in het gezin verrichten, maar niet Jezus’ voorbeeld van
zachtmoedigheid ten aanzien van sommige gezinsleden volgen.

f. Eerst onszelf opbouwen in plaats van het koninkrijk van God.

g. Publiekelijk onze talenten laten zien, maar binnenskamers hoogmoedig
blijven.

h. Een roeping in de kerk aanvaarden, terwijl ons hart meer op het
handhaven van een bepaalde rol in de maatschappij is gericht.

(Zie De Ster, januari 1993, p. 58–60; en De Ster, januari 1996, p. 20–22.)

• Hoe worden we gezegend als we naar meer toewijding streven?

Tot slot Moedig de cursisten aan om hun leven onder de loep te nemen en vast te stellen
hoe zij zich vollediger aan de Heer kunnen toewijden. Leg uit dat we dat kunnen
doen door te erkennen dat al onze bezittingen God toebehoren, door nu gewillig de
vereiste offers te brengen, en door christelijke liefde voor anderen te ontwikkelen.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema aan

te vullen.

1. De voorraadschuur van de Heer

De voorraadschuur van de Heer wordt met betrekking tot de zorg voor de armen
verscheidene malen in de Leer en Verbonden genoemd (LV 42:34; 78:3; 83:5–6).
Om ervoor te zorgen dat de cursisten begrijpen wat de voorraadschuur van de
Heer is en hoe die tegenwoordig gebruikt wordt, kunt u de volgende informatie
uit het Handboek kerkbestuur voorlezen:

‘De [voorraadschuur] van de Heer wordt gebruikt om de toegewijde offergaven van
de heiligen te ontvangen, te beheren en te distribueren. De [voorraadschuur] kan
zo klein- of grootschalig zijn als de omstandigheden vereisen. Het kan een lijst van
beschikbare diensten zijn, geld op een rekening, voedsel in een kelderkast, of
verbruiksartikelen in een gebouw. Op het moment dat trouwe leden een deel van
hun tijd, talenten, vaardigheden, naastenliefde, goederen en financiële middelen
de bisschop ter beschikking stellen voor de zorg van de armen en de opbouw van
Gods koninkrijk op aarde, wordt er een [voorraadschuur] gevestigd.

‘Daarom is er in elke wijk een [voorraadschuur] van de Heer. De bisschop is de
beheerder van die [voorraadschuur]. Onder inspiratie van de Heer distribueert
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hij de gaven van de heiligen onder de armen en behoeftigen. Hij wordt daarbij
geholpen door de priesterschapsquorums en de zustershulpvereniging. Voor zijn
taak krijgt hij instructie en steun van de leiders in de ring en het gebied.’ (Boek 2:
leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties [1998], p. 256.)

• Hoe kan ieder van ons bijdragen aan de hulpmiddelen in de voorraadschuur
van de Heer in onze wijk?

2. ‘Gelijk […] in aardse dingen’ (LV 78:6)

Het woord gelijk wordt in de Leer en Verbonden vaak gebruikt in relatie tot
aardse zaken (LV 51:3; 70:14; 78:6). Leg uit dat dit niet betekent dat alle
rentmeesterschappen precies hetzelfde zijn. Ze worden daarentegen
overeenkomstig de behoeften van iedere persoon en ieder gezin gegeven
(LV 42:32; 51:3). Ze zijn gelijk in de betekenis dat alle heiligen ‘gelijke
aanspraken op de eigendommen’ hebben om in hun behoeften te voorzien
(LV 82:17).
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Les

15
‘Ernstig naar de beste 
gaven streven’

Doel Cursisten duidelijk maken hoe ze de gaven van de Geest kunnen herkennen,
bemachtigen, en aanwenden ten behoeve van anderen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed in uw hart:

a. Leer en Verbonden 46; Geloofsartikelen 1:7.

b. 1 Korintiërs 12–13; Moroni 10:8–18 (aanvullende teksten).

c. Ons erfgoed, p. 42–43, 47–48, 63.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag een aantal cursisten van tevoren om de volgende verslagen uit Ons
erfgoed voor te lezen:

a. Newel Knight geeft Philo Dibble een zalving (p. 42–43).

b. Amanda Smith ontvangt een openbaring over de manier waarop ze haar
gewonde zoon moet behandelen (p. 47–48).

c. De profeet Joseph Smith profeteert over het zendingswerk van Dan Jones
(p. 63).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat de cursisten zich voorstellen dat ze een tuin gaan aanleggen.

• Welke zaden zou u in uw tuin planten?

Geef de cursisten even de tijd om daarover na te denken, en vraag vervolgens een
aantal van hen te beschrijven wat ze in de tuin zouden planten. Vestig de aandacht
op de verschillen tussen de keuzen van de cursisten. Wijs erop dat de tuinen van
elkaar zouden verschillen, maar dat ze allemaal mooi en nuttig zouden zijn.

• Wat zou u na het planten van de zaden moeten doen om een mooie 
tuin te hebben?

Leg na de reacties van de cursisten uit dat deze les over gaven van de Geest gaat.
Herinner de cursisten eraan dat die tuinen, hoewel mensen verschillende planten
in hun tuin hebben, toch even mooi en nuttig kunnen zijn. Op dezelfde manier
kunnen leden van de kerk verschillende gaven van de Geest ontvangen, maar al
deze gaven zijn nuttig voor de opbouw van het koninkrijk van God. En net als
zaden en planten, moeten gaven van de Geest worden gevoed en verzorgd om
volledig tot ontwikkeling te komen en bruikbaar te worden.



Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Alle getrouwe leden van de kerk kunnen gaven van de Geest ontvangen

Leg uit dat gaven van de Geest geestelijke zegeningen of vaardigheden zijn die
door middel van de Heilige Geest gegeven worden. Deze gaven zijn tijdens de
grote afval van de aarde weggenomen, maar God heeft ze aan het begin van
deze bedeling hersteld. Door deze gaven te gebruiken, kunnen we gezegend,
opgebouwd en verenigd worden.

Laat de aangewezen cursisten de verslagen uit Ons erfgoed voorlezen (zie
‘Voorbereiding’, punt 3). Nadat ieder verslag is voorgelezen, bespreekt u welke
gaven van de Geest in het verhaal aan de orde komen: Newel Knight had het
geloof om te genezen (LV 46:20); Philo Dibble en Alma Smith hadden het
geloof om genezen te worden (LV 46:19); Amanda Smith ontving openbaring
(Geloofsartikelen 1:7); de profeet Joseph Smith had de gave van profetie
(LV 46:22); en Dan Jones ontving de gave om te onderwijzen (Moroni 10:9–10).

• Welke gaven van de Geest worden er in LV 46 vermeld? (Laat de cursisten 
de volgende teksten lezen en vaststellen welke geestelijke gave in iedere
verwijzing genoemd wordt. Vat deze gaven op het bord samen.)

a. LV 46:13. (Kennis ‘door de Heilige Geest gegeven (…) dat Jezus Christus de
Zoon van God is, en dat Hij voor de zonden der wereld werd gekruisigd.’)

b. LV 46:14 (Geloof in het getuigenis dat anderen van de Heiland hebben.)

c. LV 46:15. (Kennis van ‘de verscheidenheid van bediening’.) Ouderling
Bruce R. McConkie van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat
deze gave wordt ‘gebruikt om de kerk te besturen en te leiden’. (A New
Witness for the Articles of Faith [1985], p. 278.)

d. LV 46:16. (Het onderscheidingsvermogen om ‘de verscheidenheid der
werkingen te kennen, of zij uit God zijn’. Door deze gave kunnen we
vaststellen of een lering of invloed van God afkomstig is of uit een
andere bron.)

e. LV 46:17–18. (Wijsheid en kennis.)

f. LV 46:19. (Geloof om genezen te worden.)

g. LV 46:20. (Geloof om te genezen.)

h. LV 46:21. (Wonderen verrichten.)

i. LV 46:22. (Profetie.)

j. LV 46:23. (Onderscheiden van geesten.)

k. LV 46:24. (Spreken in talen.)

l. LV 46:25. (Uitleggen van talen.)

U kunt erop wijzen dat gaven van de Geest ook beschreven worden in
1 Korintiërs 12:4–12; 13:1–13; en Moroni 10:8–18.

Bespreking en
toepassing
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• Wie kan gaven van de Geest ontvangen? (Zie LV 46:8, 11. Wijs erop dat God
minimaal één van deze gaven aan ieder getrouw lid van de kerk geeft dat de
gave van de Heilige Geest heeft ontvangen. Als u jongeren lesgeeft, kunt u
hun duidelijk maken dat zij ook gaven van de Geest bezitten. U kunt ook
duidelijk maken dat mensen die de gave van de Heilige Geest niet hebben
ontvangen toch met unieke vermogens gezegend kunnen worden om 
anderen op te bouwen en te sterken.)

2. God verleent gaven van de Geest voor het welzijn van zijn kinderen

• Welke doeleinden van de gaven van de Geest worden in LV 46 geopenbaard?
(Gebruik de volgende informatie om de antwoorden van de cursisten te
bespreken of daaraan toe te voegen. Zet de kopjes tijdens de bespreking 
op het bord.)

Om ons persoonlijk te versterken en te zegenen

• Lees LV 46:9 met de klas. In welke opzichten kunnen de gaven van de Geest
een hulpmiddel voor ons zijn? Welke gaven zijn van bijzondere waarde
voor u? (U kunt de cursisten laten vertellen wanneer zij door hun geestelijke
gaven zijn gesterkt en gezegend.)

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat
de gaven van de Geest ‘ons tot God kunnen leiden. Ze kunnen ons beschermen
tegen de macht van de tegenstander. Ze kunnen onze tekortkomingen
compenseren en onze onvolmaaktheden aanvullen.’ (‘Spiritual Gifts’, Ensign,
september 1986, p. 72.)

Om ons te helpen als we anderen dienen

Lees Leer en Verbonden 46:11–12, 26 met de klas. Lees vervolgens de volgende
uitspraak voor:

Ouderling Orson Pratt van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Gaven
van de Geest zijn onder de leden van de kerk verspreid, overeenkomstig hun
getrouwheid, omstandigheden, aangeboren vaardigheden, taken en roepingen;
zodat het geheel op de juiste wijze kan worden onderricht, bevestigd, vervolmaakt
en verlost.’ (Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt, verzameld door N. B.
Lundwall [1953], p. 571.)

• Hoe bent u weleens door een geestelijke gave in staat geweest om anderen te
dienen? Hoe bent u door de geestelijke gaven van anderen gezegend?

Als onderdeel van deze bespreking kunt u het volgende verhaal vertellen:

‘Terwijl we druk bezig waren het kerstdiner klaar te maken, pakte mijn jongere
zus enthousiast het servies met het zilveren randje uit de kast. Het (…) was het
huwelijkscadeau van mijn grootmoeder aan mijn ouders geweest en werd
uitsluitend voor bijzondere gelegenheden gebruikt. Maar terwijl mijn zus een
aantal van de dierbare borden uit de kast haalde, stootte ze haar arm en viel
het serviesgoed uit haar handen. Haar wanhopige pogingen om de borden te
redden waren tevergeefs, en de klap van brekend aardewerk op de vloer was
even hartverscheurend als de hulpeloze, verschrikte blik op haar gezicht.

‘Onze moeder, die eten had staan klaarmaken, stopte onmiddellijk, en het
feestelijke geklets verstomde terwijl we allemaal aan de grond genageld stonden.

Les 15

91



Zonder zich om te draaien en naar de schade te kijken liep moeder rustig de
keuken uit. Toen (…) ging de rest van ons weer verder met onze taken.

‘Behalve mijn zus. Ze stond bewegingloos, en een grote traan liep over haar
wang. Terwijl er een andere traan vloeide, pakte ze automatisch het stoffer 
en blik en begon de over de vloer verspreide scherven op te vegen. Op haar
knieën raapte ze langzaam de grotere scherven op en legde ze voorzichtig 
in de vuilnisbak.

‘Binnen een paar minuten kwam moeder de keuken weer in en sloeg haar
armen om haar verdrietige dochter. Mijn zuster begon hard te huilen. (…)
Zachtjes troostte mijn moeder haar: “Het geeft niet, lieverd, mensen zijn
belangrijker dan spullen.”

‘Mijn moeder vertelde me later dat ze in de andere kamer was gaan bidden en
een vredig gevoel had gekregen en de inspiratie om mijn zus te troosten. De
gave van geestelijk inzicht die mijn moeder die kerst ontving, werd een van
de waardevolste gaven in onze familie.’ (Laura Russell Bunker, ‘The Art of
Perspective’, Ensign, december 1998, p. 54–55.)

U kunt bespreken welke gaven van de Geest in de volgende situaties nuttig
zouden zijn: Laat de cursisten opnieuw LV 46:13–25 opzoeken.

a. Een huisonderwijzer wordt gevraagd om naar een van de aan hem
toegewezen gezinnen te gaan om een zegen te geven.

b. en zendeling presideert een kleine gemeente van de kerk.

c. Een jongevrouw is gevraagd om haar klas les te geven.

d. Een Aäronische-priesterschapsadviseur is tijdens een kampeertocht
verantwoordelijk voor een groep diakenen die met moeilijkheden 
te maken krijgt.

e. Een ZHV-presidente wijst huisbezoeksters toe aan de zusters in haar wijk 
of gemeente.

Om ons te helpen bij het vermijden van misleidingen

• Lees LV 46:8 met de klas. Hoe kunnen we door middel van de gaven van de
Geest kwade invloeden of misleiding vermijden?

3. We moeten naar gaven van de Geest streven en ze ontwikkelen

De Heer heeft gezegd: ‘Daarom (…) moet gij ernstig naar de beste gaven streven,
en steeds bedenken, waarvoor ze worden gegeven’ (LV 46:8).

• Wat kunnen we doen om erachter te komen welke gaven van de Geest de
Heer ons heeft gegeven? (Geantwoord kan worden dat wij kunnen
overwegen, bidden, vasten, onze patriarchale zegen lezen, de geboden
onderhouden en anderen dienen. Zie ook het volgende citaat.) Wat kunnen
we doen om de gaven van de Geest te ontwikkelen die we hebben ontvangen?

De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat veel gaven van de Geest, zoals
wijsheid of de gave om te genezen, niet duidelijk zijn totdat we ze nodig
hebben. Hij zei dat ‘er tijd en omstandigheden voor nodig zijn om deze gaven
in werking te zetten.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, [1976], p. 246.)
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• Hoe kunnen we naar de gaven van de Geest streven? (Laat de cursisten de
volgende teksten lezen en vaststellen wat er over het streven naar de gaven
van de Geest in staat. Vat de informatie op het bord samen.)

a. LV 46:7, 30. (Vraag het aan God en volg de leiding van de Geest; zie ook 
de volgende uitspraak van president George Q. Cannon.)

b. LV 46:9. (Streef naar de gaven om anderen te dienen, niet om zelfzuchtige
redenen.)

c. LV 46:31. (Doe alles in de naam van Christus.)

d. LV 46:32. (Bedank God voor de gaven die Hij ons heeft gegeven.)

e. LV 46:33. (Beoefen voortdurend deugdzaamheid en heiligheid.)

President George Q. Cannon heeft gezegd: ‘Als iemand van ons onvolmaakt is,
hebben we de plicht om voor de gave te bidden die we nodig hebben om
volmaakt te worden. Heb ik onvolmaaktheden? Ik heb er vele. Wat is mijn
taak? Aan God om de gaven vragen waardoor deze onvolmaaktheden
gecorrigeerd worden. Als ik een boos man ben, moet ik om liefde bidden, die
lankmoedig en goedaardig is. Ben ik een jaloers man? Dan moet ik om liefde
bidden die niet afgunstig is. En dat geldt voor alle gaven van het evangelie. Ze
zijn voor dat doel bestemd. Geen mens hoort te zeggen: “Ach, ik kan er niets
aan doen; het is mijn karakter.” Daar is hij niet in gerechtvaardigd, want God
heeft beloofd dat Hij hem de kracht zal geven om deze zaken te corrigeren, en
om gaven te verlenen waardoor ze uitgeroeid zullen worden.’ (Millennial Star,
23 april 1894, p. 260.)

Ouderling Dallin H. Oaks heeft uitgelegd hoe zijn moeder het beginsel van het
streven naar de gaven van de Geest heeft toegepast: ‘Toen haar man overleed
was mijn moeder niet compleet meer. Ze bad veel om wat ze nodig had om haar
drie kleine kinderen op te voeden! Ze was op zoek, ze leefde de gedragsnormen
na en ze werd gezegend! Haar gebeden werden op verschillende manieren
beantwoord, en ze kreeg een aantal geestelijke gaven. Ze had er vele, maar de
belangrijkste waren volgens mij de gaven van geloof, getuigenis en wijsheid.
Ze was een geweldige vrouw in Zion.’ (Ensign, september 1986, p. 72.)

Tot slot Moedig de cursisten aan om naar de gaven van de Geest te streven en die gaven
te gebruiken om anderen tot zegen te zijn. Getuig van de waarheden in deze les
als de Geest u daartoe aanzet.

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. Gaven van de Geest ten behoeve van anderen aanwenden

Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u ze mee naar de klas brengen:
Een meisje houdt een toespraak in de kerk (Evangelieplaten 607); De bisschop
(Evangelieplaten 611); Zendelingen brengen het evangelie van Jezus Christus
(Evangelieplaten 612); De zieken zalven (Evangelieplaten 613); Huisonderwijs
(Evangelieplaten 614); en Elkaar helpen (Evangelieplaten 615). Laat de platen één
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voor één zien en laat de cursisten uitleggen hoe de situaties op de platen de
behoefte aan gaven van de Geest aantonen.

Laat de cursisten over hun taken nadenken. Ze kunnen bijvoorbeeld nadenken
over hun taak als ouder, broer, zus, leider in priesterschap of hulporganisatie,
huisonderwijzer of huisbezoekster. Laat hen vervolgens over de volgende vraag
nadenken: Naar welke gaven van de Geest zou je kunnen streven als je anderen
beter wilt dienen?

2. Aanvullende gaven van de Geest

• Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘Er zijn talrijke, gevarieerde gaven
van de Geest. De gaven die in het geopenbaarde woord staan opgetekend, zijn
slechts voorbeelden.’ (A New Witness for the Articles of Faith, p. 371.) Wat zijn
een aantal gaven van de Geest die niet in LV 46 staan genoemd?

Ouderling Marvin J. Ashton van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd
dat een aantal van deze ‘minder opvallende gaven’ de volgende zijn: 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 twist te vermijden; de gave om prettig in
de omgang te zijn; (…) 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
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.)

3. Ware gaven van de Geest onderscheiden

Leg uit dat Satan kan proberen om de mens met valse gaven te misleiden.
Bezorgd over een aantal valse manifestaties van deze gaven onder de leden van
de kerk, heeft de profeet Joseph Smith hulp aan de Heer gevraagd en een
openbaring ontvangen die nu in LV 50 staat.

Om ervoor te zorgen dat de cursisten onderscheid kunnen maken tussen ware
en valse gaven, kunt u LV 50:17–24 behandelen. Maak duidelijk dat als een gave
van God afkomstig is, deze gave opbouwend is en tot vreugde leidt. De gave zal
ertoe leiden dat we het goede doen, God liefhebben en dienen en in Christus
geloven. Als een geestelijke manifestatie niet opbouwend is, of ons tot zonde
leidt, is die niet van God afkomstig. Op het vermijden van misleidingen en
kwade invloeden zal in les 24 uitvoeriger worden ingegaan.

4. Lesgeven met de Geest

• Leg uit dat evangelieonderwijs een gave van de Geest is (Moroni 10:9–10).
Lees vervolgens LV 42:13–14 en 50:17–18 met de klas. Wat betekent het om
door de Geest te onderwijzen? Waarom is het belangrijk om door de Geest te
onderwijzen? (Zie 2 Nephi 33:1; LV 50:21–22; en het volgende citaat.)

In het Handboek kerkbestuur staat: ‘Iemand kan diepzinnige leerstellingen
behandelen in zijn les en de leerlingen kunnen geanimeerd meedoen aan de
discussie, maar als de Geest niet aanwezig is, zal dat geen blijvende indruk
maken op de ziel.’ (Boek 2: leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties
[1998], p. 300.)

94



• Wat kunnen leerkrachten doen om de Geest in hun lessen aanwezig te laten
zijn? (Zie pagina VIII in dit lesboek.) Wat kunnen de cursisten doen om te
zorgen dat de Geest aanwezig is? 

• Lees LV 43:8 en 88:122 met de klas. Hoe zijn deze verzen op onze
zondagsschoolklas van toepassing? (Benadruk hoe belangrijk het is om elkaar
te instrueren en op te bouwen.) Hoe hebt u gemerkt dat wij elkaar opbouwen
en vreugde hebben als we door de Geest lesgeven en les krijgen?

5. Videopresentatie ‘Een man zonder vlotte babbel’

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis (56933 120)
beschikbaar is, kunt u overwegen ‘Een man zonder vlotte babbel’ (6:04) te laten
zien. Als u daartoe besluit, doe dat dan in het tweede of derde lesdeel.

Leg uit dat in deze korte film te zien is hoe een nederig man bijdroeg tot de
bekering van Brigham Young tot het herstelde evangelie. Het begint met
president Young die een conferentietoespraak houdt, waarin hij de vraag stelt:
‘Wat is waardoor iemand ergens van overtuigd raakt?’ (In: Journal of Discourses,
deel 1, p. 90.) Vraag de klas aan het antwoord op die vraag in de film duidelijk
wordt. Vraag naderhand de volgende vragen:

• Wat overtuigt mensen van de waarheid van het evangelie?

• Wat kunnen we doen om het voorbeeld van Eleazer Miller te volgen wanneer
we in het evangelie onderwijzen?
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16
‘Gij [moet] op mijn heilige dag

(…) uw sacramenten opofferen’

Doel De cursisten krijgen een groter verlangen om de sabbat de heiligen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 59 en de andere teksten in deze les.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als de plaat Jezus bidt in Getsemane beschikbaar is, bereid u dan voor om die
tijdens de les te gebruiken (62175 120; Evangelieplaten 227).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

• Wat voelt u als u een tempel binnengaat? (Als de cursisten nog niet naar de
tempel zijn geweest, vraag dan wat voor gevoelens ze verwachten. Vergelijk
tijdens deze bespreking de sfeer in de tempel met de sfeer in de wereld.)

• Lees LV 109:13 met de klas. In welke opzichten verschilt een tempel van
andere gebouwen? (De Heer heeft deze dag geheiligd. Het is zijn huis.)

• Lees Genesis 2:1–3 met de klas. Leg uit dat dit het verslag is van de instelling
van de sabbat door de Heer. Wat is volgens dit verslag het verschil tussen de
sabbat en de andere dagen? (De Heer heeft deze dag geheiligd. De sabbat is
zijn dag.)

Leg uit dat deze les over de sabbat gaat. Wijs erop dat we in veel opzichten
iedere sabbat kunnen ‘binnengaan’ met hetzelfde eerbiedige gevoel als waarmee
we de tempel binnengaan. We kunnen eraan denken dat de Heer de sabbat heeft
geheiligd en dat het ons voorrecht is om Hem op die dag te aanbidden en te
dienen.

Deze les bevat meer materiaal dan in één lesperiode behandeld kan worden.
Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt.

1. De Heer heeft de sabbat ingesteld

Leg uit dat de Heer tijdens de schepping de sabbat heeft ingesteld. Na zes dagen
werken, rustte Hij op de zevende dag uit en heiligde Hij deze dag (Genesis 2:2–3).
Vanaf het allereerste begin heeft Hij zijn kinderen geboden om de sabbat te
heiligen.

Bespreking en
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• Lees Exodus 20:8–11 en 31:13–17 met de klas. Wijs erop dat dit gebod vele
malen in de Schriften herhaald wordt. Waarom is volgens u het gebod om de
sabbat te heiligen door de eeuwen heen zo belangrijk geweest?

In onze bedeling heeft de Heer opnieuw de nadruk op het belang van de sabbat
gelegd. Door middel van de profeet Joseph Smith heeft de Heer geopenbaard dat
we op deze dag Hem onze toewijding moeten betonen door naar de kerk te
gaan, aan het avondmaal deel te nemen en van onze werkzaamheden uit te
rusten (LV 59:9–13).

2. God onze toewijding betonen door op zondag naar de kerk te gaan

• De Heer heeft gezegd: ‘Gij [moet] op mijn heilige dag naar het huis des gebeds
gaan’ (LV 59:9). Waarom zou het zo belangrijk zijn om op de sabbat naar de
kerk te gaan en God te aanbidden? Hoe is het bijwonen van de zondagse
bijeenkomsten een zegen in uw leven?

• President Gordon B. Hinckley heeft gezegd dat ‘iedere avondmaalsdienst
een geestelijk feest hoort te zijn’ en ‘een tijd voor geestelijke verfrissing.’
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], p. 563–564.) Hoe kunnen we dat
verwezenlijken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze aanwezigheid tijdens
andere zondagse bijeenkomsten geestelijk verrijkender is? (Geantwoord kan
worden: door met een eerbiedige instelling naar de kerk te komen, door op
tijd te zijn, door van tevoren de lessen door te nemen, door actief deel te
nemen, door aandachtig te luisteren, door anderen te sterken en door de
sprekers of leerkrachten niet te bekritiseren.)

President Spencer W. Kimball, de twaalfde president van de kerk, heeft gezegd:
‘We gaan niet naar de zondagse bijeenkomsten om vermaakt te worden of om
uitsluitend instructies te krijgen. We gaan om de Heer te aanbidden. Het is
een persoonlijke verantwoordelijkheid, en ongeacht de woorden die vanaf de
kansel gesproken worden, moeten we, om de Heer in geest en waarheid te
aanbidden, de bijeenkomsten bijwonen, aan het avondmaal deelnemen en
over het prachtige evangelie nadenken. Als de dienst een teleurstelling is, dan
hebt u gefaald. Niemand kan voor u God aanbidden.’ (‘The Sabbath —
A Delight’, Ensign, januari 1978, p. 4–5.)

• Wat kunnen we doen om ons op de zondagse bijeenkomsten voor te
bereiden? Hoe kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kinderen meer profijt
hebben van de zondagse bijeenkomsten? (Laat de cursisten over ervaringen
met deze vragen vertellen.)

• Hoe kan muziek de zondagse bijeenkomsten verrijken? (Zie Lofzangen,
p. VIII–IX). Waarom is het belangrijk dat eenieder van ons deze lofzangen
zingt? (Zie LV 25:12.) Hoe bent u door het zingen van de lofzangen gezegend?

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft zijn
bezorgdheid uitgep 96-97sproken over het feit dat ‘steeds meer leiders en
leden niet meezingen.’ Hij heeft vervolgens geadviseerd: ‘We dienen de
liederen van Zion te zingen — zij zijn een wezenlijk onderdeel van onze
eredienst.’ (De Ster, januari 1992, p. 20.)

• Hoe kunnen we op zinvolle wijze aan de gebeden tijdens de zondagse
bijeenkomsten deelnemen?

• Waarom is eerbied tijdens bijeenkomsten van de kerk belangrijk?
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Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd dat we in de kapel eerbiedig moeten
zijn ‘om niet schuldig te zijn aan het storen van iemand die zich moeite
getroost om zich geestelijk in te stellen.’ Hij waarschuwde ook: eerbied ‘moet
niet gelijkgesteld worden met absolute stilte. We moeten verdraagzaam zijn
ten opzichte van baby’s, en zelfs ten opzichte van een uitbarsting van een
peuter die naar de gang wordt gebracht omdat hij de rust verstoort.’ (De Ster,
januari 1992, p. 20.)

President Gordon B. Hinckley vertelde eens een beschamend voorval dat hij
als zendeling had meegemaakt:

‘We hadden onze bijeenkomsten in het (…) gemeentehuis dat we huurden.
De vloeren waren hard, en (…) iedere stoel die werd verschoven maakte
lawaai. Maar dat was niet het ergste van de situatie. Veel erger was het luide
gepraat van de leden in de gemeente.

‘Op een keer nodigden we een gezin uit waar we mee in contact waren gekomen.
Vol verwachting stonden we als zendelingen bij de deur op hen te wachten. Er
heerste de gebruikelijke uitgelaten sfeer in de zaal — de leden spraken luidruchtig
met elkaar. Toen de leden van dit gezin binnenkwamen, liepen ze rustig naar een
aantal stoelen. Ze knielden even en sloten hun ogen voor een kort gebed. Toen
gingen ze eerbiedig zitten, in alle drukte om zich heen.

‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik me schaamde. Zij waren naar een eredienst
gekomen, en daar gedroegen ze zich ook naar.

‘Na de dienst gingen ze stilletjes naar huis, en toen we later met hen spraken,
gaven ze blijk van hun teleurstelling als gevolg van deze ervaring. Ik ben dat
nooit vergeten.’ (Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 557.)

• Hoe kunnen we eerbied in onze kerkdiensten bevorderen?

3. God onze toewijding betonen door aan het avondmaal deel te nemen

Laat de plaat ‘Jezus bidt in Getsemane’ zien.

• De Heer heeft ons geboden om op de sabbat aan het avondmaal deel te nem
en (LV 59:9, 12). Waarom is het belangrijk om iedere week aan het avondmaal
deel te nemen? (Zie LV 59:9; 3 Nephi 18:6–7; en het volgende citaat.)

Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Vensters moeten regelmatig van stof en vuil worden ontdaan. (…) Zoals
aardse vensters voortdurend grondig gereinigd moeten worden, is dat ook het
geval met de vensters die uitzicht geven op onze geest. (…) Door goed te leven
en van het avondmaal te nemen om onze doopverbonden te hernieuwen,
krijgen we een duidelijker zicht op het eeuwig doel van het leven en op
goddelijke prioriteiten. De gebeden voor het avondmaal nodigen ons, terwijl 
we plechtig beloven onze Heiland, Jezus de Christus, te gedenken, uit tot
zelfonderzoek, bekering en hernieuwde toewijding.’ (De Ster, januari 1996, p. 70.)

• Op welke manier is deelname aan het avondmaal een zegen in uw leven
geweest?

• Hoe kunnen we ons op deelname aan het avondmaal voorbereiden?
Hoe kunnen ouders hun kinderen op deze verordening voorbereiden? 
(U kunt bespreken hoe kinderen van verschillende leeftijden voorbereid
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kunnen worden.) Hoe bereiden we ons voor door het zingen van de
avondmaalslofzang? Hoe bereiden we ons voor door de avondmaalsgebeden?
(Zie LV 20:77, 79.)

• Waarom moeten we waardig zijn om aan het avondmaal deel te nemen? 
(Zie 1 Korintiërs 11:28–29; 3 Nephi 18:29; Mormon 9:29.)

• Hoe kunnen we ons verstand en ons hart op Jezus richten als we aan het
avondmaal deelnemen?

• Hoe kunnen we de verordening van het avondmaal meer betekenis in ons
leven geven? (Benadruk dat deze verordening niet slechts een gewoonte of
een routine mag worden.) Hoe kan onze toewijding aan de Heiland op de
andere dagen in de week door deelname aan het avondmaal versterkt
worden?

• Op de sabbat nemen we niet alleen aan het avondmaal deel, maar moeten we
ook onze eigen sacramenten offeren (LV 59:9, 12). Dat betekent dat we offers
moeten brengen waaruit onze toewijding aan Hem blijkt. Welke offers
moeten we brengen? (Zie LV 59:8; 59:12; 64:34; 97:8; en het volgende citaat.)

Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd:

‘Na zijn aardse bediening, (…) zei Jezus tegen zijn Nephitische apostelen 
dat Hij niet langer brandoffers zou aanvaarden, maar dat zijn discipelen ‘een
gebroken hart en een verslagen geest’ moesten offeren (3 Nephi 9:19–20; zie
ook LV 59:8, 12). In plaats van onze dieren of ons graan, verwacht de Heer nu
dat wij alles opgeven wat goddeloos is. Deze hogere wet van offerande reikt
tot in het innerlijk van de mens. (…)

‘(…) Als we onze zelfzuchtige verlangens overwinnen, God in ons leven op 
de eerste plaats zetten en een verbond sluiten om Hem ten koste van alles 
te dienen, leven we de wet van offerande na.’ (‘The Law of Sacrifice’, Ensign,
oktober 1998, p. 10–11.)

4. God onze toewijding betonen door uit te rusten van onze werkzaamheden

• In LV 59:10 heeft de Heer ons geboden op de sabbat ‘van [onze] arbeid uit te
rusten’ (zie ook vers 13). Wat betekent het om van onze arbeid uit te rusten?
geven we door uit te rusten van onze arbeid blijk van onze toewijding aan God?

• Als onderdeel van het uitrusten van onze arbeid, moeten we op zondag niet
kopen of verkopen, noch gelegenheden voor amusement bezoeken of ons met
wereldse zaken bezighouden. (Zie Jesaja 58:13, let op de zinsdelen ‘uw zaken te
doen’ en ‘uw gewone bezigheden te doen’.) Welke activiteiten zijn voor u niet
bevorderlijk voor de geest van de sabbat? Wat zijn een aantal wereldse zaken die
de sabbat nogal eens verstoren? Hoe kunnen we ons van die zaken losmaken?

De presiderende bisschop, H. David Burton, heeft gezegd: ‘Ik weet dat het
moeilijk is, vooral voor onze jongemensen, om te besluiten de sabbatdag
heilig te houden, omdat sportploegen waar zij zo graag deel van uit willen
maken geregeld wedstrijden op zondag plannen. Ik weet dat het velen als een
kleinigheid voorkomt om op de sabbat, als ze slechts enkele artikelen nodig
hebben, bij een winkel langs te gaan om iets te kopen. Maar ik weet ook dat
de sabbat heiligen een van de belangrijkste geboden is die we kunnen

Les 16

99



gehoorzamen ter voorbereiding op het ontvangen van de influisteringen van
de Geest.’ (Zie De Ster, januari 1999, p. 10.)

• Uitrusten van onze werkzaamheden betekent niet dat we lui moeten zijn.
We moeten echter het voorbeeld van de Heiland volgen door ‘op de sabbat
wèl te doen’ (Matteüs 12:12; zie ook Lucas 13:10–17; Johannes 5:1–19). Welke
activiteiten zijn volgens u geschikt voor de sabbat? (Zet de antwoorden op het
bord.) Hoe kunnen we onze aanbidding op de sabbat verbeteren?

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘De sabbat is een heilige dag om
gepaste en heilige werkzaamheden te verrichten. Niet werken en je onthouden
van wereldse ontspanning is belangrijk, maar niet voldoende. De sabbat is
bedoeld voor opbouwende gedachten en handelingen, en als iemand de hele
dag niets doet, overtreedt hij de sabbat. Als iemand de sabbat heiligt, zal hij in
gebed neerknielen, lessen voorbereiden, het evangelie bestuderen, mediteren,
zieken en behoeftigen bezoeken, brieven naar zendelingen schrijven, een dutje
doen, goed materiaal lezen en alle bijeenkomsten bijwonen waar hij verwacht
wordt.’ (Ensign, januari 1978, p. 4.)

• Hoe kunnen we vaststellen wat voor ons op de sabbat gepast is? (Geantwoord
kan worden: ervoor zorgen dat we met onze activiteiten God eren, onszelf
geestelijk opbouwen, ons geloof voeden, het gezin sterken, anderen tot zegen
zijn en dat onze activiteiten zich onderscheiden van de dagelijkse, wereldlijke
activiteiten.)

• Hoe kunnen we ons gezin op de sabbat sterken? Hoe kunnen ouders ervoor
zorgen dat hun kinderen van de sabbat genieten en deze dag heiligen? (Zie de
volgende citaten. Moedig de cursisten aan om over ervaringen met betrekking
tot deze vragen te vertellen. Moedig de cursisten aan om één manier uit te
kiezen waarop zij de sabbat thuis zinvoller zullen maken.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Laat de heiligen der laatste dagen
op de sabbat thuis zijn, hun gezin onderrichten, de Schriften bestuderen, doen
wat goed en gezond is, en met de Heer communiceren.’ (‘Excerpts from Recent
Addresses of President Gordon B. Hinckley’, Ensign, juli 1996, p. 73.)

President Hinckley heeft ook gezegd: ‘Ik wil niet overdrijven. Ik wil niet dat 
u uw kinderen thuis opsluit en de hele middag uit de Bijbel voorleest. Wees
verstandig. Wees voorzichtig. Maar maak van die dag een dag waarop u sam
en rustig kunt gaan zitten om over heilige en goede zaken te praten.’
(Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 559–560.)

Het Eerste Presidium heeft de volgende raad gegeven toen het schema voor
zondagse bijeenkomsten in 1980 werd aangekondigd:

‘Er zal meer verantwoordelijkheid op de individuele leden en gezinnen rusten
om de sabbat op gepaste wijze door te brengen. Er zal meer tijd beschikbaar
zijn voor persoonlijke schriftstudie en evangelieonderwijs in het gezin. (…)

‘Wij verwachten dat de leden door dit nieuwe schema een grotere, geestelijke
groei zullen doormaken.’ (Church News, 2 februari 1980, p. 3.)

• De sabbat moet een dag van gebed zijn (LV 59:14). Hoe kunnen wij deze dag
meer op God gericht zijn? Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat onze
gebeden zinvoller worden?
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• Met welke moeilijkheden kunnen we te maken krijgen als we van de sabbat
een zinvollere dag willen maken? Wat doet u om die moeilijkheden te
overwinnen? Hoe kunt u door zorgvuldige planning die moeilijkheden uit
de weg ruimen?

5. De Heer zegent de mensen die de sabbat heiligen

• Lees Leer en Verbonden 59:9, 13, 15–17 met de klas. Welke zegeningen
belooft de Heer aan de mensen die de sabbat heiligen? (Zet de antwoorden
op het bord.)

• Hoe kunnen we door het heiligen van de sabbat ‘onbesmet van de wereld’
blijven? (LV 59:9; Geantwoord kan worden dat we ons beter kunnen bekeren,
onze doopverbonden hernieuwen en onze gedachten op God en eeuwige
zaken concentreren, in plaats van op wereldse zaken.)

• Hoe kunnen we door het heiligen van de sabbat een volheid van vreugde
ontvangen, zoals de Heer in LV 59:13 heeft beloofd? Hoe hebt u zich door het
heiligen van de sabbat lichamelijk of geestelijk gesterkt gevoeld? Hoe bent u
daardoor in staat geweest om de andere dagen van de week productiever te
maken?

• De Heer heeft beloofd dat de mensen die de sabbat heiligen ‘de volheid der
aarde’ en ‘het goede [van] de aarde’ zullen ontvangen (LV 59:16–17; zie ook
Jesaja 58:14). In welke opzichten hebt u deze belofte in vervulling zien gaan?

• Hoe is het heiligen van de sabbat u en uw gezin tot zegen geweest?

• De Heer heeft geopenbaard dat de sabbat een dag van ‘verheuging’ moet 
zijn (LV 59:14). Jesaja heeft gezegd dat we de sabbat ‘een verlustiging’ moeten
noemen (Jesaja 58:13). Lijkt de sabbat weleens op een dag van beperkingen in
plaats van een dag van verheuging? Wat kunnen we doen om van de sabbat
een dag van verheuging en verlustiging te maken? (We kunnen ons bijvoor-
beeld concentreren op wat we behoren te doen in plaats van op wat we niet
mogen doen.)

Tot slot Moedig de cursisten aan om vast te stellen hoe ze de sabbat beter kunnen
heiligen. Getuig dat de Heer, als ze de sabbat heiligen, hen met meer geestelijke
kracht en vreugde zal zegenen.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema 

aan te vullen.

1. Ideeën voor mensen die op zondag moeten werken

Leg uit dat de leden van de kerk hun uiterste best moeten doen om werk te
vinden waarbij ze niet op zondag hoeven werken. Er kunnen zich echter
momenten voordoen dat werkgevers werk op zondag vereisen. Vraag of er
cursisten zijn die zich zo’n moment uit hun eigen leven of dat van een familielid
kunnen herinneren. Bespreek hoe we onder dergelijke omstandigheden de geest
van de sabbat toch zoveel mogelijk kunnen behouden. Stel voor dat de cursisten
hun werkgevers op de hoogte stellen van hun verlangen om de sabbat te
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heiligen. (Als u jongeren lesgeeft, zie dan de brochure Voor de kracht van de jeugd,
p. 32–33 [36550 120].)

2. De Heer zegent ons collectief als we de sabbat heiligen

Naast het feit dat Hij ons individueel zegent voor het heiligen van de sabbat,
zegent de Heer ons ook collectief. Hij zegent ons bijvoorbeeld als kerk of als
samenleving. Daarom is het nog belangrijker om gezamenlijk de sabbat te
heiligen.

• Wat kan er gebeuren als we de sabbat niet zorgvuldig heiligen? In welk
opzicht is de gemeenschap waarvan u deel uitmaakt, gezegend of juist niet
gezegend vanwege de manier waarop men de sabbat heiligt?
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17
De wet van tiende 
en de wet van vasten

Doel Ervoor zorgen dat de cursisten het verlangen hebben om een volledige tiende te
betalen en de wet van vasten na te leven.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten met een gebed in uw hart:

a. Leer en Verbonden 59:13–14, 21; 119; 120.

b. Jesaja 58:6–12; Maleachi 3:8–12 of 3 Nephi 24:8–12; Matteüs 6:16–18 
of 3 Nephi 13:16–18 (aanvullende teksten).

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, neemt u een geldstuk mee.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat een geldstuk zien.

• Wat zou dit geld kunnen voorstellen?

Geef de cursisten even de tijd om te antwoorden. Wijs er vervolgens op dat
afhankelijk van de manier waarop geld gebruikt wordt, het veel verschillende
voorwerpen en denkbeelden kan voorstellen. Het kan bijvoorbeeld bezittingen,
macht, begeerte of de eenvoudige levensbehoeften voorstellen.

Om deze bespreking af te sluiten, wijst u er met nadruk op dat geld, als het op
een bepaalde manier wordt gebruikt, ook al is het in kleine hoeveelheden, het
ons verlangen kan voorstellen om het koninkrijk van God op te bouwen. Het
kan onze zorg voor anderen voorstellen. En het kan ons geloof, onze
gehoorzaamheid en onze liefde voor de Heer voorstellen. Leg uit dat er in deze
les wordt behandeld hoe we het koninkrijk kunnen opbouwen en anderen
kunnen dienen door onze tiende en vastengaven te betalen.

Deze les bevat meer materiaal dan in één lesperiode behandeld kan worden. Kies
onder gebed de teksten, vragen en het andere lesmateriaal uit dat het best aan de
behoeften van de cursisten tegemoet komt.

1. De Heer heeft ons geboden om tiende te betalen; Hij heeft grote
zegeningen beloofd aan de mensen die dat gebod gehoorzamen

De definitie die de Heer van tiende heeft gegeven

• De profeet Joseph Smith ontving op 8 juli 1838 in Far West (Missouri) een
openbaring over de wet van tiende. Lees Leer en Verbonden 119:3–5 met de
klas. Wat is de definitie van tiende die de Heer in deze verzen heeft gegeven?

Bespreking en
toepassing



Om ervoor te zorgen dat de cursisten begrijpen wat een volledig tiende is,
leest u de volgende uitspraken voor:

Het Eerste Presidium heeft de volgende definitie van tiende gegeven: ‘De
eenvoudigste uitspraak die we hebben is die van de Heer zelf, namelijk dat de
leden van de kerk ‘jaarlijks één tiende van al hun inkomsten’ moeten betalen.
Niemand heeft het recht om een andere uitspraak te doen.’ (First Presidency
letter, 19 maart 1970.)

President Joseph Fielding Smith van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
uitgelegd: ‘Het is opmerkelijk hoeveel excuses en verschillende interpretaties er
gegeven kunnen worden over wat een tiende is. (…) Er staat echter geschreven
dat wij gemeten zullen worden volgens de maat waarmee wij gemeten hebben.
Als wij gierig ten opzichte van de Heer zijn, kan Hij gierig ten opzichte van ons
zijn, of met andere woorden, ons zijn zegeningen onthouden.’ (Church History
and Modern Revelation, 2 delen [1953], deel 2, p. 92.)

De beloften van de Heer aan de leden die tiende betalen

• Lees Maleachi 3:8–9 of 3 Nephi 24:8–9 met de klas. Hoe kunnen wij ‘God
beroven’ als we geen tiende en andere gaven betalen? (U kunt de cursisten
tijdens het bespreken van deze vraag LV 59:21 en 104:14 laten lezen.)

• Lees Maleachi 3:10–12 of 3 Nephi 24:10–12 met de klas. Wat belooft de Heer
aan de mensen die tiende betalen? (Zet de antwoorden van de cursisten op
het bord.)

Ouderling John A. Widtsoe van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft het
volgende gezegd over de geestelijke zegeningen die uit het betalen van tiende
voortkomen:

‘De tiendebetaler verbindt zich met de Heer. Dat is de gelukkigste beloning.
Zoals met alle wetten, brengt gehoorzaamheid aan de wet van tiende een
diepe, innerlijke vreugde, een bevrediging en een inzicht die op geen enkele
andere manier verkregen kunnen worden. De mens wordt in feite een partner,
een nederige partner, van de Heer in het geweldige, eeuwige plan dat voor het
eeuwig heil van de mens is ontworpen. De beginselen van de waarheid
worden steeds duidelijker; het naleven ervan steeds gemakkelijker. Er is een
nieuwe verbondenheid tussen de mens en zijn Schepper gevestigd. Bidden
wordt makkelijker. Twijfel neemt af; geloof neemt toe; zekerheid en moed
schragen de ziel. De geestelijke zintuigen worden verscherpt; de eeuwige stem
wordt duidelijker gehoord. De mens wordt meer als zijn hemelse Vader.’
(Deseret News, 16 mei 1936, Church Section, p. 5.)

Uit het volgende verhaal van ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der
Twaalf wordt duidelijk dat we materiële zegeningen kunnen ontvangen als we
tiende betalen:

‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest mijn moeder, die weduwe was, haar
drie jonge kinderen onderhouden met het bescheiden inkomen van een
onderwijzeres. Toen ik er mij van bewust werd dat wij ons een aantal
interessante zaken moesten ontzeggen omdat we niet genoeg geld hadden,
vroeg ik mijn moeder waarom zij zoveel van haar inkomen aan tiende
betaalde. Ik heb haar uitleg nooit vergeten: “Dallin, heel wat mensen kunnen
het zich misschien veroorloven om geen tiende te betalen; maar wij kunnen
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dat niet. De Heer heeft het goed geacht om je vader tot Zich te nemen en de
opvoeding van jullie, kinderen, aan mij over te laten. Dat kan ik niet bereiken
zonder de zegeningen van de Heer. En die zegeningen krijg ik door een
eerlijke tiende te betalen. Wanneer ik mijn tiende betaal, heb ik de belofte van
de Heer dat Hij ons zal zegenen, en die zegeningen hebben wij nodig om het
te redden.’ (De Ster, juli 1994, p. 29.)

• In welke opzichten bent u door het betalen van tiende gezegend? (Vraag de
cursisten in welk opzicht zij geestelijk of materieel zijn gezegend.)

Redenen voor het betalen van tiende

Benadruk dat wij tiende betalen omdat we de Heer liefhebben en in Hem
geloven, niet alleen omdat we zegeningen nodig hebben.

• Hoe laten we door het betalen van tiende zien dat we de Heer liefhebben? In
welk opzicht wordt onze relatie tot Hem erdoor beïnvloed?

• Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Het betalen van tiende heeft minder met geld en meer met geloof te
maken.’ (De Ster, juli 1990, p. 29.) Waarom heeft het betalen van tiende meer
met geloof dan met geld te maken?

• Waarom is het soms moeilijk om tiende te betalen? Wat kunnen we doen om
die moeilijkheid te overwinnen? (Vraag de cursisten naar situaties waarin zij
of iemand die ze kennen, moeilijkheden heeft moeten overwinnen om tiende
te kunnen betalen.)

Het gebruik van tiendegeld

• Wie beslist hoe het tiendegeld wordt gebruikt? (Zie LV 120. Merk op dat met
de zinsnede ‘de bisschop en zijn raad’ de Presiderende Bisschap wordt
bedoeld. Met ‘hoge raad’ wordt het Quorum der Twaalf Apostelen bedoeld.
Het Eerste Presidium, het Quorum der Twaalf en de Presiderende Bisschap
vormen de raad van tiendebesteding.)

President Gordon B. Hinckley heeft het volgende gezegd over het diepe respect
dat de raad van tiendebesteding voor het tiendegeld heeft:

‘Op het kastje achter m’n bureau heb ik een penningske van de weduwe dat me
jaren geleden in Jeruzalem is gegeven om me voortdurend te herinneren aan de
heiligheid van het geld waarmee wij werken. Het komt van de weduwe, het is
haar gave net zo goed als de tiende van de rijke, en ze moeten zorgvuldig en op
gepaste wijze voor de doeleinden van de Heer worden gebruikt. We gaan er
voorzichtig mee om en proberen op alle mogelijke manieren erop toe te zien dat
ze volgens de wil van de Heer worden gebruikt voor de opbouw van zijn werk en
het welzijn van de mensen.’ (De Ster, januari 1997, p. 51.)

• Waar wordt het tiendegeld voor gebruikt?

Ouderling Dallin H. Oaks heeft uitgelegd: ‘Het tiendegeld wordt gebruikt om
tempels en kerkgebouwen te bouwen en te onderhouden, leiding te geven aan
ons zendingswerk over de hele wereld, de Schriften te vertalen en uit te geven,
het verlossingswerk van de doden te financieren, evenals ons godsdienston-
derricht en andere kerkelijke doeleinden die de aangewezen dienstknechten
van de Heer hebben vastgelegd.’ (De Ster, juli 1994, p. 31.)
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Laat de cursisten over de uitspraak van ouderling Oaks nadenken en overwegen
hoe zij gezegend zijn door de tempels, de kerkgebouwen, het zendingswerk, de
Schriften, het verlossingswerk voor de doden en het seminarie en instituut. Leg
nadruk op het feit dat de grootste zegeningen die wij kunnen ontvangen
rechtstreeks met de wet van tiende verbonden zijn. Als we over deze zegening
en nadenken, zullen we inzien dat de Heer daadwerkelijk ‘de vensters van de
hemel [opent] en zegen in overvloed over [ons uitgiet]’ (Maleachi 3:10; zie 
ook 3 Nephi 24:10).

2. De Heer heeft ons geboden om te vasten en een royale vastengave 
te betalen

Leg uit dat de wet van vasten nog een wet is die de Heer in de laatste dagen
heeft hersteld. Volgens deze wet vasten we als kerk een keer per maand, meestal
op de eerste zondag van de maand. Vasten betekent dat wij twee opeenvolgende
maaltijden overslaan en ons in die periode onthouden van voedsel en drinken;
ook wonen wij de vasten-en-getuigenisdienst bij. U kunt aangeven dat we naast
het vasten op de eerste zondag van de maand, ook binnen redelijke grenzen
mogen vasten als we daar behoefte aan hebben.

Benadruk dat vasten meer inhoudt dan niet eten en drinken. Vasten kan een
vreugdevolle ervaring zijn als we met een bepaald doel vasten, ons op het vasten
voorbereiden en bidden. Zet Doel, Voorbereiding, Gebed op het bord.

• Waarvoor kunnen wij vasten? (Mogelijke antwoorden: we kunnen vasten om
dichter tot de Heer te komen, leiding te ontvangen, onze geestelijke kracht te
vergroten, nederiger te worden, onze lichamelijke verlangens te beheersen,
verleidingen en zwakheden te overwinnen, ons getuigenis te versterken en de
Heer te vragen anderen te zegenen.) Hoe heeft vasten met een bepaald doel
uw vasten zinvoller gemaakt?

• Wat kunnen we doen om ons op het vasten voor te bereiden? Hoe is ons
vasten zinvoller als we ons erop voorbereiden?

• We moeten aan het begin, tijdens en aan het eind van ons vasten in gebed
gaan. Waarom is het belangrijk om te bidden als we vasten?

• Lees LV 59:13–14 en Matteüs 6:16–18 of 3 Nephi 13:16–18 met de klas. Hoe
moeten we volgens deze teksten handelen als we vasten? Waarom zou vasten
met vreugde en verheuging vergeleken worden? Wat hebt u gedaan om van
uw vasten een vreugdevolle ervaring te maken?

Leg uit dat op een goede manier vasten op vastenzondag inhoudt dat wij een
royale vastengave betalen om voor de behoeftigen te zorgen. De vastengaven
worden allereerst gebruikt om de behoeftigen in onze eigen wijk en ring te
helpen. De bisschop kan dit geld gebruiken om in voedsel, onderdak, kleding
en andere levensbehoeften van de behoeftige leden te voorzien.

• Waarom zijn vastengaven een belangrijk onderdeel van de wet van vasten?
(Geantwoord kan worden dat we door het betalen van vastengaven anderen
dienen en onze liefde voor de behoeftigen tonen.)

• Hoe royaal moeten we zijn als we vastengaven betalen?

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Soms zijn we een beetje gierig
geweest en hebben we uitgerekend dat we één ei tijdens het ontbijt zouden
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hebben gegeten en dat dat ei zoveel cent zou hebben gekost, en dat bedrag
gaven we dan aan de Heer. Ik vind dat we, als we het goed hebben, en velen
van ons hebben het goed, uitermate vrijgevig moeten zijn (…) en in plaats
van het geld van twee maaltijden dat we tijdens het vasten hebben
uitgespaard, veel meer moeten geven — wel tien keer zoveel als we ons dat
kunnen veroorloven.’ (Conference Report, april 1974, p. 184.)

• Wat zijn een aantal van de gevolgen als we een royale vastengave betalen?
(Zie Jesaja 58:6–7 en het volgende citaat.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Stelt u zich eens voor (…) als de
beginselen van de vastendag en de vastengaven overal in de wereld werden
toegepast. De hongerigen zouden gevoed worden, de naakten gekleed en de
daklozen zouden onderdak krijgen. Onze belasting zou omlaag gaan. De gever
zou er niet onder lijden, maar juist gezegend worden door zijn kleine offer. In
het hart van alle mensen zou een nieuw gevoel van bezorgdheid voor anderen
en onzelfzuchtigheid ontstaan.’ (De Ster, juli 1991, p. 55.)

• Lees Jesaja 58:8–12 met de klas. Wat heeft de Heer beloofd aan de mensen die
de wet van vasten gehoorzamen? Hoe is vasten u tot zegen geweest?? Wat
kunnen wij doen om de wet van vasten ijveriger na te leven?

Tot slot Benadruk dat we, als we getrouw tiende betalen, bijdragen aan de opbouw van
Gods koninkrijk. Het betalen van een royale vastengave is een van de manieren
waarop we kunnen laten zien dat we discipelen van de Heer zijn. Hij heeft
gezegd: ‘In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan,
hebt gij het Mij gedaan’ (Matteüs 25:40).

Moedig de cursisten aan om een eerlijke tiende te betalen en de wet van vasten
na te leven. Geef uw getuigenis als de Geest u daartoe aanzet.

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. Besprekingen en presentaties in groepsverband

Deel de klas op in vier groepjes. Laat iedere groep een presentatie voorbereiden
die gebaseerd is op de teksten en vragen in elk onderdeel van de les.

2. Tiende en andere gaven tot onze eerste financiële verplichtingen maken

Lees het volgende advies voor van ouderling Marvin J. Ashton van het Quorum
der Twaalf Apostelen:

‘Succesvol financieel beheer begint in ieder mormoons gezin met het betalen
van een eerlijke tiende. Als onze tiende en andere gaven de eerste verplichtingen
zijn die wij betalen als we ons salaris ontvangen, zal onze toewijding aan dit
belangrijke evangeliebeginsel versterkt worden, en zal de kans op financieel
wanbeleid afnemen. Door het onmiddellijk betalen van tiende aan Hem die niet
iedere maand komt controleren, zullen wij en onze kinderen leren om eerlijker
te zijn ten opzichte van de mensen in onze omgeving.’ (One for the Money: Guide
to Family Finance [brochure, 1992], p. 3.)
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3. Geven in plaats van ontvangen

Geef iedere cursist schrijfgerei. Laat hen opschrijven hoe ze meestal hun geld
uitgeven. Moedig hen aan om de komende maand hun uitgaven bij te houden
en vervolgens te evalueren hoeveel meer zij aan de behoeftigen zouden kunnen
geven.

• Hoe kunnen de jongeren in de kerk helpen bij de zorg voor de armen en
behoeftigen? (Als u jongeren lesgeeft, moedig hen dan aan dienstbetoon te
verrichten en vastengaven te betalen. U kunt er ook op wijzen dat Aäronisch-
priesterschapsdragers de bisschop vaak bij aardse zaken, zoals het ophalen van
vastengaven, kunnen helpen.) Wat kunnen ouders doen om hun kinderen
aan te moedigen voor de armen en behoeftigen te zorgen?

4. ‘God heeft de blijmoedige gever lief’ (2 Korintiërs 9:7)

• Lees 2 Korintiërs 9:6–8 met de klas. Hoe kunnen wij door het betalen van
tiende en andere gaven deze raad opvolgen? Waarom is onze houding en
motivatie belangrijk als we tiende en andere gaven betalen?

5. Tijdens het vasten het voorbeeld van de Heiland volgen

Leg uit dat we veel kunnen leren van het voorbeeld van de Heiland toen Hij in
de woestijn vastte.

a. Toen Jezus vastte, communiceerde Hij met God (zie BJS, Matteüs 4:2). Ook wij
moeten met God communiceren als we vasten.

b. Na zijn vasten weerstond de Heiland de verleidingen van Satan en ‘keerde in
de kracht des Geestes terug naar Galilea’ (Lucas 4:2–14; zie ook Matteüs
4:3–11). Door te vasten kunnen we geestelijke kracht ontvangen.

6. Vasten als uiting van dankbaarheid

Tijdens een algemene conferentie heeft president Gordon B. Hinckley een brief
voorgelezen van een vrouw die haar dankbaarheid voor de Heer kenbaar maakte.
De schrijfster van de brief zei: ‘Meestal vast ik om te danken.’ (De Ster, januari
1995, p. 53.) Vertel de volgende voorbeelden van vasten om te danken:

Op 26 december 1842 werd de profeet Joseph Smith in Nauvoo (Illinois) ten
onrechte gearresteerd en naar Springfield (Illinois) gebracht. De aanklacht werd
op 6 januari 1843 niet ontvankelijk verklaard, en hij mocht naar Nauvoo
terugkeren. Om zijn terugkeer te vieren werd er door het Quorum der Twaalf
‘een dag van nederigheid, vasten, loftuiting, gebed en dankzegging
georganiseerd.’ (History of the Church, deel 5, p. 209, 244, 248.)

Een moeder maakte zich zorgen dat het getuigenis van haar zoon die op zending
was, niet sterk genoeg zou zijn om hem door moeilijke tijden heen te helpen.
Daarna kreeg ze bericht van zijn succes in het zendingsveld. Met oprechte
dankbaarheid ging ze vasten om de Heer te bedanken dat haar zoon een
voorbeeldige zendeling wilde zijn. Toen de zoon hoorde dat zijn moeder uit
dankbaarheid had gevast, nam hij zich voor om nog harder te werken en de
zendeling te worden die zijn moeder voor ogen had.
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Vraag de cursisten wat hun gevoelens zouden kunnen zijn als zij uit pure
dankbaarheid voor de Heer zouden vasten. Moedig hen aan om binnenkort uit
dankbaarheid ten opzichte van de Heer te vasten. Laat hen hun ervaringen in
hun dagboek opschrijven.

7. Videopresentaties

Als de videoband Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — videopresentaties
(56912 120) beschikbaar is, kunt u tijdens de bespreking van de wet van tiende
‘De vensters van de hemel’ laten zien, een korte film van 11 minuten.

Als Gezinsavond: videosupplement (56736 120) beschikbaar is, kunt u overwegen
‘De wet van de vasten’ te laten zien, een korte film van ongeveer 4 minuten.
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18
‘Vestigt (…) een huis van God’

Doel De cursisten gaan inzien hoe belangrijk tempels zijn en verlangen de zegeningen
van de tempel in hun leven.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 95; 109; 110.

b. Ons erfgoed, p. 33–36.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
Platen van de Kirtlandtempel (62431; Evangelieplaten 500) en van een andere
tempel.

4. Bereid u voor om als klas ‘Gods Geest brandt in ’t harte’ (lofzang 2) te zingen.
Of laat een cursist of een groep cursisten deze lofzang zingen.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zet de volgende vragen op het bord zodat de cursisten ze kunnen zien als ze het
lokaal binnenkomen:

Hoeveel tempels zijn er vóór deze bedeling door het verbondsvolk van God gebouwd?

Hoeveel tempels zijn er in de tijd van Joseph Smith gebouwd of gepland?

Zonder deze vragen te bespreken, legt u uit dat we slechts vier tempels kennen
die vóór deze bedeling door het verbondsvolk van de Heer werden gebouwd. De
eerste tempel was die in de tijd van Salomo, die twee keer herbouwd werd en op
verschillende tijden bekend stond als de tempel van Zerubbabel en de tempel
van Herodes. De andere drie tempels worden in het Boek van Mormon
genoemd: de tempel die door Nephi werd gebouwd (2 Nephi 5:16), de tempel in
het land Zarahemla van waaruit koning Benjamin zijn laatste woorden sprak
(Mosiah 1:10; 2:1), en de tempel in het land Overvloed waar de mensen vóór de
verschijning van de herrezen Heiland bijeenkwamen (3 Nephi 11:1).

Leg uit dat er tijdens het leven van de profeet Joseph Smith vijf tempels werden
gebouwd of gepland: in Kirtland, Independence, Far West, Adam-ondi-Ahman,
en Nauvoo.

• Hoeveel tempels zijn er momenteel in gebruik of in aanbouw?



Benadruk dat de profeet Joseph Smith een tempelbouwer was. Door middel van
hem ging de profetie van Maleachi over de terugkeer van Elia in vervulling
(Maleachi 4:5–6; LV 110:13–16). De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen blijft een kerk die tempels bouwt.

In deze les wordt de Kirtlandtempel behandeld, de eerste tempel in deze bedeling.

Deze les bevat meer materiaal dan in één lesperiode behandeld kan worden. Kies
onder gebed het lesmateriaal uit dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt.

1. De Heer gebood de heiligen om de Kirtlandtempel te bouwen

Behandel LV 95. Leg uit dat tempels een essentieel onderdeel van het evangelie van
Jezus Christus uitmaken. In december 1832 gebood de Heer de heiligen om een
tempel in Kirtland (Ohio) te bouwen (LV 88:119; 109:2; laat de plaat van de
Kirtland tempel zien). Vijf maanden later hadden de heiligen nog maar weinig
gedaan om dit gebod te gehoorzamen. Daarom riep de Heer hen op om zich te
bekeren en aan het werk te gaan (LV 95).Vier dagen later begonnen mannen stenen
te vervoeren en geulen te graven als voorbereiding op de bouw van de tempel.

• Lees LV 95:3–4, 8–9, 16–17; 109:5, 8 met de klas. Wat staat er in die teksten over
de doeleinden van de bouw van de Kirtlandtempel? (Vat de antwoorden van de
cursisten samen op het bord. Leg uit dat de Kirtlandtempel niet hetzelfde was
als de hedendaagse tempels, waar verlossende verordeningen voor de levenden
en de doden worden verricht. De Heer herstelde de tempelverordeningen een
aantal jaren later, toen de heiligen in Nauvoo verbleven.)

• Wat openbaarde de Heer aan Joseph Smith over de bouwwijze van de
Kirtlandtempel? (Zie LV 95:13–17 en de volgende citaten.)

Sommige werklieden stelden voor om de tempel van hout te vervaardigen.
Maar Joseph Smith antwoordde: ‘Gaan we (…) een huis voor God van hout
bouwen? Nee, (…) ik heb een bouwplan voor het huis des Heren, dat Hij mij
zelf heeft gegeven; en daaraan zult u snel het verschil kunnen zien tussen
onze berekeningen en zijn ideeën.’ (Geciteerd uit Lucy Mack Smith, History of
Joseph Smith, bezorgd door Preston Nibley [1958], p. 230.)

De Heer openbaarde zijn plannen voor de Kirtlandtempel in een visioen aan het
Eerste Presidium (Joseph Smith, Sidney Rigdon, and Frederick G. Williams).
President Frederick G. Williams heeft gezegd dat ze in gebed neerknielden, en
dat er een schaalmodel van het gebouw ‘in hun gezichtsveld verscheen. (…)
Nadat we de buitenkant goed hadden bekeken, leek het wel of het gebouw over
ons heen kwam.’ Toen de tempel klaar was, zei Frederick G. Williams dat het
gebouw er precies zo uitzag als in het visioen. (The Revelations of the Prophet
Joseph Smith, verzameld door Lyndon W. Cook [1981], p. 198.)

U kunt erop wijzen dat het Eerste Presidium ook tegenwoordig door middel van
openbaring bepaalt wanneer en waar bepaalde tempels moeten worden gebouwd.

2. De heiligen werden gezegend voor de grote offers die zij voor de bouw van
de tempel brachten

• Leg uit dat de Kirtlandtempel de eerste tempel was die in deze bedeling werd
gebouwd. Welke moeilijkheden en offers gingen met de bouw van de tempel
gepaard? (Zie LV 109:5 en Ons erfgoed, p. 33–34.)

Bespreking en
toepassing
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• Hoe werden de heiligen gezegend voor de offers die zij tijdens de bouw van de
Kirtlandtempel brachten. (Zie Ons erfgoed, p. 34–35.)

• Welke offers hebt u leden van de kerk zien brengen om de tempelzegeningen
te ontvangen of om aan het tempelwerk deel te nemen? Welke offers kunnen
wij brengen om aan het tempelwerk deel te nemen?

Kirtlandtempel. Dit was de eerste tempel die in deze bedeling is gebouwd. In 1836 is hij ingewijd.

3. Joseph Smith wijdde de Kirtlandtempel in

Op 27 maart 1836 wijdde de profeet Joseph Smith de Kirtlandtempel in. Het
inwijdingsgebed dat de Heer had geopenbaard, staat in LV 109. De inwijdingsdienst
duurde zeven uur en ging gepaard met een enorme uitstorting van de Geest.
Er werd een inwijdingsgebed uitgesproken, er werden lofzangen gezongen,
getuigenissen gegeven, het avondmaal werd rondgediend en er werd een plechtige
bijeenkomst gehouden waarin de leden aan Joseph Smith en andere kerkleiders
steun verleenden. De dienst werd afgesloten met de hosannakreet — zij staken hun
handen boven hun hoofd en riepen drie keer ‘Hosanna, hosanna, hosanna voor
God en het Lam, amen, amen, en amen.’ (History of the Church, deel 2, p. 427–428.)

U kunt met de klas ‘Gods Geest brandt in ’t harte’ (lofzang 2) zingen. Deze
lofzang werd ook tijdens de inwijding van de Kirtlandtempel gezongen. Of laat
de aangewezen cursist of de groep cursisten deze lofzang zingen.

• Waarom wijden we tempels in? In welk opzicht zijn tempels anders nadat ze
zijn ingewijd? Als er cursisten zijn die wel eens een inwijding van een tempel
hebben meegemaakt, laat hen dan iets over hun gedachten en indrukken
vertellen.

• Welke geestelijke manifestaties vonden er tijdens de inwijding van de
Kirtlandtempel plaats? (Zie Ons erfgoed, p. 34–35.)
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• Leg uit dat de profeet tijdens het inwijdingsgebed nadruk legde op een aantal
taken van de leden met betrekking tot tempels. Op welke taken legde hij
nadruk? (Een aantal van deze taken staat in de volgende teksten. Kies voor de
cursisten een aantal van die verzen uit om te lezen en te bespreken. Vat de
antwoorden samen op het bord.)

a. LV 109:7, 14. (Wij moeten ijverig leren, door studie en door geloof.)
Waarom is dit een belangrijke taak met betrekking tot tempels?

b. LV 109:9, 17–19. (Ons ingaan, uitgaan en onze begroetingen moeten in de
naam van de Heer geschieden.) Hoe kunnen we deze taak vervullen?

c. LV 109:20–21. (We moeten rein zijn om de tempel binnen te gaan.)
Waarom is het belangrijk dat wij aan de vereisten voldoen om de tempel
binnen te gaan? (Zie LV 97:15–17.) Hoe kunnen we erachter komen of we
aan de vereisten voldoen? (Door middel van een
tempelaanbevelingsgesprek.)

d. LV 109:23. (We behoren uit de tempel te komen met de blijde boodschap
van het evangelie en die over de hele wereld te verspreiden.) Hoe kunnen
we door tempelbezoek daartoe geïnspireerd worden?

• Leg uit dat de profeet tijdens het inwijdingsgebed om veel grote zegeningen
bad. Om welke zegeningen bad hij? (Een aantal van deze zegeningen staat in
de volgende teksten. Kies voor de cursisten een aantal van die verzen uit om
te lezen en te bespreken. Vat de antwoorden samen op het bord.)

a. LV 109:15. (Het volk van de Heer zou een volheid van de Heilige Geest
ontvangen.) Vraag de cursisten hoe de invloed van de Geest in hun leven
door tempelbezoek is toegenomen.

b. LV 109:22. (Het volk van de Heer zou, gewapend met macht en beschermd
door engelen, van de tempel uitgaan.) Vraag de cursisten of zij na een
bezoek aan de tempel wel eens gevoeld hebben dat ze met macht gewapend
waren.

c. LV 109:25–26. (Geen wapen of goddeloosheid zou over het volk van de
Heer zegevieren.) Hoe worden we door tempelbezoek tegen kwaad
beschermd?

d. LV 109:32–33. (De Heer zou het juk van beproeving van zijn volk
wegnemen.) Hoe bent u door tempelbezoek in staat geweest om
beproevingen te doorstaan?

e. LV 109:36–37. (Er zou een uitstorting van de Geest plaatsvinden, net als
tijdens het pinksterfeest; zie Handelingen 2:1–4.) Een deel van de
vervulling van dit gebed vond plaats tijdens een priesterschapsbijeenkomst
op de avond van de inwijding. De tempel was gevuld met het geluid van
een hevige wind, en veel broeders spraken in tongen, profeteerden en
zagen visioenen. (History of the Church, deel 2, p. 428.)

f. LV 109:54–58. (De Heer zou erbarmen met de landen op aarde hebben en
het hart van de mensen verzachten om hen op de boodschap van het
evangelie voor te bereiden.)

g. LV 109:61–64, 67. (Het verstrooide Israël zal worden vergaderd en verlost.)
Hoe wordt dit mede door tempelwerk tot stand gebracht?
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h. LV 109:72–74. (De kerk van de Heer zou de hele aarde vervullen.) Hoe
wordt dit mede door tempelwerk tot stand gebracht?

President Howard W. Hunter, de veertiende president van de kerk, heeft deze
beloften in het inwijdingsgebed van de Kirtlandtempel ‘inspirerend en heerlijk’
genoemd. (‘Het grote symbool van ons lidmaatschap’, De Ster, november 1994,
p. 5.) Hij zei: ‘Het is een gebed dat ons individueel, als gezin en als volk tot
zegen blijft, vanwege de priesterschapsmacht die de Heer ons heeft gegeven om
in zijn heilige tempels te gebruiken.’ (De Ster, november 1994, p. 5.)

4. De Heer accepteerde de Kirtlandtempel, en profeten vanouds herstelden de
sleutels van het priesterschap

Behandel LV 110. Leg uit dat de Heer zijn belofte vervulde om zijn
dienstknechten met macht van omhoog te begiftigen, zodra de Kirtlandtempel
voltooid was (LV 95:8). Deze begiftiging van macht ging gepaard met een
verschijning van de Heiland in de tempel, een uitstorting van de Geest, vele
openbaringen, en de herstelling van de sleutels van het priesterschap door
Mozes, Elias en Elia. Met deze heilige gebeurtenissen en sleutels waren de
dienstknechten van de Heer in staat om zijn werk met meer macht en gezag
voorwaarts te stuwen.

• Hoe beschreef de profeet Joseph Smith de verschijning van de Heiland in
de Kirtlandtempel? (Zie LV 110:1–3.) Wat zei de Heiland over Zichzelf? (Zie
LV 110:4.) Wat zei Hij tegen Joseph Smith en Oliver Cowdery over de tempel?
(Zie LV 110:6–10.)

• Welke priesterschapssleutels werden door Mozes, Elias en Elia hersteld? (Zie
LV 110:11–16.) Welke zegeningen en taken hebben wij tegenwoordig omdat
Mozes de sleutels van de vergadering van Israël heeft hersteld? Omdat Elias de
sleutels van de bediening van het evangelie uit Abrahams tijd heeft hersteld?
Omdat Elias de sleutels van de verzegelbevoegdheid heeft hersteld? (U kunt
dit bespreken aan de hand van het volgende schema. U kunt de informatie op
het bord samenvatten.)

Persoon Herstelde sleutel Hedendaagse zegeningen en taken

Mozes Vergadering van Israël De bevoegdheid om het evangelie te
prediken zodat Israël kan worden
vergaderd (zendingswerk).

Elias De bedeling van De zegeningen van het verbond van
Abraham het evangelie van Abraham en
de taken die bij dat verbond horen (zie
Abraham 2:9–11 voor een overzicht van
deze zegeningen en taken).

Elia Verzegelbevoegdheid De macht waardoor de verordeningen
van het priesterschap in de hemel geldig
zijn. Door de verzegelbevoegdheid
worden het tempelhuwelijk, verzegelin-
gen aan kinderen en voorouders, eeuwige
gezinnen en tempelverordeningen voor
de doden mogelijk gemaakt.
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5. De bouw van tempels en het tempelwerk nemen in onze tijd toe

• Laat een plaat van een tempel zien. Hoe is de bouw van tempels in onze tijd
toegenomen? (De kerk had 19 tempels in 1980 en 51 aan het eind van 1997.
Tijdens de oktoberconferentie van 1997 heeft president Gordon B. Hinckley de
bouw van kleine tempels aangekondigd. Tijdens de aprilconferentie van 1998
heeft hij aangekondigd dat er aan het eind van het jaar 2000 honderd tempels
zouden zijn. Dat betekende dat er in drie jaar tijd net zoveel tempels gebouwd
moesten worden als in de eerste 167 jaar na de organisatie van de kerk.)

• Naast de enorm toegenomen tempelbouw, hebben de kerkleiders opnieuw 
de nadruk gelegd op het belang van tempelwerk. Lees Leer en Verbonden
138:68–69 met de klas. Leg uit dat goede leden van de kerk zich bevinden
onder de ‘uitverkoren geesten die waren aangewezen om voort te komen in 
de volheid der tijden en mede de grondslag te leggen voor (…) het bouwen
van tempels en het daarna verrichten van verordeningen.’ Hoe kunnen wij
aan de groei van het tempelwerk bijdragen?

President Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘Laten we de tempel bezoeken en
liefhebben. Laten we zo vaak naar de tempel gaan als onze tijd, middelen en
persoonlijke omstandigheden dat toelaten. Laten we niet alleen voor onze
voorouders gaan, maar ook voor ons eigen bestwil, voor heiligheid en
veiligheid binnen die geheiligde en gewijde muren. De tempel is een plek van
schoonheid, van openbaring en van vrede. Het is het huis van de Heer. De
tempel is heilig voor de Heer Ook voor ons moet hij heilig zijn.’ (De Ster,
november 1994, p. 6.)

Tot slot Moedig de cursisten aan om hun leven met een gebed in uw hart onder de loep
te nemen en vast te stellen hoe zij aan het tempelwerk kunnen deelnemen.
Wijs erop dat wij, net als de heiligen offers brachten om de Kirtlandtempel te
bouwen, offers moeten brengen om tempelwerk te verrichten. Moedig de
cursisten aan om naar de tempel te gaan. Getuig dat de Heer ons zal zegenen
als wij aan dat grote werk deelnemen.

Aanvullend 
lesidee U kunt het volgende idee gebruiken om het aanbevolen lesschema aan te vullen.

Platen van tempels

Stel voor dat de cursisten thuis platen van tempels ophangen. President Howard
W. Hunter heeft gezegd: ‘Hang thuis een plaat van een tempel op, zodat uw
kinderen die kunnen zien. Leg hun uit wat het doel van het huis des Heren is.
Werk eraan mee dat ze zich van jongs af aan zullen voornemen om naar de tempel
te gaan en dat ze die zegen waardig zullen blijven.’ (De Ster, januari 1995, p. 7.)
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19
Het heilsplan

Doel De cursisten inzicht geven in het grote doel van het heilsplan, en hen aanmoedigen
om in overeenstemming met hun kennis van het plan door het leven te gaan.

Voorbereiding 1. Bestudeer de teksten in deze les met een gebed in uw hart.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, neem dan een foto uit een tijdschrift
mee. Knip een paar stukjes van de foto af. Zorg ervoor dat de cursisten niet uit
de stukjes kunnen afleiden wat er op de foto staat.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat de stukjes van de foto zien die u hebt meegenomen, maar laat de foto zelf
niet zien (zie ‘Voorbereiding’, punt 3). Zeg tegen de cursisten dat deze stukjes
een onderdeel van een grotere foto zijn. Laat hen raden wat er op de foto staat.
Laat vervolgens de foto zien en leg de afgeknipte stukjes op hun plaats.

Wijs erop dat de stukjes wel belangrijk zijn, maar dat ze weinig voorstellen als ze
geen onderdeel van de grote foto uitmaken. Leg uit dat onze ervaringen, de
beslissingen die we nemen en de waarheden die we leren, lijken op de stukjes
van een grotere foto. Ze zijn niet zo belangrijk als ze geen onderdeel van het
geheel uitmaken: het heilsplan. Door de kennis van het heilsplan kunnen we
rechtschapen beslissingen nemen, vreugde in dit leven vinden en ons op het
eeuwig leven voorbereiden. In deze les wordt het heilsplan behandeld.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Het heilsplan is ‘een van de grootste gaven die de mens uit de hemel heeft
ontvangen’

Zet op het bord: Het plan van onze hemelse Vader.

Laat de cursisten de zin afmaken. Moedig hen aan om zoveel mogelijk antwoorden
uit de Schriften te bedenken. Zet hun antwoorden op het bord. Na een minuut of
twee kunt u de volgende antwoorden geven, als die nog niet genoemd zijn:

Heil (Alma 24:14; 42:5; Mozes 6:62) Herstelling (Alma 41:2)

Gelukzaligheid (Alma 42:8, 16) Barmhartigheid (Alma 42:15, 31)

Verlossing (Jakob 6:8; Alma 12:25–33)
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• Wat zeggen ons deze woorden over het plan van onze hemelse Vader?

• De profeet Alma noemde het plan van onze hemelse Vader ‘het grote plan
van gelukzaligheid’ (Alma 42:8). Hoe kan het heilsplan ons geluk brengen?

• De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Het grote heilsplan is een onderwerp
dat onze volledige aandacht verdient, en dat beschouwd moet worden als een
van de grootste gaven die de mens uit de hemel heeft ontvangen.’ (Teachings
of the Prophet Joseph Smith [1976], p. 68.) Wat kunnen we doen om het
heilsplan onze ‘volledige aandacht’ te geven?

Leg uit dat deze les een overzicht van het heilsplan is. Er staat in aangegeven
hoe de beginselen van het evangelie als onderdeel van één groot plan met elkaar
in verband staan.

2. Voorsterfelijk leven

Leg uit dat het heilsplan in drie gedeelten kan worden onderverdeeld: het
voorsterfelijk leven, het aardse leven, en het leven na de dood.

Schrijf Voorsterfelijk leven op het bord. Wijs erop dat een van de belangrijke
zegeningen van de herstelling onze toegenomen kennis van het voorsterfelijk
leven is. Door die kennis kunnen we het doel van het leven en ons aandeel in
Gods heilsplan beter begrijpen. Laat de cursisten de volgende vragen bespreken
en vervolgens de aanbevolen teksten lezen.

• Wij zijn zoons en dochters van God en in het voorsterfelijk bestaan leefden
we als zijn geestkinderen (LV 76:24; 93:29). Welke invloed heeft de kennis dat
u een kind van God bent op u?

• Voordat de aarde werd geschapen, riep onze hemelse Vader een raadsvergadering
in de hemel bijeen om zijn heilsplan aan al zijn geestkinderen voor te leggen.
Wat waren enkele elementen van het plan dat onze hemelse Vader in de
voorsterfelijke wereld presenteerde? (Zie 2 Nephi 2:24–26; Alma 34:8–9; Abraham
3:24–25. Mogelijke antwoorden: de verzoening van Jezus Christus; de schepping
van de aarde; de val; het leven op aarde met een sterfelijk lichaam en beproe-
vingen; keuzevrijheid, ofwel de macht om tussen goed en kwaad te kiezen.)

• Hoe reageerde Jehova, de eerstgeborene van de Vader op het heilsplan? (Zie
Mozes 4:2. Om duidelijk te maken hoe de Heiland de wil van zijn Vader
gehoorzaamde, kunt u LV 19:16–19 en 76:40–42 lezen. Benadruk dat het
heilsplan door de verzoening van Jezus Christus mogelijk wordt gemaakt.
De Heiland staat centraal in Gods heilsplan.)

• Lucifer rebelleerde tegen het heilsplan. Hij wilde onze keuzevrijheid afnemen
en de macht van onze hemelse Vader verkrijgen (Mozes 4:1, 3; LV 29:36). Hij
werd Satan, en hij en zijn volgelingen werden uit de tegenwoordigheid van
de Vader geworpen en hun werd de sterfelijkheid ontzegd (LV 29:36–38;
76:25–27; Mozes 4:4; Abraham 3:26). Waarom is het belangrijk dat wij van het
bestaan van Satan en zijn volgelingen afweten?

• Hoe reageerden wij op het heilsplan? (Zie Job 38:4–7. Leg uit dat mormoonse
profeten hebben gezegd dat vers 7 slaat op de vreugde die wij allen in het
voorsterfelijk bestaan voelden toen we het heilsplan accepteerden.)

Leg uit dat onze hemelse Vader in de voorsterfelijke wereld edele geesten koos
en ordende om zijn werk op aarde voort te zetten (LV 138:55–56; Abraham
3:22–23; zie ook Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 365).
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• Hoe kan onze kennis van het voorsterfelijk bestaan onze dagelijkse
beslissingen beïnvloeden? In hoeverre hebben we iets aan onze kennis van
het voorsterfelijk leven als we met beproevingen te maken krijgen?

3. Het sterfelijk leven

Wijs erop dat wij, toen we in het voorsterfelijk leven het plan van onze hemelse
Vader accepteerden, onze ‘eerste staat’ behielden. Door onze getrouwheid
werden we in de gelegenheid gesteld om op aarde te komen, onze ‘tweede staat’
(Abraham 3:26).

Schrijf Sterfelijk leven op het bord. Leg uit dat wij door de val van Adam en Eva
op aarde allemaal in een gevallen staat verkeren (LV 29:40). We zijn onderhevig
aan de lichamelijke dood en de geestelijke dood, ofwel de verwijdering uit de
tegenwoordigheid van God (LV 29:41–42; Alma 42:9, 14; de lichamelijke en de
geestelijke dood zullen later in de les behandeld worden). Uit hedendaagse
openbaring wordt ons duidelijk dat de val een noodzakelijk onderdeel van onze
eeuwige vooruitgang is. Eva heeft het volgende over de zegeningen van de val
gezegd: ‘Ware het niet, dat wij overtreden hadden, dan zouden wij nimmer
zaad hebben gehad, en nimmer het goed en het kwaad, en de vreugde onzer
verlossing hebben gekend, noch het eeuwige leven, dat God allen gehoorzamen
geeft’ (Mozes 5:11).

Laat de cursisten de volgende vragen bespreken en vervolgens de aanbevolen
teksten lezen.

• Wat zijn een aantal doelen van het sterfelijk leven? (Zet de antwoorden van
de cursisten op het bord. Mogelijke antwoorden volgen hieronder.)

a. Om een lichaam te ontvangen. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘We
zijn naar deze aarde gekomen om een lichaam te ontvangen, dat wij aan
God in het celestiale koninkrijk in zuivere staat moeten presenteren.’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 181.)

b. Om onze getrouwheid te bewijzen door gehoorzaamheid aan de geboden
van God (Abraham 3:25–26). Dat betekent ook dat we ons van onze zonden
moeten bekeren en alle verlossende verordeningen moeten ontvangen
(Alma 12:24; LV 29:42–43; Geloofsartikelen 1:3).

c. Om in gezinsverband te leven en kinderen aan hun ouders te verzegelen
door middel van de tempelverordeningen (Mozes 2:28; LV 93:40; 131:1–4;
138:48).

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben verklaard
dat ‘het huwelijk tussen man en vrouw van Godswege is geboden en dat
het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige
bestemming van zijn kinderen. (…) Het goddelijk plan van gelukzaligheid
maakt het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan.
Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn,
maken het mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van God terugkeert
en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt.’ (‘Het gezin — een proclamatie
aan de wereld’, De Ster, januari 1996, p. 93.)

• Hoe is uw inzicht in de doelstellingen van de sterfelijkheid van invloed op
uw leven? Hoe is uw inzicht in deze doelstellingen van invloed op uw
beslissingen?
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• Als onderdeel van ons sterfelijk leven krijgt Satan de kans om ons te verleiden
(LV 29:39). Waarom niet? (Zie LV 29:39; zie ook 2 Nephi 2:11–13.) Waarom is
keuzevrijheid een belangrijk onderdeel van het heilsplan? (Zie LV 58:27–28;
101:78; 2 Nephi 2:25–27.)

4. Het leven na de dood

Maak duidelijk dat ons leven na de lichamelijke dood niet is afgelopen. Schrijf
Het leven na de dood op het bord. Laat de cursisten de volgende vragen bespreken
en vervolgens de aanbevolen teksten lezen.

• Als we overlijden, gaat onze geest naar de geestenwereld. (Zie Teachings of the
Prophet Joseph Smith, p. 309–310.) Hoe zijn onze werken in de sterfelijkheid
van invloed op ons leven hierna in de geestenwereld? (Zie Alma 34:34;
40:11–14.)

• Mensen die het evangelie niet op aarde ontvangen, zullen die mogelijkheid in
de geestenwereld krijgen (LV 137:7–9; 138:30–34). Wat kunnen wij doen om
ervoor te zorgen dat zij alle zegeningen van het heilsplan kunnen ontvangen?
(Zie LV 128:6–8, 15. Geantwoord kan worden dat we familiehistorisch werk
en verordeningen in de tempel voor hen kunnen verrichten.)

• Herinner de cursisten eraan dat door de val de lichamelijke en de geestelijke
dood in de wereld kwamen. Hoe zullen wij van de lichamelijke dood worden
verlost? (Zie Alma 11:42; LV 88:14–16; 93:33. Door de verzoening van Jezus
Christus zullen alle mensen opstaan, of ‘uit deze tijdelijke dood (…) worden
opgewekt.’ Onze geest zal met ons lichaam herenigd worden en we zullen een
‘volheid van vreugde’ ontvangen.) Hoe kunnen wij van de geestelijke dood
worden verlost? (Zie Alma 42:11–13, 15; Geloofsartikelen 1:3.)

Leg uit dat we na onze opstanding in de tegenwoordigheid van God zullen
terugkeren om volgens onze werken te worden geoordeeld (Alma 11:43–45;
LV 76:111). We zullen een plaats in het celestiale koninkrijk, het terrestriale
koninkrijk of het telestiale koninkrijk krijgen, afhankelijk van de manier waarop
we ‘het getuigenis van Jezus’ hebben ontvangen (LV 76:51; zie ook de verzen 50,
79–82). In de volgende les worden deze drie koninkrijken van heerlijkheid
besproken.

• Welke invloed heeft de kennis van het leven na de dood op ons aardse leven?

Tot slot Laat een cursist de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer van het
Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Het plan bestaat uit drie onderdelen. Jullie bevinden je in het tweede, ofwel het
middelste, gedeelte, waarin je door verleidingen beproefd zult worden,
misschien zelfs door tragiek. (…)

‘En vergeet niet! De zin “En zij leefden nog lang en gelukkig” staat nooit in de
tweede akte [van een toneelstuk]. Dat gezegde hoort in het derde bedrijf thuis,
als de raadsels zijn opgelost en alles in orde is. (…)

‘Totdat u een breed perspectief van de eeuwige aard van [het plan] hebt, zult u
niet veel van de onrechtvaardigheden in het leven begrijpen. Sommige mensen
worden met zo weinig geboren en anderen met zoveel. Sommige mensen worden
in armoede, met handicaps of met pijn geboren. Sommige mensen overlijden
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vroegtijdig, zelfs onschuldige kinderen. Er zijn de meedogenloze natuurkrachten
en de meedogenloze mens. Daar hebben we onlangs veel van gezien.

‘Veronderstel niet dat God opzettelijk veroorzaakt wat Hij voor zijn eigen
doeleinden toestaat. Als u het plan en het doel van dat alles begrijpt, zullen zelfs
dergelijke gebeurtenissen het bewijs zijn van een liefdevolle Vader in de hemel
zijn.’ (The Play and the Plan [satellietuitzending, 7 mei 1995], p. 1–2.)

Benadruk dat we door de kennis van het heilsplan rechtschapen beslissingen
kunnen nemen, vreugde in dit leven kunnen vinden en ons op het eeuwig leven
kunnen voorbereiden. Geef uiting aan uw gevoelens ten opzichte van de rol van
Jezus Christus in het heilsplan. Getuig van de waarheden in deze les als de Geest
u daartoe aanzet.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema 

aan te vullen.

1. Videopresentatie ‘Het heilsplan’

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis
(56933 120) beschikbaar is, kunt u overwegen ‘Het heilsplan’ (4:24) te laten zien.
Overweeg sommige of alle onderstaande vragen na de video te gebruiken:

• Hoe is ons leven te vergelijken met de ervaring van de jongeman die in het
tweede bedrijf opeens op het toneel stond?

• Hoe komt de geopenbaarde kennis van het eerste bedrijf (voorsterfelijk leven)
ons van pas in het tweede bedrijf (sterfelijk leven)? Hoe komt de kennis van
het derde bedrijf (leven na de dood) ons van pas in het tweede bedrijf?

• Toen de jongeman op het toneel stond, wist hij niet wie de slechterik of de
held was. Welke problemen kunnen er ontstaan als we niet weten wie de
slechteriken en de helden zijn?

• Wat deed de jongeman om meer te weten te komen over het toneelstuk?
Wat dient er als het ‘script’ in ons leven?

2. Raad voor ouders

Lees Alma 12:32 met de klas. Leg vóór het lezen van deze tekst uit dat met hun
in dit vers Adam en Eva bedoeld worden.

Leg nadruk op het feit dat Adam en Eva al kennis van het plan van verlossing
hadden toen zij geboden ontvingen. Stel dan de volgende vragen:

• Waarom is het nuttig om kennis van het plan van verlossing te hebben als we
geboden ontvangen? Hoe kunnen ouders deze vorm van onderwijs voor hun
eigen kinderen volgen?
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De koninkrijken van 
heerlijkheid

Doel De cursisten laten nadenken over het eeuwig erfgoed in de drie koninkrijken
van heerlijkheid en hen aanmoedigen om zodanig te leven dat ze de celestiale
heerlijkheid kunnen verwerven en met hun gezin in de tegenwoordigheid van
onze hemelse Vader kunnen verblijven.

Voorbereiding 1. Bestudeer Leer en Verbonden 76; 131; 132:19–24; 137 met een gebed in uw hart.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Herinner de cursisten in het kort aan de les van vorige week. Ga na of de
cursisten zich de drie onderdelen van ons eeuwige bestaan nog herinneren: het
voorsterfelijk leven, het aardse leven, en het leven na de dood.

Leg na deze korte herhaling uit dat we, als we de openbaringen in LV 76, 131 en
137 niet zouden hebben, weinig over onze staat na de opstanding zouden
weten. Lees dan het volgende citaat voor van President Wilford Woodruff, de
vierde president van de kerk, over het visioen in LV 76:

‘Ik zal uitsluitend naar het ‘visioen’ verwijzen als een openbaring waarin meer
licht, waarheid en beginselen worden gegeven dan in enige andere openbaring
in wat voor boek dan ook. Er wordt duidelijk in uitgelegd wat onze huidige staat
is, waar we vandaan komen, waarom we hier zijn en waar we heen zullen gaan.
Ieder mens kan aan de hand van die openbaring te weten komen wat zijn deel
en positie zal zijn.’ (The Discourses of Wilford Woodruff, verzameld door G. Homer
Durham [1946], p. 47–48.)

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Zorg ervoor dat u voldoende tijd overhoudt om tegen het einde
van de les een zinvolle bespreking over het celestiale koninkrijk te houden.

1. De koninkrijken van heerlijkheid en ‘het getuigenis van Jezus’

Behandel LV 76:11–24, 40–43, 119.

• Welke omstandigheden hebben tot het visioen in LV 76 geleid? (Zie LV 76:11–19;
zie ook de inleiding tot LV 76. Vertel dat er op p. 114 een plaat staat van de
kamer waarin de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon dit visioen ontvingen.)

Leg nadruk op het feit dat dit gehele visioen een getuigenis van Jezus Christus en
zijn verzoening is. De beschrijving die Joseph Smith van het visioen geeft, begint
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en eindigt met een getuigenis van de Heiland. Laat een cursist LV 76:20–24
voorlezen en een andere cursist LV 76:119. U kunt de cursisten ook LV 76:40–43
laten lezen.

In Leer en Verbonden 76 staat dat onze hemelse Vader in drie koninkrijken van
heerlijkheid heeft voorzien waarin de meeste mensen na de opstanding zullen
leven: het telestiale koninkrijk, het terrestriale koninkrijk en het celestiale
koninkrijk. Eenieder van ons zal een koninkrijk van heerlijkheid verwerven,
naarmate wij ‘het getuigenis van Jezus’ hebben ontvangen (LV 76:51). Spoor
de cursisten aan om dit tijdens de bespreking van deze openbaring in gedachten
te houden.

2. Verderf

Behandel LV 76:25–39, 44–49. Zet eerst Verderf op het bord. Leg uit dat het
woord verderf een toestand van verlies en verwoesting betekent, in tegenstelling
tot een koninkrijk van heerlijkheid. De mensen die dit ervaren, worden ‘zonen
des verderfs’ genoemd, omdat zij Satan volgen, die Verderf wordt genoemd
(LV 76:25–26, 31–32). Houd deze bespreking kort en vermijd gissingen. Laat
voldoende tijd over om later in de les het celestiale koninkrijk te behandelen.
Net als met andere onderwerpen, concentreert u zich op wat er in de Schriften
staat en wat er door hedendaagse profeten is gezegd.

• Toen Lucifer in de raadsvergadering in de hemel in opstand kwam, werd hij op
de aarde geworpen (Openbaring 12:7–9; LV 29:36–37; 76:25–28; Mozes 4:1–3).
Wat deed hij toen hij werd uitgeworpen? (Zie LV 76:29; Mozes 4:4.) Wat
kunnen wij doen om de oorlog met Satan in ons leven te winnen? (Enkele
antwoorden op deze vraag vindt u in 1 Nephi 14:14; LV 10:5; 27:15–18.)

• Wat heeft de Heer geopenbaard over het lijden van de zonen des verderfs?
(Zie LV 76:32–34, 36–38, 44–49.) Waarom moeten de zonen des verderfs
zoveel lijden ondergaan? (Zie LV 76:30–31, 35. Zie het volgende citaat voor
een uitleg over wat het betekent om de Heilige Geest te verloochenen.)

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Wat moet een mens doen om de
onvergeeflijke zonde te begaan? Hij moet de Heilige Geest ontvangen, de
hemelen moeten zich voor hem openen, hij moet God kennen, en dan tegen
Hem zondigen. Als een man tegen de Heilige Geest heeft gezondigd, is er geen
bekering mogelijk. Hij moet zeggen dat de zon niet schijnt, terwijl hij de zon
ziet; hij moet Jezus Christus ontkennen terwijl de hemelen voor hem zijn
geopend, en het heilsplan ontkennen terwijl zijn ogen de waarheid ervan
aanschouwen; vanaf die tijd wordt hij een vijand.’ (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, p. 358.)

3. Het telestiale koninkrijk

Behandel LV 76:81–90, 98–106, 109–112. Zet eerst Telestiale koninkrijk op het
bord en teken er een ster naast. Leg uit dat het telestiale koninkrijk het laagste
koninkrijk van heerlijkheid is. De Heer vergeleek de heerlijkheid ervan met de
heerlijkheid van de sterren (LV 76:81, 98; zie ook 1 Korintiërs 15:40–41.)

• Wie zullen het telestiale koninkrijk beërven? (Zie LV 76:81–83, 98–101, 103.)

• Welke voorwaarden of beperkingen zullen worden opgelegd aan wie in het
telestiale koninkrijk komen? (Zie LV 76:84–86, 102, 104–106, 112.)
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U moet misschien uitleggen dat de ‘hel’ in de verzen 84 en 106 de gevangenis in
de geestenwereld is, een tijdelijke staat tussen de dood en de opstanding. De
mensen in de gevangenis in de geestenwereld die het evangelie niet aanvaarden,
zullen uiteindelijk opstaan en het telestiale koninkrijk beërven. Laat de cursisten
de verzen 85 en 106 lezen.

4. Het terrestriale koninkrijk

Behandel LV 76:71–80, 91, 97. Zet eerst Terrestriale koninkrijk op het bord en
teken er een maan naast. Leg uit dat de Heer de heerlijkheid van het terrestriale
koninkrijk met de heerlijkheid van de maan vergeleek (LV 76:78, 97; zie ook
1 Korintiërs 15:40–41).

• Wie zullen het terrestriale koninkrijk beërven? (Zie LV 76:71–75, 79. Lees het
volgende citaat om ervoor te zorgen dat de cursisten deze verzen begrijpen.)

Ouderling Bruce R. McConkie van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
uitgelegd: ‘Zij die het terrestriale koninkrijk zullen beërven zijn: (1) zij die
‘zonder wet’ zijn gestorven — heidense en ongelovige mensen die het
evangelie in hun leven niet hebben gehoord, en die het niet met geheel hun
hart zouden hebben aanvaard; (2) zij die het evangelie in dit leven aanhoren
en verwerpen, en het vervolgens in de geestenwereld aanvaarden; (3) zij die
‘eerzame mensen op aarde waren, die door de geslepenheid der mensen
werden verblind’; en (4) zij die lauwe leden van de kerk zijn, een getuigenis
hebben, maar niet volledig getrouw zijn.’ (A New Witness for the Articles of
Faith [1985], p. 146.)

• Welke voorwaarden of beperkingen zullen worden opgelegd aan wie in het
terrestriale koninkrijk komen? (Zie LV 76:76–78.)

• Wat kunnen we doen om niet door ‘de geslepenheid der mensen’ verblind te
worden? (Enkele antwoorden op deze vraag vindt u in Efeziërs 4:11–15;
1 Nephi 15:24; Helaman 5:12; LV 3:78; 21:4–6; 52:14–20.)

5. Het celestiale koninkrijk

Behandel LV 76:50–70, 92–96; 131:1–4; 132:19–24; 137. Zet eerst Celestiale
koninkrijk op het bord en teken er een zon naast. Leg uit dat het celestiale
koninkrijk het hoogste koninkrijk van heerlijkheid is. De Heer vergeleek de
heerlijkheid ervan met de heerlijkheid van de zon (LV 76:70, 78, 96; zie ook
1 Korintiërs 15:40–41.)

• Wie zullen het celestiale koninkrijk beërven? (Zie LV 76:50–53, 68–69. Om
ervoor te zorgen dat de cursisten vers 53 begrijpen, kunt u uitleggen dat de
Heilige Geest der belofte de Heilige Geest is, die bevestigt dat de ontvangen
priesterschapsverordeningen en de gesloten verbonden aanvaardbaar in de
ogen van God zijn. Deze aanvaarding is afhankelijk van onze getrouwheid.)

• Ongeveer vier jaar na het visioen in LV 76, ontving Joseph Smith een visioen
waarin hij zijn oudere broer Alvin in het celestiale koninkrijk zag
(LV 137:1–5). Alvin was in 1823 gestorven, voordat de kerk was hersteld.
Wat werd Joseph duidelijk toen hij Alvin in het celestiale koninkrijk zag?
(Zie LV 137:7–9.) Wat kwam de profeet nog meer te weten over de mensen
die de celestiale heerlijkheid beërven? (Zie LV 137:10.) Hoe kunnen deze
waarheden ons troost bieden?
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• Welke zegeningen zullen we ontvangen als we het celestiale koninkrijk
beërven? (Zie LV 76:54–67, 94–95.)

• Hoe bepaalt ons getuigenis van Jezus welk koninkrijk we na de dood zullen
beërven? (Zie LV 76:31, 35 [verderf]; LV 76:82, 101 [telestiaal]; LV 76:79
[terrestriaal]; LV 76:51–53, 69; 121:29 [celestiaal].) Wat betekent het om
‘kloekmoedig’ in ‘het getuigenis van Jezus’ te zijn? (LV 76:79.)

Ter aanvulling op de antwoorden van de cursisten, kunt u ook de volgende
uitspraak van ouderling Bruce R. McConkie behandelen:

‘Wat betekent het om kloekmoedig in het getuigenis van Jezus te zijn?

‘Het betekent moedig en krachtig zijn; al onze kracht, energie en
vaardigheden inzetten in de strijd met de wereld; de goede strijd van het
geloof strijden. (…) De geweldige hoeksteen van moed in de rechtschapen
zaak is gehoorzaamheid aan de volledige wet van het volledige evangelie.

‘Als we kloekmoedig in het getuigenis van Jezus willen zijn, moeten we “tot
Christus” komen en “in Hem vervolmaakt” worden; dan moeten we ons “van
alle goddeloosheid” onthouden, en “God liefhebben” met al onze “macht,
verstand en sterkte”. (Moroni 10:32.)

‘Om kloekmoedig in het getuigenis van Jezus te zijn, moeten we met een
onwrikbare overtuiging in Christus en zijn evangelie geloven. Dan moeten we
de waarheid en goddelijkheid van het werk van de Heer op aarde kennen.

‘Maar dat is niet alles. Het is meer dan geloven en weten. We moeten daders
van het woord zijn, en niet alleen hoorders. Het is meer dan lippendienst; het
is niet eenvoudigweg met de mond belijden dat de Heiland de Zoon van God
is. Het is gehoorzaamheid, naleving en persoonlijke rechtschapenheid. (…)

‘Als we kloekmoedig in het getuigenis van Jezus willen zijn, moeten we
“standvastig in Christus voorwaarts streven, met onverzwakte hoop, en met
liefde voor God en alle mensen.” Dan moeten we “tot het einde toe”
volharden. (2 Nephi 31:20.) Het is volgens onze godsdienst leven, doen wat we
prediken en de geboden onderhouden. Het is de manifestatie van “zuivere”
godsdienst in het leven van de mens; het is “omzien naar wezen en weduwen
in hun druk” en onszelf “onbesmet van de wereld bewaren”. (Jakobus 1:27.)

‘Om kloekmoedig in het getuigenis van Jezus te zijn, moeten we onze
hartstochten in bedwang houden, onze lusten beheersen en boven wereldse
en goddeloze zaken uitstijgen. Dan moeten we de wereld overwinnen, zoals
Hij als kloekmoedigste Zoon van al Gods kinderen deed. We moeten zedelijk
rein zijn, tiende en andere gaven betalen, de sabbat heiligen, vanuit ons hart
bidden en alles wat er van ons gevraagd wordt op het altaar leggen.

‘Om heldhaftig in het getuigenis van Jezus te zijn, moeten we altijd aan de
kant van de Heer staan. Dan moeten we stemmen zoals Hij zou stemmen.
Dan moeten we denken wat Hij denkt, geloven wat Hij gelooft, zeggen wat
Hij zou zeggen en doen wat Hij zou doen. Dan moeten we de denkwijze van
Christus hebben en één met Hem zijn zoals Hij één met de Vader is.’
(Conference Report, oktober 1974, p. 45–46; of Ensign, november 1974, p. 35.)

• Elf jaar na het visioen in LV 76, verkondigde de profeet Joseph dat er drie
graden in het celestiale koninkrijk zijn (LV 131:1). Wie zal tot de hoogste graad
van het celestiale koninkrijk worden verhoogd? (Zie LV 131:1–3; 132:19.)
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• Welke zegen is uitsluitend beschikbaar voor de mensen die tot de hoogste
graad van het celestiale koninkrijk worden verhoogd? (Zie LV 131:4;
132:19–20. Misschien moet u uitleggen dat ‘nakomelingen’ en ‘een
voortzetting van de nakomelingschap’ betekent dat zij die getrouw in het
verbond zijn en tot de hoogste graad in het celestiale koninkrijk worden
verhoogd, voor eeuwig geestkinderen zullen krijgen.)

• President Joseph Fielding Smith van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Afdeling 76 van de Leer en Verbonden (…) moet door alle leden van
de kerk als een kostbaar erfgoed worden gekoesterd. Hun geloof moet erdoor
versterkt worden en het moet hen stimuleren om te streven naar de verhoging
die beloofd wordt aan eenieder die rechtschapen en getrouw is.’ (Church
History and Modern Revelation, 2 delen [1953], deel 2, p. 279.) Hoe kan deze
openbaring ons geloof versterken en ons inspireren om naar de verhoging te
streven? Hoe kunnen we ontmoediging overwinnen terwijl we naar de
celestiale heerlijkheid streven?

Tot slot Benadruk dat de geweldige zegeningen van de verhoging in het celestiale
koninkrijk voor iedereen beschikbaar zijn. Eenieder van ons kan door middel
van Jezus Christus vervolmaakt worden en met ons gezin in de hoogste graad
van het celestiale koninkrijk verhoogd worden. De openbaring in Leer en
Verbonden 76 moet een aanmoediging zijn om de geboden te onderhouden en
de noodzakelijke verordeningen te ontvangen zodat we deze grote zegeningen
in ontvangst kunnen nemen.

Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet.

Aanvullend lesidee Deel de klas op in vier groepen. Geef iedere groep een van de volgende
tekstverwijzingen. Geef de groepen de tijd om de verwijzingen te lezen en te
bespreken. Laat de groepen op passende momenten in de les vertellen wat ze
van hun verwijzingen hebben opgestoken.

LV 76:25–49 LV 76:81–86, 88–90, 98–112 
(verderf) (telestiale heerlijkheid)

LV 76:71–80, 87, 91, 97 LV 76:50–70, 92–96 
(terrestriale heerlijkheid) (celestiale heerlijkheid)

Het huis van John Johnson. Terwijl de profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon 
in dit huis aan de vertaling van de Bijbel werkten, ontvingen zij de openbaring die 
nu in LV 76 staat opgetekend, en andere openbaringen.

Les 20
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Les

21
‘Uitzien naar de komst van de

grote dag des Heren’

Doel De cursisten gaan de tekens van de wederkomst begrijpen en herkennen, en zich
voorbereiden op ‘de komst van de grote dag des Heren’ (LV 45:39).

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed Leer en Verbonden 29:9–29; 34:5–12; 45:16–75;
88:86–99; 101:22–34; 133 en de andere teksten in deze les.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als de plaat De wederkomst beschikbaar is, bereid u dan voor om die tijdens
de les te gebruiken (62562; Evangelieplaten 238).

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, bereid u dan als volgt voor:

a. Zorg naast de bovengenoemde plaat voor de volgende platen: De geboorte
van Jezus (62116; Evangelieplaten 200), Jezus bidt in Getsemane (62175;
Evangelieplaten 227), en De kruisiging (62505; Evangelieplaten 230).

b. Bereid u voor om als klas ‘Jezus werd eertijds veracht’ (lofzang 132) te
zingen. Of laat een cursist of een groep cursisten deze lofzang zingen.

Tip voor de leerkracht: Concentreer u tijdens de les op de geopenbaarde woorden
van de Heer in de Leer en Verbonden. Waag u niet aan gissingen, zoals het
tijdstip van de wederkomst.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat de platen van de geboorte van Jezus, de kruisiging en de wederkomst zien
(zie ‘Voorbereiding’, punt 3 en 4a).

Laat de klas ‘Jezus werd eertijds veracht’ zingen, of laat de van tevoren gevraagde
cursist of cursisten deze lofzang zingen. Laat de klas letten op de relatie tussen
de woorden van de lofzang en de platen die u hebt laten zien.

Leg na het zingen van de lofzang uit dat de geboorte van Jezus Christus en zijn
wederkomst twee van de glorierijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de
wereld zijn. Toen de Heiland de eerste keer op aarde kwam, kwam Hij onder
nederige omstandigheden en werd Hij niet als de Messias herkend. Als Hij
wederkomt, zal Hij echter in macht en grote heerlijkheid komen. Deze les gaat
over de wederkomst van de Heiland en zijn duizendjarige regering op aarde.

Deze les bevat meer materiaal dan in één lesperiode behandeld kan worden. Kies
onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt.

Bespreking en
toepassing



1. De Heiland zal in macht en grote heerlijkheid op aarde terugkeren

Leg uit dat het een voorrecht is om in de bedeling van de volheid der tijden te
leven, nu we uit hedendaagse openbaringen veel te weten zijn gekomen over de
wederkomst, de gebeurtenissen die daaraan voorafgaan en de duizend jaar van
vrede die tijdens de wederkomst van de Heiland zullen beginnen. In de Leer en
Verbonden staat een schat aan informatie over deze belangrijke onderwerpen.

Net zoals iedere profetie over de geboorte van de Heiland in vervulling ging,
zullen ook alle profetieën over zijn wederkomst in vervulling gaan. Kies een
aantal van de volgende profetieën om met de klas te lezen. Bespreek wat die
teksten ons zeggen over de wederkomst van de Heiland. Vat de informatie op
het bord samen. U kunt de klas in groepjes opdelen, iedere groep een aantal
teksten laten bestuderen en daar verslag over laten uitbrengen. Ook kunt u
cursisten vragen om bepaalde teksten te bestuderen en daar verslag over uit te
brengen.

a. LV 29:9–11; 45:44. (Christus zal in macht en heerlijkheid op aarde komen.
De hoogmoedigen en de goddelozen zullen verbrand worden, en er zal geen
goddeloosheid op aarde zijn.)

b. LV 34:7, 12; 43:17; 110:16. (De wederkomst is nabij.)

c. LV 34:8, 11; 63:34. (Alle volken zullen beven als de Heiland terugkeert. Als wij
getrouw zijn, zal zijn macht en invloed bij ons zijn totdat Hij terugkomt.)

d. LV 45:45–54; 88:96–99. (De heiligen die zijn gestorven, zullen worden
opgewekt en voortkomen om de Heiland te ontmoeten. De heiligen die op
aarde leven, zullen worden opgenomen om Hem te ontmoeten. Hij zal naar
de Olijfberg komen en deze zal in tweeën splijten. De Joden zullen hun
Heiland herkennen en huilen omdat ze Hem vervolgd hebben. Vervolgens
zullen de mensen worden opgewekt die in de gevangenis in de geestenwereld
het evangelie hebben ontvangen.)

e. LV 49:6. (De Heiland zal alle vijanden onder zijn voeten leggen.)

f. LV 49:7. (Niemand weet het uur en de dag dat de Heiland zal terugkeren, zelfs
de engelen niet.)

g. LV 133:46–53. (De Heiland zal in een rood gewaad verschijnen. Zijn komst
zal een tijd zijn van wraak voor de goddelozen en verlossing voor de
rechtschapenen.)

2. Het millennium zal een tijd van vreugde en vrede zijn

De wederkomst van de Heiland zal het begin zijn van de duizendjarige periode
die het millennium wordt genoemd. In het tiende geloofsartikel staat dat in deze
tijd ‘Christus in eigen persoon op aarde zal regeren’, en ‘de aarde zal worden
vernieuwd en haar paradijsheerlijkheid ontvangen’. In Leer en Verbonden 101
staat een beschrijving van de schoonheid en de vreugde waar we tijdens het
millennium naar kunnen uitkijken.

• Hoe zal het leven op aarde er tijdens het millennium uitzien?

Om deze vraag te beantwoorden, kunt u een aantal van de volgende teksten
uitkiezen om met de klas te lezen. Bespreek wat we uit iedere tekst over het
millennium te weten komen. Vat de informatie op het bord samen. U kunt 
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de klas in groepjes opdelen, iedere groep een aantal teksten laten bestuderen
en daar verslag over laten uitbrengen. Ook kunt u cursisten vragen om
bepaalde teksten te bestuderen en daar verslag over uit te brengen.

a. LV 101:23. (Iedereen zal de Heiland kunnen zien.)

b. LV 101:24. (Alle goddelozen zullen worden verteerd.)

c. LV 101:25. (De aarde zal worden vernieuwd.)

d. LV 101:26. (Mensen en dieren zullen in vrede leven.)

e. LV 101:27. (De mensen zullen ontvangen wat ze oprecht verlangen.)

f. LV 101:28; zie ook LV 45:55; 88:110. (Satan zal worden gebonden en zal
geen macht hebben om de mens te verleiden.)

g. LV 101:29. (Er zal geen smart of dood zijn.)

h. LV 101:30–31. (De mens zal oud worden, en vervolgens in een oogwenk
van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid overgaan.)

i. LV 101:32–34. (De Heer zal alles over de hemel en de aarde openbaren, 
ook hoe de aarde werd geschapen en wat ermee zal gebeuren.)

j. LV 45:58. (Kinderen zullen zonder zonde opgroeien.)

k. LV 45:59; 133:25. (De Heer zal de koning en de wetgever van de hele 
aarde zijn.)

• Hoe kan deze kennis over het millennium een zegen voor ons zijn? Wat hebt
u aan de kennis dat de rechtschapenen uiteindelijk over de goddelozen zullen
zegevieren?

3. We moeten ons op de wederkomst voorbereiden

De Heer heeft herhaaldelijk gezegd dat we ons op zijn wederkomst moeten
voorbereiden (LV 133:4, 10–11). Sommige mensen hebben misschien het gevoel
dat ze nooit genoeg kunnen doen of goed genoeg zullen zijn om zich afdoende
voor te bereiden. Ze raken misschien ontmoedigd en krijgen het gevoel dat het
onmogelijk is om zich voor te bereiden. De Heer heeft echter in de Leer en
Verbonden gezegd dat we ons als onderdeel van ons dagelijks leven op deze
belangrijke gebeurtenis kunnen voorbereiden.

• Wat kunnen we nu doen om ons op de wederkomst voor te bereiden?
(Gebruik de volgende informatie om de antwoorden van de cursisten te
bespreken of daaraan toe te voegen.

Let op de tekens die aan de wederkomst van de Heiland voorafgaan.

Leg uit dat de Heer in de Leer en Verbonden veel tekens openbaart die aan zijn
wederkomst vooraf zullen gaan. Ook moedigt Hij ons aan om ‘waakzaam’ te zijn
(LV 61:38).

• Waarom is het belangrijk dat wij de tekens kennen die aan de wederkomst
van de Heiland vooraf zullen gaan? Lees Leer en Verbonden 45:34–39 met de
klas. Welke reden wordt er in deze gelijkenis gegeven voor deze tekens?

• Wat zijn de tekens die volgens openbaring aan de wederkomst van de Heiland
vooraf zullen gaan?
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Om deze vraag te beantwoorden, kunt u een aantal van de volgende teksten
uitkiezen om met de klas te lezen. Stel vast welke tekens er in de teksten
genoemd worden. Vat ze samen op het bord onder de kopjes Positieve tekens
en Negatieve tekens. U kunt de klas in groepjes opdelen, iedere groep een
aantal teksten laten bestuderen en daar verslag over laten uitbrengen. Ook
kunt u cursisten vragen om bepaalde teksten te bestuderen en daar verslag
over uit te brengen.

Positieve tekens

a. LV 45:9; 133:57–58. (De volheid van het evangelie zal worden hersteld.)

b. LV 45:66–71. (Het nieuwe Jeruzalem zal worden gebouwd. Het zal een plaats
van vrede en veiligheid zijn voor de rechtschapenen in de laatste dagen.)

c. LV 65:2–6. (Gods koninkrijk zal op aarde worden gevestigd.)

d. LV 110:11–16. (De sleutels van het priesterschap zullen worden hersteld.)

e. LV 133:8–9, 36–39. (Het evangelie zal over de hele wereld worden verkondigd.)

Negatieve tekens

a. LV 29:15; 88:91. (Er zal geween, wanhoop en angst zijn. Het hart van de
mens zal bezwijken.)

b. LV 29:16; 45:31; 112:24. (Er zullen hongersnoden, plagen, ziekten en
verwoestingen zijn.)

c. LV 34:9; 45:40–42; 88:87. (Er zullen zich tekens en wonderen in de hemel
en op aarde voordoen.)

d. LV 45:26; 63:33. (Er zullen oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, en de
hele aarde zal in beroering zijn.)

e. LV 45:27. (De liefde van de mens zal verkoelen, en er zal veel
ongerechtigheid zijn.)

f. LV 45:33; 88:89–90. (Er zullen aardbevingen, stormen en grote vloedgolven
zijn. De mensen zullen hun hart ten opzichte van God verharden en met
elkaar strijden.)

Wijs erop dat een aantal van deze profetieën reeds in vervulling is gegaan, een
aantal op dit moment in vervulling gaat en dat een aantal nog in vervulling
zal gaan.

• De Heer heeft ons geadviseerd: ‘Weest niet bedroefd’ tijdens de beroering in
de laatste dagen (LV 45:35). Hoe kunnen we hoopvol blijven en bedroefde
gevoelens vermijden als we in de laatste dagen door goddeloosheid en
beroering omringd worden? (Zie LV 38:30.)

In heilige plaatsen staan

Naast de raad om op de tekens van de wederkomst te letten, heeft de Heer ons
ook de raad gegeven om ons door middel van rechtschapenheid voor te
bereiden. Kies een aantal van de volgende teksten om met de klas te lezen.
Bespreek wat die teksten ons zeggen over de voorbereiding op de wederkomst
van de Heiland? Vat de informatie op het bord samen.

a. LV 27:15; 33:17. (Wees standvastig in rechtschapenheid.)

Les 21
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b. LV 34:6; 39:19–20; 43:20–23. (Roep bekering en bekeer u.) Waarom is bekering
belangrijk bij onze voorbereiding op de wederkomst?

c. LV 45:32; 87:8; 101:22–23. (In heilige plaatsen staan.) Wat betekent het om ‘in
heilige plaatsen’ te staan? Wat zijn die heilige plaatsen? (Dat kunnen onze
tempels, kerkgebouwen, ringen van Zion en ons huis zijn.) Wat kunnen we
doen om in een wereldse omgeving goede en heilige leden te blijven?

d. LV 45:56–57. (De Heilige Geest als gids.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Hoe bereidt u zich voor op de
wederkomst? Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. U leeft gewoon zo
alsof de wederkomst morgen kan plaatsvinden. Niemand weet wanneer het zal
gebeuren. (…) Het is onze taak om ons voor te bereiden, waardig te zijn om de
Geest van de Heer bij ons te hebben, en ons zo te gedragen dat we ons niet
zouden schamen als Hij zou komen. Dat is in deze tijd onze taak.’ (Church News,
2 januari 1999, p. 2.)

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ons de
volgende raad gegeven:

‘Soms denken tieners ook wel eens: “Wat heeft het voor nut? De wereld wordt
binnenkort toch opgeblazen en vergaat dan.” Die gedachte komt uit angst voort,
niet uit geloof. Niemand weet het uur of de dag (zie LV 49:7), maar het einde
kan niet komen voordat de doeleinden van de Heer bereikt zijn. Alles wat ik uit
de openbaringen en het leven geleerd heb, overtuigt mij ervan dat je de tijd hebt
om je zorgvuldig voor te bereiden op een lang leven.

‘Eens zul je met je eigen tienerkinderen te maken krijgen. Dat zal je leren! Later
zul je je kleinkinderen verwennen en zij verwennen op hun beurt weer hun
kleinkinderen. Als één van hen eerder aan zijn einde komt, is dat reden te meer
om het goede te doen.’ (De Ster, juli 1989, p. 52.)

Tot slot Wijs erop dat de Heer meer informatie over de wederkomst en het millennium
aan ons heeft geopenbaard dan aan welke andere groep in de geschiedenis van
de wereld ook. Met deze informatie kunnen we voorbereid en standvastig in
rechtschapenheid zijn terwijl zijn profetieën om ons heen in vervulling gaan.
We moeten vreugdevol uitkijken naar de tijd dat de Heiland zal terugkeren en
zijn duizendjarige regeringsperiode van vrede en rechtschapenheid zal inluiden.

Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet.

Aanvullend 
lesidee Het volgende materiaal is een aanvulling op het aanbevolen lesschema. U kunt

de volgende ideeën als onderdeel van de les gebruiken.

1. De gelijkenis van de tarwe en het onkruid

In Leer en Verbonden 86 staan meer inzichten met betrekking tot de
wederkomst. In deze afdeling staat een openbaring die Joseph Smith ontving ter
verduidelijking van de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. De Heiland heeft
die gelijkenis tijdens zijn aardse bediening gegeven (Matteüs 13:24–30).

• Behandel de gelijkenis in LV 86 met de klas. Wat stellen de elementen in deze
gelijkenis voor?
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De dienstknechten van de Heer zijn de zaaiers van het goede zaad, en Satan
en zijn volgelingen zijn de zaaiers van het onkruid. Het goede zaad stelt de
volgelingen van Jezus voor, en het onkruid de mensen die zwichten voor het
kwaad. De tarwe en het onkruid mogen tot aan het eind van de wereld samen
opgroeien. Dan zullen de rechtschapenen worden afgezonderd, en de
goddelozen zullen worden verbrand.

• Wat kunnen we uit deze gelijkenis te weten komen over de gebeurtenissen die
met de wederkomst te maken hebben?

2. Videopresentaties

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis (56933 120)
beschikbaar is, kunt u overwegen de volgende films (of een ervan) te laten zien:

‘Wees niet verontrust’ (5:13). Deze korte film maakt de klas duidelijk dat ze niet
bang hoeven te zijn voor de rampen die in de laatste dagen zullen plaatsvinden.
Als u besluit ze te laten zien, doe dit dan in het derde lesdeel.

‘Zij die verstandig zijn’ (5:54). Deze korte film gaat over de gelijkenis van de tien
maagden (Matteüs 25:1–13; zie ook LV 45:56–59). Als u het laat zien, doe dat
dan in het derde lesdeel.

Leg uit dat de gelijkenis van de tien maagden op oude Joodse gebruiken is
gebaseerd. In de tijd van Jezus ging de bruidegom met zijn vrienden samen met
de bruid van haar huis naar het huis van de bruidegom. Onderweg sloten de
vriendinnen van de bruid zich bij hen aan. Als zij bij het huis van de bruidegom
aankwamen, ging iedereen naar binnen voor de bruiloft. Deze trouwerijen
vonden meestal in de avonduren plaats, daarom hadden zij die op de bruid
wachtten kleine lampen met olie bij zich. In de gelijkenis stelt de bruidegom de
Heiland voor. De maagden stellen de leden van de kerk voor. De bruiloft stelt de
wederkomst van de Heiland voor. De olie in de lampen stelt de voorbereiding op
de wederkomst voor.

Laat de cursisten LV 45:56–59 lezen. Stel dan de volgende vraag:

• Wat staat er in die teksten over de voorbereiding op de wederkomst van 
de Heiland?

U kunt de volgende woorden van president Spencer W. Kimball voorlezen:

‘In de gelijkenis kan de olie op de markt gekocht worden. In ons leven wordt de
olie van voorbereiding door een rechtschapen leven druppel voor druppel
verzameld. Het bijwonen van de avondmaalsdienst vult onze lamp door de jaren
heen druppel voor druppel met olie. Vasten, gezinsgebed, huisonderwijs, het
beheersen van onze lichamelijke begeerten, het evangelie verkondigen, de
Schriften bestuderen — iedere handeling van toewijding en gehoorzaamheid is
een druppel voor onze lamp. Vriendelijke daden, het betalen van tiende en
andere gaven, reine gedachten en daden, het eeuwig huwelijk — ook dit zijn
druppels olie waarmee we onze lamp ’s nachts kunnen vullen.’ (Faith Precedes the
Miracle [1972], p. 256.)

Les 21
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Les

22
Het woord van wijsheid: 

‘een beginsel met een belofte’

Doel De cursisten aanmoedigen om het woord van wijsheid na te leven, evenals de
andere raad van de Heer met betrekking tot onze lichamelijke gezondheid.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 89 (het woord van wijsheid).

b. Leer en Verbonden 49:19–21; 59:15–21; 88:124 (aanvullende teksten).

c. Ons erfgoed, p. 25–26.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag van tevoren een cursist om een samenvatting te geven van de
historische achtergrond van het woord van wijsheid (Ons erfgoed, p. 25–26).

4. U kunt plaatjes van gezond voedsel meenemen om tijdens het derde deel 
van de les te gebruiken.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Vertel het volgende verhaal dat president Gordon B. Hinckley heeft verteld:

‘Ik weet nog hoe een bisschop mij vertelde over een vrouw die een
tempelaanbeveling bij hem aanvroeg. Toen hij haar vroeg of ze het woord van
wijsheid onderhield, zei ze dat ze af en toe een kopje koffie dronk. Ze zei:
“Bisschop, u gaat me toch niet vertellen dat ik daardoor niet naar de tempel
kan?” Waarop hij antwoordde: “Zuster, u zult toch niet toestaan dat een kopje
koffie tussen u en het huis des Heren blijft staan?”’ (De Ster, juli 1990, p. 45.)

Leg uit dat het woord van wijsheid een eenvoudige, duidelijke wet is. Veel
mensen kennen de lichamelijke gevaren van ongehoorzaamheid aan deze wet.
Het is belangrijk om aan deze gevolgen te denken, maar het is ook belangrijk om
te denken aan de lichamelijke en geestelijke zegeningen die we zullen ontvangen
als we het woord van wijsheid naleven. In deze les worden die grote beloften
behandeld.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

Bespreking en
toepassing



1. Waarom werd het woord van wijsheid geopenbaard?

Leg uit dat onze hemelse Vader ons lichaam met een goddelijk doel heeft
geschapen. Het is een belangrijk onderdeel van zijn plan voor onze eeuwige
vooruitgang. Omdat het lichaam zo belangrijk is, heeft onze hemelse Vader
ons de opdracht gegeven er goed voor te zorgen. Net als vroeger heeft Hij
gezondheidsbeginselen geopenbaard om ons lichaam rein en zuiver te houden.
Onze gehoorzaamheid aan deze beginselen is een indicatie van onze liefde voor
Hem en een uitdrukking van onze dankbaarheid.

Laat de aangewezen cursist de historische achtergrond van het woord van
wijsheid uit Ons erfgoed (p. 25–26) samenvatten. U kunt de plaat van de winkel
van Newel K. Whitney op p. 128 van dit lesboek laten zien. De profeet Joseph
Smith heeft het woord van wijsheid in deze winkel ontvangen.

• Lees 1 Korintiërs 3:16–17 en 6:19–20 met de klas. Waarom is het volgens deze
verzen belangrijk dat we goed voor ons lichaam zorgen? (Leg uit dat ons
lichaam een tempel is en in de ogen van de Heer heilig. We moeten het rein
houden omdat onze geest erin woont, die van God afkomstig is. Door ons
lichaam te respecteren als tempel van God geven wij blijk van ons getuigenis
dat wij kinderen van God zijn. Ons lichaam wordt er zuiver door gehouden,
zodat de Heilige Geest erin kan vertoeven. Benadruk dat de zorg voor ons
lichaam ons ook geestelijk beïnvloedt.)

• Lees LV 89:4 met de klas. Welke redenen heeft de Heer blijkens dit vers voor
het woord van wijsheid gegeven? Noem voorbeelden van ‘listen en lagen (…)
in het hart van samenspannende mensen’ met betrekking tot de schadelijke
stoffen die in het woord van wijsheid genoemd worden. (Mogelijk voorbeeld:
misleidende reclame dat die stoffen tot geluk en succes leiden.)

• Waarom is het woord van wijsheid een blijk van Gods liefde voor ons?
Waarom is het een blijk van de roeping van Joseph Smith als profeet en
ziener? (Leg uit dat de Heer het woord van wijsheid aan de profeet Joseph
Smith heeft geopenbaard voordat de juistheid van de beginselen door de
wetenschap werden bewezen. Deze openbaring liep vooruit op het huidige
misbruik van verslavende middelen. Het was een waarschuwing om ons tegen
de problemen van deze tijd te beschermen.)

2. De raad van de Heer met betrekking tot wat niet goed voor ons lichaam is

Tip voor de leerkracht: Als u het tweede en derde deel van deze les behandelt,
concentreer u dan op de basisbeginselen die de Heer heeft geopenbaard. Vermijd
discussies over gezondheidsrages, bijzondere diëten en andere soorten voedsel
en drinken. Maak duidelijk dat de Heer niet alles heeft gespecificeerd wat we wel
en niet mogen eten en drinken. ‘Een dergelijke openbaring is onnodig’, heeft
president Joseph Fielding Smith gezegd. ‘Het woord van wijsheid is een basiswet.
Het wijst ons de weg en geeft ons voldoende instructies met betrekking tot
zowel eten als drinken. (…) Als we er met behulp van de Geest van de Heer
oprecht naar streven om te doen wat er staat geschreven, (…) zullen we weten
wat goed en wat slecht voor ons lichaam is.’ (‘Your Question: The Word of
Wisdom’, Improvement Era, februari 1956, p. 78–79.)

Zet Niet voor het lichaam en de volgende verwijzingen op het bord. Lees alle
teksten met de klas. Noteer dan de stof die wordt beschreven.
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a. LV 89:5–7. (Wijn of sterkedrank.)

b. LV 89:8. (Tabak.)

c. LV 89:9. (Hete dranken, gedefinieerd als thee en koffie.)

Leg uit dat we naast deze stoffen:

a. Geen drugs mogen gebruiken.

b. Geen medicijnen of andere verslavende middelen mogen misbruiken.

c. Geen medicijnen of andere verslavende middelen mogen misbruiken.

• Noem een aantal van de gevolgen van het gebruik van dergelijke schadelijke
stoffen. (Bespreek de lichamelijke en de geestelijke gevolgen. De volgende
alinea’s over alcohol en tabak zijn voorbeelden. Als u jongeren lesgeeft, kunt u
verwijzen naar de brochure Voor de kracht van de jeugd, p. 36–37 [36550 120].)

Het Eerste Presidium heeft gezegd: ‘Door dronkenschap heeft de mens zijn
gezond verstand verloren; zijn rede is tenietgedaan; zijn oordeelskracht en
inzicht zijn op de vlucht geslagen. (…) Drank heeft meer narigheid en ellende
voortgebracht, meer harten gebroken, meer gezinnen ontwricht, meer
misdaden gepleegd, meer doodkisten gevuld, dan alle oorlogen die op aarde
gewoed hebben.’ (Conference Report, oktober 1942, p. 8.)

Wereldwijd sterven ieder jaar bijna 2,5 miljoen mensen vroegtijdig door het
gebruik van tabak. Tabak schaadt ook miljoenen onschuldige slachtoffers.
Rokende zwangere vrouwen dragen giftige stoffen over die nadelig zijn voor
de foetale ontwikkeling, jaarlijks zijn hier ongeveer drie miljoen baby’s het
slachtoffer van. Deze baby’s hebben een lager gewicht bij de geboorte en meer
kans op neurologische en intellectuele achterstand, en een vroegtijdige dood.
Andere onschuldige slachtoffers zijn niet-rokers die geregeld de rook van
anderen inademen. Zij hebben een veel grotere kans op ademhalingsproblemen
en hebben drie keer zoveel kans om aan longkanker te overlijden dan mensen
die geen rook van anderen inademen. Pruimtabak is net zo verslavend als
sigaretten, en gebruikers ervan hebben 50 keer zoveel kans om kanker te krijgen
dan mensen die geen tabak gebruiken. (Zie James O. Mason, ‘I Have a
Question’, Ensign, september 1986, p. 59–61.)

• Het gebruik van middelen die in het woord van wijsheid verboden worden,
neemt in veel delen van de wereld toe, vooral onder de jeugd. Hoe worden
mensen door reclame ertoe aangezet om dergelijke middelen te gebruiken?
(Bespreek de valse boodschappen van dergelijke reclame.) Hoe verleiden
leeftijdgenoten en andere mensen elkaar om deze middelen te gebruiken?
(Misschien wilt u bespreken hoe we verleidingen als: ‘Een beetje kan geen
kwaad’, ‘Een enkele keer kan geen kwaad’, ‘Iedereen doet het’, en ‘Niemand
zal erachter komen’ kunnen weerstaan.) Hoe kunnen mensen ertoe worden
verleid om deze middelen te gebruiken?

• Waarom kunnen kleine overtredingen van het woord van wijsheid 
schadelijk zijn?

• Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen de verleidingen om schadelijke
stoffen tot ons te nemen? (Laat de cursisten over ervaringen vertellen dat zij
verleidingen om het woord van wijsheid te overtreden hebben weerstaan.) Hoe
kunnen jongeren elkaar helpen bij het naleven van het woord van wijsheid?
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• Hoe kunnen ouders hun kinderen het woord van wijsheid duidelijk
bijbrengen en hen behulpzaam zijn bij het gehoorzamen van deze wet?
(Zie Hulpboek voor de gezinsavond [31106 120], p. 260–262.)

• De schadelijke stoffen die in het woord van wijsheid verboden worden, zijn
verslavend. Waarom is verslaving aan deze middelen zo gevaarlijk? Hoe
kunnen mensen hun verslaving aan drugs en andere schadelijke stoffen
overwinnen?

Leg nadruk op het feit dat er hoop is voor mensen die met een verslaving
worstelen. Een verslaving overwinnen vergt meestal veel wilskracht en
discipline, samen met bekering en hulp van de Heer. Familie, vrienden en
kerkleiders kunnen ook hulp verlenen, en in sommige gevallen is
professionele hulp noodzakelijk. Vraag de cursisten naar voorbeelden van
mensen die een verslaving hebben overwonnen.

3. De raad van de Heer met betrekking tot wat goed voor ons lichaam is

Zet Goed voor het lichaam en de volgende verwijzingen op het bord. Lees alle
teksten met de klas. Vat ze vervolgens naast de verwijzing samen. Als u plaatjes
van gezond voedsel hebt meegenomen, kunt u die nu laten zien (zie
‘Voorbereiding’, punt 4).

a. LV 89:10. (Heilzame kruiden — voedzame groente en planten.)

b. LV 89:11. (Fruit.)

c. LV 89:12; zie ook LV 49:19. (Vlees van dieren en vogels.)

d. LV 89:14–17. (Graan.)

e. LV 88:124. (Vroeg naar bed en vroeg op — voldoende slapen.)

• Wat betekent het om voedsel ‘met voorzichtigheid’ te gebruiken? (LV 89:11;
zie ook LV 59:18–20; Geantwoord kan worden dat we voedsel moeten eten dat
goed voor ons lichaam is, en dat we voorzichtig moeten zijn met de soort en
de hoeveelheid voedsel die we tot ons nemen.) Wat betekent het om voedsel
met ‘dankzegging’ te gebruiken? (LV 89:11.) Hoe kunnen we aan de Heer onze
dankbaarheid kenbaar maken voor het voedsel dat Hij ons verstrekt?

• Welke richtlijnen heeft de Heer ons met betrekking tot vlees gegeven? (Zie
LV 89:12; zie ook LV 49:19, 21.) Welke richtlijnen heeft de Heer ons met
betrekking tot graan gegeven? (Zie LV 89:14, 16.)

• Welke raad heeft de Heer ons met betrekking tot slaap gegeven? (Zie LV 88:124.)
Welke invloed heeft voldoende slaap op onze lichamelijke en geestelijke
gesteldheid?

President Brigham Young heeft gezegd: ‘In plaats van op één dag werk voor
twee dagen te verzetten, is het verstandig dat [de heiligen], als zij een lang en
gezond leven willen leiden, na voldoende inspanning hun lichaam de kans
geven om uit te rusten, voordat het volledig is uitgeput. Sommige mensen
beweren dat ze stimulerende middelen nodig hebben als hun lichaam volledig
is uitgeput. (…) Maar in plaats van het gebruik van stimulerende middelen,
moeten ze door rust op de been blijven.’ (Discourses of Brigham Young,
verzameld door John A. Widtsoe [1941], p. 187.)

Les 22
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4. Beloofde zegeningen voor gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid

De Heer heeft het woord van wijsheid als ‘een beginsel met een belofte’
geopenbaard (LV 89:3). Zet Beloofde zegeningen en de volgende verwijzingen op
het bord. Lees alle teksten met de klas. Zet vervolgens iedere belofte naast de
desbetreffende verwijzing.

a. LV 89:18. (Lichamelijke gezondheid.)

b. LV 89:19. (Wijsheid en grote schatten aan kennis.)

c. LV 89:20. (Het vermogen om te lopen en niet moe te worden, en te wandelen
en niet mat te worden.)

d. LV 89:21. (Bescherming tegen de engel der verwoesting.)

• Hoe bent u door gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid gezegend?
(Vraag de cursisten naar lichamelijke en geestelijke zegeningen die zij hebben
ontvangen.)

U kunt erop wijzen dat mensen die het woord van wijsheid naleven over het
algemeen langer en kwalitatief beter leven dan als zij deze wet niet zouden
naleven. Sommige mensen hebben echter ernstige ziekten of handicaps,
ondanks het naleven van het woord van wijsheid. Leg uit dat deze mensen
de geestelijke zegeningen van het woord van wijsheid kunnen ontvangen,
ook als hun lichamelijke klachten voortduren. De beloften van de Heer zijn
eeuwig, en zij die niet alle beloofde zegeningen in dit leven ontvangen, zullen
ze later ontvangen.

• Wat zijn een aantal voorbeelden van de manier waarop we door
gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid ‘wijsheid en grote schatten aan
kennis [zullen] vinden, ja, verborgen schatten’? (LV 89:19.) (Bespreek hoe
gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid bevorderlijk voor het
verstandelijke vermogen van de mens kan zijn.) Bespreek hoe de mens
geestelijke schatten aan kennis kan ontvangen, zoals een getuigenis, kennis
van goddelijke waarheden, persoonlijke openbaring, een patriarchale zegen,
en tempelverordeningen en –verbonden.)

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Ik heb geleerd (…) dat een van de fundamentele doelen van het woord van
wijsheid met openbaring te maken heeft. (…) Als iemand onder de invloed
[van schadelijke stoffen] nauwelijks naar eenvoudige woorden kan luisteren,
hoe kan hij dan op geestelijke influisteringen reageren die zijn meest
verfijnde gevoelens beroeren? Hoe waardevol het woord van wijsheid als
gezondheidswet ook is, het kan voor u in geestelijk opzicht veel waardevoller
zijn dan in lichamelijk opzicht.’ (Conference Report, oktober 1979, p. 28–29;
of Ensign, november 1979, p. 20.)

• Hoe kan de belofte van de Heer in LV 89:20 in lichamelijk opzicht op ons van
toepassing zijn? Hoe kan die belofte verstandelijk en emotioneel op ons van
toepassing zijn? (Geantwoord kan worden dat we meer verstandelijke en
emotionele kracht, zelfbeheersing en zelfredzaamheid zullen hebben.) Hoe
is deze belofte geestelijk op ons van toepassing? (Zie Hebreeën 12:1–3.
Geantwoord kan worden dat we meer kracht zullen hebben om verleidingen te
weerstaan en ‘met volharding de wedloop’ naar het eeuwige leven te lopen.)
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• Hoe zou de belofte van de Heer in LV 89:21 op ons van toepassing kunnen zijn?

Leg uit dat vroeger, vlak voor de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, de
engel der verwoesting aan de eerstgeboren zoons van de Israëlieten
voorbijging omdat ze naar de profeet Mozes hadden geluisterd en bloed van
lammeren op hun deurposten hadden gesmeerd (Exodus 12). En als wij
‘gehoorzaam […] zijn aan deze geboden’, zoals het woord van wijsheid, zal de
engel der verwoesting aan ons voorbijgaan, wat betekent dat we gered zullen
worden van de geestelijke dood en door middel van de verzoening van Jezus
Christus met het eeuwige leven gezegend zullen worden. (Zie Boyd K. Packer,
De Ster, juli 1996, p. 19.)

Tot slot Benadruk dat de Heer het woord van wijsheid heeft gegeven omdat Hij ons
liefheeft en het beste met onze lichamelijke en geestelijke gezondheid voorheeft.
Leg uit dat het woord van wijsheid meer is dan een gezondheidswet; het is ook
een sleutel tot grote geestelijke zegeningen. Moedig de cursisten aan om vast te
stellen of ze hun lichaam zo goed mogelijk verzorgen, in overeenstemming met
de gezondheidswet van de Heer. Getuig dat de Heer als we deze raad opvolgen,
zijn belofte zal nakomen en ons zowel lichamelijk als geestelijk zal zegenen.

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. Door gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid zouden de
economische problemen in de wereld worden opgelost

• President Heber J. Grant, de zevende president van de kerk heeft gezegd dat
‘het woord van wijsheid (…) de economische problemen zou oplossen (…)
van elk (…) land, als de wereldbevolking deze wet zou naleven.’ (Conference
Report, april 1936, p. 48.) Waarom zou dat zo zijn?

Overweeg hoeveel land, geld en andere middelen gebruikt worden om
schadelijke stoffen te produceren, te adverteren, te kopen en de schadelijke
gevolgen ervan te behandelen. In 1985 waren in Amerika de kosten voor de
gezondheidszorg en het verlies van productiviteit als gevolg van tabaksgebruik
ongeveer 65 miljard dollar. (Zie Ensign, september 1986, p. 61.) De kosten
voor de productie en het gebruik van alcohol zijn ook erg hoog. Overweeg
welke invloed het op de economie zou hebben als deze middelen voor nuttige
in plaats van verwoestende doeleinden zouden worden aangewend.

2. Gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid gaat gepaard met extra
voordelen

Sociale wetenschappen hebben aangetoond dat leden van de kerk die het evangelie
naleven, waaronder het woord van wijsheid, over het algemeen gelukkiger zijn in
hun huwelijk en tevredener met hun gezinsleven dan anderen. Ze zijn minder
geneigd om seksuele betrekkingen voor of buiten het huwelijk te hebben, ze zullen
minder last van depressies hebben, en ze zullen minder crimineel, abnormaal of
asociaal gedrag tonen. (Robert L. Millet en Noel B. Reynolds, Latter-day Christianity:
10 Basic Issues [brochure, 1998], p. 46–47.)

Les 22

137



3. Door gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid kan een zendeling
krachtig getuigen

Een zendeling werd eens door gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid
onverwachts gezegend. Terwijl hij een man over het woord van wijsheid
vertelde, keek de man hem aan en vroeg: ‘Wil je me wijsmaken dat je nog nooit
drugs, sigaretten of alcohol hebt geprobeerd?’ De zendeling keek de man recht
in de ogen aan en zei krachtig: ‘Nee, mijnheer. Nog nooit.’

De zendeling heeft later beschreven wat er vervolgens gebeurde: ‘Op dat
moment stroomde er een kracht door me heen en ik wist waarom ik altijd het
woord van wijsheid had nageleefd. Ik ben dankbaar dat ik op dat moment in
staat was om krachtig van het woord van wijsheid te getuigen omdat ik er altijd
gehoorzaam aan was geweest.’

4. ‘Loop niet sneller, of werk niet meer dan uw krachten toelaten’ (LV 10:4)

• Welke raad gaf de Heer in LV 10:4 aan Joseph Smith? (Zie ook Mosiah 4:27.)
Hoe is deze raad op onze gezondheid van toepassing? Wat zijn de gevaren als
we die raad in de wind slaan?

5. Tatoeages en ongebruikelijke piercings

De apostel Paulus heeft gezegd dat ons lichaam heilig is in de ogen van de Heer
en dat het een tempel is waarin de Heilige Geest kan vertoeven (1 Korintiërs
3:16; 6:19–20). Net zoals we ons lichaam niet mogen verontreinigen met
schadelijk stoffen, mogen we de buitenkant niet verontreinigen met tatoeages 
of ongebruikelijke piercings. Dergelijke aanpassingen kunnen negatieve
lichamelijke, sociale en geestelijke gevolgen hebben. (Zie David A. Burton, 
‘I Have a Question’, Ensign, februari 1999, p. 52–53.)
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23
‘Zoekt wetenschap, ja, door 
studie alsmede door geloof’

Doel De cursisten aanmoedigen hun hele leven ‘door studie alsmede door geloof’
kennis te vergaren (LV 88:118).

Voorbereiding 1. Bestudeer de teksten in deze les met een gebed in uw hart.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, vraagt u van tevoren een cursist om
tijdens de les over een of twee persoonlijke ervaringen te vertellen waaruit
blijkt welke zegeningen hij of zij door studie heeft verkregen.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat een cursist in het kort iets vertellen over de zegeningen van studie in zijn of
haar leven (zie ‘Voorbereiding’, punt 3).

Als de cursist aan het woord is geweest, legt u uit dat deze les gaat over het
belang van studie in ons leven.

Bespreking en toepassing

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die met
studie te maken hebben.

1. Bij onze studie kunnen we een voorbeeld nemen aan de school der profeten

Wijs erop dat de Heer in deze bedeling veel nadruk heeft gelegd op geestelijke en
wereldlijke studie.

De Heer gaf de profeet Joseph Smith de opdracht om in Kirtland (Ohio) de
school der profeten op te richten. De school der profeten begon in januari 1833,
in een kleine kamer boven de winkel van Newel K. Whitney in Kirtland (zie de
plaat op p. 128). Op deze school werden de leiders van de kerk onderwezen in
de leerstellingen en de zaken van de kerk, en in andere zaken. Zij werden op
leiderschap in de kerk en op zendingswerk voorbereid (LV 88:77–80).

Tijdens deze bijeenkomsten sprak men over geestelijke ervaringen en de
beginselen van het evangelie. Er werden verscheidene openbaringen ontvangen.
In de geschiedenis van de kerk staat dat er ‘voortdurend grote vreugde en
voldoening in de school der profeten en onder de heiligen heerste, vanwege
de ontvangen openbaringen en (…) de vooruitgang in de kennis van God.’
(History of the Church, deel 1, p. 334.)



• Welke mogelijkheden om meer te leren hebben we in de kerk? Wat kunnen
we doen om tijdens de kerkelijke bijeenkomsten meer te leren?

• Lees Leer en Verbonden 88:68–69 met de klas. Wat gebood de Heer de
broeders in de school der profeten? Wat verbood Hij hun? (Zet de antwoorden
van de cursisten op het bord.) Wat kunnen we uit deze verzen leren over de
manier waarop we elkaar moeten onderrichten? Wat staat er in deze verzen
over de manier waarop we van elkaar moeten leren?

Newel K. Whitney en zijn winkel. De school der profeten werd in een kamertje boven zijn winkel in
Kirtland (Ohio) gehouden. De openbaring die bekendstaat als het woord van wijsheid (LV 89) en vele
andere openbaringen werden hier ontvangen.

2. We moeten leren ‘door studie alsmede door geloof’

• Lees LV 88:118 met de klas. Waarom zijn zowel studie als geloof noodzakelijk
als we iets willen leren? (Zie het onderstaande citaat.) Waarom neemt onze
leervaardigheid toe door geloof? Wat zijn de gevaren van studie als we niet in
God geloven en zijn geboden niet onderhouden? (Zie 2 Timoteüs 3:7; 2 Nephi
9:28–29.)

President Marion G. Romney van het Eerste Presidium heeft gezegd: ‘Ik geloof
in studie. Ik ben van mening dat de mens veel door studie kan leren. (…) Ik
geloof en weet echter ook dat het leerproces door geloof enorm kan worden
verbeterd.’ (Learning for the Eternities, verzameld door George J. Romney
[1977], p. 72.)

• Naast het evangelie bestuderen moeten we ook kennis op andere gebieden
opdoen, zoals geschiedenis, natuurwetenschappen en goede literatuur. Hoe
heeft de studie van dergelijke onderwerpen uw leven verrijkt?

• Welke kennis is het belangrijkst? Welke verhouding moet er zijn tussen
evangelieonderwijs en de studie van andere waardevolle onderwerpen?
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President John Taylor, de derde president van de kerk, heeft gezegd: ‘We moeten
elke vorm van opleiding en intelligentie koesteren, literair gevoel cultiveren, en
mensen met literair en wetenschappelijk talent moeten dat talent ontwikkelen.
De mens moet de gaven die hij van God heeft ontvangen, grootmaken. (…)
Als er iets goeds of prijzenswaardigs schuilt in de normen, de godsdienst, de
wetenschap of iets anders dat bedoeld is om de mens te verhogen en te
verbeteren, dan streven wij dat na. Maar met alles wat wij ontvangen, willen 
we begrip krijgen, en dat begrip is van God afkomstig.’ (The Gospel Kingdom,
verzameld door G. Homer Durham [1943], p. 277.)

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Gordon B.
Hinckley een toespraak gehouden waarin hij de opdracht van de Heiland ‘Leert
van Mij’ (Matteüs 11:29) citeerde. Vervolgens zei hij: Ik wil u aanmoedigen om
gehoor te geven aan die opdracht van de Zoon van God. Leer van Hem bij alles
wat u bestudeert. Streef naar kennis van de Meester bij alles wat u bestudeert.
Die kennis zal uw seculiere opleiding prachtig aanvullen en uw leven en
karakter op een unieke manier verrijken.’ (Conference Report, oktober 1964, 
p. 118; of Improvement Era, december 1964, p. 1092.)

• Hoe heeft u gemerkt dat kennis van de zaken van God de belangrijkste 
kennis is?

3. We moeten ons hele leven blijven leren

Wijs erop dat de Heer en zijn profeten altijd nadruk op het belang van onderwijs
hebben gelegd. We moeten ons hele leven blijven leren.

Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Vanwege onze heilige achting voor het menselijk intellect zien wij het volgen
van een opleiding als een godsdienstige taak. (…) Onze Schepper verwacht van 
al zijn kinderen dat zij zich scholen.’ (De Ster, januari 1993, p. 4.)

Zet de volgende vragen op het bord.

Waarom moeten wij leren? Wat moeten wij leren Hoe kunnen wij leren?

Lees de volgende teksten met de klas. Laat de cursisten de antwoorden op de
vragen op het bord opzoeken. Zet hun antwoorden onder de desbetreffende
vragen.

LV 6:7 LV 88:76–80, 118 LV 130:18–19

LV 11:21–22 LV 90:15 LV 131:6

LV 19:23 LV 93:36–37, 53 LV 136:32–33

• Waarom zouden we ons van zoveel verschillende zaken op de hoogte dingen
moeten stellen?

President Gordon B. Hinckley heeft tot de jongeren over de waarde van
onderwijs gesproken: ‘Jongemannen en jongevrouwen, het is uiterst belangrijk
dat jullie zoveel mogelijk onderwijs genieten. De Heer heeft duidelijk gezegd dat
zijn volk kennis van landen en van koninkrijken moet opdoen, door opleiding
de zaken van deze wereld moet leren kennen, door studie alsmede door geloof.
Onderwijs is de sleutel die vele deuren voor jullie kan openen. Het is de moeite
waard om daar iets voor op te offeren en om hard te werken. Als je verstand en
je handen onderwezen zijn, zul je in staat zijn om een grote bijdrage aan de
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samenleving te leveren, en kun je als vertegenwoordiger van de kerk een
voorbeeld in de wereld zijn. Jonge broeders en zusters, ik houd van jullie en wil
jullie aanmoedigen om zo mogelijk elke kans op het gebied van onderwijs aan
te grijpen. Vaders en moeders, moedig uw zoons en dochters aan om een
opleiding te volgen. Zij zullen erdoor gezegend worden.’ (‘Inspirerende raad’, 
De Ster, juni 1999, p. 4–5.)

• Welke mogelijkheden hebben we om een officiële opleiding te volgen?
(Antwoorden kunnen zijn: voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen en
universiteiten.) In welke opzichten is een officiële opleiding nuttig in ons
leven? Wat kunnen we doen om beter gebruik te maken van de
mogelijkheden om een officiële opleiding te volgen?

• President Brigham Young heeft gezegd: ‘Door onze opleiding moet onze
kennis verrijkt worden en moeten wij ons nuttiger maken; we moeten de
mensheid beter kunnen helpen.’ (Discourses of Brigham Young, verzameld door
John A. Widtsoe [1941], p. 255.) Hoe kan een opleiding thuis nuttig zijn? Hoe
kunnen we door een opleiding andere mensen beter helpen? Waarom kan een
opleiding nuttig zijn om het koninkrijk van God op te bouwen? Vraag de
cursisten of zij ervaren hebben dat ze door hun opleiding anderen beter van
dienst konden zijn.

• Lees LV 90:15 met de klas. Hoe is uw leven door het bestuderen van goede
boeken verrijkt? 

• Wat zijn de taken van de ouders met betrekking tot het onderwijs aan hun
kinderen? (Zie LV 68:25–28. Beklemtoon dat ouders de heilige taak hebben
ervoor te zorgen dat hun kinderen het evangelie leren kennen. Ouders
moeten hun kinderen ook praktische vaardigheden bijbrengen, zoals een
gezonde leefwijze, hard werken, omgaan met anderen, geld beheren en een
goede opleiding volgen.) 

• Hoe kunnen ouders hun kinderen aanmoedigen om een levenslange liefde
voor onderwijs te ontwikkelen? 

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Gordon B.
Hinckley benadrukt hoe belangrijk het is dat we kinderen aansporen om te
lezen: ‘U weet dat uw kinderen gaan lezen. Ze zullen boeken, tijdschriften en
kranten lezen. Zorg dat ze een verlangen naar het beste ontwikkelen. Als ze
nog erg jong zijn, lees ze dan de geweldige verhalen voor die onsterfelijk zijn
geworden door de deugden die erin onderwezen worden. Laat ze kennismaken
met goede boeken. Laat er ergens in huis een hoekje zijn, hoe klein ook, waar
ze in ieder geval een aantal boeken zien waarmee de grote denkers uit de
geschiedenis zijn gevoed.’ (Conference Report, oktober 1975, p. 57; of Ensign,
november 1975, p. 39.)

President Thomas S. Monson heeft gezegd dat kleine kinderen de leringen in
de Schriften kunnen begrijpen: ‘Een (…) kenmerk van een gelukkig gezin
ontdekt u wanneer er thuis kasten met kennis te vinden zijn. (…) De Heer
adviseerde: “Put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt wetenschap,
ja, door studie alsmede door geloof” (LV 88:118). De standaardwerken bieden
ons de leeszaal van lering waarover ik het had. Wij moeten ervoor waken om
de capaciteit van kinderen om het woord van God te lezen en te begrijpen, te
onderschatten.’ (De Ster, januari 1989, p. 60.)
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Als u het onderwijs van kinderen gedetailleerder wilt behandelen, kunt u
Onderwijzen, geen grotere roeping, uitgave van 1999 (p. 127–143), opslaan
(36123 120). Les 45 in dit lesboek gaat ook over de taak van de ouders om
hun kinderen te onderrichten. 

• Welk leesmateriaal moeten we vermijden?

President Ezra Taft Benson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Tegenwoordig, met de grote hoeveelheid beschikbare boeken, wordt
het niveau van een waarlijk opgeleid man duidelijk als hij weet wat hij niet
moet lezen. (…) Lees uitsluitend het allerbeste materiaal. Zoals de moeder 
van John Wesley heeft gezegd: “Vermijd alles wat je verstand verzwakt, de
gevoeligheid van je geweten aantast, je gevoel voor God verduistert, je van
geestelijke zaken verwijdert, (…) en de macht van het lichaam over de geest
vergroot.”’ (‘In His Steps’, 1979 Devotional Speeches of the Year [1980], p. 61.)

• Wat kunnen we, behalve een officiële opleiding volgen en goede boeken
lezen, doen om ons hele leven te blijven leren?

4. In de tempel krijgen we een opleiding voor de eeuwigheid

Leg uit dat de profeet Joseph Smith in juni 1833 een tekening voor de bouw van
de stad Zion naar de heiligen in Independence (Missouri) stuurde.

Laat de tekening voor de stad Zion zien (hieronder). Leg uit dat de heiligen in
het centrum van de stad een tempel moesten bouwen. Hoewel ze niet in staat
waren om de stad Zion te bouwen, hebben ze dit ontwerp wel tijdens de bouw
van Salt Lake City gebruikt.

Tekening voor de stad Zion. Het bouwterrein voor de tempel ligt in het centrum.
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• Wat kunnen we leren van het plan om een tempel in het centrum van de stad
Zion te bouwen? (Geantwoord kan worden dat de tempel het centrum van
onderwijs voor de leden van de kerk is en dat de tempel het middelpunt in
ons leven moet zijn.)

• Lees LV 88:119 met de klas. Benadruk dat de tempel een ‘huis van
wetenschap’ is. Op welke manier onderricht de Heer ons als we in de tempel
zijn? Wat kunnen we doen om de kennis te ontvangen die ons in de tempel
ter beschikking staat?

Ouderling John A. Widtsoe van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘De tempel is een plaats van instructie. Hier worden de beginselen van
het evangelie behandeld en diepzinnige waarheden van het koninkrijk Gods
ontvouwd. Als we met de juiste geest naar de tempel gaan en goed opletten,
zullen we de tempel met wijsheid en kennis van het evangelie verlaten.’
(‘Looking toward the Temple’, Ensign, januari 1972, p. 56–57.)

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf heeft gezegd:

‘De tempel is een fantastische school. Het is een huis van wetenschap. In de
tempel wordt een sfeer in stand gehouden die ideaal is voor instructie inzake
diep geestelijke aangelegenheden. (…)

“De tempelceremonie zal niet de eerste keer volledig begrepen worden. Overal
zal Zion zijn. Kom daarom telkens weer terug. Keer terug om te leren. Zaken
die u hebben dwarsgezeten of die mysterieus hebben geleken zullen u
duidelijk worden. Veel van die zaken zullen de stille, persoonlijke zaken zijn
die u eigenlijk niet aan iemand anders kunt uitleggen. Maar voor u zijn het
zaken die u weet. (…)

‘Richt u dus op de tempel. Richt uw kinderen op de tempel. Vestig er van
kleins af aan hun aandacht op en begin vroeg met hun voorbereiding op de
dag dat ze zelf de heilige tempel mogen betreden. Richt uw kinderen op de
tempel. Vestig er van kleins af aan hun aandacht op en begin vroeg met hun
voorbereiding op de dag dat ze zelf de heilige tempel mogen betreden.

Stel uzelf intussen open en wees eerbiedig. Neem de leringen die u alleen in
de tempel krijgt grondig in u op –- de symbolische, diepgeestelijke leringen.’
(The Holy Temple [brochure, 1982], p. 6–8.)

Herinner de cursisten eraan dat de verordeningen en ceremonies in de tempel
heilig zijn. We mogen bepaalde aspecten van deze verordeningen en ceremonies
niet buiten de tempel bespreken. Vraag de cursisten om bij het beantwoorden
van de volgende vragen dit beginsel in gedachte te houden:

• Wat zijn enkele waarheden die u in de tempel hebt geleerd?

Moedig de cursisten aan om zo vaak mogelijk naar de tempel te gaan. President
Ezra Taft Benson heeft gevraagd: ‘Gaan we vaak terug naar de tempel om de
persoonlijke zegeningen te ontvangen die voortvloeien uit regelmatig dienen in
de tempel? Gebeden worden beantwoord, openbaring wordt ontvangen, en
onderwijs van de Geest vindt plaats in de heilige tempels van de Heer.’ (De Ster,
juli 1988, p. 77.)

Tot slot Moedig de cursisten aan om hun hele leven te blijven leren, zodat ze verrijkt
zullen worden en beter in staat zullen zijn om anderen te dienen. Herinner hen
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aan het gebod van de Heer: ‘zoekt wetenschap (…) door studie alsmede door
geloof’ (LV 88:118).

Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet. U kunt uw
dankbaarheid kenbaar maken voor de kansen die u hebt om te leren.

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. De raad in Leer en Verbonden 88:121–126 toepassen

• Lees Leer en Verbonden 88:121–126 met de klas. Wijs erop dat de beginselen
in deze teksten op elk gebied van ons leven een hulpmiddel kunnen zijn.
Waardoor hebt u het belang van deze beginselen geleerd?

2. Studeren zonder overstelpt te worden door alles wat er te leren is

• Hoe kunnen wij blijven studeren zonder overstelpt te worden door alles wat
er te leren is?

President Wilford Woodruff heeft gezegd: ‘Wees niet ontmoedigd, want u
kunt niet alles tegelijk leren. Leer één ding tegelijk, leer het goed, bewaar het
als een schat, en leer vervolgens een andere waarheid en bewaar die als een
schat. Na een aantal jaren hebt u een grote hoeveelheid nuttige kennis die
niet alleen een zegen voor uzelf en uw kinderen zal zijn, maar ook voor uw
medemens.’ (The Discourses of Wilford Woodruff, verzameld door G. Homer
Durham [1946], p. 269.)

Als onderdeel van deze bespreking kunt u LV 78:17–18 met de klas lezen.

3. Het evangelie op het seminarie en instituut leren

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor: ‘Het
geweldige onderwijsprogramma van de kerk maakt vooruitgang. De opleiding
van studenten door het seminarie en instituut neemt steeds toe. (…) We
moedigen iedereen die ertoe in staat is aan om deel te nemen. We durven te
beloven dat uw kennis van het evangelie zal toenemen, uw geloof sterker zal
worden en dat u fantastische vriendschappen zult sluiten.’ (Conference Report,
april 1984, p. 69; of Ensign, mei 1984, p. 47.)

Als er in uw gebied het seminarie en instituut is, kunt u de jongeren tijdens deze
bespreking aanmoedigen om zich op te geven. Overweeg de volgende vragen te
stellen:

• Wat voor nuttige ervaringen heb jij in het seminarie (of instituut) gehad? Hoe
kunnen wij anderen aanmoedigen om aan het seminarie (of instituut) deel te
nemen?

4. Onze talenten door middel van een opleiding ontwikkelen

Behandel de gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14–30; zie ook LV 82:18).
Laat de cursisten hun talenten en interesses opschrijven. Bespreek hoe zij door
seculier en godsdienstonderwijs hun talenten en interesses kunnen ontwikkelen.
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Les

24
‘Wordt (…) niet misleid, 

maar blijft standvastig’

Doel Ervoor zorgen dat de cursisten begrijpen hoe zij misleiding en afvalligheid
kunnen vermijden.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed Leer en Verbonden 26; 28; 43:1–7; 50; 52:14–19 en de
andere teksten in deze les.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Zorg voor een schema met alle algemene autoriteiten uit een recent
conferentieverslag.

4. U kunt een aantal cursisten vragen om de verhalen in het eerste deel van de
les te vertellen. Geef hun van tevoren een kopie van de verhalen.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zet de volgende zinsdelen op het bord:

Een halve liter room

Een foutief gespelde naam

Geen zitplaatsen tijdens de inwijding van de Kirtlandtempel

Vertel de cursisten dat deze zinsdelen allemaal iets gemeen hebben. Het zijn
allemaal redenen die sommige leden van de kerk opgaven voor hun afvalligheid
van de kerk.

Leg uit dat er in de les van vandaag wordt behandeld hoe we afvalligheid
kunnen vermijden. Deze zinsdelen en de verhalen die erbij horen, zullen later 
in de les worden uitgelegd.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Bespreek hoe het gekozen materiaal in het dagelijks leven van
toepassing is.

1. We moeten de verleidingen van Satan onderkennen die tot afvalligheid
kunnen leiden

Leg uit dat sommige leden tijdens de eerste jaren van de kerk door Satan misleid
werden en afvallig werden of tegen God in opstand kwamen. Een aantal afvallige
leden keerde zich tegen de kerk en nam deel aan de vervolging van de heiligen in
Ohio en Missouri. Als leden van de kerk moeten wij getrouw zijn en oppassen dat
we niet misleid worden.

Bespreking en
toepassing



• Lees LV 50:2–3 en 2 Nephi 2:18, 27 met de klas. Waarom wil Satan ons
misleiden? Hoe probeert Satan ons te misleiden en ons tot afvalligheid te
verleiden? (Gebruik de volgende informatie om de antwoorden van de cur-
sisten te bespreken of daaraan toe te voegen. Zet de kopjes op het bord.)

De profeet niet erkennen als bron van openbaring voor de kerk.

Sommige leden worden door valse profeten misleid. Uit het volgende verslag blijkt
hoe verscheidene heiligen tijdelijk door valse openbaringen werden misleid.

In 1830 had Hiram Page, een van de acht getuigen van het Boek van Mormon,
een steen, door middel waarvan hij openbaringen beweerde te ontvangen over
de bouw van Zion en de gang van zaken in de kerk. Oliver Cowdery, de familie
Whitmer en anderen geloofden zijn beweringen. De profeet Joseph Smith zei
echter dat die beweringen ‘volledig afweken van de gang van zaken in Gods
huis, zoals beschreven in het Nieuwe Testament en in de hedendaagse
openbaringen.’ (History of the Church, deel 1, p. 110.)

De profeet bad over de zaak en ontving een openbaring waarin de Heer duidelijk
maakte dat alleen de president van de kerk het recht heeft om openbaringen
voor de kerk te ontvangen (LV 28). De Heer gaf Oliver Cowdery de opdracht om
tegen Hiram Page te zeggen dat de openbaringen die hij door middel van de
steen ontving van Satan afkomstig waren (LV 28:11). Na het aanhoren van de
instructies van de Heer ‘verwierpen broeder Page en alle leden die aanwezig
waren, de genoemde steen en alles wat daarmee te maken had.’ (History of the
Church, deel 1, p. 115.)

Hoogmoed

Sommige leden worden door hun hoogmoed misleid. Het volgende verhaal laat
zien hoe Thomas B. Marsh, president van het Quorum der Twaalf Apostelen, en
zijn vrouw Elizabeth, door hun hoogmoed afvallig werden.

Toen ze in Far West (Missouri ) woonden, besloten zuster Marsh en zuster Harris
om elkaar melk te geven, zodat ze grotere kazen konden maken. Ze spraken af
om elkaar zowel de melk als de room te geven. Maar zuster Marsh haalde een
halve liter room van de melk van iedere koe af en gaf zuster Harris alleen de
melk, zonder room.

Er ontstond een geschil en de zaak werd aan de bisschop voorgelegd. Toen hij
besloot dat zuster Marsh zich niet aan haar afspraak had gehouden, werden zij
en haar man kwaad en gingen in hoger beroep bij de hoge raad en vervolgens
bij het Eerste Presidium. Iedere raad bevestigde de oorspronkelijke beslissing dat
zuster Marsh in overtreding was.

Thomas B. Marsh verklaarde dat hij achter zijn vrouw zou blijven staan. Kort
daarna keerde hij zich tegen de kerk en beweerde tegenover een overheidsdienaar
dat de heiligen der laatste dagen vijandig tegen de staat Missouri stonden. (Zie
George A. Smith, Journal of Discourses, deel 3, p. 283–284.)

President Gordon B. Hinckley heeft over dit incident gezegd: ‘Wat een kleine en
onbenullige zaak — een beetje room waar twee vrouwen ruzie over maakten.
Maar dat leidde tot, of was in ieder geval een van de aanleidingen tot, de wrede
opdracht van gouverneur Boggs om de heiligen uit Missouri te verdrijven, met
alle verschrikkelijke gevolgen van lijden en dood die daarop volgden. De man
die dit meningsverschil had moeten oplossen, maar het niet kon loslaten, (…)
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verloor zijn lidmaatschap in de kerk. Hij verloor zijn getuigenis van het
evangelie.’ (Conference Report, april 1984, p. 111; of Ensign, mei 1984, p. 83.)

Na negentien jaar duisternis en verbittering kwam Thomas B. Marsh met veel
moeite naar de Salt Lake Valley en vroeg hij Brigham Young om vergeving en
toestemming om zich opnieuw in de kerk te laten dopen. Hij schreef aan Heber
C. Kimball, eerste raadgever in het Eerste Presidium: ‘Ik begon mij van mijn
situatie bewust te worden; (…) ik weet dat ik tegen de hemel en in uw ogen heb
gezondigd.’ Vervolgens beschreef hij wat hij had geleerd: ‘De Heer heeft het zeer
wel zonder mij kunnen doen en heeft niets verloren doordat ik uit de kerk ben
gegaan; maar, o, wat heb ik verloren?! Rijkdommen, grotere rijkdommen dan
deze hele wereld of vele vergelijkbare planeten zich konden veroorloven.’
(Geciteerd door James E. Faust in De Ster, juli 1996, p. 6–7.)

• Wat kunnen we uit dit verhaal leren? Hoe hebt u gezien dat mensen door
hoogmoed misleid werden en afvielen? Wat belooft de Heer aan de mensen
die zich voor Hem vernederen? (Zie LV 112:2–3, 10; Ether 12:27. Merk op dat
LV 112 een openbaring is die door de profeet Joseph Smith aan Thomas B.
Marsh werd gegeven.)

Kritiek op de onvolmaaktheden van de leiders

Sommige leden worden misleid omdat ze kritisch worden ten opzichte van de
onvolmaaktheden van de kerkleiders. Uit het volgende verhaal blijkt dat
Simonds Ryder op die manier misleid werd.

Simonds Ryder werd in 1831 lid van de kerk. Later ontving hij een brief van de
profeet Joseph Smith en Sidney Rigdon dat de Heer door middel van de Geest had
bekendgemaakt dat hij het evangelie moest prediken. Zowel in de brief als in de
officiële oproep was zijn naam verkeerd gespeld — Rider in plaats van Ryder.
Simonds Ryder vond dat ‘als de “Geest” waardoor hij op zending werd geroepen
in staat was om zijn naam verkeerd te spellen, de zendingsoproep ook een
vergissing kon zijn; of, met andere woorden, hij begon te twijfelen of hij wel door
de Geest van God was geroepen, omdat zijn naam verkeerd gespeld was!’ (History
of the Church, deel 1, p. 261.) Simonds Ryder dwaalde later van de kerk af.

• Wat kunnen we uit dit verhaal leren? Waarom zijn we vatbaarder voor
misleiding als we kritiek op onze leiders hebben?

Beledigd zijn

Sommige leden van de kerk zijn snel beledigd door het gedrag van andere leden,
en laten die ergernis woekeren totdat zij afvallig worden. Het volgende verhaal is
daar een voorbeeld van.

Toen de Kirtlandtempel klaar was, kwamen veel heiligen naar de inwijding.
De zitplaatsen in de tempel waren al snel bezet en veel mensen moesten staan,
maar nog was er niet voor iedereen plaats in het gebouw. Ouderling Frazier
Eaton, die 700 dollar aan de bouw van de tempel had bijgedragen, arriveerde
toen het gebouw al vol zat. Hij mocht niet naar binnen. De volgende dag was er
een inwijdingsdienst voor de mensen die de eerste dag niet naar binnen konden,
maar daarmee was Frazier Eaton niet tevreden, en hij werd afvallig. (Zie George
A. Smith, Journal of Discourses, deel 11, p. 9.)
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• Wat kunnen we uit dit verhaal leren? Hoe laten we ons in deze tijd door
anderen beledigen? Hoe kan die belediging tot afvalligheid leiden? Hoe
kunnen we gevoelens van belediging overwinnen?

• Lees LV 64:8–11 en 82:1 met de klas. Waarom vereist de Heer van ons dat wij
anderen vergeven? Waarom is het soms moeilijk om vergevensgezind te zijn?
Wat zijn een aantal van de gevolgen als wij anderen niet vergeven? Wat
kunnen we doen om iemand te vergeven die we nog niet hebben vergeven? 

Ongehoorzaamheid rationaliseren

Rationaliseren is onaanvaardbaar gedrag goedpraten of verdedigen. Het is een
manier om ons geweten te sussen voor iets waarvan we weten dat het verkeerd is.

• Hoe is rationaliseren een vorm van misleiding? Hoe proberen we ons gedrag
soms te rationaliseren? Waarom is dat gevaarlijk? Hoe kunnen we
rationalisatie herkennen en overwinnen?

De valse leringen van de wereld aanvaarden

• Wat zijn valse leringen waardoor de leden misleid en afvallig kunnen worden?
(Mogelijke voorbeelden: de valse beginselen dat de geboden van God te
beperkend zijn, dat onzedelijkheid aanvaardbaar is, en dat materiële
bezittingen belangrijker zijn dan geestelijke zaken.)

Presiderende bisschop H. David Burton heeft gezegd: ‘Een van [Satans]
sluipende tactieken is om langzaam maar zeker ons gevoel voor goed en
verkeerd te vervagen. Satan wil ons ervan overtuigen dat het “in” is om te
liegen en te bedriegen. Hij wil ons naar pornografie laten kijken door te
zeggen dat het ons op de echte wereld voorbereidt. Hij wil ons laten geloven
dat onzedelijkheid een aantrekkelijke levensstijl is en dat gehoorzaamheid aan
de geboden van onze hemelse Vader ouderwets is. Satan belaagt ons
voortdurend met misleidende propaganda die verleidelijk verpakt en goed
gecamoufleerd is.’ (De Ster, juli 1993, p. 44.)

2. Wij kunnen heldhaftig in ons getuigenis blijven en misleiding vermijden

Leg uit dat de Heer ons veel zegeningen en geboden heeft gegeven om ervoor te
zorgen dat wij heldhaftig in ons getuigenis kunnen blijven en misleiding
kunnen vermijden.

• Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat wij niet misleid en afvallig
worden? (Gebruik de volgende informatie om deze bespreking op gang te
brengen.)

Wij kunnen duidelijk weten wie de Heer heeft geroepen om de kerk te leiden

• Tijdens de beginperiode van de kerk beweerden veel mensen dat ze
openbaringen ontvingen om de kerk te leiden of de profeet Joseph Smith te
corrigeren. Wat openbaarde de Heer in antwoord op deze beweringen? (Zie
LV 28:2, 6–7; 43:1–3. Wijs erop dat LV 28 werd geopenbaard toen Hiram Page
beweerde openbaringen voor de hele kerk te hebben ontvangen, en dat LV 43
werd geopenbaard toen anderen iets dergelijks beweerden.)

• Wie ontvangt in deze tijd openbaringen en geboden voor de hele kerk?

Les 24

149



President Joseph F. Smith en zijn raadgevers in het Eerste Presidium hebben
gezegd: ‘De Heer heeft (…) één man tegelijk op aarde aangewezen om de
sleutels van openbaring voor de hele kerk te beheren, in al haar organisaties,
bevoegdheden, verordeningen en leerstellingen. De geest van openbaring
wordt uitgestort op alle leden voor het profijt en de verlichting van ieder
mens die persoonlijke openbaring ontvangt en voor de roeping die hij of zij
heeft. Maar voor de hele kerk is alleen hij die aan het hoofd staat, aangewezen
om openbaringen te ontvangen in de vorm van geboden en om aan
onenigheid een einde te maken.’ (James R. Clark, Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 delen
[1965–1975], deel 4, p. 270.)

• Wat kunnen wij doen om niet misleid te worden door mensen die ten onrechte
beweren openbaring voor de kerk te hebben ontvangen? (Zie LV 43:4–7.)

• Lees LV 26:2 en 28:13 met de klas. Wat is het beginsel van algemene
instemming? (Zie LV 20:65; 42:11. Het is het gebruik waarmee wij aangeven
dat we gewillig zijn om de mensen steun te verlenen die een roeping in de
kerk ontvangen, meestal door het opsteken van onze rechterhand.) Hoe
kunnen we door het beginsel van algemene instemming tegen misleiding
beschermd worden? (We weten wie geroepen is om te presideren en de zaken
van de kerk te behartigen, waardoor wij niet misleid worden door beweringen
van anderen die niet officieel zijn geroepen.)

Laat het overzicht van de hedendaagse algemene autoriteiten zien (zie
‘Voorbereiding’, punt 3). Benadruk wat een zegen het is om deze leiders 
steun te kunnen verlenen en hun raad op te volgen.

Wij moeten de Schriften en de leerstellingen van de kerk bestuderen

• Lees LV 1:37 en 33:16 met de klas. Leg uit dat de Heer door de hele Leer en
Verbonden heen aangeeft hoe belangrijk het is om de Schriften te bestuderen.
Waarom kunnen we niet misleid worden als we de Schriften en de woorden
van de hedendaagse profeten bestuderen? (De volgende antwoorden kunnen
gegeven worden.)

a. We kunnen de waarheid van bepaalde beginselen beter bepalen door ze te
vergelijken met de waarheden die we uit de Schriften en van onze huidige
leiders hebben geleerd.

President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘Als [iemand] iets schrijft of spreekt dat
niet in de standaardwerken van de kerk te vinden is, tenzij het van de profeet,
ziener en openbaarder afkomstig is — en die ene uitzondering moeten we
goed onthouden — kunt u onmiddellijk zeggen: “Dat moet zijn eigen idee
zijn.” En als hij iets zegt dat tegenstrijdig is met wat er in de standaardwerken
staat, kunt u bovendien weten dat het vals is.’ (The Teachings of Harold B. Lee,
bezorgd door Clyde J. Williams [1996], p. 540–541.)

b. Door schriftstudie wordt ons getuigenis versterkt zodat we minder geneigd
zijn om zelfgenoegzaam te zijn of door valse leerstellingen beïnvloed te
worden.

President Lee heeft gezegd: ‘Als we niet dagelijks de Schriften bestuderen,
zal ons getuigenis verzwakken en zal onze spiritualiteit niet toenemen.’
(The Teachings of Harold B. Lee, p. 152.)
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• Hoe bent u door schriftstudie tegen misleiding beschermd?

We moeten erkennen dat we door de zaken van God altijd opgebouwd worden

De profeet Joseph Smith heeft uitgelegd dat kort nadat de heiligen zich in
Kirtland gevestigd hadden, ‘veel valse geesten zich presenteerden, veel vreemde
visioenen werden gezien, en wilde, enthousiaste ideeën werden overwogen.
Mannen renden de deur uit onder invloed van deze geest en sommigen van hen
gingen op boomstronken staan en riepen allerlei buitensporige dingen; (…) er
werden veel belachelijke dingen onder de loep genomen, om de kerk van God
te onteren en om de Geest van God te verjagen.’ (History of the Church, deel 4,
p. 580.) Bezorgd om deze buitensporige geestelijke manifestaties, vroeg de
profeet de Heer om raad. De openbaring in LV 50 is het antwoord van de Heer.

• Lees Leer en Verbonden 50:17–24 met de klas. Wat staat er in die teksten over
de manier waarop we onderscheid kunnen maken tussen de zaken van God
en de zaken van Satan? (Door de zaken van God worden we opgebouwd,
wordt ons verstand verlicht en groeien we geestelijk. We zullen erdoor het
verlangen krijgen om de Heiland te volgen en ons leven te verbeteren. Door
de zaken van Satan wordt het tegengestelde tot stand gebracht.)

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Er is geen gezegde met grotere
waarheid dan: ‘hetgeen niet opbouwt, is niet van God.’ En wat niet van God
is, is duisternis, en dan maakt het niet uit of het in de vorm van godsdienst,
ethiek, filosofie of openbaring tot ons komt. Geen enkele openbaring van
God zal niet opbouwend zijn.’ (Church History and Modern Revelation, 2 delen
[1953], deel 1, p. 201–202.)

We moeten toepassen wat de Heer ons geeft om onszelf tegen misleiding te beschermen

De dag na de conferentie in Kirtland openbaarde de Heer LV 52. In die
openbaring geeft Hij duidelijk aan hoe wij misleiding kunnen vermijden.

• Lees Leer en Verbonden 52:14–19 met de klas. Wat zijn volgens deze verzen
eigenschappen van leerkrachten ‘van God’? Hoe kunnen we aan de hand van
het gegeven voorbeeld in deze teksten misleiding vermijden?

Tot slot Herhaal welke misleidingen van Satan tot afvalligheid kunnen leiden. Herhaal
de raad die de Heer heeft gegeven om ons tegen misleiding te beschermen.
Beklemtoon dat de Geest van de Heer, als we deze raad volgen, ons op de weg
van de waarheid zal leiden. Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u
daartoe aanzet.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema aan

te vullen.

1. Activiteit ter inleiding van het eerste gedeelte van de les

Maak een briefje voor iedere cursist. Op ieder briefje moet een korte boodschap
van waardering staan of een opdracht om in de klas een tekst voor te lezen of op
een andere manier deel te nemen. Spel echter de naam van iedere cursist verkeerd.
Deel de briefjes aan het begin van het eerste gedeelte van de les uit om het verhaal
van Simonds Ryder en de andere verhalen in dat gedeelte in te leiden.
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2. Aanvullende raad over de manier waarop we onszelf tegen afvalligheid
kunnen beschermen

Ouderling Carlos E. Asay van de Zeventig heeft het volgende aangegeven om
onszelf tegen afvalligheid te beschermen:

‘1. Mijd hen die uw geloof willen ondermijnen. (…)

‘2. Onderhoud de geboden. (…)

‘3. Volg de hedendaagse profeten. (…)

‘4. Twist of debatteer niet over leerstellingen. [Zie 3 Nephi 11:29.]

‘5. Bestudeer de Schriften. (…)

‘6. Laat u niet van de zending van de kerk afleiden. (…)

‘7. Bid voor uw vijanden. (…)

‘8. Beoefen zuivere godsdienst. [Zie Jakobus 1:27 en Alma 1:30.] …

‘9. Vergeet niet dat er veel vragen kunnen zijn waarop wij geen antwoord hebben
en dat sommige dingen eenvoudigweg in geloof moeten worden aanvaard.’
(Conference Report, oktober 1981, p. 93–94; of Ensign, november 1981,
p. 67–68.)
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Les

25
Het priesterschap: ‘de macht 
der goddelijkheid’

Doel Ervoor zorgen dat de cursisten het priesterschap beter begrijpen en naar de
zegeningen zullen streven die uit het rechtschapen gebruik ervan voortkomen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 84:33–44; 121:34–46.

b. Leer en Verbonden 107 (aanvullende teksten).

c. Ons erfgoed, p. 26–27.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Vraag de cursisten waarom ze dankbaar zijn voor hun lidmaatschap in de kerk.
Zet hun antwoorden op het bord.

• Welke van deze zaken zouden zonder het priesterschap mogelijk zijn?

Waarschijnlijk zijn alle door de cursisten genoemde punten niet zonder het
priesterschap mogelijk. Als de cursisten bijvoorbeeld hun dank voor het eeuwig
huwelijk uitspreken, wijs er dan op dat dit niet zonder de verzegelbevoegdheid
van het priesterschap mogelijk zou zijn. Zelfs iets eenvoudigs als eenheid in de
kerk zou niet mogelijk zijn zonder profeten, apostelen en andere priesterschaps-
leiders die ons helpen bij het bereiken van een ‘eenheid des geloofs’ (Efeziërs
4:13; zie ook de verzen 10–12).

Leg uit dat deze les over het priesterschap gaat en over een aantal verbonden en
zegeningen die daarbij horen.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen
die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Orde in de herstelling van het priesterschap en de ambten ervan

Het Aäronisch priesterschap en het Melchizedeks priesterschap werden in 1829
op aarde hersteld (zie les 8). Na de organisatie van de kerk in 1830, openbaarde
de Heer stap voor stap ambten in het priesterschap, quorums en raden om in
leiderschap voor de groei van de kerk te voorzien. Op de volgende tijdlijn wordt

Bespreking en
toepassing



deze herstelling samengevat. Zet de tijdlijn op het bord en behandel die met de
klas. De verwijzingen hoeft u niet op het bord te zetten.

Leg uit dat de Heer in onze tijd openbaringen over de organisatie en de taken
van de priesterschap blijft geven om de groei van de kerk te kunnen begeleiden.
Een voorbeeld daarvan is de roeping van gebiedszeventigen en de organisatie
van het Derde, Vierde, en Vijfde Quorum der Zeventig in 1997 (zie les 42,
p. 247–248).

2. De eed en het verbond van het priesterschap

Zet Eed en verbond van het priesterschap op het bord. Leg uit dat de Heer, naast de
openbaringen over de ambten en het bestuur van het priesterschap, beginselen
heeft geopenbaard over het ontvangen en het uitoefenen van het priesterschap.
Hij heeft bijvoorbeeld de eed en het verbond van het priesterschap geopenbaard,
die in LV 84:33–44 te vinden is. In deze verzen staan (1) de verbonden die een
man met de Heer sluit als hij het Melchizedeks priesterschap ontvangt en (2) de
verbonden die de Heer met getrouwe Melchizedeks-priesterschapsdragers sluit.

Ouderling Carlos E. Asay van de Zeventig heeft gezegd: ‘Van alle heilige over-
eenkomsten met betrekking tot het evangelie van Jezus Christus zijn er weinige,
zo die er überhaupt zijn, die de eed en het verbond van het priesterschap in
belangrijkheid te boven gaan. Het is zeker één van de belangrijkste overeen-
komsten, want het gaat om het delen in hemelse machten en het streven van
de mens naar eeuwige doelen.’ (De Ster, nummer 2, 1986, p. 38.)

Als u de eed en het verbond van het priesterschap bespreekt, beklemtoont u dat
‘de zegeningen van het priesterschap niet alleen voor mannen bestemd zijn.
Deze zegeningen worden ook uitgestort (…) op alle getrouwe vrouwen in de
kerk. (…) De Heer biedt zijn dochters alle geestelijke gaven en zegens die door
zijn zoons kunnen worden verkregen, want in de Here is de man niets zonder
de vrouw en de vrouw niets zonder de man.’ (Joseph Fielding Smith,
Conference Report, april 1970, p. 59; of Improvement Era, juni 1970, p. 66;
zie ook Alma 32:23.)

• Zet Verbond van de priesterschapsdragers op het bord. Wat beloven priesterschaps-
dragers als onderdeel van de eed en het verbond van het priesterschap? (Zie
LV 84:33, 36, 39–44. Vat de antwoorden van de cursisten samen op het bord.)

Het Aäronisch priesterschap: 15 mei 1829 (LV 13)

Het Melchizedeks priesterschap: mei of juni 1829 (LV 128:20)

Apostelen, ouderlingen, priesters, leraren en diakenen: april 1830 (LV 20:38–60)

Bisschop: 4 februari 1831 (LV 41:9–10)

Hogepriesters: juni 1831 (inleiding tot LV 52)

Eerste Presidium: 1832–1833 (LV 81; 90)

Patriarch: 18 december 1833 (Teachings of the Prophet Joseph Smith [1976], p. 38–39)

Hoge raad: 17 februari 1834 (LV 102)

Quorum der Twaalf Apostelen: 1835 (LV 107:23–24)

Zeventigen: 1835 (LV 107:25)

Eerste Quorum der Zeventig: 1835 (LV 107:26, 93–97)
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Priesterschapsdragers verbinden zich om:

a. Getrouw te zijn in het ontvangen van het Aäronisch priesterschap en het
Melchizedeks priesterschap (vers 33).

b. Hun roeping groot te maken (vers 33).

c. De dienstknechten van de Heer te ontvangen (vers 36).

d. IJverig te luisteren naar de woorden van het eeuwige leven (vers 43–44).

• Wat houdt het in om een roeping groot te maken? (Zie LV 107:99; Jakob
1:17–19.)

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Wij maken ons priesterschap en
onze roeping groot door met ijver en enthousiasme te werken aan de taken
waartoe we door het juiste gezag geroepen zijn. (…) Wij maken onze roeping
en het potentieel van het priesterschap groot wanneer wij hen die in nood
zijn de helpende hand toesteken en hen die wankelen kracht geven. (…)
Wij maken onze roeping groot wanneer we een eerlijk en onkreukbaar leven
leiden.’ (De Ster, juli 1989, p. 42.)

• Hoe bent u gezegend door iemand die zijn of haar roeping grootmaakte?

Leg uit dat het, als we onze roeping grootmaken, belangrijk is dat we de juiste
balans vinden, zodat we ons eigen gezin niet verwaarlozen. Ouderling Neal A.
Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Soms echter, ongewild, kunnen zelfs bepaalde activiteiten van de kerk die bui-
ten het vaste programma vallen, maar niet op de juiste wijze worden aange-
wend, het gezinsleven hinderen. Nadat de herrezen Jezus de Nephieten had
onderwezen, gaf Hij hun deze opdracht: “Gaat daarom naar uw woonplaatsen,
en overdenkt wat ik u heb gezegd” en bidt en bereidt u voor “op de dag van
morgen” (3 Nephi 17:3). Jezus zei niet dat ze naar hun club, het stadhuis of
zelfs naar hun ringgebouw moesten gaan!’ (Conference Report, april 1994, 120;
of Ensign, mei 1994, 89.)

• Wat houdt het in om de dienstknechten van de Heer te ontvangen? (LV
84:36.) Leg uit dat als we de boodschap en de verordeningen van het evange-
lie van de dienstknechten van de Heer in ontvangst nemen, we daarmee ook
de Heer ontvangen.

• Zet De Heer verbindt Zich om op het bord. Welke zegeningen belooft de Heer als
onderdeel van de eed en het verbond van het priesterschap? (Zie LV 84:33–34,
38, 42. Vat de antwoorden van de cursisten samen op het bord.)

De Heer verbindt Zich om:

a. Ons door de Geest te heiligen (vers 33).

b. Ons lichaam te vernieuwen (vers 33).

c. Ons de zegeningen te geven die Hij aan Abraham en zijn nakomelingen
heeft beloofd (vers 34).

d. Van ons zijn uitverkorenen te maken (vers 34).

e. Ons alles te geven wat de Vader heeft (vers 38).

f. Zijn engelen met de zorg voor ons te belasten (vers 42).
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• De Heer belooft dat we bij getrouwheid ‘het nageslacht van Abraham (…) en
de uitverkorenen Gods’ zullen worden (LV 84:33–34). Wat zijn de zegeningen
en de taken van de nakomelingen van Abraham? (Zie Abraham 2:9–11.) In
Abraham 2:11 staat dat door het priesterschap ‘alle geslachten der aarde [zul-
len] worden gezegend’. Hoe kan dat tot stand worden gebracht?

• De grootste belofte in de eed en het verbond van het priesterschap is dat wij
‘alles wat [de] Vader heeft’ kunnen ontvangen (LV 84:38). Waarom hebben
we in moeilijke tijden steun aan deze belofte? En hoe hebben we er steun
aan in voorspoedige tijden?

3. Beginselen voor het gebruik van het priesterschap

Behandel LV 121:34–46. Leg uit dat de Heer in deze verzen beginselen voor het
gebruik van het priesterschap openbaart. Hij openbaart ook beloften aan de
mensen die er in rechtschapenheid gebruik van maken. Naast de toepassing
met betrekking tot de priesterschapsdragers, zijn die beginselen ook van toepas-
sing op de intermenselijke verhoudingen. Daarom zijn ze ook belangrijk voor
de mensen die het priesterschap niet dragen.

• In LV 121:34–40 openbaart de Heer waarom sommige priesterschapsdragers
niet in staat zijn om het priesterschap met macht uit te oefenen. Waarom
worden zij daar volgens deze verzen van weerhouden? (Geantwoord kan wor-
den: hun hart teveel op wereldse zaken richten, streven naar de eer van de
mens, proberen hun zonden te verbergen, trots of ijdele ambitie bevredigen,
en onrechtvaardige heerschappij uitoefenen.)

• Wat zijn voorbeelden van teveel liefde voor ‘de dingen dezer wereld’?
(LV 121:35.) Hoe kunnen we door het streven naar wereldse zaken ervan
weerhouden worden om te ontvangen wat de Heer te bieden heeft? Hoe kan
iemand dit probleem overwinnen?

• Wat zijn manieren waarop mensen ‘onrechtvaardige heerschappij’ uitoefenen?
(LV 121:39; zie ook vers 37.) Wat zijn hier de gevolgen van? Hoe kan iemand
de neiging overwinnen om onrechtvaardige heerschappij uit te oefenen?

Benadruk dat het priesterschap uitsluitend in rechtvaardigheid en een geest van
liefde mag worden gebruikt, als hulpmiddel om anderen tot zegen te zijn.
Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Zij die het priesterschap bezitten, mogen nooit vergeten dat zij, noch in hun
gezin, noch in kerkroepingen, enig recht hebben om priesterschapsmacht uit te
oefenen alsof zij een knuppel in de hand hadden. (…) Iedere man die (…) het
priesterschap thuis of in de kerk in enige mate van ongerechtigheid wil gebrui-
ken, begrijpt gewoon de aard van zijn gezag niet. Het priesterschap betekent:
dienstbetoon, niet dwangarbeid; medeleven, niet dwang; verzorging, niet beteu-
geling.’ (De Ster, januari 1994, p. 73.)

• In LV 121:41–42 openbaart de Heer beginselen aan de hand waarvan priester-
schapsdragers het priesterschap met macht kunnen uitoefenen. Wat zijn deze
beginselen? Hoe kunnen we deze beginselen toepassen als we met familiele-
den, buren, collega’s en anderen omgaan?

• U kunt bespreken hoe we deze beginselen in specifieke situaties kunnen toe-
passen, als we bijvoorbeeld een kind helpen bij het nemen van een beslissing
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of het volbrengen van een taak, als we beslissingen nemen in raden van de
kerk, als iemand een opdracht niet heeft voltooid, of als er ernstige menings-
verschillen zijn.

• Welke beginselen voor corrigeren of disciplineren staan er in LV 121:43–44?
(Leg uit dat intijds ‘onmiddellijk’ of ‘spoedig’ betekent. In de context van
deze tekst betekent scherpe ‘duidelijk’ of ‘nauwkeurig’ en niet ‘streng’ of
‘ruw’.) Wat voor ervaringen hebt u gehad waardoor het belang van deze
beginselen is bevestigd? Hoe verschillen de gevolgen van liefdevolle disci-
pline van de gevolgen van discipline uit boosheid?

• Wat betekent ‘laat deugd uw gedachten zonder ophouden versieren’?
(LV 121:45.) Hoe kunnen we kwaadaardige en ondeugdzame gedachten ver-
mijden? (Zie LV 27:15–18.) Hoe kunnen we ons verstand actiever met deugd-
zame gedachten vullen?

• Wat belooft de Heer als we ‘vervuld zijn van liefde’ en ‘deugd [onze] gedach-
ten zonder ophouden’ laten versieren? (Zie LV 121:45–46.) Wat betekent het
om vol vertrouwen in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn? (Zie het vol-
gende citaat.) Welke zegeningen zullen we ontvangen als de Heilige Geest
steeds onze metgezel is?

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Gordon B.
Hinckley gezegd: ‘Ik heb de kans gehad om verschillende malen met presiden-
ten van de Verenigde Staten en belangrijke mannen van andere regeringen te
spreken. Iedere keer ben ik achteraf dankbaar geweest voor de ervaring om
vol vertrouwen in de nabijheid van een bekend leider te zijn. En toen heb ik
bedacht hoe geweldig en schitterend het moet zijn om vol vertrouwen — zon-
der vrees of schaamte — in de tegenwoordigheid van God te zijn. Dit is de
belofte die iedere deugdzame man en vrouw wordt gegeven.’ (Conference
Report, oktober 1970, p. 66; of Improvement Era, december 1970, p. 73.)

Tot slot Geef uw getuigenis over het belang van het priesterschap. Geef uiting aan uw
dankbaarheid voor de eed en het verbond van het priesterschap en voor de
zegeningen die de Heer ons bij getrouwheid belooft. Moedig de cursisten aan
om vollediger naar de zegeningen van het priesterschap te streven.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema

aan te vullen.

1. Presiderende quorums in de kerk

Een belangrijk onderdeel van de herstelling van het priesterschap was de orga-
nisatie van de presiderende quorums in de kerk. Al in maart 1832 waren er
raadgevers geroepen om de profeet Joseph te assisteren (LV 81:1), en het Eerste
Presidium werd een jaar later officieel georganiseerd (zie de inleiding tot LV 90).
In februari 1835 werden er twaalf mannen tot apostel geroepen en geordend, en
werd het Quorum der Twaalf georganiseerd. Kort daarna organiseerde de profeet
het Eerste Quorum der Zeventig.

• Wat zijn de taken van de leden van het Eerste Presidium? (Zie LV 107:9, 22,
65–66, 78–81, 91–92; 112:30–32.)
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• Wat zijn de taken van de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen? (Zie
LV 107:23, 33, 35, 39, 58; 112:30–32.)

• Wat zijn de taken van de leden van de Quorums der Zeventig? (Zie LV 107:25–26,
34, 38, 97.)

• Hoe worden wij gezegend door het werk van de presiderende functionarissen
van de kerk?

2. Het belang van dienstbetoon van de priesterschap

Vraag een priesterschapsdrager uit de wijk om over een ervaring met het pries-
terschap te vertellen, zoals het avondmaal bedienen bij iemand thuis die ziek is,
assistentie verlenen bij een priesterschapszegen of een zending vervullen. Vraag
deze priesterschapsdrager naar de gevoelens die hij tijdens zijn dienstbetoon
had. Laat hem zijn getuigenis van het priesterschap geven en van het belang
om het priesterschap ten behoeve van anderen te gebruiken.

158



159

Les

26
‘Gaat dan in de gehele wereld, 
en predikt mijn evangelie’

Doel De cursisten inspireren om het voorbeeld van de heiligen in Kirtland te volgen,
die grote offers brachten om anderen over het evangelie te vertellen en die in
tijden van tegenspoed standvastig bleven.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed de teksten in deze les en Ons erfgoed, p. 29–33, 36.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag een aantal cursisten van tevoren om de volgende gedeelten uit Ons
erfgoed samen te vatten:

a. ‘Zendingen van vroege bekeerlingen uit Ohio’ en ‘De zending van het
Quorum der Twaalf Apostelen’ (p. 30–32).

b. ‘Een zending in Engeland’ (p. 32–33).

c. ‘De uittocht uit Kirtland’ (p. 36).

U kunt ook cursisten vragen om andere verhalen uit de les voor te bereiden.

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, stop dan de volgende voorwerpen in een
kleine koffer of tas: de Schriften, een paar sokken, vijf kleine munten en een
papiertje met de volgende boodschap (laat de verwijzingen aan het eind weg):

Deze koffer is van ouderling Erastus Snow. Ik ben door de profeet Joseph
Smith geroepen om naar het westen van Pennsylvania op zending te gaan.
Ik heb de opdracht gekregen om in het voorjaar van 1836 weg te gaan. 
Ik zal alleen en te voet vanuit Kirtland vertrekken. Ik neem al mijn wereldse
bezittingen mee. (Zie Ons erfgoed, p. 31; ‘Autobiography of Erastus Snow’,
Utah Genealogical and Historical Magazine, juli 1923, p. 106.)

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat het koffertje of de tas zien die u hebt meegenomen (zie ‘Voorbereiding’,
punt 4). Vraag een cursist om het koffertje open te maken, te lezen wat er op
het papiertje staat en aan de klas te laten zien wat de zendeling met zich mee-
nam: de Schriften, sokken en vijf muntjes. Zet drie woorden op het bord:
Opoffering, moed en geloof. Vraag de cursisten om na te denken over de opoffe-
ring, de moed en het geloof die ouderling Snow nodig had om aan deze zen-
dingsreis in opdracht van de Heer te beginnen.



Leg uit dat deze les ook een bespreking bevat over het zendingswerk dat de heili-
gen in Kirtland (Ohio) na veel opoffering moesten volbrengen. Deze zendelingen
brachten veel mensen tot het evangelie, waardoor de jonge kerk werd versterkt.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
met de behandelde beginselen te maken hebben.

1. De Heer stortte veel zegeningen uit in de periode van Kirtland

Leg uit dat de meeste van de laatste dertien lessen gingen over de geopenbaarde
leerstellingen en de gebeurtenissen in de tijd dat de heiligen in Kirtland (Ohio)
waren. In die tijd zegende de Heer zijn volk buitengewoon. Herhaal aan de
hand van de volgende vragen de hoogtepunten uit de tijd in Kirtland. Verwijs
zo nodig naar voorgaande lessen en naar Ons erfgoed.

• Welke belangrijke leerstellingen openbaarde de Heer in de periode van
Kirtland? (Mogelijke antwoorden: openbaringen over de wet van toewijding,
de wet van tiende, de koninkrijken van heerlijkheid, het woord van wijsheid,
de wederkomst en het priesterschap.)

• Wat waren belangrijke gebeurtenissen en prestaties in de periode van Kirtland?

2. De heiligen in Kirtland brachten grote offers om anderen over het evan-
gelie te vertellen

Leg uit dat een ander belangrijk aspect van de periode in Kirtland was dat er
zendelingen werden geroepen om het evangelie in de Verenigde Staten, Canada
en Engeland te prediken. De meesten van hen moesten veel opofferen om op
zending te gaan.

• Lees LV 42:6 en LV 88:81 met de klas. Welke boodschap geeft de Heer in deze
verzen? Leg uit dat veel openbaringen in Kirtland geboden omvatten om het
evangelie te prediken.

Laat de van tevoren gevraagde cursisten de gedeelten ‘Zendelingen van vroege
bekeerlingen uit Ohio’ en ‘De zending van het Quorum der Twaalf Apostelen’
uit Ons erfgoed (p. 30–32) samenvatten.

• Welke offers moesten deze heiligen brengen om anderen over het evangelie
te vertellen?

U kunt ook de volgende ervaringen vertellen:

In 1836 werd ouderling Parley P. Pratt, lid van het Quorum der Twaalf, op zen-
ding naar Canada geroepen. Op weg naar Toronto ‘gaf een vreemdeling hem
een introductiebrief voor John Taylor, een methodistisch predikant in Toronto.
Taylor was lid van een groep mensen die geloofden dat de bestaande kerken
niet overeenkwamen met het christendom van het Nieuwe Testament. Twee
jaar lang was deze groep een aantal malen per week bij elkaar gekomen om
“de waarheid te vinden, onafhankelijk van enige sektarische organisatie.”
In Toronto werd ouderling Pratt door de familie Taylor gastvrij ontvangen,
maar zij waren aanvankelijk niet enthousiast over zijn boodschap.

‘Ontmoedigd omdat hij geen plaats kon vinden om te prediken, besloot Parley
om Toronto te verlaten. Voordat hij vertrok, ging hij nog even bij de familie
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Taylor langs om afscheid te nemen en wat spullen op te halen. Toen hij daar was,
vertelde Leonora Taylor haar vriendin Isabella Walton over het probleem van
Parley en dat ze het jammer vond dat hij vertrok. ‘Misschien is hij wel een man
van God’, zei ze. Mevrouw Walton antwoordde dat ze door de Geest geïnspireerd
was om die ochtend naar de Taylors te gaan, omdat zij wel bereid was om ouder-
ling Pratt in huis te nemen en te laten prediken. Dat deed hij en uiteindelijk werd
hij uitgenodigd om een bijeenkomst van de groep van John Taylor bij te wonen.
John las het verslag uit het Nieuwe Testament voor van Filippus die in Samaria
het evangelie predikte. “Nu,” zei hij, “waar is onze Filippus? Wanneer ontvangen
wij het woord met vreugde, en laten wij ons dopen? Waar zijn onze Petrus en
Johannes? Onze apostelen? Waar is onze Heilige Geest door de oplegging van
handen? (…)” Toen Parley werd uitgenodigd om te spreken, verklaarde hij dat hij
de antwoorden op de vragen van John Taylor had.

‘Drie weken lang woonde John Taylor de bijeenkomsten van ouderling Pratt bij
en maakte hij gedetailleerde notities die hij zorgvuldig met de Schriften verge-
leek. Langzaam maar zeker raakte hij overtuigd dat het ware evangelie van
Jezus Christus was hersteld. Hij en zijn vrouw Leonora lieten zich op 9 mei 
1836 dopen.’ (De geschiedenis van de kerk in de volheid der tijden [lesboek kerkelijke
onderwijsinstellingen, 1993], p. 157; zie ook Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt [1975], p. 134–40, 151.)

John Taylor werd tot ouderling geordend en is getrouw als zendeling werkzaam
geweest. Later werd hij de derde president van de kerk.

• Hoe zegende de Heer ouderling Pratt toen hij probeerde het evangelie 
te prediken?

Levi Hancock liet zich in november 1830 dopen, en kort daarna werd hij geroe-
pen om Kirtland te verlaten en naar Missouri op zending te gaan. Tijdens zijn
reis moest hij honderden kilometers lopen, en hij en zijn collega Zebedee
Coltrin waren onderweg succesvol in het verkondigen van het evangelie. ‘Maar
ze kregen op reis ook met tegenspoed te maken. Levi werd ziek door een infec-
tie aan zijn voet en moest een tijdje bij een gezin op krachten komen, terwijl
Zebedee zonder hem verder ging. Later, in Missouri, bleef hij met gezondheids-
problemen kampen. Hij ergerde zich af en toe omdat hij niet in staat was alles
te doen wat hij wilde. Maar dankbaar voor de kans om dienstbaar te zijn,
schreef hij: “Ik moet eerlijk zijn ten opzichte van God en doen wat ik kan voor
zijn koninkrijk, anders ben ik beklagenswaardig. Ik geef niet om de wereld of
om wat anderen zeggen. Bij de troon des oordeels moeten ze mijn getuigenis
onder ogen zien. Ik bedoel dat mijn gedrag zo zal zijn dat mijn woorden
geloofd zullen worden, en dat de Heer mij zal helpen.”’ 

Later was Levi moedig in Zionskamp werkzaam. In februari 1835 werd hij geroe-
pen als een van de presidenten der Zeventig. (Zie Don L. Searle, ‘It Is the Truth,
I Can Feel It’, Ensign, juli 1999, p. 48–50.)

• Wat maken deze verhalen ons duidelijk over zendingswerk? En over het over-
winnen van tegenspoed in zendingswerk?

• Welke offers moeten wij misschien brengen om als voltijdzendeling werk-
zaam te zijn? Welke offers moeten wij misschien brengen om met onze vrien-
den en buren over het evangelie te praten?
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3. Leden van het Quorum der Twaalf verkondigden in Engeland het evan-
gelie aan duizenden

Leg uit dat de tegenwerkende machten, naarmate de kerk groeide, steeds krachti-
ger werden. Sommige heiligen wankelden in hun geloof. In deze moeilijke tijd
openbaarde de Heer aan de profeet Joseph Smith dat ‘er iets nieuws voor de ver-
lossing van zijn kerk moest worden gedaan.’ (History of the Church, deel 2, p. 489.)

Laat de aangewezen cursist uitleggen wat er gebeurde door het gedeelte ‘Een
zending in Engeland’ uit Ons erfgoed (p. 32–33) samen te vatten.

• In welke opzichten zegende de Heer de kerk in deze tijd van vervolgingen en
beproevingen? Wat kunnen we van het voorbeeld van ouderling Heber C.
Kimball leren?

Het gebod van de Heer aan deze broeders om Kirtland in deze moeilijke tijd te
verlaten, kan moeilijk te begrijpen zijn geweest. Maar door de offers die deze
getrouwe broeders brachten, werd de kerk enorm gesterkt.

Op 23 juli 1837, de dag dat de zendelingen voor het eerst het evangelie in
Engeland verkondigden, ontving de profeet Joseph Smith een openbaring voor
Thomas B. Marsh, de president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Deze
openbaring is nu LV 112. In de verzen 12–34 staan de instructies die Thomas B.
Marsh aan de Twaalf moest geven.

• Lees Leer en Verbonden 112:68–69 met de klas. Wat beloofde de Heer de
twaalf apostelen in deze verzen?

Leg uit dat de belofte in LV 112:19 snel in vervulling ging. Binnen acht maan-
den hadden 2.000 mensen zich door het werk van deze zendelingen bij de kerk
aangesloten, en waren er 26 gemeenten georganiseerd.

De Heer beloofde de Twaalf dat Hij hun de macht zou geven om de grenzen
van naties te openen voor de prediking van het evangelie als zij zich voor Hem
zouden ‘verootmoedigen, in [zijn] woord verblijven, en naar de stem van [zijn]
Geest luisteren’ (LV 112:21–22). Om aan te geven dat de Heer deze belofte blijft
vervullen, kunt u het volgende verhaal voorlezen dat president Thomas S.
Monson heeft verteld:

‘Toen ik in 1968 de Duitse Democratische Republiek voor het eerst bezocht,
was de situatie nogal gespannen. Er was geen wederzijds vertrouwen en begrip.
Er waren geen diplomatieke betrekkingen tussen de VS en de DDR. Op een
bewolkte, regenachtige dag reed ik naar Görlitz, helemaal bij de Poolse en
Tsjechische grens. (…) Daar woonde ik voor het eerst een vergadering van de
plaatselijke heiligen bij in een klein, oud gebouw. Toen de leden de lofzangen
van Zion zongen, vulden zij het gebouw met hun geloof en toewijding.

‘Ik was verdrietig bij de gedachte dat de leden hier geen patriarch hadden, geen
wijken of ringen — slechts een paar gemeenten. Ze konden de zegeningen van
de tempel niet ontvangen, de begiftiging niet en ook de verzegeling niet. In
lange tijd was er geen algemeen autoriteit op bezoek geweest. De leden moch-
ten hun land niet uit. Toch vertrouwden ze met heel hun hart op de Heer.

‘Ik stond achter het spreekgestoelte, en met tranen in de ogen en een stem die
trilde van de emotie, deed ik deze mensen een belofte: “Als u de geboden van
God trouw blijft onderhouden, zal elke zegen die de leden van de kerk in ande-
re landen ontvangen hebben, ook uw deel worden.” Toen besefte ik wat ik
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gezegd had. Die avond ging ik op mijn knieën en bad ernstig tot mijn hemelse
Vader: “Vader, ik ben uw vertegenwoordiger; dit is uw kerk. Ik heb woorden
gesproken die niet van mij kwamen maar van U en uw Zoon. Wilt u deze belof-
te aan dit nobele volk in vervulling doen gaan.” En zo eindigde mijn eerste
bezoek aan de Duitse Democratische Republiek.’

Acht jaar later sprak ouderling Monson een toewijdingsgebed over het land uit:

‘Op 27 april 1975, een zondagmorgen, stond ik, tussen Dresden en Meissen, op
een rots aan de rivier de Elbe, en sprak daar een zegen uit over het land en het
volk. In dat gebed sprak ik over het geloof van de leden en hun vurige verlan-
gen naar de zegeningen van de tempel. Vrede en hemelse hulp werden afge-
smeekt. Ik sprak de woorden: “Lieve Vader, laat dit de morgen van een nieuwe
dag zijn voor de leden van uw kerk in dit land.”

‘Plotseling hoorden wij, ver beneden ons in het dal, het geluid van kerkklokken
en het gekraai van een haan, die beide de komst van een nieuwe dag aankon-
digden. Hoewel mijn ogen dicht waren, voelde ik de warmte van de zon op
mijn gezicht, armen en handen. Hoe kon dat nou? Het had de hele morgen al
geregend.

‘Na het gebed keek ik omhoog. Ik zag een zonnestraal door het zware wolken-
dek heenbreken, een zonnestraal die ons kleine groepje in het licht baadde.
Toen wist ik dat er hemelse hulp op komst was.’

Na dit geïnspireerde gebed begon de kerk in dat land hard te groeien. Er werden
districtsraden georganiseerd, gevolgd door de organisatie van ringen. Er werden
priesterschapsleiders en patriarchen geroepen. In 1985 werd de Freibergtempel
ingewijd. En in 1989 gaf de regering de kerk toestemming om voltijdzendelin-
gen naar het land te sturen. (De Ster, juli 1989, p. 47–48.)

4. Veel heiligen in Kirtland bleven moedig ondanks de vervolgingen

Leg uit dat in 1838 de dagen van de heiligen in Kirtland geteld waren. De ver-
volging nam toe, en het was onveilig om er te blijven. Laat de aangewezen cur-
sist het gedeelte ‘De uittocht uit Kirtland’ uit Ons erfgoed (p. 36) samenvatten.

Hoewel sommige leden in Kirtland afvallig werden, bleven de meeste leden
getrouw; en zij waren een grote steun voor de kerk. Vertel de volgende ervaring
uit het leven van Brigham Young:

Toen hij in Kirtland woonde, woonde Brigham Young een bijeenkomst bij waar
een groep afvallige leden, waaronder een aantal vooraanstaande kerkleiders, een
complot smeedden om de profeet Joseph Smith af te zetten en iemand anders
zijn plaats te laten innemen. Brigham Young heeft het volgende over deze erva-
ring gezegd:

‘Ik stond op, en zei duidelijk en krachtig dat Joseph een profeet was, dat ik dat
wist, en dat ze hem net zoveel konden beschimpen en belasteren als ze wilden,
maar dat ze de aanstelling van de profeet van God niet konden vernietigen, ze
konden alleen hun eigen gezag vernietigen, de band tussen hen, de profeet en
God doorsnijden, en zichzelf in de hel laten verzinken. Velen van hen waren
woedend op mij omdat ik mij tegen hun maatregelen verzette. (…) Deze bijeen-
komst werd afgebroken zonder dat de afvalligen in staat waren om het eens te
worden over de voorgenomen maatregelen.’ (‘History of Brigham Young’,
Deseret News, 10 februari 1858, p. 386.)
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• Welke eigenschappen van Brigham Young kwamen in deze situatie aan het
licht? Hoe worden wij gesterkt als wij onze leiders steun verlenen? In welke
opzichten wordt de hele kerk daardoor gesterkt?

Tot slot Leg nadruk op de enorme zegeningen die de heiligen ontvingen toen ze in
Kirtland woonden. Velen van hen werden geroepen om op zending te gaan en
brachten gewillig offers om het evangelie te verkondigen. De meesten van hen
bleven getrouw tijdens de enorme tegenspoed. Over deze leden staat er in Ons
erfgoed: ‘Hun voorbeeldige leven kan met recht worden aangeduid als een duur-
zaam erfgoed van onwankelbare gehoorzaamheid aan de gezalfde leiders van de
Heer en van opoffering voor zijn werk.’ (p. 36.)

Moedig de cursisten aan om het voorbeeld van de heiligen in Kirtland te vol-
gen, die grote offers voor het werk van de Heer brachten en in tijden van tegen-
spoed getrouw bleven. Getuig van de waarheden in deze les, als de Geest u
daartoe aanzet.
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Les

27
‘Daarom is het noodzakelijk, dat
zij worden gekastijd en beproefd,
evenals Abraham’

Doel De cursisten raken bekend met de inspanningen van de vroegere heiligen om
de stad Zion in Missouri te bouwen en krijgen het verlangen om in deze tijd
aan de opbouw van Zion mee te werken.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 101; 103; 105.

b. Ons erfgoed, p. 27–29, 37–45.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag een aantal cursisten van tevoren om de volgende gedeelten uit Ons
erfgoed samen te vatten:

a. ‘Vervolging in Jackson County’ en ‘Bisschop Partridge met teer en veren
bedekt’ (p. 39–40, 41–42).

b. ‘Een onderkomen in Clay County’ (p. 43–44).

c. ‘De opleiding van leiders in het Zionskamp’ en ‘De vervolging van het
Zionskamp’ (p. 27–29 en 44–45).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

• Wat zou u ervan vinden als u gevraagd werd om uw gezin achter te laten en
onder slechte weersomstandigheden te voet 1.600 kilometer af te leggen
om de leden van de kerk te gaan helpen die in een vijandig gebied wonen?
(U kunt een bekende plaats uitzoeken die ongeveer 1.600 kilometer weg ligt.
Neem een kaart mee om te laten zien hoe ver die reis zou zijn.) Wat voor
offers zou u daarvoor moeten brengen? Hoe zou u zich voelen als u op de
plaats van bestemming aankwam en er gezegd werd dat u weer naar huis kon
gaan zonder ook maar enige hulp te hoeven verlenen?

Leg uit dat Joseph Smith, toen de heiligen in Jackson County (Missouri) uit hun
huizen waren verdreven, Zionskamp organiseerde, een groep van 207 mannen
die bijna 1.600 kilometer moest lopen om de heiligen te helpen. Door de
bovenstaande vragen kunnen we een beter begrip krijgen van de moeilijkheden
die de deelnemers aan Zionskamp te verduren hadden.



Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Misschien hebt u twee lesperioden nodig om deze les te
behandelen.

1. De heiligen vestigen zich in Jackson County (Missouri), en worden later
weer verdreven

Behandel in het kort de volgende historische informatie. Herinner de cursisten
eraan dat de kerk van 1831 tot 1838 op twee plaatsen leden had — in Kirtland
(Ohio) en in het westelijke deel van Missouri. Er vonden op beide locaties
belangrijke gebeurtenissen plaats. De lessen 27 en 28 gaan over de leerstellingen
en gebeurtenissen in de kerk in Missouri.

In juli 1831 ging Joseph Smith voor het eerst naar Missouri. Daar ontving hij een
openbaring waarin Missouri als locatie voor de stad Zion werd aangewezen, met
Independence als middelpunt (LV 57:1–3). Op 2 augustus wijdde Sidney Rigdon
het land toe voor de vergadering van de heiligen. De volgende dag wijdde de pro-
feet Joseph Smith het bouwterrein voor de tempel in Independence toe.

Leden van de gemeente Colesville in New York waren de eerste heiligen die zich
in Missouri vestigden, en anderen volgden kort daarna, enthousiast om aan de
bouw van de stad Zion te beginnen (LV 63:24, 36). In 1832 waren er meer dan
800 heiligen, verdeeld over vijf gemeenten, in Independence en de omliggende
gebieden van Jackson County.

De heiligen in Jackson County verheugden zich in een vreedzame en optimisti-
sche periode. Later, in het jaar 1832, kwamen er echter problemen. Sommige
leden weigerden om het gezag van hun plaatselijke leiders te accepteren.
Anderen bekritiseerden de profeet Joseph, die naar Kirtland was teruggegaan.
Sommige leden waren twistziek, hebzuchtig, zelfzuchtig en ongelovig.

Daarbij namen de spanningen ten opzichte van de andere kolonisten in de
omgeving toe. Op 20 juli 1833 werden deze spanningen zo hevig dat er geweld
uit voortkwam. Laat de van tevoren gevraagde cursist de gedeelten ‘Vervolging
in Jackson County’ en ‘Bisschop Partridge met teer en veren bedekt’ uit Ons
erfgoed (p. 39–40, 41–42) samenvatten.

Tussen juli en november 1833 werden de heiligen steeds erger vervolgd. Door
bendes werden hun oogsten verbrand, hun huizen verwoest, de mannen gesla-
gen en de vrouwen en kinderen geterroriseerd.

Op 4 november, bij de Big Blue River, gingen de leden van de bende de strijd
aan met een kleine groep mormoonse mannen en jongens. (Ons erfgoed,
p. 42–43.) In de twee dagen daarna werden meer dan duizend heiligen in de
bittere kou uit Jackson County verdreven. Berooid staken de meesten van hen
de Missouri over en vonden tijdelijk onderkomen in Clay County. Laat de aan-
gewezen cursist het gedeelte ‘Een onderkomen in Clay County’ uit Ons erfgoed
(p. 43–44) samenvatten.

2. De Heer onderricht de heiligen die uit Jackson County waren verdreven

Leg uit dat Joseph Smith, zodra hij over de problemen in Kirtland hoorde, erg
verontrust was. Hij bad over de verlossing van Zion en ontving de openbaring
die nu LV 101 is.
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Vervolgingen in Missouri. De heiligen werden uit hun huizen in Jackson County (Missouri) verdreven.

• Wat voor redenen gaf de Heer voor het feit dat Hij de problemen van de hei-
ligen in Missouri toestond? (Lees de volgende teksten met de klas. Vat de
informatie op het bord samen. Kies een aantal van de vragen om de bespre-
king op gang te helpen.)

a. LV 101:2, 6; zie ook LV 103:4. (Door hun overtredingen.)

b. LV 101:4. (Omdat ze moesten worden ‘gekastijd en beproefd, evenals
Abraham.’) Waarom kastijdt de Heer zijn volk? (Zie LV 95:1; 105:6;
Helaman 12:3; Hebreeën 12:11.) Waarom is de kastijding van de Heer een
uiting van zijn liefde voor ons? Hoe kunnen we door de kastijding van de
Heer gehoorzaamheid leren en meer aan Hem denken?

c. LV 101:7–8. (Omdat sommige heiligen traag waren om naar de Heer te luis-
teren.) Waarom vergeten de mensen God soms en nemen ze zijn raad
lichtvaardig op ‘in de dagen hunner vrede’? Wat kunnen we doen om
open te staan voor de raad van God?

• Hoe liet de Heer na de kastijding zijn barmhartigheid aan de heiligen zien?
(Lees de volgende teksten met de klas. Vat de informatie op het bord samen.)

a. LV 101:9. (Hij beloofde dat Hij hen niet zou uitwerpen en ‘ten tijde der
gramschap’ barmhartig zou zijn.)

b. LV 101:10. (Hij beloofde dat zijn verbolgenheid hun vijanden zou treffen.)

c. LV 101:11–15. (Hij beloofde dat Hij zijn heiligen zou redden, vergaderen
en vertroosten.)

d. LV 101:16–19. (Hij beloofde dat Zion in de toekomst zou worden verlost.)
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Moedig de cursisten aan om te vertellen wanneer zij in moeilijke tijden de lief-
de en de genade van de Heer hebben gevoeld.

• Lees Leer en Verbonden 101:68–69 met de klas. Wat kunnen we uit deze tek-
sten leren om ons aardse leven in het juiste perspectief te blijven zien? Hoe
hebt u in moeilijke tijden iets aan de kennis van de eeuwige beloften van de
Heer gehad?

3. Zionskamp wordt in het leven geroepen en marcheert naar Missouri

Leg uit dat de heiligen, nadat ze uit Jackson County waren verdreven, aan gou-
verneur Daniel Dunklin van Missouri bescherming vroegen en hulp om hun
huizen te kunnen repareren. De gouverneur was bereid om de heiligen te hel-
pen als zij zelf voor een groep mannen zouden zorgen om hen te beschermen.

In februari 1834 kreeg Joseph Smith in Kirtland (Ohio) bericht van dit voorstel.
Hij reageerde door een groep mannen te organiseren die de 1.600 kilometer
naar de heiligen in Missouri zouden marcheren om hen naar hun land te laten
terugkeren en hen te beschermen. De openbaring met instructies voor deze
expeditie, die bekend zou staan als Zionskamp, staat in LV 103.

Laat de van tevoren gevraagde cursist de verhalen van Zionskamp op p. 27–29
en 44–45 vertellen. Om de afstand tussen Kirtland en Missouri duidelijk te
maken kunt u verwijzen naar kaart 3 op p. 276 in dit lesboek en op p. 31 in de
Gids voor de cursist.

• In opdracht van de Heer (LV 103), organiseerde Joseph Smith Zionskamp om
de heiligen in Jackson County behulpzaam te zijn bij het terugkrijgen van
hun huizen en landerijen. Wat was het resultaat van Zionskamp met betrek-
king tot dit doel? (Nadat het kamp bijna 1.600 kilometer had gereisd en bij
Fishing River was aangekomen, vlakbij Jackson County, openbaarde de Heer
dat de heiligen op de verlossing van Zion zouden moeten wachten. Kort
daarna ontbond de profeet het kamp.)

• Toen Brigham Young in Kirtland terugkeerde, werd hem gevraagd: ‘Wat hebt
u aan deze reis gehad?’ Hij antwoordde: ‘Datgene waar we voor gegaan zijn;
(…) Ik zou de kennis die ik heb ontvangen niet voor dit hele grondgebied
willen ruilen.’ (Journal of Discourses, deel 2, p. 10.) Welke belangrijke doelein-
den werden er door Zionskamp bereikt? (De volgende antwoorden kunnen
gegeven worden.)

a. De deelnemers werden gesterkt door verscheidene wonderbaarlijke mani-
festaties van de macht van de Heer. (Zie Ons erfgoed, p. 44–45, voor een
voorbeeld.)

b. Het was een gelegenheid om het geloof van de deelnemers te beproeven,
waardoor zij in staat werden gesteld om de Heer te gehoorzamen en alles
op te offeren, zo nodig zelfs hun leven, om zijn wil te doen.

c. Het diende om vast te stellen wie voldoende getrouw was om in bepaalde
functies in de kerk werkzaam te zijn.

d. Het was een kans voor de deelnemers om met de profeet om te gaan en
van hem te leren, waardoor zij op toekomstig leiderschap konden worden
voorbereid.
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Leg uit dat het bereiken van deze doeleinden erg belangrijk voor de kerk was,
hoewel sommige mensen Zionskamp als een mislukking zagen. Zionskamp is
een voorbeeld van de wijze waarop Gods doeleinden bereikt kunnen worden,
op een manier die we misschien niet meteen begrijpen.

• Hoe heeft Zionskamp bijgedragen tot de voorbereiding van toekomstige 
leiders in de kerk?

In februari 1835, vijf maanden nadat het kamp was ontbonden, werden het
Quorum der Twaalf Apostelen en het Eerste Quorum der Zeventig georgani-
seerd. Negen van de twaalf apostelen en alle zeventig leden van het Quorum
der Zeventig hadden aan Zionskamp deelgenomen. Over de manier waarop
deze leiders door het kamp waren voorbereid, heeft Joseph Smith gezegd:

‘Broeders, sommigen van u zijn boos op mij, omdat u niet in Missouri hebt
gevochten; maar ik kan u vertellen dat God u niet wilde laten strijden. Hij 
kon zijn koninkrijk niet organiseren met twaalf mannen om de deuren van 
et evangelie voor de wereld te openen, en met zeventig mannen die onder hun 
leiding stonden en in hun voetsporen traden, als Hij hen niet uit een groep
mannen kon kiezen die hun leven op het spel hadden gezet, en die net zo’n
groot offer als Abraham hadden gebracht.’ (History of the Church, deel 2, p. 182.)

Uit de ervaring van George A. Smith blijkt hoe Zionskamp de mannen op
toekomstig leiderschap in de kerk had voorbereid. Als zestienjarige was hij de
jongste man in het kamp, onervaren en met een tekort aan zelfvertrouwen.
Ondanks persoonlijke ontberingen en de klachten van veel mannen over de
slechte omstandigheden, volgde George gewillig alle instructies van Joseph
Smith op. George sliep in de tent van de profeet en kon veel van zijn raad en
instructies horen. Door zijn nauwe contact met de profeet, leerde George hoe
hij leiding moest geven en ontwikkelde hij kracht waardoor hij op een leven
van leiderschap werd voorbereid. Binnen vijf jaar na Zionskamp, werd
George A. Smith tot apostel geordend. Later was hij met Brigham Young
werkzaam als lid van het Eerste Presidium.

• Wat kunnen we van Zionskamp leren dat we in ons leven kunnen toepassen?
(Hieronder staan mogelijke antwoorden, met vragen om de bespreking op
gang te helpen.)

a. Inzicht in de doeleinden van beproevingen. Waaruit bestonden de beproe-
vingen in Zionskamp? Wat zeggen ons de ervaringen van Zionskamp over
de redenen van beproevingen in ons leven? (Zie LV 103:12.)

b. Het belang van gehoorzaamheid. Wat maakt het Zionskamp ons duidelijk
over gehoorzaamheid? (Zie LV 103:7–10, 36.)

c. De bereidheid om alles voor de Heer op te offeren. Wat maakt het
Zionskamp ons duidelijk over opoffering? (Zie LV 103:27–28.) Waarom ver-
wacht de Heer van ons dat wij gewillig zijn om alles voor Hem op te offe-
ren? Hoe kunnen we zo’n gewilligheid ontwikkelen? Hoe kunnen we die
gewilligheid nu tonen?

d. Hoe belangrijk het is om eensgezind te zijn in het werk van de Heer. Wijs
erop dat als zelfs maar een kleine groep mensen moppert of opstandig is,
de hele groep daardoor verzwakt wordt.
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e. Hoe belangrijk het is om de profeet te steunen en zijn raad op te volgen,
ook als het moeilijk is of als we de redenen niet volledig begrijpen.

4. De Heer openbaart dat zijn volk moet ‘wachten op de bevrijding van Zion’

Leg uit dat de Heer had beloofd om Zion te verlossen en zijn volk hun landerijen
in Jackson County (Missouri) terug te geven. Die belofte was echter afhankelijk
van de gehoorzaamheid van de heiligen (LV 103:5–8, 11–14). Net zoals de
Israëlieten vanouds door hun ongehoorzaamheid veertig jaar lang het beloofde
land niet konden binnengaan, openbaarde de Heer dat de hedendaagse Israëlieten
‘een korte tijd’ op de bevrijding van Zion moesten wachten vanwege de onge-
hoorzaamheid en de verdeeldheid onder sommige heiligen (LV 105:9, 13).

• Lees LV 105:1–13 met de klas. Welke vereisten gaf de Heer voor de eventuele
vestiging van Zion? (Mogelijke antwoorden volgen hieronder. Bespreek hoe
deze vereisten op ons leven van toepassing zijn.)

a. De heiligen moeten gehoorzaamheid leren (LV 105:3, 6; zie ook vers 37).

b. Ze moeten voor de armen en behoeftigen zorgen (LV 105:3).

c. Ze moeten zijn ‘verenigd overeenkomstig de eendracht, die door de wet
van het celestiale koninkrijk wordt vereist’ (LV 105:4; zie ook vers 5).

d. Ze moeten vollediger worden onderwezen, meer ervaring opdoen en hun
taken beter begrijpen (LV 105:10).

e. Ze moeten met macht van omhoog worden begiftigd (LV 105:11–12; zie
ook vers 33).

• In LV 105:38–40 adviseerde de Heer de heiligen om naar vrede te streven,
zelfs met de mensen die hen hadden vervolgd. Hij beloofde dat Hij ervoor
zou zorgen dat ‘alle dingen zullen medewerken voor uw welzijn’ (LV 105:40).
In welke opzichten bent u gezegend door het toepassen van de raad om naar
vrede te streven?

Tot slot De Heer heeft beloofd dat Zion verlost zal worden, en Hij heeft gezegd dat wij
ons op die dag moeten voorbereiden. Herinner de cursisten eraan dat we er met
geheel ons hart naar moeten streven om Zion thuis en in onze ring op te bou-
wen. Getuig van de waarheden in deze les, als de Geest u daartoe aanzet.

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. Tijdlijn van gebeurtenissen in Missouri

De volgende tijdlijn van gebeurtenissen in Missouri kan nuttig zijn als u deze
les geeft. Om de belangrijke plaatsen aan te geven, kunt u verwijzen naar kaart
2 op pagina 275 in dit lesboek en op p. 30 in de Gids voor de cursist.

Januari 1831: De eerste zendelingen kwamen in Missouri aan.

Juli 1831: De Heer wees Missouri aan als de locatie voor de stad Zion.
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Augustus 1831: Joseph Smith wijdde het bouwterrein voor de tempel in
Independence (Missouri) toe.

Juli 1833: Een bende viel de heiligen in Independence (Missouri) aan.

November 1833: De strijd bij de rivier Big Blue vond plaats. De heiligen werden
vanuit Jackson County naar Clay County verdreven.

Mei–juni 1834: Zionskamp marcheerde van Kirtland (Ohio) naar Clay County
(Missouri).

Juni 1836: Bewoners van Clay County vroegen de heiligen om te vertrekken.

September 1836: De heiligen verhuisden naar Far West en andere locaties, die
later Caldwell County en Daviess County (Missouri) werden genoemd.

Maart 1838: Joseph Smith en zijn gezin kwamen in Far West (Missouri) aan,
nadat ze voor de bendes in Kirtland (Ohio) gevlucht waren.

Oktober 1838: De strijd bij Crooked River vond plaats. Gouverneur Boggs van
Missouri gaf opdracht om de mormonen uit te roeien.

Oktober 1838–april 1839: Joseph Smith en andere kerkleiders werden in Missouri
gevangengezet.

April 1839: De heiligen vluchtten van Missouri naar Illinois.

2. De instructies van de Heer voor de verbannen heiligen

Nadat de heiligen uit Jackson County verdreven waren, gaf de Heer hun speci-
fieke instructies. U kunt de volgende behandelen:

a. Naar de verlossing van Zion streven (LV 101:43–62). Met de gelijkenis in deze
verzen herinnerde de Heer de heiligen eraan dat hun positie door ongehoor-
zaamheid was verzwakt, en dat hun vijanden hen zouden overweldigen. Hij
verzekerde echter dat Zion op zijn tijd zou worden verlost.

b. Met het werk van de vergadering doorgaan (LV 101:63–75). Hoewel het cen-
trum van Zion in handen van de vijand was gevallen, zei de Heer dat de hei-
ligen zich moesten blijven vergaderen op de plaatsen die Hij had aangewezen
(vers 67). Tegenwoordig zijn dat de ringen van Zion over de hele wereld. Wij
moeten van onze ringen ‘heilige plaatsen’ maken (LV 101:21–22).

c. Schadevergoeding eisen (LV 101:76–95). De heiligen moesten officiële ver-
zoekschriften indienen voor schadevergoeding en gerechtigheid. Volgens de
grondwet van de Verenigde Staten hadden ze recht op godsdienstvrijheid en
grondbezit. Die rechten waren in de staat Missouri geschonden. De heiligen
volgden de raad van de Heer op en probeerden op plaatselijk niveau, bij de
staat en op nationaal niveau schadevergoeding te eisen. Hun werd alle hulp
ontzegd, waarna de heiligen het oordeel in de handen van de Heer lieten en
verder gingen.

d. Aanspraak blijven maken op hun bezit in Jackson County (LV 101:96–101).

3. Videopresentatie ‘Zionskamp’

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis (56933 120)
beschikbaar is, kunt u overwegen ‘Zionskamp’ (18:35) te laten zien als onderdeel
van uw bespreking van het derde lesdeel. 
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Les

28
‘O God, waar zijt Gij?’

Doel De cursisten leren hoe ze tegenspoed kunnen doorstaan door zich tot de
Heiland te wenden.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 121:1–33; 122; en de andere teksten in deze les.

b. Ons erfgoed, p. 45–53.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag van tevoren een of twee cursisten om in het kort te vertellen wat zij
door tegenspoed hebben geleerd en hoe ze erdoor zijn gegroeid. Zorg ervoor
dat u hen met deze opdracht niet in verlegenheid brengt.

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, brengt u voor iedere cursist 
schrijfgerei mee.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Geef iedere cursist schrijfgerei. Laat ze een probleem of een tegenslag uit hun
leven opschrijven. Als ze daarmee klaar zijn, laat u ze opschrijven wat ze ervan
geleerd hebben en hoe ze erdoor gegroeid zijn.

Leg uit dat deze les gaat over het doorstaan van tegenspoed door ons tot de
Heiland te wenden. Vertel de cursisten dat ze later in de les de kans zullen krij-
gen om te vertellen wat ze hebben opgeschreven.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen
die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

Vat in het kort de volgende gebeurtenissen in Missouri samen. U kunt verwij-
zen naar de tijdlijn op p. 155 en naar kaart 2 op p. 275 van dit lesboek en p. 30
van de Gids voor de cursist.

Nadat de heiligen eind 1833 uit Jackson County waren verdreven, konden ze in
het nabijgelegen Clay County terecht, totdat ze in 1836 verzocht werden om te
vertrekken. Vanuit Clay County reisden ze ongeveer honderd kilometer naar
het noorden, waar ze Far West en andere kleinere nederzettingen vestigden.

Bespreking en
toepassing



Het ging de kerk een tijdje goed in het noorden van Missouri. Het aantal inwo-
ners groeide hard en er werden bouwterreinen voor tempels in Far West en
Adam-ondi-Ahman toegewijd. Er bleven zich echter problemen onder een aan-
tal heiligen voordoen. Verscheidene leiders werden geëxcommuniceerd, waar-
onder Oliver Cowdery and David Whitmer.

Behalve de verdeeldheid onder sommige leden, waren er steeds conflicten met
andere bewoners in het noordelijke deel van Missouri. In 1838 werden de heili-
gen vaker door bendes en burgerlegers aangevallen. Op 25 oktober werden drie
leden tijdens een conflict bij Crooked River gedood, waaronder de apostel
David W. Patten. Twee dagen later vaardigde gouverneur Lilburn W. Boggs van
Missouri een bevel uit dat ‘de mormonen als vijanden beschouwd moesten 
worden, en uitgeroeid of uit de staat verdreven moesten worden.’ (History of the
Church, deel 3, p. 175.)

Op 30 oktober werden bij Haun’s Mill 17 mannen en jongens gedood door een
bende, bestaande uit 200 mannen. De volgende dag werden Joseph Smith en
50 andere leiders op basis van valse beschuldigingen gearresteerd. De meeste
van die leiders werden binnen drie weken weer vrijgelaten. Zes van hen, waar-
onder Joseph en Hyrum Smith, moesten ondanks hun onschuld in de gevange-
nis blijven. In november werden ze eerst naar Independence, vervolgens naar
Richmond en toen naar Liberty overgebracht, waar ze tot april 1839 in Liberty
Jail gevangen zaten.

De omstandigheden in Liberty Jail waren slecht. De gevangenen zaten in een
soort kelder, net als een kerker — donker, koud en onhygiënisch. Het weinige
eten dat ze kregen was smerig. De profeet en zijn metgezellen hadden slechts
wat stro op de stenen vloer en wat dunne dekens om te slapen. Het plafond 
was zo laag dat sommige broeders, zoals Joseph en Hyrum, niet rechtop konden
staan. Ze werden ook voortdurend met de dood bedreigd.

Liberty Jail. Terwijl hij hier in 1838–1839 ten onrechte gevangenzat, ontving de profeet Joseph Smith de
openbaringen die nu in LV 121, 122 en 123 staan.
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Terwijl de profeet in de gevangenis zat, werden ongeveer achtduizend heiligen
in Missouri uit hun huis verdreven, ten gevolge van het bevel van de gouver-
neur. Velen werden door de bendes beroofd, geslagen en gedood terwijl ze naar
de staat Illinois op de vlucht waren. Toen de profeet daarvan hoorde, smeekte
hij de Heer om hulp. Als antwoord gaf de Heer hem een aantal indrukwekkende
openbaringen. De profeet schreef die in een brief aan de kerkleiders in Quincy
(Illinois), die verantwoordelijk waren voor de uittocht van de heiligen uit
Missouri. Gedeelten van die openbaringen zijn nu de afdelingen 121, 122 
en 123 van de Leer en Verbonden.

1. Het gebed van Joseph Smith in Liberty Jail en het antwoord van de Heer

• Lees LV 121:1–6 met de klas. Wat voelde en dacht Joseph Smith volgens deze
verzen? Wat vroeg hij aan de Heer? Wat zijn uw gedachten en gevoelens als u
de smeekbede van Joseph Smith in deze verzen leest?

• Het antwoord van de Heer op het gebed van Joseph Smith staat in LV 121:7–33
en LV 122. Lees LV 121:7–10 met de klas. Wat leerde Joseph in deze verzen van
de Heer? Hoe zou u zich voelen als deze woorden tot u gesproken werden?
Wat kunnen we uit dit antwoord over de Heer leren?

Wijs erop dat door deze openbaringen ‘Liberty Jail tijdelijk een opleidingscen-
trum werd. De heiligen beschouwden het als de plaats waar aanmoedigingen en
raad vandaan zouden komen — het woord van de Heer. Zolang de profeet daar
was, was het meer een tempel dan een gevangenis. Het was een plaats van medi-
tatie en gebed. (…) Joseph Smith zocht God in deze primitieve gevangenis, en
vond Hem.’ (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, deel 1, p. 526.)

• Hoe zijn de openbaringen die in Liberty Jail werden gegeven (LV 121 en 122),
u tot zegen geweest?

2. Het volmaakte begrip dat de Heiland voor ons lijden en ons 
tegenspoed heeft

• Laat de cursisten over hun eigen beproevingen nadenken terwijl iemand
LV 122:5–8 voorleest. Hoe is de Heiland ‘beneden dit alles neergedaald’?
(Zie Alma 7:11–12; LV 19:16–19.)

Leg uit dat de Heiland, omdat Hij beneden dit alles is afgedaald, een vol-
maakt begrip van al onze beproevingen heeft. Over het ultieme offer van
de Heiland heeft ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf
Apostelen het volgende gezegd:

‘Als onderdeel van zijn oneindige verzoening [heeft] Jezus (…) de zonden,
het verdriet, de smarten, en — volgens Jakob — de pijnen van alle mannen,
vrouwen en kinderen gedragen (zie 2 Nephi 9:21). Daar Hij in zijn empathie
is vervolmaakt, weet Jezus hoe Hij ons te hulp kan komen. (…) Niets is bui-
ten zijn verlossende bereik of zijn omringende empathie. Wanneer wij dus
bedenken wie de doornenkroon heeft gedragen, moeten we niet klagen dat
ons leven niet enkel rozengeur en maneschijn is!’ (De Ster, juli 1987, p. 65.)

• Maken wij wel eens tijden van beproevingen door waarin we niet door de
Heiland getroost kunnen worden? (Zie Hebreeën 4:15.) Hoe kan kennis van het
lijden van de Heiland nuttig zijn om in moeilijke tijden getrouw te blijven?
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• Wat kunnen wij doen om de troost en de kracht te ontvangen die Jezus ons
door middel van zijn verzoening biedt? (Zie Hebreeën 4:16; 1 Petrus 5:6–11.)
Hoe kunnen we door gebed, nederigheid en geloof in Jezus Christus in moei-
lijke tijden de nodige kracht ontvangen?

3. Het doel van tegenspoed

Leg uit dat tegenspoed een onderdeel van Gods plan is zodat wij in dit leven
beproefd kunnen worden en kunnen groeien. Toen we naar deze aarde kwamen,
wisten we dat we pijn, beproevingen en andere moeilijkheden zouden ervaren.

De profeet Joseph Smith had zoveel beproevingen in zijn leven dat hij zei dat ze
‘mijn ganse leven mijn dagelijks lot zijn geweest, (…) en ik gevoel, gelijk
Paulus, de behoefte om in moeilijkheden te roemen’ (LV 127:2). Naast de troost
en raad die de profeet van de Heer in Liberty Jail ontving, waren er veel
momenten waarop de Heer hem inzicht gaf in tegenspoed. De rest van deze les
gaat over deze leringen in de Leer en Verbonden.

• Wat openbaart de Heer in de Leer en Verbonden over het doel van tegenspoed?
(Lees de volgende teksten met de klas. Vat de informatie op het bord samen.)

a. LV 98:12, 14–15; 101:4; 136:31. (De Heer staat tegenspoed in ons leven toe
om ons te beproeven en te zien of we zijn verbond zullen nakomen.)
Waarom zegt de Heer dat Hij zijn volk ‘in alles zal beproeven’? 

b. LV 101:1–2. (Tegenspoed is soms het resultaat van onze overtredingen.)

c. LV 122:7. (De Heer staat tegenspoed toe, zodat wij ervaring kunnen
opdoen en kunnen groeien.)

• Waarom kunnen we door inzicht in dat doel tegenspoed goed verdragen? 
(LV 121:8.)

• Sommige mensen geloven ten onrechte dat al onze moeilijkheden een straf
van God zijn. Welk gevaar schuilt daarin? Waarom worden de rechtschapen
mensen niet voor moeilijkheden behoed?

Benadruk dat overtredingen wel een oorzaak van tegenspoed kunnen zijn,
maar dat ze niet de enige oorzaak zijn. Soms ondervinden rechtschapen men-
sen tegenspoed omdat ‘er een tegenstelling in alle dingen is’ (2 Nephi 2:11).
Soms ondervinden we tegenspoed als natuurlijk gevolg van de zwakheid en
ouderdom van ons sterfelijk lichaam. Soms is tegenspoed het gevolg van een
ongeval, door onze eigen keuzen die geen overtredingen hoeven te zijn en
door de keuzen van andere mensen — gebeurtenissen waar God ons voor zou
kunnen beschermen, maar dat niet doet omdat ‘de wet van het evangelie keu-
zevrijheid en eeuwige ontwikkeling voorschrijft’. (Spencer W. Kimball, Faith
Precedes the Miracle [1973], p. 96.) We kunnen ook tegenspoed in ons leven
hebben ‘om de doeleinden van de Heer in ons leven te verwezenlijken, zodat
wij door die beproeving gezuiverd kunnen worden.’ (Richard G. Scott, De Ster,
januari 1996, p. 15.)

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Harold B. Lee
gezegd dat ‘het naleven van het evangelie van Jezus Christus geen garantie is
dat wij geen tegenspoed in ons leven zullen hebben; maar dat het naleven
van het evangelie ons de kracht, het geloof en de macht geeft om boven die
tegenspoed uit te stijgen en voorbij de huidige problemen naar een heldere
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dag uit te kijken.’ (Geciteerd door A. Theodore Tuttle, Conference Report,
oktober 1967, p. 15; of Improvement Era, december 1967, p. 47.)

Voor andere schriftuurlijke leringen over de doelstellingen van tegenspoed kunt
u 2 Nephi 2:11; Alma 32:5–6; 62:41; en Helaman 12:1–3 lezen.

4. De raad van de Heer aan de mensen die tegenspoed ondervinden

• Welke raad geeft de Heer in de Leer en Verbonden om ons te helpen als we
tegenspoed ondervinden? (Lees de volgende teksten met de klas. Vat de infor-
matie op het bord samen. Kies een aantal van de vragen om de bespreking op
gang te helpen.)

a. LV 24:8; 31:9; 54:10; 121:7. (Wees geduldig in tijden van beproeving; want
zij ‘zullen slechts kort van duur zijn’; zie ook Alma 17:11.) Hoe kunnen we
meer geduld krijgen om beproevingen te doorstaan? In welk opzicht waren
de beproevingen van Joseph Smith slechts ‘kort van duur’? Hoe kunnen we
beproevingen in het eeuwig perspectief van de Heer zien?

b. LV 98:1. (Verblijden en bedanken.) Waarom moeten we God ondanks onze
beproevingen bedanken? Wat zijn een aantal zegeningen die wij ondanks
de hevigste beproevingen blijven ontvangen?

c. LV 98:11. (Wij moeten gehoorzaam blijven en ‘alle goed aanhangen’.)
Waarom is het soms moeilijk om gehoorzaam te blijven als we tegenspoed
moeten doorstaan?

d. LV 101:36–38. (Zorg voor de ziel, niet voor het lichaam, en zoek de Heer.)
Hoe kunnen wij deze raad toepassen?

e. LV 122:9. (We moeten niet bang zijn voor wat mensen kunnen doen, want
God zal voor eeuwig bij ons zijn; zie ook LV 98:13.)

• Waarom worden sommige mensen door beproevingen verbitterd, terwijl ande-
ren groeien en sterker worden? Wat kunnen we doen om onze beproevingen
en tegenspoed het hoofd te bieden? (Zie Alma 62:49–51.) Door welke versla-
gen in de Schriften bent u in tijden van tegenspoed geholpen of geïnspireerd?

• Wat hebben anderen gedaan om u door tijden van tegenspoed heen te hel-
pen? Hoe kunnen wij anderen in tijden van tegenspoed helpen? Hoe kunnen
we anderen helpen door onze eigen ervaringen met beproevingen? Wat zijn
de voordelen als we in tijden van beproeving andere mensen helpen? (Zie
Lucas 9:24; Galaten 6:2.)

• Wat kunnen we doen als we door beproevingen wanhopig en hopeloos wor-
den? (Zie Alma 36:3.) Hoe kunnen we ons nu voorbereiden om in de toe-
komst sterk te zijn als we met grotere problemen te maken krijgen?

5. De beloften van de Heer aan de mensen die in moeilijke tijden 
getrouw blijven

• Welke beloften geeft de Heer in de Leer en Verbonden aan de mensen die in
tijden van tegenspoed getrouw blijven? (Lees een aantal van de volgende tek-
sten met de klas. Vat de informatie op het bord samen. Kies een aantal van
de vragen om de bespreking op gang te helpen.)
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a. LV 3:8; 24:8; 112:13; 122:4. (De Heer zal bij ons zijn, ons terzijde staan en
ons genezen; zie ook Jakob 3:1; Mosiah 24:13–14; Alma 36:27.) Waarom is
het belangrijk om te weten dat de Heer in tijden van beproeving bij ons
zal zijn? Uit welke ervaringen hebt u geleerd dat de Heer in tijden van
beproeving bij u is?

b. LV 58:2–4; 101:35–36; 103:12; 121:29; 127:4; 136:31. (Zij die in moeilijke
tijden getrouw zijn, zullen heerlijkheid, vreugde en andere zegeningen
ontvangen.)

c. LV 98:3; 122:7. (Alles zal voor ons welzijn en voor de heerlijkheid van de
Heer zijn; zie ook LV 90:24; 100:15; 2 Nephi 2:2; Romeinen 8:28.) Hoe kan
tegenspoed voor ons welzijn zijn?

Laat de van tevoren gevraagde cursisten in het kort vertellen wat zij geleerd
hebben en hoe zij door tegenspoed zijn gegroeid (zie ‘Voorbereiding’, punt
3). Als u de aandachtsactiviteit hebt gebruikt, vraag dan aan andere cursis-
ten wat zij hebben opgeschreven. Als u de aandachtsactiviteit niet hebt
gebruikt, vraag dan andere cursisten wat zij geleerd hebben en hoe zij door
tegenspoed zijn gegroeid.

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling James E.
Faust gezegd: ‘In de pijn, het verdriet en onze moedige pogingen in het
leven, gaan we door het vuur van de smelter, en de onbelangrijke zaken in
ons leven kunnen wegsmelten en ons geloof kan helder, gezond en sterk
worden. (…) Het is een onderdeel van de losprijs die sommige mensen
moeten betalen om God te leren kennen. In de zielenstrijd van het leven
luisteren we blijkbaar beter naar de zachte, goddelijke influisteringen van
de goddelijke Herder.’ (Conference Report, april 1979, p. 77; of Ensign, mei
1979, p. 53.)

Ouderling Marion G. Romney van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd:

‘Ik heb de spijt en de wanhoop gezien in het leven van de mensen die in
tijden van beproeving God hebben vervloekt en geestelijk zijn afgestorven.
En ik heb mensen tot grote hoogten zien stijgen door wat een ondraaglijke
last leek.

‘Uiteindelijk heb ik de Heer in mijn eigen tegenspoed aangeroepen en
ondervonden dat mijn ziel de grootste groei doormaakt als ik in tijden van
beproeving op mijn knieën ga.’ (Conference Report, oktober 1969, p. 60; of
Improvement Era, december 1969, p. 69.)

d. LV 121:8; 127:2. (Zij die in tijden van beproeving getrouw blijven, zullen
verhoogd worden.)

• Wat kunnen we in tijden van beproeving doen om de in LV 121:7 genoemde
vrede van de Heer vollediger te voelen? (Zie ook LV 19:23.)

Tot slot Nadat de profeet en zijn collega’s in april 1839 bijna vijf maanden in Liberty
Jail hadden gezeten, werden ze naar Daviess County en vervolgens naar Boone
County gebracht om berecht te worden. Onderweg naar Boone County lieten
de bewakers hen ontsnappen omdat een aantal functionarissen tot de conclusie
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waren gekomen dat ze toch niet schuldig zouden worden bevonden. Joseph
Smith en de andere gevangenen gingen naar Illinois, waar ze zich bij hun gezin
en de andere heiligen voegden.

Moedig de cursisten aan om de openbaringen te lezen die in moeilijke tijden in
Liberty Jail waren ontvangen. Getuig dat Jezus Christus door middel van de ver-
zoening ons lijden op Zich heeft genomen. Als we ons tot Hem richten, zal Hij
ons zelfs in de donkerste dagen troosten en opbouwen. Geef uiting aan uw
dankbaarheid voor het voorbeeld van Joseph Smith in het omgaan met beproe-
vingen, en de gewilligheid van Christus om ervoor te zorgen dat wij beproevin-
gen kunnen doorstaan en er iets van kunnen leren.

Aanvullend 
lesidee 1. De moed om pal te staan voor onze overtuiging

Voordat ze in Liberty Jail gevangen werden gezet, werden Joseph Smith en zijn
collega’s met kettingen aan elkaar vastgemaakt en meer dan twee weken onder
bewaking in een leegstaand huis in Richmond (Missouri) vastgehouden.
Behandel het verslag van de reactie van Joseph Smith op het gedrag van de
bewakers in Richmond. (Ons erfgoed, p. 49–51.)

• Hoe kunnen we de moed ontwikkelen die nodig is om moeilijke situaties te
doorstaan? In welke situaties hebben we dagelijks moed nodig? (Moedig de cur-
sisten aan om over ervaringen te vertellen toen zij, of mensen die zij kennen,
moed hebben getoond om de beginselen van het evangelie hoog te houden.)

2. Amanda Smith ontving inspiratie om haar zoon Alma te helpen

In Ons erfgoed staat een verhaal over Amanda Smith die inspiratie ontving om
haar zoon Alma te helpen, die tijdens het bloedbad in Haun’s Mill gewond was
geraakt (p. 47–48). Als u dit verslag niet in les 15 hebt behandeld, kunt u het in
deze les behandelen.
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29
Het koninkrijk van God in
Nauvoo (Illinois) opbouwen

Doel Behandelen wat de heiligen vanouds deden om het koninkrijk van God in Nauvoo
op te bouwen, en de cursisten aanmoedigen om hun voorbeeld te volgen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 124:1–21, 87–90, 97–110; 126.

b. Ons erfgoed, p. 51–52, 55–58, 61–62.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag een aantal cursisten van tevoren om de volgende verslagen uit Ons 
erfgoed samen te vatten:

a. De beproevingen die John Hammer en zijn gezin moesten doormaken toen
zij naar Illinois vluchtten, uit het gedeelte ‘Uittocht naar Illinois’ (p. 51–52).

b. ‘Opofferingen van de zendelingen uit Nauvoo’ (p. 55–58).

c. ‘De zustershulpvereniging’ (p. 61–62).

4. Als u wilt dat de ZHV-presidente of een van haar raadgeefsters iets over de
doelstellingen van de zustershulpvereniging vertelt, dient u dat ruim van tevo-
ren aan haar te vragen. Laat haar de verklaring voorlezen die tijdens de alge-
mene ZHV-bijeenkomst in 1999 werd voorgelezen. Deze verklaring staat op 
p. 166 van dit lesboek en is ook apart te bestellen (36175, 36185 en 36195).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zet de volgende zinnen op het bord:

De leer van de doop voor de doden werd geopenbaard.

In de tempel werden de eerste begiftigingen verricht.

De zustershulpvereniging werd georganiseerd.

• Waar vonden deze gebeurtenissen plaats?

Leg uit dat deze en veel andere belangrijke gebeurtenissen in Nauvoo (Illinois)
plaatsvonden. In deze les wordt behandeld hoe de heiligen in Nauvoo aan de
opbouw van Gods koninkrijk werkten, en wat wij van hun voorbeeld kunnen
leren in ons streven om zijn koninkrijk op te bouwen.



Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. De heiligen zochten hun toevlucht in Illinois

Leg uit dat terwijl Joseph Smith in Liberty (Missouri) in de gevangenis zat,
Brigham Young als president van het Quorum der Twaalf Apostelen de leiding
had over de uittocht uit Missouri. Om aan hun vervolgers te ontsnappen,
begonnen de heiligen in 1838 aan de oversteek van de Mississippi naar Illinois.
Op kaart 3 op p. 276 in dit lesboek en p. 31 van de Gids voor de cursist staat
welke weg de heiligen namen toen zij uit Missouri werden verdreven.

Laat de van tevoren gevraagde cursist vertellen over de beproevingen die John
Hammer en zijn gezin moesten doormaken toen zij naar Illinois vluchtten (Ons
erfgoed, p. 51–52).

De heiligen verzamelden zich eerst in Quincy (Illinois). Nadat Joseph Smith uit
Liberty Jail kwam, trokken ze ongeveer 56 kilometer verder langs de Mississippi
naar het dorp Commerce. De heiligen begonnen meteen met het droogleggen van
het moerasachtige land, het zaaien van graan en het bouwen van huizen. In de
zomer van 1839 noemde de profeet deze plaats Nauvoo. Hij zei: ‘De naam van
onze stad (Nauvoo) is van Hebreeuwse afkomst, en betekent: een prachtige omge-
ving of plaats, waar rust vanuit gaat.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 182.)

In december 1840 gaf de staat Illinois toestemming aan de stad om een burger-
leger, een rechtbank en een universiteit te vestigen. Nauvoo werd de op een na
grootste stad in Illinois terwijl de kerk snel groeide en de bekeerlingen zich daar
vergaderden.

Op 19 januari 1841 ontving de profeet Joseph Smith een openbaring waarin de
Heer de heiligen geboden gaf over hun taken in Nauvoo. Deze openbaring staat
in LV 124. Leg uit dat we door het bestuderen van LV 124 en de voorbeelden
van de heiligen in Nauvoo onze rol in de opbouw van het koninkrijk van God
beter kunnen begrijpen.

2. De zendelingen die vanuit Nauvoo vertrokken, brachten duizenden men-
sen tot de kerk

Leg uit dat veel leden van de kerk in Nauvoo op zending werden geroepen,
waaronder de leden van het Quorum der Twaalf Apostelen. Laat de aangewezen
cursist verslag uitbrengen over de zendingen van de heiligen uit Nauvoo (Ons
erfgoed, p. 55–58).

Binnen een paar maanden nadat hij in Engeland was aangekomen, had ouder-
ling Wilford Woodruff al veel mensen gedoopt en bevestigd. Hij maakte toen
het volgende mee:

‘Ik (…) had een grote bijeenkomst met leden en vreemdelingen. Terwijl we de
eerste lofzang zongen, rustte de Geest van God op mij en de stem van God zei
tegen me: “Dit is voorlopig de laatste bijeenkomst met deze mensen.” Ik was
daar verbaasd over, omdat ik nog veel afspraken in dat gebied had. Toen ik
opstond om de mensen toe te spreken, vertelde ik hun dat dit voorlopig de laat-
ste bijeenkomst zou zijn. Zij waren net zo verbaasd als ik. Aan het eind van de
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bijeenkomst kwamen er vier mensen naar voren die zich wilden laten dopen.
We daalden af in het water en doopten hen.

‘De volgende ochtend bad ik in stilte tot de Heer en vroeg wat zijn wil was 
met betrekking tot mij. Het antwoord luidde dat ik naar het zuiden moest 
gaan, want daar was veel werk voor de Heer te doen, omdat veel mensen 
op zijn woord zaten te wachten.’

De komende twee dagen reisde hij naar het zuiden totdat hij bij de boerderij
van John Benbow in Herefordshire kwam. De heer Benbow en zijn vrouw Jane
verwelkomden hem hartelijk en zeiden dat er een groep met meer dan zeshon-
derd mannen en vrouwen was die hun eigen gemeente hadden opgericht — 
de Verenigde Broederschap. Ouderling Woodruff heeft gezegd:

‘Deze Verenigde Broederschap was op zoek naar licht en waarheid, maar zij
konden zich niet verder ontwikkelen. Ze riepen de Heer voortdurend aan om de
weg voor hen te openen en hun het licht en de waarheid te verschaffen die zij
nodig hadden om verlost te worden. Toen ik dat hoorde, kon ik goed begrijpen
waarom de Heer mij had geboden om Hanley te verlaten en naar het zuiden te
gaan. Want in Herefordshire was een goede kans om veel heiligen in het
koninkrijk van God te brengen.’

Door zijn werk in dat gebied van Engeland was ouderling Woodruff in staat om
‘in acht maanden tijd meer dan achttienhonderd mensen tot de kerk te bren-
gen, waaronder alle zeshonderd leden van de Verenigde Broederschap, op één
na.’ (Wilford Woodruff: History of His Life and Labors, bezorgd door Matthias F.
Cowley [1909], p. 116–119.)

• Wat kunnen we van het voorbeeld van ouderling Woodruff leren?

Wijs erop dat de kerk door de offers en de inspanningen van de zendelingen in
Engeland versterkt werd. Ouderling Harold B. Lee heeft samengevat wat er in
deze opmerkelijke tijd gebeurd is:

‘In één jaar tijd, van 1840 tot 1841 — eigenlijk een jaar en veertien dagen om
precies te zijn — werden negen van de twaalf apostelen geroepen om in Groot-
Brittannië op zending te gaan. Als u de geschiedenis kent [van Nauvoo], maakte
de kerk in die tijd een van de ernstigste vervolgingen in deze bedeling door. In
dat ene jaar en veertien dagen vestigden de negen leden van de Twaalf, samen
met hun collega’s, gemeenten in bijna iedere belangrijke stad in Groot-
Brittannië. Er lieten zich tussen de 7.000 en 8.000 mensen dopen. Er werden
5.000 exemplaren van het Boek van Mormon, 3.000 lofzangenbundels en
50.000 brochures gedrukt, (…) en er emigreerden meer dan 1.000 mensen naar
Amerika.’ (Conference Report, april 1960, p. 108.)

3. Uit de voorbeelden van de heiligen in Nauvoo blijkt hoe belangrijk het is
om in rechtschapenheid tot het einde toe te volharden

Leg uit dat er in LV 124 veel instructies en beloften staan voor de mensen die in
die tijd in Nauvoo woonden. Lees een aantal van de volgende teksten met de
klas en zoek de instructies en beloften op:

a. LV 124:12–14 (aan Robert B. Thompson).

b. LV 124:16–17 (aan John C. Bennett).

c. LV 124:18–19 (aan Lyman Wight).
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d. LV 124:87–90, 97–102 (aan William Law).

e. LV 124:103–110 (aan Sidney Rigdon).

In de Nauvoo-periode bleven de meeste heiligen getrouw en werden ze over-
vloedig gezegend. John C. Bennett, Lyman Wight, William Law, Sidney Rigdon
en anderen vielen echter af en verspeelden veel van hun zegeningen.

• Waar hebt u het meest aan gehad in uw pogingen om in rechtschapenheid
tot het einde toe te volharden?

• Lees LV 124:15 met de klas. Welke eigenschappen van Hyrum Smith prees de
Heer? (Zie ook het volgende citaat.) Hoe kunnen wij in ons hart rechtscha-
penheid ontwikkelen? Hoe kunnen wij liefde ontwikkelen voor wat goed is?

De profeet Joseph Smith heeft over zijn broer Hyrum gezegd: ‘Ik zou willen
bidden dat alle broeders net als mijn geliefde broer Hyrum waren, want hij
bezit de goedaardigheid van een lam, de integriteit van Job, en, kort gezegd,
de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus. Ik houd van hem met een
liefde die sterker is dan de dood, want ik heb hem nooit hoeven berispen, en
hij mij niet.’ (History of the Church, deel 2, p. 338.)

4. De zustershulpvereniging werd in Nauvoo georganiseerd

Leg uit dat de heiligen in Nauvoo met een nieuwe organisatie binnen de kerk
werden gezegend. Door het gezag van het priesterschap organiseerde de profeet
Joseph Smith de zustershulpvereniging. Laat de aangewezen cursist het gedeelte
‘De zustershulpvereniging’ uit Ons erfgoed (p. 61–62) samenvatten.

Om nadruk te leggen op het doel van de zustershulpvereniging, leest u de vol-
gende verklaring voor die tijdens de algemene ZHV-bijeenkomst in 1999 werd
voorgelezen. Als u de ZHV-presidente of een van haar raadgeefsters voor deze
voordracht hebt gevraagd, geeft u haar nu het woord.

‘Wij zijn geliefde geestdochters van God. Ons leven heeft inhoud, zin en rich-
ting. Als zusters zijn we wereldwijd verenigd in onze toewijding aan Jezus
Christus, onze Heiland en ons Voorbeeld. Wij zijn vrouwen met geloof, deugd,
visie en naastenliefde, en wij:

‘Versterken ons getuigenis van Jezus Christus door gebed en schriftstudie.

‘Streven naar geestelijke kracht door gehoor te geven aan de ingevingen van de
Heilige Geest.

‘Wijden ons toe aan het sterken van huwelijk en gezin.

‘Ervaren het moederschap als een edele taak en vinden vreugde in het vrouwzijn.

‘Scheppen behagen in dienstbetoon en goede werken.

‘Hebben het leven lief en leren graag.

‘Staan voor waarheid en deugd.

‘Geven onze steun aan de priesterschap als het gezag op aarde.

‘Verblijden ons in de zegeningen van de tempel, begrijpen onze goddelijke
bestemming en streven naar de verhoging.’ (Mary Ellen Smoot, ‘Verheug u,
gij dochter van Sion’, De Liahona, januari 2000, p. 111–114.)
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• Hoe draagt de zustershulpvereniging bij aan het opbouwen van ons geloof en
het versterken van ons getuigenis? Hoe worden huwelijken en gezinnen erdoor
versterkt? In welke opzichten worden mensen in nood erdoor geholpen?

• Welke zegeningen hebt u door de zustershulpvereniging in uw leven 
ontvangen?

Tot slot Benadruk dat de heiligen in Nauvoo hun leven aan de opbouw van het konink-
rijk van God hadden toegewijd, door zendingswerk en door op veel andere
manieren dienstbetoon te verrichten. Door hun voorbeeld na te volgen, kun-
nen wij een betere bijdrage aan de opbouw van het koninkrijk van God leveren.

Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet.

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. De heiligen hoefden geen tempel in Missouri te bouwen

• De heiligen hadden geen tempel in Missouri gebouwd, hoewel de Heer hun
had geboden om er een in Independence en een in Far West te bouwen
(LV 57:1–3; 97:10–12; 115:7–12). Welk beginsel leerde de Heer de heiligen
in LV 124:49–53? Hoe kan dit beginsel op ons van toepassing zijn?

2. De inspanningen van de apostelen om de woorden van de Heer 
te vervullen

Leg uit dat de Heer in LV 118 instructies geeft dat de twaalf apostelen ‘over de
zee’ moeten gaan om het evangelie te prediken. De algemene autoriteiten moes-
ten op 26 april 1839 vanaf het tempelterrein in Far West (Missouri) vertrekken.
Maar in maart 1839 waren de meeste heiligen van Missouri naar Illinois
gevlucht. De bendes bedreigden iedereen die naar Far West wilde terugkeren.

Ondanks deze bedreigingen gingen Brigham Young, vier andere apostelen en
verscheidene anderen kort na middernacht op de ochtend van 26 april 1839
terug naar het tempelterrein in Far West. Daar ordenden zij nog twee apostelen
— Wilford Woodruff en George A. Smith. Ze zongen en baden, en ze rolden een
grote steen naar de hoek van het terrein dat voor de tempel bestemd was. Kort
daarna vertrokken ze naar Engeland op zending.

3. Een proclamatie aan de wereld

• Lees LV 124:1–7 met de klas. Wat moest de profeet Joseph Smith van 
de Heer opschrijven?

Leg uit dat de profeet Joseph Smith en anderen tot aan de martelaarsdood 
van de profeet in 1844 aan deze proclamatie werkten. Het Quorum der Twaalf
Apostelen voltooide het document en publiceerde het op 6 april 1845.

De proclamatie was gericht aan alle koningen der aarde, de president van de
Verenigde Staten en aan alle natiën op aarde. De leiders van de kerk verklaarden
dat God opnieuw uit de hemel had gesproken en dat het koninkrijk van God en
het heilig priesterschap hersteld waren om de wederkomst van de Heiland voor
te bereiden. Ze hebben ook verklaard:
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‘Wij (…) gebieden u, krachtens het gezag dat wij hiertoe van hogerhand hebben
ontvangen, zich te bekeren en u als kleine kinderen voor Gods heilige majesteit
te verootmoedigen. Kom tot Jezus Christus met een berouwvol hart en een
bedroefde geest, en laat u in zijn naam dopen tot vergeving van zonden (…),
waarna u de gave van de Heilige Geest zult ontvangen, door handoplegging van
de apostelen en ouderlingen in deze grote en laatste bedeling van barmhartig-
heid jegens de mens.

‘Deze Geest zal tot u getuigen van de waarheid van ons getuigenis; en zal uw ver-
stand verlichten, en in u vertoeven als de geest der profetie en openbaring. Hij zal
het verleden in uw herinnering oproepen, en de toekomst aan u bekendmaken.

‘Hij zal u ook veel grote en heerlijke gaven verlenen, zoals de gave om te gene-
zen, en om genezen te worden, door handoplegging in de naam van Jezus; en
om duivelen uit te werpen; en zelfs visioenen te zien, en met engelen en gees-
ten uit de onzichtbare wereld te communiceren.

‘Door het licht van die Geest, die door middel van de verordeningen wordt ont-
vangen — door de macht en het gezag van het heilig apostelschap en priester-
schap — zult u begrip ontvangen, en kinderen van het licht worden, waardoor
u voorbereid zult zijn om aan alle gebeurtenissen op aarde te ontsnappen, en
voor het aangezicht van de Zoon des mensen te verschijnen.

‘Wij getuigen dat de genoemde leer de volledige leer van het evangelie van
Jezus Christus is; en dat dit het enige ware, eeuwige en onveranderlijke evange-
lie is; en het enige plan op aarde waardoor de mens kan worden verlost.’
(James R. Clark, Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 6 delen [1965–1975], deel 1, p. 252–254.)

In 1975 heeft president Ezra Taft Benson als lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen een deel van dit document tijdens een algemene conferentie geci-
teerd. Hij verklaarde dat de kerk deze waarheden opnieuw aan de wereld ver-
kondigde. In zijn woorden:

‘Als nederige dienstknechten van de Heer roepen wij de leiders van landen op
om zich voor God te vernederen en te vragen om zijn inspiratie en leiding. We
roepen regeringen en bevolkingen op om zich van hun goddeloosheid te beke-
ren. Keer u tot de Heer, vraag Hem om vergeving, en verenig u in nederigheid
met zijn koninkrijk. Het kan op geen enkele andere manier. Als u dat doet, zul-
len uw zonden worden uitgewist, zal er vrede zijn en blijven, en zult u een
onderdeel van Gods koninkrijk zijn, als voorbereiding op de wederkomst van
Christus. Maar als u weigert zich te bekeren of het getuigenis van zijn geïnspi-
reerde boodschappers te aanvaarden en u met Gods koninkrijk te verenigen,
zullen de verschrikkelijke oordelen en rampen die de goddelozen ten deel zul-
len vallen, ook de uwe zijn.’ (Conference Report, oktober 1975, p. 48; of Ensign,
november 1975, p. 34.)

4. Videopresentatie ‘Het hart en een gewillige geest’

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis (56933 120)
beschikbaar is, kunt u overwegen ‘Het hart en een gewillige geest’ (7:54) te laten
zien. Deze korte film gaat over de bereidwilligheid van ouderling Heber C. Kimball
om de Heer te dienen door het evangelie te prediken. Ook krijgt de kijker een
beeld van de toewijding van zijn vrouw en kinderen, die hem steunden toen hij
zowel uit Kirtland en Nauvoo op zending vertrok naar Engeland.
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U kunt deze film laten zien tijdens het tweede lesdeel. Gebruik de volgende vra-
gen bij de bespreking van de videofilm:

• Lees Leer en Verbonden 64:33–34 met de klas. Hoe toonde ouderling Kimball
dat hij met zijn hele hart betrokken was bij het werk van de Heer? Hoe liet
hij zien dat hij een ‘gewillige geest’ had? Wat is het verschil tussen gewoon
gehoorzaam zijn en zowel gehoorzaam als gewillig te zijn?

• Ouderling Kimball en zijn gezin toonden dat ze bereid waren offers te bren-
gen om de zaak van Zion uit te breiden. Welke offers brengen wij zoal in deze
tijd om het werk van de Heer uit te breiden? In welke opzichten zijn onze
offers anders dan die van hen? In welke opzichten zijn onze offers identiek
aan die van hen?

5. De roodstenen winkel van de profeet Joseph Smith

Leg uit dat de roodstenen winkel van de profeet Joseph Smith een van de belang-
rijkste gebouwen was voor de kerk in Nauvoo (zie onderstaande afbeelding.) 
Naast het feit dat het een winkel was, was het ook een centrum van godsdienstige,
sociale en burgerlijke activiteiten. De heiligen vestigden er ook een openbare
school. Ze gebruikten het gebouw ook voor burgerlijke en jeugdbijeenkomsten.
De zustershulpvereniging werd op 17 maart 1842 in deze winkel georganiseerd.
Voordat de tempel klaar was, werd de bovenste verdieping als begiftigingszaal
gebruikt. De eerste begiftigingen in deze bedeling werden daar gegeven.

De roodstenen winkel van de profeet Joseph Smith. Dit was een belangrijk gebouw voor 
de kerk in Nauvoo.
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Les

30
‘De gevangenen zullen 

vrij worden’

Doel De cursisten gaan zich verheugen in de kans om verordeningen voor de doden
te verrichten.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 2; 124:25–55; 127; 128; Geschiedenis van Joseph Smith
1:36–39.

b. Ons erfgoed, p. 58–61, informatie onder ‘De Nauvootempel’.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Deel van tevoren de volgende opdrachten uit:

a. Laat een cursist zich voorbereiden om iets over de bouw van de
Nauvootempel te vertellen. Laat hem of haar de voordracht baseren op de
eerste vier paragrafen onder ‘De Nauvootempel’ in Ons erfgoed (p. 58–61).

b. Laat twee cursisten zich voorbereiden om in het kort iets over een persoon-
lijke ervaring met doop voor de doden te vertellen. Vraag hoe zij zich voe-
len door de kennis dat zij door middel van doop voor de doden anderen
kunnen helpen bij het ontvangen van hun eeuwig heil. Als zij de doop
voor hun overleden voorouders hebben verricht, vraag dan hoe hun hart
daardoor tot hun voorouders is gericht.

c. Laat een of twee bekeerlingen zich voorbereiden om te vertellen hoe zij
zich voelden toen ze voor het eerst hoorden dat ze zich voor hun overle-
den voorouders konden laten dopen.

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
Nauvootempel (62432; Evangelieplaten 501) en Doopvont in een tempel
(62031; Evangelieplaten 504).

Tip voor de leerkracht: Cursisten kunnen vragen stellen over de manier waarop zij
gegevens kunnen vinden over hun voorouders die zijn overleden zonder van het
evangelie te hebben gehoord. Moedig hen aan om contact op te nemen met de
consulent familiegeschiedenis van de wijk of gemeente en een exemplaar van
Leidraad tempelwerk en familiegeschiedenis voor leden (34697 120) te bestellen. Ze
kunnen ook contact opnemen met een van de centra voor familiegeschiedenis.
U kunt ook zeggen dat les 40 specifiek gaat over hoe de leden van de kerk tem-
pelwerk en familiegeschiedenis kunnen doen.



Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Lees de volgende beschrijving die de profeet Joseph Smith van zijn oudere broer
Alvin gaf:

‘Hij was (…) de edelste uit mijn vaders familie. Hij was een van de edelste onder
de zonen des mensen. (…) Er schuilde in hem geen bedrog. (…) Hij was een van
de verstandigste mensen, en toen hij overleed bezocht de engel des Heren hem.’
(History of the Church, deel 5, p. 126–127.) 

Leg uit dat Alvin in 1824 overleed, vier jaar nadat hij het getuigenis van Joseph
van het eerste visioen aanvaardde, maar vijf jaar voordat het priesterschap werd
hersteld.

• Noem enkele mensen in uw familie die zijn overleden voordat zij de volheid
van het evangelie konden ontvangen. Wat weet u over die familieleden?

Wijs erop dat we als leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste Dagen de volheid van het evangelie en de verlossende verordeningen
van het priesterschap bezitten. Door middel van het tempelwerk voor de doden
kunnen we deze verordeningen voor miljarden mannen en vrouwen verrichten
die tijdens hun aardse leven de kans niet hebben gehad.

Leg uit dat deze les over de verlossing van de doden gaat. Er wordt voorname-
lijk over de doop voor de doden gesproken.

Kies onder gebed de teksten, vragen en het andere lesmateriaal dat het best aan
de behoeften van de cursisten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over
ervaringen te vertellen die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Door middel van de profeet Joseph Smith heeft de Heer de leer van de
priesterschapsverordeningen voor de doden geopenbaard

• Waarom verrichten we verordeningen voor de doden? (Leg uit dat alle men-
sen in de gelegenheid moeten worden gesteld om het evangelie te aanvaar-
den en de verlossende verordeningen van het priesterschap te ontvangen.
Mensen die deze zegeningen niet tijdens dit aardse leven hebben ontvangen,
zullen die kans in de geestenwereld krijgen. Omdat zij in de geestenwereld
geen lichaam hebben, kunnen zij de verordeningen niet zelf in ontvangst
nemen. Wij kunnen de verordeningen echter namens hen in ontvangst
nemen. Personen in de geestenwereld kunnen dan zelf kiezen of zij de 
voor hen verrichte verordeningen willen aanvaarden of verwerpen.)

Wijs erop dat de Heer Joseph Smith al vanaf het begin over het werk voor de
doden heeft verteld (Geschiedenis van Joseph Smith 1:36–39; inleiding tot
LV 2; LV 2:1–3). President Gordon B. Hinckley heeft over deze leerstelling het
volgende gezegd:

‘Ik vind het enorm belangrijk dat (…) deze herhaling van de wonderbaarlijke
woorden van Maleachi over het werk voor de doden, al aan de jonge Joseph

Bespreking en
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werden gegeven voordat hij vier jaar later de platen in ontvangst mocht
nemen. Ze werden gegeven voordat hij het Aäronisch of het Melchizedeks pries-
terschap ontving, voordat hij zich liet dopen en ruim voordat de kerk werd
georganiseerd. Dat is een duidelijke aanwijzing van het belang van dit werk in
het plan van de Heer.’ (‘A Century of Family History Service’, Ensign, maart
1995, p. 61.)

Vertel dat de profeet Joseph op 15 augustus 1840 tijdens de begrafenis van
Seymour Bronson, een lid van de kerk, sprak. Tijdens zijn toespraak las hij uit-
gebreid voor uit 1 Korintiërs 15, waar een verwijzing naar de doop voor de
doden in staat (vers 29). Toen kondigde hij aan dat de heiligen zich plaatsver-
vangend voor hun overleden vrienden en familieleden konden laten dopen. Hij
verklaarde dat het heilsplan bestemd was om iedereen te redden die gewillig
was om de wet van God na te leven. Na zijn toespraak begonnen de leden doop
voor de doden te verrichten in de nabijgelegen Mississippi. (Zie Journal History
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 15 augustus 1840.)

2. De Heer gebood de heiligen om een tempel in Nauvoo te bouwen

• Op 19 januari 1841, een aantal maanden nadat de heiligen met de doop voor
de doden waren begonnen, gebood de Heer dat ze een tempel in Nauvoo
moesten bouwen (LV 124:25–27). Welke redenen gaf de Heer voor dit gebod?
(Lees de volgende teksten met de klas om de antwoorden op deze vraag te
vinden. Mogelijke antwoorden staan ook hieronder vermeld.)

a. LV 124:28, 40–41. (Om aanvullende priesterschapsverordeningen 
te openbaren.)

b. LV 124:29–30, 33. (Om een plaats te verschaffen om de doop voor 
de doden te verrichten.)

c. LV 124:55. (Om de heiligen hun getrouwheid in het onderhouden van 
zijn geboden te laten bewijzen, zodat Hij ze met eer, onsterfelijkheid 
en het eeuwige leven zou kunnen zegenen.)

Wijs erop dat de Nauvootempel de tweede tempel was die in deze bedeling
werd gebouwd. Een van de belangrijkste doelen van deze tempel was om ver-
ordeningen te verrichten, zoals de doop en de bevestiging voor de doden, de
begiftiging en het tempelhuwelijk. Deze verordeningen werden niet in de
Kirtlandtempel verricht.

Laat de plaat van de Nauvootempel zien. Leg uit dat de heiligen grote offers
moesten brengen om gehoor te geven aan de oproep van de Heer om deze
tempel te bouwen. Laat de aangewezen cursist verslag uitbrengen over de bouw
van de Nauvootempel (Ons erfgoed, p. 58–60, eerste vier paragrafen onder ‘De
Nauvootempel’).

• Wat maakt indruk op u met betrekking tot de offers die de heiligen tijdens de
bouw van de Nauvootempel moesten brengen?

Leg uit dat de Heer de heiligen nog een korte tijd toestond om in de Mississippi
doop voor de doden te verrichten (LV 124:31–32; History of the Church, deel 4,
p. XXXVIII). Maar op 3 oktober 1841 kondigde de profeet Joseph aan dat ‘er
geen doop voor de doden meer zal plaatsvinden totdat de verordening in het
huis des Heren kan worden verricht.’ (History of the Church, deel 4, p. 426.) 
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Op 8 november 1841 wijdde Brigham Young een tijdelijk, maar zorgvuldig met
de hand vervaardigd, houten doopvont in het souterrain van de onafgemaakte
tempel in. (History of the Church, deel 4, p. 446–447.) Tegenwoordig worden alle
verordeningen voor de doden in tempels verricht.

Nauvootempel. Uit dit schaalmodel blijkt de schoonheid van het oorspronkelijke gebouw, voordat het
in 1848 afbrandde.

• Wat kunnen we leren van de vastbeslotenheid van de heiligen om een doop-
vont te bouwen voordat de tempel klaar was? (Als de cursisten deze vraag
bespreken, moedig hen dan aan om over hun gevoelens ten opzichte van de
verlossing van de doden te praten.) Laat hen zichzelf de vraag stellen of ze
net zo gemotiveerd zijn om het werk te verrichten als de heiligen vroeger.

3. We moeten enthousiast en blij zijn als we ons voor de doden laten dopen

Leg uit dat er doop voor de doden werd verricht in de tijd van het Nieuwe
Testament, na de opstanding van Christus (1 Korintiërs 15:29). Het grote werk
om de verlossende verordeningen voor de doden te verrichten, rust echter op
de schouders van de leden van de kerk in deze bedeling. Laat een plaat van een
doopvont in een tempel zien.

Benadruk dat leden van twaalf jaar en ouder, waaronder nieuwe bekeerlingen,
zich voor de doden kunnen laten dopen. Om voor de doden gedoopt te wor-
den, moet een lid een geldige tempelaanbeveling hebben. Mannelijke leden
moeten het priesterschap dragen.

• Lees LV 128:15 met de klas. In hoeverre zijn de doden van ons afhankelijk
voor hun eeuwig heil? In welke opzichten is ons eeuwig heil afhankelijk van
de verlossing van de doden? (Zie LV 128:17–18 en de volgende citaten.)
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President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Wat er zich in het huis des
Heren afspeelt (…) staat dichter bij de geest van offerande van de Heer dan
enige andere activiteit die mij bekend is. Waarom niet? Omdat het werk ver-
richt wordt door hen die hun tijd en middelen overvloedig beschikbaar stel-
len, zonder enige verwachting van dankbetuiging of beloning, om voor an
deren te doen wat zij niet zelf kunnen doen.’ (Ensign, maart 1995, p. 62–63.)

Ouderling John A. Widtsoe van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Wij hebben in onze voorsterfelijke staat, in de tijd van de grote
raadsvergadering, een bepaalde overeenkomst met de Almachtige gesloten.
De Heer legde een door Hemzelf bedacht plan voor. Wij aanvaardden dat.
Daar het plan voor alle mensen was bestemd, werden wij medewerkers ten
behoeve van het eeuwig heil van alle mensen op aarde. Wij stemden er op
dat moment mee in om niet alleen een heiland voor onszelf te zijn, maar (…)
voor de hele mensheid. Wij gingen een compagnonsschap met de Heer aan.
Daarmee werd het uitwerken van dit plan niet alleen een zaak voor de Vader
en de Zoon, maar ook onze zaak. De minste, de nederigste onder ons is
medewerker in het plan van de Almachtige, om de doeleinden van het eeu-
wige heilsplan te bewerkstelligen.’ (‘The Worth of Souls’, Utah Genealogical
and Historical Magazine, oktober 1934, p. 189.)

• Lees LV 2 met de klas. Hoe kunnen we door het verrichten van de doop voor
de doden ons hart tot onze voorouders richten?

Laat de van tevoren gevraagde cursisten in het kort vertellen hoe zij zich voelen
nu zij de kennis hebben dat zij er door de doop voor de doden voor zorgen dat
anderen hun eeuwig heil kunnen ontvangen. (Zie ‘Voorbereiding’, punt 3b.)

Als u jongeren lesgeeft, kunt u ook het volgende verhaal vertellen over een jon-
gevrouw die op zoek ging naar namen van mensen die waren overleden zonder
het evangelie te ontvangen.

‘Toen de jongevrouwen van wijk 15 in Meridian (Idaho) ruim 400 namen,
zowel mannen als vrouwen, hadden opgezocht, nodigden ze de jongemannen
uit om gezamenlijk naar de Boisetempel te gaan om doop voor de doden te ver-
richten. In de tempel werden de namen in een dossier van hun wijk geplaatst.
Heather Bennett (15) zei: “Het beste gedeelte was om me daadwerkelijk voor
hen te laten dopen. De namen klonken me bekend in de oren. Dat was het
leukste van het hele project. We deden werk voor mensen dat anders niet
gedaan was. Dan waren die mensen misschien vergeten.”’ 

Cori Christensen, een ander lid van de groep, zei: ‘Toen we in de doopruimte
van de tempel zaten, hadden we zo’n fijn gevoel. Het was een gevoel van over-
winning. We hadden ze een kans gegeven.’ (‘Names and Faces’, New Era, febru-
ari 1994, p. 32.)

• Lees Leer en Verbonden 128:19, 22–24 met de klas. Wat moet volgens deze
teksten onze houding zijn ten opzichte van het evangelie en het verrichten
van de doop voor de doden? Waarom brengt het onderwerp ‘doop voor de
doden’ zoveel blijdschap voort, voor zowel de levenden als de doden?

Laat de van tevoren gevraagde cursisten uitleggen hoe ze zich voelden toen ze
voor het eerst hoorden dat ze zich voor hun overleden voorouders konden
laten dopen.
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Tot slot Lees LV 128:17 met de klas. Benadruk dat de profeet Joseph Smith het verlos-
sende werk voor de doden, het ‘glorierijkste van alle onderdelen van het eeuwi-
ge evangelie’ noemde. Moedig de cursisten aan om hun uiterste best te doen
om doop voor de doden te verrichten. Getuig van de waarheden in deze les als
de Geest u daartoe aanzet.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema

aan te vullen.

1. Historische achtergrond van Leer en Verbonden 127 en 128

Gebruik de volgende informatie om de historische achtergrond van LV 127 en
128 toe te lichten:

In de zomer van 1842 probeerde een groep mannen Joseph Smith ten onrechte
in de gevangenis te laten zetten. Door deze vervolging verliet de profeet
Nauvoo. Hij zei: ‘Ik [heb] het noodzakelijk en beleidvol geacht deze plaats voor
een korte tijd te verlaten met het oog op mijn eigen veiligheid en de veiligheid
van dit volk’ (LV 127:1). Ondanks die moeilijke omstandigheden, schreef hij
vreugdevolle woorden in zijn brieven aan de heiligen.

• Wat was in deze tijd van vervolging het onderwerp dat de profeet bezighield
en wat zwaar op zijn gemoed drukte? (Zie LV 128:1.)

2. Het belang van het bijhouden van verslagen

Leg uit dat de Heer door middel van de profeet Joseph Smith de heiligen
gebood om nauwkeurige verslagen van de doop voor de doden bij te houden
(LV 127:5–9; 128:1–9). Die verslagen worden nu in computers bewaard.

• Waarom moeten wij verslagen van de doop voor de doden bijhouden? (Zie
LV 128:6–8, 24. Deze verslagen op aarde worden ook in de hemel opgetekend,
en de doden zullen aan de hand van deze boeken worden geoordeeld. Tijdens
de wederkomst zullen wij de Heer deze verslagen als geschenk aanbieden.)
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Les

31
‘Zowel voor tijd als voor alle 

eeuwigheid (…) verzegeld’

Doel De cursisten begrijpen dat het eeuwig huwelijk een belangrijk onderdeel van
het plan van onze hemelse Vader is; de jongeren hulp bieden bij hun voorberei-
ding op het eeuwig huwelijk, en echtparen aanmoedigen om zich aan hun
huwelijksverbond te houden.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed Leer en Verbonden 131:1–4; 132:4–33; en de andere
teksten in deze les.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u jongeren lesgeeft, neem dan een of meer exemplaren van Voor de kracht
van de jeugd (36550 120) mee. U kunt een exemplaar voor iedere cursist mee-
nemen of de cursisten vragen hun eigen exemplaar mee te nemen.

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, neem dan contact op met een lid dat in
de tempel is getrouwd. Vraag die persoon om aan het begin van de les vier
of vijf minuten over zijn of haar verzegeling te vertellen. U kunt de persoon
vragen om een foto of een ander aandenken mee te nemen. Vraag hem of
haar om tijdens de voorbereiding de volgende vragen te overwegen:

• Hoe hebt u zich op het tempelhuwelijk voorbereid?

• Wat is het belang van een tempelhuwelijk?

• Welke raad zou u de ongetrouwde cursisten over de voorbereiding op een
tempelhuwelijk kunnen geven?

Tip voor de leerkracht: Houd tijdens deze les rekening met alleenstaande ouders
en anderen die niet deel uitmaken van een traditioneel gezin (zie het eerste
aanvullende lesidee). Als cursisten vragen stellen over echtscheiding of andere
gevoelige onderwerpen, bespreekt u dat niet in de klas, maar adviseert u hen
om onder vier ogen met de bisschop te praten.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat het van tevoren gevraagde lid iets vertellen over zijn of haar huwelijksver-
zegeling (zie ‘Voorbereiding’, punt 4). Ga na de voordracht kort in op wat de
persoon heeft gezegd. Leg uit dat deze les over het eeuwig huwelijk gaat.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen
die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

Bespreking en
toepassing



1. Het eeuwig huwelijk is een belangrijk onderdeel van het plan van onze
hemelse Vader

Behandel LV 131:1–4; 132:4–33. Leg uit dat deze teksten openbaringen van de
Heer bevatten aan de profeet Joseph Smith over het eeuwig huwelijk. Ouderling
Parley P. Pratt, een van de oorspronkelijke leden van het Quorum der Twaalf
Apostelen in deze bedeling, heeft gezegd wat hij voelde toen hij de profeet
Joseph voor het eerst over deze beginselen hoorde spreken:

‘Ik had eerder liefgehad, maar ik wist niet waarom. Maar nu had ik lief — met
een bepaalde zuiverheid — een intensiteit van verheven gevoelens die mijn ziel
opbouwden. (…) Ik had het gevoel dat God daadwerkelijk mijn hemelse Vader
was; dat Jezus mijn broer was, en dat mijn vrouw een onsterfelijke, eeuwige
partner was. (…) Kortom, ik kon nu liefhebben met de geest en met het juiste
inzicht.’ (Autobiography of Parley P. Pratt [1975], p. 298.)

• Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben verklaard:
‘Het huwelijk van man en vrouw is van essentieel belang in [Gods] eeuwige
plan.’ (‘Het gezin — een proclamatie aan de wereld’, De Ster, januari 1996,
p. 93; zie ook LV 49:15). Waarom is het huwelijk een essentieel onderdeel van
Gods eeuwige plan? (Zie LV 131:1–4; 1 Korintiërs 11:11.)

Lees een of meer van de volgende uitspraken voor. Moedig de cursisten aan
om na het lezen van iedere uitspraak de betekenis en de mogelijke toepassing
ervan te bespreken.

Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Het eeuwig huwelijk is een van de grootste zegeningen die God zijn
kinderen geschonken heeft. Zeker, de vele jaren die ik met mijn aantrekkelij-
ke partner gedeeld heb, hebben me in mijn leven de grootste vreugde
geschonken. Vanaf het begin der tijden is het huwelijk tussen man en vrouw
een belangrijk onderdeel geweest van het plan van gelukzaligheid van onze
hemelse Vader. Ons leven wordt verrijkt en we worden opgebouwd en recht-
schapener als we genieten van de zegeningen van onze band met onze dier-
bare gezinsleden.’ (De Ster, januari 1998, p. 33.)

President Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Het uiteindelijke doel van al ons onderricht is ouders en kinderen in geloof
te verenigen in de Heer Jezus Christus, zorgen dat zij thuis gelukkig zijn, in
een eeuwig huwelijk worden verzegeld, verbonden aan hun voor- en nage-
slacht, en verzekerd van verhoging in de tegenwoordigheid van onze hemelse
Vader.’ (De Ster, juli 1995, p. 7.)

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Het huwelijk, zoals de heiligen
der laatste dagen het zien, is een verbond dat beschikt is om eeuwig te duren.
Het is de grondslag voor eeuwige verhoging, want zonder dit kan er geen eeuwige
vooruitgang zijn in het koninkrijk Gods.’ (De leer tot zaligmaking, deel 2, p. 59.)

• Als man en vrouw niet voor tijd en eeuwigheid in de tempel getrouwd zijn,
wat zal dan de status van hun huwelijk zijn als een van hen overlijdt? (Zie
LV 132:7, 15–18. Hun huwelijk is dan ‘niet geldig, noch van kracht’, ook niet
als ze elkaar beloofd hebben om voor eeuwig bij elkaar te blijven.)

• Als man en vrouw voor tijd en eeuwigheid in de tempel verzegeld worden,
sluiten ze een verbond met de Heer. Welke zegeningen zullen zij ontvangen

193



als ze hun verbond trouw blijven? (LV 131:1–4; 132:19–24, 30–31. Mogelijke
antwoorden staan hieronder.)

a. Zij zullen ‘in tijd en door alle eeuwigheid’ samen zijn (LV 132:19). Hun
kinderen kunnen ook deel uitmaken van hun eeuwige gezin. (Misschien
wilt u uitleggen dat de Heilige Geest der belofte de Heilige Geest is, die
bevestigt dat de ontvangen priesterschapsverordeningen en de gesloten
verbonden in de ogen van God aanvaardbaar zijn. Deze aanvaarding is
afhankelijk van onze getrouwheid.)

b. Zij zullen worden verhoogd in de hoogste graad van het celestiale konink-
rijk, bij onze hemelse Vader en Jezus Christus (LV 131:1–3; 132:23–24).

c. Zij zullen ‘tronen, koninkrijken, rijken, machten [en] heerschappijen (…)
beërven’ (LV 132:19).

d. Zij zullen in de eeuwigheid nakomelingen, ofwel geestkinderen, hebben
(LV 132:19, 30–31; zie ook LV 131:4).

e. ‘Dan zullen zij goden zijn, omdat zij alle macht hebben’ (LV 132:20–21).

• Welke zegeningen komen in dit aardse leven uit het tempelhuwelijk voort?
(Moedig de cursisten aan om over hun gevoelens met betrekking tot het tem-
pelhuwelijk te vertellen. Als u de uitspraak van ouderling Joseph B. Wirthlin
op p. 177 niet hebt voorgelezen, kunt u dat nu doen.)

2. Jongeren moeten zich nu op het eeuwig huwelijk voorbereiden

Als u jongeren lesgeeft, kunt u ze aan de hand van dit gedeelte van de les aan-
moedigen om zich op een tempelhuwelijk voor te bereiden. Als u volwassenen
lesgeeft, kunt u dit gedeelte overslaan of er een klein gedeelte van gebruiken.

• Waarom zou er ten opzichte van jongeren in de kerk zoveel nadruk op het
tempelhuwelijk worden gelegd? (Zorg ervoor dat de cursisten begrijpen dat
de beslissing om in de tempel te trouwen een van de belangrijkste beslissin-
gen in iemands leven is. De leden van de kerk moeten zich al van jongs af
aan op het eeuwig huwelijk voorbereiden.)

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Het huwelijk is waarschijnlijk de
belangrijkste van alle (…) beslissingen, en heeft de meest verreikende gevol-
gen, want het is niet alleen van invloed op ons huidige geluk, maar ook op
onze eeuwige vreugde. Het beïnvloedt niet alleen de twee huwelijkspartners,
maar ook hun gezin en vooral hun kinderen en kleinkinderen, van generatie
op generatie.’ (‘Oneness in Marriage’, Ensign, maart 1977, p. 3.)

• Wat kunnen jongemannen en jongevrouwen doen om zich op een tempelhu-
welijk voor te bereiden?

• Hoe is ons uitgaansleven in onze tienerjaren van invloed op ons latere huwe-
lijk? (Als u exemplaren van Voor de kracht van de jeugd hebt meegebracht laat
de cursisten dan ‘Uitgaan’ op pagina 24 lezen.)

• Met wat voor persoon wil je later trouwen? (U kunt iedere cursist vragen om
één eigenschap te noemen en aan te geven waarom die belangrijk is. Zet de
antwoorden op het bord. Zie ook de volgende citaten voor aanvullende
ideeën.) Hoe moeten jullie leven als je met zo’n persoon wilt trouwen?
(Moedig de cursisten aan om voor zichzelf over deze vraag na te denken,
zonder deze hardop te beantwoorden.)
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President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Kies een partner van uw eigen
geloof. Het is dan veel waarschijnlijker dat u gelukkig wordt. Kies een partner
die u altijd kunt eren en respecteren, een die u zal aanvullen, een die u uw
hele hart kunt schenken, al uw liefde, al uw toewijding, al uw trouw.’ (‘De
verplichtingen van het leven’, De Ster, mei 1999, p. 4.)

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Er ligt meer ten grondslag aan het eeuwig huwelijk dan een mooi gezichtje
of een aantrekkelijk figuur. Er valt meer in overweging te nemen dan popula-
riteit of uitstraling. Als je een eeuwige partner zoekt, kijk dan uit naar iemand
die de belangrijke eigenschappen ontwikkelt die geluk brengen: een diepe
liefde voor de Heer en zijn geboden, vastbeslotenheid om die na te leven,
anderen begrijpen, vergeven, en de bereidheid om van zichzelf te geven, met
het verlangen naar een gezin met prachtige kinderen en het voornemen om
hen thuis te onderwijzen in de beginselen van de waarheid.

‘Heel belangrijk is dat een toekomstige vrouw het verlangen heeft om echtgeno-
te en moeder te zijn. Zij behoort de heilige eigenschappen te ontwikkelen die
God zijn dochters gegeven heeft om een goede echtgenote en moeder te zijn:
geduld, beminnelijkheid, liefde voor kinderen, en eerder een verlangen om voor
hen te zorgen dan om een beroep uit te oefenen. Ze behoort een goede oplei-
ding te volgen om zich voor te bereiden op wat het moederschap van haar eist.

‘Een toekomstige echtgenoot behoort ook zijn priesterschap te eren en het te
gebruiken om anderen te helpen. Zoek een man die zijn rol als kostwinner
accepteert, die de capaciteiten daarvoor heeft en ijverig probeert zich op die
taken voor te bereiden.’ (De Ster, juli 1999, p. 29.)

• Hoe kunnen ouders en andere volwassenen jongeren helpen bij hun voorbe-
reiding op het eeuwig huwelijk? Hoe kunnen zij jonge kinderen helpen bij
hun voorbereiding op het eeuwig huwelijk?

3. Als man en vrouw in de tempel zijn verzegeld, moeten ze zich aan hun
verbond houden om de beloofde zegeningen te kunnen ontvangen

Laat een vrouwelijke cursist het volgende citaat voorlezen. Laat de cursisten ver-
volgens raden van wie dat citaat afkomstig is.

‘Ik was er zeker van dat de eerste tien jaar verrukkelijk zouden zijn. Maar tijdens
ons eerste jaar samen ontdekte ik (…) dat er veel aanpassingen nodig waren.
Uiteraard waren het geen zaken waardoor je terug naar je moeder zou rennen.
Maar af en toe huilde ik in mijn kussen. De problemen hadden bijna altijd te
maken met aanpassing aan het schema en de leefwijze van de ander. We hiel-
den van elkaar, daar bestond geen twijfel over. Maar we moesten ook aan elkaar
wennen. Ik denk dat ieder echtpaar aan elkaar moet wennen.’

Vertel de cursisten dat deze uitspraak afkomstig is van zuster Marjorie P.
Hinckley, vrouw van president Gordon B. Hinckley. (Sheri L. Dew, Go Forward
with Faith: The Biography of Gordon B. Hinckley [1996], p. 118.) Benadruk dat
liefde, werk en toewijding voor een succesvol huwelijk nodig zijn. Als man en
vrouw in de tempel zijn verzegeld, zullen ze de beloofde zegeningen ontvangen
als ze het ‘verbond nakomen’ (LV 132:19). Gebruik de vragen, teksten en citaten
in dit lesonderdeel om ervoor te zorgen dat de cursisten goed begrijpen wat
man en vrouw moeten doen om het verbond na te komen.
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• Lees LV 42:22 met de klas. Leg uit dat dit verbond voor zowel mannen als vrou-
wen geldt. Wat houdt het in om uw man of vrouw met geheel uw hart lief te
hebben? Wat houdt het in om uw man of vrouw aan te kleven en geen ander?

President Spencer W. Kimball heeft uitgelegd:

‘Als de Heer geheel uw hart zegt, dan is er geen ruimte om te delen, te verde-
len of iemand iets te ontzeggen. (…)

‘Door de woorden geen ander wordt alles en iedereen uitgesloten. De huwe-
lijkspartner krijgt dan voorrang in het leven van de wederhelft, en geen
maatschappelijke positie, beroep of politieke ambitie, noch enige andere inte-
resse, persoon of zaak mag voorrang krijgen boven de huwelijkspartner. (…)

‘Het huwelijk veronderstelt volledige getrouwheid en loyaliteit. Iedere huwe-
lijkspartner aanvaardt de ander in de wetenschap dat hij of zij het hart, de
kracht, de loyaliteit, de eerzaamheid en de toegenegenheid in alle waardig-
heid aan de partner geeft. Iedere afdwaling is zondig; iemand anders deelge-
noot maken van ons hart is een overtreding. Net als we ons ‘oog alleen op de
ere Gods gericht’ moeten hebben, moeten we ook ons oog, oor en hart uit-
sluitend op ons huwelijk, onze partner en ons gezin richten.’ (Faith Precedes
the Miracle [1972], p. 142–143.)

President Gordon B. Hinckley heeft de volgende eenvoudige raad aan huwe-
lijkspartners gegeven: ‘Wees elkaar intens trouw.’ (De Ster, mei 1999, p. 4.)

• Als man en vrouw in de tempel verzegeld worden, sluiten ze een verbond dat
ze elkaar en de Heer trouw zullen blijven. Wat kunnen echtparen doen om de
liefde voor elkaar en de Heer te versterken? (Zet de antwoorden van de cursis-
ten op het bord. Mogelijke antwoorden: samen bidden en de Schriften bestu-
deren, samen naar de leiding van de Geest streven, gezinsavond houden,
samen uitgaan, de tijd nemen om met elkaar te praten, elkaar in en om het
huis helpen, en samen naar de tempel gaan. U kunt het tweede aanvullende
lesidee als onderdeel van deze bespreking gebruiken.)

Tot slot Als u jongeren lesgeeft of anderen die nog niet in de tempel zijn verzegeld,
moedig hen dan aan om zich op het eeuwig huwelijk voor te bereiden. Moedig
de cursisten die wel in een tempelhuwelijk hebben gesloten aan om zich aan
hun huwelijksverbond te houden.

Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet.

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. Getrouwe heiligen zullen de zegeningen van de eeuwigheid niet 
ontzegd worden

Lees de volgende uitspraken over mensen die ongehuwd zijn.

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
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‘Wij weten dat vele goede en getrouwe heiligen der laatste dagen het op het ogen-
blik moeten stellen zonder de ideale gelegenheden of de essentiële voorwaarden
voor hun vooruitgang. Ongehuwd zijn, kinderloosheid, dood en echtscheiding
verijdelen idealen en betekenen uitstel van beloofde zegeningen. Daarnaast zien
sommige vrouwen, die ernaar verlangen voltijds moeder en huisvrouw te zijn,
zich er letterlijk toe genoodzaakt voltijds te werken. Maar die teleurstellingen zijn
van tijdelijke aard. De Heer heeft beloofd dat zijn zonen en dochters in de eeu-
wigheid geen enkele zegening zullen ontberen wanneer zij zijn geboden onder-
houden, trouw hun verbonden nakomen en het goede verlangen te doen.

‘Vele belangrijke ontberingen van het sterfelijk leven zullen in het millennium
rechtgezet worden. Het millennium is immers de periode waarin alles voltooid
zal worden wat in het grote plan van gelukzaligheid voor alle goede kinderen
van God nog onvoltooid bleef. Wij weten dat dit het geval zal zijn met de tem-
pelverordeningen. Ik geloof dat dit eveneens het geval zal zijn wat gezinsrelaties
en –ervaringen betreft.’ (De Ster, januari 1994, p. 70.)

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Als u alleen bent en geen goede partner hebt gevonden voor een celestiaal
huwelijk, leef er dan naar. Bid erom. Verwacht het op de tijd van de Heer. Doe
op geen enkele manier water bij de wijn waardoor u die zegen zou mislopen,
aan deze of gene zijde. De Heer kent het voornemen van uw hart. Zijn profeten
hebben gezegd dat u een celestiaal huwelijk zult hebben als u zo leeft dat u
ervoor in aanmerking komt. We weten niet of het aan deze of de andere kant
van de sluier zal zijn. Maar leef ernaar. Bid erom.’ (De Ster, juli 1999, p. 31.)

2. Voorbeelden van gelukkige, duurzame tempelhuwelijken

Na gebedvolle overweging neemt u contact op met een man en een vrouw uit
de wijk die een goed voorbeeld van een succesvol huwelijk zijn. Laat beide per-
sonen een voordracht van twee tot drie minuten voorbereiden om de klas
ideeën voor een gelukkig en duurzaam huwelijk te geven.

Na deze voordrachten kunt u de cursisten de kans geven om andere ideeën 
te bedenken.

3. Opdrachten voor jongeren en jonge alleenstaanden

Als u jongeren of jonge alleenstaanden lesgeeft, moedig hen dan aan om thuis
een brief te schrijven waarin zij hun liefde voor hun toekomstige huwelijkspart-
ner onder woorden brengen. Moedig de cursisten aan om hun brief te bewaren
totdat ze getrouwd zijn en deze brief dan aan hun huwelijkspartner te geven.

4. Wereldse trends vermijden

• Wat zijn een aantal trends waaruit blijkt dat de mens de normen van God
met betrekking tot het huwelijk veronachtzaamt? Wat kunnen wij doen om
trouw aan de normen van de Heer te blijven?

5. Videopresentatie ‘De tempel en het gezin’

Als de videoband Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — videopresentaties
(56912 120) beschikbaar is, kunt u ‘De tempel en het gezin’ laten zien, een
korte film van 9 minuten.
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6. Het polygame huwelijk

De volgende informatie is een hulpmiddel voor u als cursisten vragen over het
polygame huwelijk stellen. Dit onderwerp mag niet het centrale thema van de
les worden.

De reden dat de Heer zijn volk gebood het polygame huwelijk uit te oefenen

De profeet Jakob zegt in het Boek van Mormon: ‘Onder u zal geen enkele man
meer dan één vrouw hebben. (…) [Maar] indien Ik Mij, zegt de Here der heir-
scharen, nakomelingen wil verwekken, dan zal Ik mijn volk gebieden; anders
zullen zij hiernaar luisteren’ (Jakob 2:27, 30). Op verschillende tijden in de bij-
belse geschiedenis heeft de Heer zijn volk geboden het polygame huwelijk toe
te passen. Hij gaf dat gebod bijvoorbeeld aan Abraham, Isaak, Jakob, Mozes,
David en Salomo (LV 132:1).

De openbaring om in deze bedeling het polygame huwelijk uit te oefenen

In deze bedeling heeft de Heer een aantal heiligen in de beginperiode van de
kerk geboden het polygame huwelijk toe te passen. De profeet Joseph Smith en
zijn naaste medewerkers, zoals Brigham Young en Heber C. Kimball, plaatsten
vraagtekens bij dit gebod, maar zij waren gehoorzaam. De leiders van de kerk
reguleerden de toepassing van deze wet. Zij die een polygaam huwelijk sloten,
moesten daar toestemming voor hebben, en de huwelijken moesten door de
verzegelbevoegdheid van het priesterschap worden gesloten.

Het huidige standpunt van de kerk inzake het polygame huwelijk

In 1890 ontving president Wilford Woodruff een openbaring dat de leiders van
de kerk het polygame huwelijk niet meer mochten propageren (Officiële verkla-
ring nr. 1, p. 353–354 in de Leer en Verbonden.)

In 1998 heeft president Gordon B. Hinckley de volgende uitspraak over het stand-
punt van de kerk ten opzichte van het polygame huwelijk gedaan: ‘Ik wil catego-
risch ontkennen dat deze kerk ook maar iets te maken heeft met de mensen die
een polygaam huwelijk hebben. Zij zijn geen lid van deze kerk. (…) Als wij erach-
ter komen dat een van onze leden een polygaam huwelijk heeft, wordt hij of zij
geëxcommuniceerd, de zwaarste straf die de kerk kan opleggen. De mensen die
hierbij betrokken zijn, overtreden niet alleen rechtstreeks de burgerlijke wet, maar
zij overtreden ook de wet van deze kerk.’ (De Ster, januari 1999, p. 84.)
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32
‘Om het getuigenis (…) 
te bezegelen’

Doel De cursisten over het martelaarschap van de profeet Joseph Smith vertellen en
hun getuigenis van zijn roeping als profeet van God versterken.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 135.

b. Ons erfgoed, p. 62–66.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag van tevoren een cursist om de eerste vijf paragrafen van het onderdeel
‘De martelaarsdood’ in Ons erfgoed (p. 62–63) samen te vatten.

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
De profeet Joseph Smith (62002; Evangelieplaten 401) en ‘Broeder Joseph’
(62161).

5. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, bereid u dan voor om naast de boven-
genoemde platen ook de volgende te gebruiken: Johannes predikt in de woes-
tijn (62132; Evangelieplaten 207) en Abinadi voor koning Noach (62042;
Evangelieplaten 308).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat de platen zien die in ‘Voorbereiding’, punt 4 en 5 staan genoemd. Vraag de
cursisten wat de mannen op deze platen gemeen hebben. Wijs er even later op
dat ze in ieder geval gemeen hebben dat ze allemaal door hun toewijding aan
de waarheid een martelaarsdood hebben ondergaan.

Vraag de cursisten naar andere martelaars uit de Schriften en de kerkgeschiede-
nis. Mogelijke antwoorden: Zacharias (Matteüs 23:35), Stefanus (Handelingen
7:56–60) en Hyrum Smith (LV 135:1).

Leg uit dat in deze les het martelaarschap van de profeet Joseph Smith en zijn
broer Hyrum wordt behandeld. Er wordt ook besproken wat de profeet Joseph
allemaal tot stand heeft gebracht.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over inzichten te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

Bespreking en
toepassing



1. De profeet Joseph Smith verzegelde zijn getuigenis met zijn bloed

Leg uit dat de heiligen in Nauvoo een aantal jaren voorspoedig waren. De kerk
en de stad groeiden snel, het werk aan de tempel vorderde en de profeet Joseph
Smith ontving veel openbaringen. In 1843 en 1844 nam echter de vijandigheid
tegen de kerk toe. Vijanden van zowel binnen als buiten de kerk probeerden de
kerk ten gronde te richten. Op 27 juni 1844 bereikte het verzet een hoogtepunt.

Laat de van tevoren gevraagde cursist de eerste vijf alinea’s van het onderdeel
‘De martelaarsdood’ in Ons erfgoed (p. 62–63) samenvatten. Lees ook LV 135:4–5
met de klas. Leg uit dat LV 135 door John Taylor werd geschreven, die tijdens
de aanslag op Joseph Smith gewond was geraakt.

• Waarom kon de profeet Joseph Smith ‘kalm als een zomermorgen’ zijn, hoe-
wel hij wist dat hij in Carthage de marteldood kon sterven? Welke troost zou-
den Joseph en Hyrum uit Ether 12:36–38 hebben kunnen putten?

Lees LV 135:1–2 met de klas. Lees ook
het volgende verslag van ouderling
Willard Richards over het martelaar-
schap voor, of laat een cursist het voor-
lezen. Leg uit dat ouderling Richards
een vriend van de profeet was en lid
van het Quorum der Twaalf Apostelen.
Hij zat ook in Carthage Jail toen de
profeet werd vermoord. Zijn verslag
begint als de bende op 27 juni 1844
even na vijf uur ’s middags bij de
gevangenis aankomt:

‘Een kogelregen vloog door het trappor-
taal tegen de deur van de gevangenis
op de eerste verdieping, gevolgd door
veel snelle voetstappen. (…)

‘(…) Er vloog een kogel door de deur,
die ons voorbijvloog, en waaruit bleek
dat onze vijanden bandieten waren. (…)

‘(…) Joseph Smith, de heer Taylor en ikzelf sprongen weg, naar het voorste
gedeelte van de kamer, en (…) Hyrum Smith trok zich terug tot op tweederde
van de kamer, voor de deur, met zijn gezicht naar de deur.

‘Er vloog een kogel door de deur die Hyrum naast zijn neus raakte, waardoor hij
languit achterover viel, zonder zijn voeten te bewegen.

‘Aan de gaten in zijn [kleding] was duidelijk te zien dat er ook een kogel van
buiten, door het raam, hem aan de rechterkant in zijn rug had geraakt, door
zijn lichaam was gegaan en tegen zijn horloge was aangekomen. (…) Op het-
zelfde moment dat de kogel door de deur zijn neus raakte.

‘Toen hij op de grond viel, riep hij nadrukkelijk: “Ik ben een dood man.”
Joseph keek naar hem en zei: “O, mijn lieve broer Hyrum!” Hij opende de deur
vijf tot zeven centimeter en schoot met zijn linkerhand een revolver met zes
kogels leeg. (…) Een kogel [uit het geweer van een van de bendeleden] raakte
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Hyrum in de borst en vloog door zijn keel in zijn hoofd, terwijl er ook nog met
andere geweren op hem werd geschoten.

‘Joseph bleef met zijn pistool door de deuropening schieten, (…) en de heer
Taylor stond met een wandelstok naast hem en sloeg tegen de geweren en bajo-
netten die door de deuropening werden gestoken.

‘Toen het pistool het begaf, hadden we geen vuurwapens meer, en verwachtten
we een onmiddellijke inval van de bende, een deuropening vol geweren en
geen hoop om te overleven.

‘De heer Taylor rende naar het raam, vier tot zes meter boven de grond. Toen
hij zich op het raamkozijn had getrokken, raakte een kogel uit de deuropening
hem in zijn been, en een kogel van buiten raakte zijn horloge (…) in zijn vest-
zak naast zijn linkerborst, (…) waardoor hij op de grond viel en onder het bed
naast hem rolde. (…)

‘Joseph probeerde, als laatste redmiddel, uit het raam te springen waaruit de
heer Taylor net was teruggeworpen, toen twee kogels uit de deuropening hem
raakten, en een kogel van buiten zijn rechterborst raakte. Hij viel naar buiten
en riep: “O Here, mijn God!” (…) Hij viel op zijn linkerzij en stierf.’ (History of
the Church, deel 6, p. 619–620.)

Carthage Jail. Hier stierven de profeet Joseph Smith en zijn broer Hyrum op 27 juni 1844 
de martelaarsdood.

Ouderling John Taylor was door vier kogels geraakt, maar overleefde het. Als
vervulling van een profetie die de profeet ruim een jaar eerder had gegeven,
raakte ouderling Willard Richards niet gewond. Ouderling Richards herinnerde
zich dat de profeet tegen hem had gezegd dat ‘de tijd zou komen dat de kogels
als hagel om hem heen zouden vliegen, en dat hij zijn vrienden zowel links als
rechts van hem zou zien vallen, maar dat er geen gat in zijn kleding zou
komen.’ (History of the Church, deel 6, p. 619.)
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• Lees LV 135:6 met de klas. Wat voelt u als u nadenkt over het offer dat de
profeet en zijn broer Hyrum voor hun getuigenis hebben gebracht?

Leg uit dat Joseph Smith sr. voor zijn dood in een zegen tegen de profeet had
gezegd: ‘Je zult in leven blijven om je werk af te maken. (…) Je zult in leven
blijven om vorm te geven aan het plan dat God je heeft gegeven.’ (Lucy Mack
Smith, History of Joseph Smith, bezorgd door Preston Nibley [1958], p. 309–310.)
Joseph Smith voltooide zijn zending heldhaftig, en deed alles wat de Heer hem
had gevraagd.

• Wat maakt op u de meeste indruk uit het leven van de profeet Joseph Smith?

2. Jezus Christus uitgezonderd heeft de profeet Joseph Smith meer voor het
eeuwig heil van de mens gedaan dan enig ander

• Lees LV 135:3 met de klas. Wat zijn volgens deze tekst de belangrijkste presta-
ties van de profeet Joseph Smith? In welke opzichten heeft hij, ‘Jezus alleen
uitgezonderd, meer voor de zaligheid des mensen in deze wereld gedaan dan
enig ander persoon, die ooit op aarde heeft geleefd’?

Geantwoord kan worden dat zijn werk niet alleen de heiligen in zijn bedeling
tot zegen was, maar ook de miljarden mensen die in andere tijdperken heb-
ben geleefd zonder de zegeningen van het evangelie of de verlossende veror-
deningen van het priesterschap te ontvangen. Gebruik het volgende materi-
aal om zijn bijdragen gedetailleerd te bespreken. Zet de kopjes op het bord.
Leg uit dat we het leven en de zending van de profeet meer zullen waarderen
als we bespreken hoe zijn vele bijdragen een zegen in ons dagelijks leven en
in de eeuwigheid zijn. 

Waarheden over de Godheid

• Welke waarheden over de Godheid zijn door middel van de profeet Joseph
Smith hersteld? (Zie LV 130:22–23; Geschiedenis van Joseph Smith 1:17; en
het volgende citaat.)

In een toespraak tijdens de begrafenis van ouderling King Follett op 7 april
1844, heeft de profeet Joseph Smith gezegd: ‘God was eens zoals wij nu zijn.
Hij is een verheven persoon en zit in de hemel op zijn troon! Dat is de grote
verborgenheid. Als de sluier nu vaneengescheurd zou worden, en de machti-
ge God die deze wereld in haar loopbaan houdt en alle werelden en alle din-
gen door zijn macht in stand houdt, Zich zichtbaar zou maken — ja, als u
Hem vandaag zou zien, zou u Hem zien in de vorm van een mens; want
Adam was in de gelijkenis en vorm van God geschapen; hij wandelde, sprak
met Hem en ontving onderricht van Hem, zoals de ene mens met de andere
spreekt en communiceert.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 345.)

• Waarom zijn de waarheden over de Godheid, die door middel van de profeet
Joseph Smith zijn hersteld, zo belangrijk voor ons?

Ouderling Bruce R. McConkie van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Kennis van God is de grootste waarheid in alle eeuwigheid. (…)
Joseph Smith kreeg openbaringen over God in een tijd van bijna volledige
duisternis, in een tijd dat de mens niet meer wist wat de aard was van de
God die zij moesten aanbidden.’ (‘This Generation Shall Have My Word
through You’, Ensign, juni 1980, p. 55.)
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Het gezag van het priesterschap

Wijs erop dat hemelse boodschappers door middel van Joseph Smith het
Aäronisch priesterschap, het Melchizedeks priesterschap en de sleutels van het
priesterschap herstelden (LV 13; 110:11–16). Naarmate de herstelling zich ont-
vouwde, gaf de Heer openbaringen over de ambten, de organisatie, de verbon-
den, de verordeningen, de taken en de zegeningen van het priesterschap.
Zonder die openbaringen zouden we het priesterschap en de werkwijze ervan
niet begrijpen. 

• Welke zegeningen hebt u door het priesterschap ontvangen? Hoe kunnen we
onze dankbaarheid voor de zegeningen van het priesterschap kenbaar
maken?

Zie de lessen 8 en 25 voor meer informatie over het priesterschap.

Onze afkomst en onze relatie met God

• Welke waarheden over onze afkomst en relatie met God zijn door middel van
de profeet Joseph Smith hersteld? (Geantwoord kan worden dat we letterlijk
geestkinderen van God zijn en dat we bij Hem leefden voordat we op aarde
geboren werden. Zie LV 76:23–24; Abraham 3:22–28.)

• Hoe is de kennis dat u letterlijk een kind van God bent, een zegen voor u?

Schriften

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd dat de profeet Joseph Smith ‘deze
wereld meer heilige Schriftuur heeft gegeven dan enige andere profeet die ooit
geleefd heeft.’ (Conference Report, april 1976, p. 142; of Ensign, mei 1976,
p. 95.) Deze Schriftuur omvat het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden,
de Parel van grote waarde en de Bijbelvertaling van Joseph Smith.

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Gordon B.
Hinckley gezegd: ‘[ Joseph Smith] heeft het Boek van Mormon vertaald en uit-
gegeven, een boek van meer dan 500 pagina’s dat sindsdien in [vele] talen is
vertaald, en wat door miljoenen mensen op aarde als het woord van God is
aanvaard. De openbaringen die hij heeft ontvangen en de andere geschriften
die hij heeft voortgebracht, zijn ook Schriftuur voor die miljoenen. Het volledi-
ge aantal pagina’s dat hij heeft voortgebracht is bijna net zo groot als het hele
Oude Testament in de Bijbel; en dat is allemaal door één man in de loop van
een paar jaren tot stand gebracht.’ (Conference Report, april 1977, p. 96; of
Ensign, mei 1977, p. 65.)

• Hoe is de Schriftuur die door middel van de profeet Joseph Smith is voortge-
bracht u tot zegen?

Zie de lessen 1, 4 en 13 voor meer informatie over deze Schriftuur.

Het heilsplan

• Wat is er over het heilsplan door middel van de profeet Joseph Smith hersteld?
(U kunt wat informatie uit de lessen 19 en 20 herhalen.)

• Hoe is die kennis u tot zegen geweest?
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De verlossing van de doden

• Wat is er over de verlossing van de doden door middel van de profeet Joseph
Smith hersteld? (Geantwoord kan worden dat we in de tempel plaatsvervan-
gend doop voor de doden verrichten voor de mensen die zijn gestorven zon-
der die verordeningen te hebben ontvangen. Zie LV 128:18.) Waarom zijn
deze waarheden belangrijk?

Leg uit dat de verlossing van de doden een van de grootste en meest inspireren-
de leerstellingen is die door middel van de profeet Joseph Smith zijn hersteld.
Zie de lessen 29 en 39 voor meer informatie.

De bouw van tempels en het verrichten van tempelverordeningen

• Welke zegeningen hebt u door middel van de tempel of de tempelverorde-
ningen ontvangen? (U kunt de zegeningen van een eeuwig gezin bespreken,
die mogelijk zijn gemaakt door de verordening ter verzegeling in de tempel.)

Andere bijdragen

U kunt in het kort bespreken welke andere bijdragen de profeet Joseph Smith
heeft geleverd, en hoe wij daardoor zijn gezegend:

a. De kerk werd door middel van hem hersteld (zie les 9).

b. Hij begon in deze bedeling met de verkondiging van het evangelie aan alle
natiën en de vergadering van Israël (zie les 12).

c. De wet van toewijding werd door middel van hem geopenbaard (zie les 14).

d. Het woord van wijsheid werd door middel van hem geopenbaard (zie les 22).

e. Informatie over de bouw van het hedendaagse Zion werd door middel van
hem geopenbaard (zie les 27).

f. Hij schreef de geloofsartikelen (zie het eerste aanvullende lesidee.)

• Waarom is het belangrijk dat wij allemaal een getuigenis hebben dat Joseph
Smith een profeet van God was? Hoe heeft zich uw getuigenis van de roeping
van Joseph Smith ontwikkeld? Hoe is uw getuigenis dit jaar door het bestude-
ren van de Leer en Verbonden versterkt?

• Hoe kunnen we onze dankbaarheid voor het leven en de zending van de pro-
feet Joseph Smith kenbaar maken?

Tot slot Leg de nadruk op het belang van de bijdragen die de profeet Joseph Smith in
ons leven heeft geleverd. U kunt uw eigen getuigenis geven van zijn roeping 
als profeet van God.

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. De geloofsartikelen

Leg uit dat de belangrijkste leringen van de kerk in de geloofsartikelen staan.
Die werden door de profeet Joseph Smith opgesteld, als onderdeel van een brief
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aan John Wentworth, een redacteur van een krant in Chicago die om een ver-
klaring over de geschiedenis en de geloofsbeginselen van de kerk had gevraagd.
Ze werden later als Schriftuur in de Parel van grote waarde opgenomen.

President Spencer W. Kimball heeft gevraagd: ‘Wie van u kent de geloofsartike-
len? (…) Kent u ze uit het hoofd? Herhaalt u ze geregeld? U hebt altijd een
lezing klaar als u de geloofsartikelen kent. En ze zijn fundamenteel, vindt u
niet? Ik zou het geweldig vinden als [wij] ze uit het hoofd zouden leren. Dat
betekent dat u niets mist en niets vergeet.’ (Conference Report, oktober 1975,
p. 119; of Ensign, november 1975, p. 79.)

• Waarom is het belangrijk dat we de geloofsartikelen kennen? Vraag de cursis-
ten naar ervaringen waarbij de geloofsartikelen hun tot steun zijn geweest.

2. ‘Ere de man’

Bereid u voor om als klas ‘Ere de man’ (lofzang 24) te zingen. Of vraag een cur-
sist of een groepje cursisten van tevoren om deze lofzang te zingen. Leg uit dat
William W. Phelps de tekst voor deze lofzang ter ere van de profeet Joseph
Smith heeft geschreven.

3. Videopresentaties

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis
(56933 120) beschikbaar is, kunt u overwegen ‘Joseph Smith, de profeet van
de herstelling’ (13:08) te laten zien. 

Als de videoband Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — videopresentaties
(56912 120) beschikbaar is, kunt u ‘De martelaarsdood van Joseph Smith’ laten
zien, een korte film van twee minuten.
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33
President Brigham Young 

leidt de heiligen

Doel De cursisten duidelijk maken hoe de opvolging in het presidentschap van de
kerk in zijn werk gaat en hoe Brigham Young de heiligen voorbereidde op hun
tocht naar het westen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 107:22–24.

b. Ons erfgoed, p. 66–71.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag een aantal cursisten van tevoren om de volgende gedeelten uit Ons 
erfgoed samen te vatten:

a. ‘De opvolging in het presidium’ (p. 66–67).

b. ‘De voorbereiding op het vertrek uit Nauvoo’ en ‘De beproevingen van een
winterse uittocht’ (p. 69–70).

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, bereid u dan voor om er een aantal
van tijdens de les te gebruiken: De Nauvootempel (62432; Evangelieplaten 501),
De uittocht uit Nauvoo, februari–mei 1846 (62493; Evangelieplaten 410), en
De uittocht uit Nauvoo (Evangelieplaten 411).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Leg uit dat veel mensen na de dood van de profeet Joseph Smith verwacht had-
den dat de kerk zou ophouden te bestaan.

• Wat begrepen die mensen niet van het leiderschap in de kerk?

Lees de volgende uitspraak van president Joseph Fielding Smith voor:

‘Niemand kan deze kerk op eigen kracht leiden. Het is de kerk van de 
Heer Jezus Christus; Hij staat aan het hoofd. (…)

‘Hij kiest mannen uit en roept hen als instrument in zijn handen om zijn doe-
len te bereiken, en Hij leidt hen bij hun werkzaamheden. Maar de mens is
slechts een instrument in de handen van de Heer, en de eer en de heerlijkheid
die zijn dienstknechten tot stand brengen, moeten voor eeuwig aan Hem toege-
schreven worden.



‘Als dit mensenwerk was, zou het falen. Maar dit is het werk van de Heer, en Hij
zal niet falen.’ (Conference Report, april 1970, p. 113; of Improvement Era, juni
1970, p. 26.)

Leg uit dat Brigham Young na de martelaarsdood van de profeet Joseph Smith
de leider van de kerk werd, door een geïnspireerde opvolgingsprocedure die
tegenwoordig nog steeds in de kerk gebruikt wordt. Deze les gaat over die pro-
cedure. Ook wordt besproken hoe Brigham Young met de voorbereiding op de
tocht naar de Salt Lake Valley begon.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. De profeet Joseph Smith verleende de twaalf apostelen de sleutels van
het koninkrijk en verkondigde de beginselen van de opvolging in het
presidentschap

Leg uit dat de profeet Joseph Smith in de winter van 1843–1844 in Nauvoo ver-
scheidene dagen bezig was om de twaalf apostelen hun begiftiging te verlenen, en
hun te vertellen wat hun taken waren. Hij zei tegen de apostelen dat hij bang was
dat hij binnenkort zou sterven zonder de sleutels van het koninkrijk aan anderen
te hebben verleend. Wilford Woodruff, die toen lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen was, herinnert zich de volgende woorden van de profeet Joseph:

‘Welnu, broeders, ik dank God dat ik in staat ben om u uw begiftiging te verlenen,
en ik heb nu op uw hoofd alle machten van het Aäronisch en Melchizedeks pries-
terschap en het apostelschap verzegeld, met alle bijbehorende sleutels en machten,
die God mij heeft gegeven. En nu leg ik alle werkzaamheden, lasten en zorgen van
deze kerk en dit koninkrijk van God op uw schouders, en ik gebied u in de naam
van de Heer Jezus Christus om uw schouders onder dit werk te zetten en van deze
kerk en dit koninkrijk van God te getuigen, voor hemel en aarde, en voor God,
engelen en mensen.’ (James R. Clark, verzameld door, Messages of the First Presidency
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 delen [1965–75], deel 3, p. 134.)

• In LV 107:22–24 staat een belangrijk beginsel met betrekking tot de opvol-
ging in het presidium. Lees deze teksten met de klas. Wat staat er in die tek-
sten over de relatie tussen het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen? (Leg uit dat het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
afzonderlijke quorums zijn. De twee quorums staan gelijk in gezag en macht,
maar het Eerste Presidium is geroepen om te presideren.)

• Waarom is het belangrijk dat wij de relatie tussen deze twee presiderende
quorums van de kerk begrijpen?

President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘De profeet Joseph Smith verkondigde
dat “als de president er niet meer is, er geen Eerste Presidium meer is.”
Onmiddellijk na de dood van een president wordt het volgende quorum, het
Quorum der Twaalf Apostelen, de presiderende autoriteit, waarbij de presi-
dent van het Quorum der Twaalf Apostelen als waarnemend president van de
kerk fungeert, totdat de nieuwe president van de kerk officieel tot zijn ambt
is geordend en is gesteund.’ (Conference Report, april 1970, p. 123; of
Improvement Era, juni 1970, p. 28.)

Bespreking en
toepassing
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Zie het eerste aanvullende lesidee voor meer informatie over de opvolgingspro-
cedure.

2. Na de martelaarsdood van Joseph Smith presideerde het Quorum der
Twaalf de kerk, totdat Brigham Young als president werd aangesteld

Leg uit dat toen Joseph Smith over-
leed, het Eerste Presidium werd ont-
bonden, en het Quorum der Twaalf
de presiderende autoriteit van de
kerk werd. Laat de aangewezen cur-
sist het onderdeel ‘De opvolging in
het presidium’ uit Ons erfgoed
(p. 66–67) samenvatten.

• Wat begreep Sidney Rigdon niet
over het leiderschap in de kerk?
Wat was de eerste reactie van
Brigham Young op de vraag of 
hij de kerk wilde leiden? (Zie 
Ons erfgoed, p. 66. Hij wilde 
weten wat de wil van de Heer
was.) Wat kunnen we van het
voorbeeld van Brigham Young
leren?

• Tijdens de middagzitting van de bijeenkomst over het leiderschap in de kerk,
profeteerde Brigham Young dat de mensen die niet naar de twaalf apostelen
zouden luisteren, niet succesvol zouden zijn, en dat alleen de apostelen in staat
zouden zijn om het koninkrijk van God op te bouwen (Ons erfgoed, p. 67). Hoe
is dat waar gebleken in de geschiedenis van de kerk en in onze tijd?

Leg uit dat de heiligen aan het eind van de bijeenkomst unaniem het Quorum
der Twaalf Apostelen steun verleenden als de leiders van de kerk (Ons erfgoed,
p. 67). Het Quorum der Twaalf Apostelen, met Brigham Young als president van
het quorum, presideerde de kerk drieënhalf jaar. Op 27 december 1847 werd het
Eerste Presidium officieel gereorganiseerd, met Brigham Young als president.

3. Voordat de heiligen Nauvoo verlieten, ontvingen ze hun 
tempelverordeningen

Laat een plaat van de Nauvootempel zien. Leg uit dat de heiligen hard aan de
bouw van de tempel werkten terwijl ze zich aan het voorbereiden waren om
Nauvoo te verlaten. Zodra de tempel klaar was, gingen ze in groten getale naar
de tempel om hun tempelverordeningen te ontvangen. Uit de volgende woor-
den uit het dagboek van president Brigham Young blijkt hoe graag de heiligen
deze verordeningen wilden ontvangen:

‘Vanmorgen heetten wij een grote menigte leden in de tempel welkom. (…) 121
personen ontvingen hun verordeningen.’ (History of the Church, deel 7, p. 565.)

‘De heiligen wilden zo graag de [tempel]verordeningen ontvangen, en wij wil-
den ze zo graag verlenen, dat ik mezelf helemaal aan het werk van de Heer in
de tempel heb overgegeven, dag en nacht. Ik slaap gemiddeld niet meer dan
vier uur per dag, en ga maar een keer per week naar huis.
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‘Ouderling Heber C. Kimball en de andere apostelen waren voortdurend aanwe-
zig, maar door de enorme werkdruk moesten sommigen van hen de tempel ver-
laten om uit te rusten en te herstellen.’ (History of the Church, deel 7, p. 567.)

De vervolgingen namen in januari 1846 toe. Begin februari kondigde president
Young aan dat de verordeningen in de tempel zouden worden stopgezet, zodat
de heiligen Nauvoo konden verlaten. De leden die de verordeningen nog niet
hadden ontvangen waren echter niet bereid om te vertrekken. President Young
schreef op 3 februari 1846:

‘Hoewel ik had aangekondigd dat wij geen verordeningen in de tempel zouden
verrichten, was het huis des Heren de hele dag overvol, en het verlangen om te
ontvangen was zo groot dat de broeders wilden dat wij zouden blijven en met
de begiftigingen zouden doorgaan totdat onze vluchtweg zou zijn afgesloten en
onze vijanden ons zouden onderscheppen. Maar ik zei tegen de broeders dat dit
niet verstandig was, en dat we meer tempels moesten bouwen, waardoor we
meer kansen zouden krijgen om de zegeningen van de Heer te ontvangen,
zodra de heiligen klaar waren om ze te ontvangen. In deze tempel zijn we over-
vloedig beloond, ook als we niets meer ontvangen. Ik vertelde de broeders ook
dat ik mijn wagens in orde ging brengen en zou vertrekken. Ik liep een eind
weg van de tempel, denkende dat de menigte zich wel zou verspreiden, maar
toen ik terugkwam, was het huis nog steeds overvol.

‘Toen ik die menigte zag, wetende dat zij hongerden en dorstten naar het
woord, zetten wij ons werk in het huis des Heren ijverig voort. 295 personen
ontvingen hun verordeningen.’ (History of the Church, deel 7, p. 579.)

• Wat kunnen we leren van het verlangen van de heiligen om de tempelveror-
deningen te ontvangen? Waarom was het zo belangrijk dat de heiligen hun
tempelverordeningen ontvingen voordat ze aan hun reis vanuit Nauvoo
begonnen? (Geantwoord kan worden dat ze door de verkregen kennis en
kracht beter in staat zouden zijn hun beproevingen te doorstaan.) In welke
opzichten is de tempel een bron van kracht en leiding voor u?

Leg uit dat het tempelwerk die week werd voortgezet, en dat de tempel toen
werd gesloten. Totaal ontvingen bijna zesduizend heiligen hun begiftiging voor-
dat ze aan hun reis naar het westen begonnen.

4. De heiligen kregen op hun reis naar het westen te maken met zowel
beproevingen als wonderen

Laat een plaat van de uittocht uit Nauvoo zien. Leg uit dat een aantal heiligen
op 4 februari 1846 Nauvoo verlieten. Laat de aangewezen cursist de volgende
onderdelen uit Ons erfgoed (p. 69–70) samenvatten: ‘De voorbereiding op het
vertrek uit Nauvoo’ en ‘De beproevingen van een winterse uittocht’.

Omdat de heiligen Nauvoo in de winter begonnen te verlaten en zich gehaast
moesten voorbereiden, hadden ze een uiterst moeilijke reis. Een noemenswaardi-
ge gebeurtenis vond begin februari bij Sugar Creek plaats, ongeveer elf kilometer
van Nauvoo, aan de Iowa-kant van de Mississippi. Op de eerste avond in het
kamp bij Sugar Creek werden negen baby’s geboren. Het weer was extreem koud,
en de heiligen hadden niet voldoende beschutting. Eliza R. Snow schreef dat:

‘Moeders hun kinderen onder allerlei omstandigheden ter wereld hebben
gebracht, behalve onder die waaraan zij gewend waren; sommigen in tenten,
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anderen in huifkarren — in regenstormen en in sneeuwstormen. Ik hoorde over
een bevalling in een hut, waarvan de muren waren gemaakt van dekens die
waren bevestigd aan in de grond geslagen palen, met een dak van schors waar
de regen doorheen sijpelde. Lieve zusters probeerden het regenwater in schalen
op te vangen, om zo de moeder droog te houden en de kleine zijn leven niet in
een stortbad te laten beginnen. (…)

‘Laten we niet vergeten dat de moeders van deze in de wildernis geboren baby’s
niet (…) gewend waren om door bossen te lopen en stormen te trotseren. (…)
De meesten van hen waren in de oostelijke staten geboren — hadden daar het
evangelie aanvaard, zoals dat door Jezus en zijn apostelen was verkondigd, had-
den zich uit hoofde van hun geloof met de heiligen vergaderd, en hadden
onder moeilijke omstandigheden, door hun geloof, geduld en kracht, gewerkt
om van Nauvoo te maken wat de naam aanduidt, namelijk ‘de schone’. Daar
hadden zij mooie huizen, gedecoreerd met bloemen en verrijkt met fruitbomen
die net begonnen te ontspruiten.

Van deze huizen hadden zij net afscheid genomen, en met de weinige spullen
die ze in één, twee of, in sommige gevallen, drie wagens konden meenemen,
reisden ze naar de woestijn.’ (Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom
[1877], p. 307–308.)

• Welke indruk krijgt u van de heiligen?

Leg uit dat in september 1846 de meeste heiligen Nauvoo hadden verlaten en
over Iowa verspreid waren in nederzettingen die ze voor de komende winter
hadden klaargemaakt. Vastbesloten om de overige heiligen uit Nauvoo te ver-
drijven, plunderden de bendes hun huizen en jaagden hen op langs de rivier.
Sommigen ontsnapten over de rivier, maar waren niet in staat om voedsel of
kleding mee te nemen. Zij die de rivier niet op tijd konden oversteken, werden
door de bendes geslagen of in de rivier geworpen.

Vluchtelingenkampen van vijf- tot zeshonderd dakloze mannen, vrouwen en
kinderen stonden verspreid langs de oever van de rivier. De meesten hadden
alleen maar dekens of kreupelhout als beschutting en weinig te eten. Velen van
hen waren te ziek om te reizen, en sommigen overleden. Bisschop Newel K.
Whitney kocht wat meel en verdeelde dat zo goed mogelijk, maar het was niet
voldoende om het volk in leven te houden. Toen zorgde de Heer op wonder-
baarlijke wijze voor hen:

Op 9 oktober, toen er bijna geen voedsel meer was, kwamen er grote groepen
kwartels in het kamp die op de grond en zelfs op de tafels kwamen zitten. Er
werden door de heiligen veel kwartels gevangen, gekookt en gegeten. Voor de
getrouwen was het een teken van Gods genade aan het hedendaagse Israël, net
als vroeger aan het Israël vanouds. (Zie B. H. Roberts, A Comprehensive History of
the Church, deel 3, p. 135–136.)

• Wat voor soortgelijk wonder verrichtte de Heer voor de Israëlieten vanouds?
(Zie Exodus 16:12–15.) Hoe heeft de Heer in tijden van nood voor u gezorgd?

Tot slot Getuig van de waarheden in deze les, als de Geest u daartoe aanzet.
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Aanvullend 
lesidee Het volgende materiaal is een aanvulling op het aanbevolen lesschema. U kunt

een of meer van deze ideeën als onderdeel van de les gebruiken.

1. Aanvullende informatie over de opvolging in het presidium van de kerk

De opvolgingsprocedure in het presidentschap van de kerk heeft zich al vele
malen voorgedaan, en is op het voorbeeld op p. 191 gebaseerd. Als u denkt dat
de cursisten iets aan een gedetailleerde beschrijving van die procedure hebben,
kunt u de volgende stappen met hen doornemen.

1. Een man die in het voorsterfelijk bestaan is geordend om op een dag de kerk
te presideren, wordt door openbaring geroepen als lid van het Quorum der
Twaalf Apostelen.

2. Hij wordt op zijn toekomstige taak voorbereid door om te gaan met de leden
van het Quorum en het Eerste Presidium, en door zijn opdrachten. Hij
schuift op in anciënniteit, doordat de andere leden van het Quorum boven
hem overlijden, totdat hij president van het Quorum der Twaalf is. Dan is
alleen de president van de kerk langer apostel dan hij.

3. Als de president van de kerk overlijdt, wordt het Eerste Presidium ontbonden.
De raadgevers in het Eerste Presidium nemen hun plaats naar anciënniteit in
het Quorum der Twaalf weer in (als zij leden van het quorum waren). Het
Quorum der Twaalf wordt het presiderende quorum in de kerk. De president
van het Quorum der Twaalf wordt de presiderende autoriteit in de kerk.

4. Leden van het Quorum der Twaalf vergaderen in de tempel in een geest van
vasten en gebed. Door middel van openbaring komen ze tot een unanieme
beslissing wat de reorganisatie van het Eerste Presidium betreft. Volgens die
beslissing verlenen zij steun aan het senior lid van de Twaalf als president
van de kerk. Vervolgens leggen zij hun handen op zijn hoofd en ordenen
hem en stellen hem aan als president van de kerk.

5. De nieuwe president kiest twee mannen (meestal leden van het Quorum der
Twaalf) als zijn raadgevers.

6. Vacatures die door de reorganisatie van het Presidium in het Quorum der
Twaalf ontstaan, worden vervuld.

Voor meer informatie over de opvolging, zie: ‘The Kingdom of God Will Roll
On: Succession in the Presidency,’ Brent L. Top en Lawrence R. Flake, Ensign,
augustus 1996, p. 22–35.

2. Het verzet van de tegenstander tegen het tempelwerk

De heiligen in Nauvoo hadden met veel tegenstand te maken toen zij de tempel
aan het bouwen waren. Over de vervolging van de heiligen in de tijd dat zij een
tempel probeerden te bouwen, heeft ouderling Boyd K. Packer van het Quorum
der Twaalf Apostelen gezegd:

‘De vervolgingen waren tegen de heiligen gericht omdat de tegenstander bang
was voor de tempel. Hij zou alles in het werk stellen om de bouw ervan tegen te
gaan.’ (The Holy Temple [1980], p. 175.)
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• Waarom is de tegenstander bang voor tempels en tempelwerk? Wat kunnen we
doen om te zorgen dat we ondanks tegenwerking toch de tempel bezoeken?

3. ‘Komt, heil’gen, komt’

Zing met de klas ‘Komt, heil’gen, komt’ (lofzang 15). Of laat een cursist of een
groep cursisten deze lofzang zingen. Vat na het zingen de gebeurtenissen samen
waardoor William Clayton werd geïnspireerd om deze lofzang te schrijven (Ons
erfgoed, p. 71).
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34
Geloof bij elke voetstap

Doel Ervoor zorgen dat de cursisten begrijpen hoe de reis van de pioniers naar de Salt
Lake Valley vergeleken kan worden met onze reis naar onze hemelse Vader, en
dat ze de offers van de pioniers waarderen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 136.

b. Ons erfgoed, p. 71–77.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag een aantal cursisten van tevoren om de volgende gedeelten uit Ons
erfgoed samen te vatten:

a. ‘Winter Quarters’ (p. 71–72).

b. ‘De heiligen van de Brooklyn’ (p. 74–75).

c. ‘De vergadering wordt voortgezet’ (p. 75–76).

d. ‘Dit is de juiste plaats’ (p. 76–77).

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
Mary Fielding en Joseph F. Smith trekken de vlakten over (62608;
Evangelieplaten 412) en Pioniers komen per schip in San Francisco aan
(Evangelieplaten 421).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zet Beloofde land op het bord. Leg uit dat de Heer in de Schriften vele malen
groepen mensen van hun woonplaats naar een ‘beloofd land’ heeft geleid. In
de Schriften wordt zo’n land vaak een land van belofte, een land van vrede of
landen hunner erfenis genoemd (1 Nephi 2:20; LV 45:66; 103:11).

• Kunt u groepen mensen uit de Schriften noemen die naar een land van
belofte werden geleid? (Zet de antwoorden van de cursisten op het bord.
Mogelijke antwoorden: de Jaredieten, het gezin van Lehi, de Israëlieten in
het Oude Testament, en Brigham Young en de pioniers.)

Leg uit dat we ons aardse leven als een reis naar het ‘beloofde land’ van het
celestiale koninkrijk kunnen beschouwen. Over de pioniers die het fundament
van deze bedeling hebben gelegd, heeft ouderling M. Russell Ballard van het
Quorum der Twaalf gezegd:



‘Hun tocht [komt] overeen met die van ons. In elke voetstap die zij hebben
gedaan, zit voor ons een les — lessen in liefde, moed, ijver, toewijding, volhar-
ding en, bovenal, geloof.’ (De Ster, juli 1997, p. 59.)

In deze les wordt een van de grootste reizen in de geschiedenis behandeld — de
tocht van de pioniers naar de Salt Lake Valley. Laat de cursisten tijdens de les de
reis van de pioniers met hun eigen reis naar het eeuwige leven vergelijken.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. De Heer gaf de heiligen instructies voor hun voorbereiding op de reis

Laat de aangewezen cursist het verslag van de heiligen in Winter Quarters uit
Ons erfgoed (p. 71–72) samenvatten.

• De heiligen in Winter Quarters hadden veel ziekten en andere problemen.
Toch bleven zij zich op hun reis voorbereiden. Hoe werden zij en anderen
voor hun vasthoudendheid gezegend? (Geantwoord kan worden dat hun reis
door de voorbereidingen gemakkelijker werd, waardoor ze in staat waren om
de mensen te helpen die na hen kwamen.) Hoe bent u gezegend door in
moeilijke tijden te volharden? Hoe kan onze volharding een steun zijn voor
anderen die na ons komen?

Leg uit dat president Brigham Young in januari 1847 in Winter Quarters een
openbaring ontving over de reis van de heiligen naar het westen. Deze openba-
ring staat in LV 136.

• Welke instructies gaf de Heer de heiligen voor de voorbereiding op hun reis?
(Lees de volgende teksten met de klas en stel vast welke instructies er in
staan. Kies een aantal vragen om de cursisten te helpen bij de bespreking en
toepassing van deze instructies.)

a. LV 136:2. (Sluit een ‘verbond en belofte om alle geboden en inzettingen van
de Here’ te onderhouden.) Waarom was deze instructie zo belangrijk voor
de heiligen? Hoe kunnen we deze instructie tijdens onze reis toepassen?

b. LV 136:3. (Organiseer groepen onder leiding van het Quorum der Twaalf,
met een president, twee raadgevers en met kapiteins over honderd, vijftig
en tien.) Hoe is deze organisatie te vergelijken met de manier waarop wij-
ken en ringen zijn georganiseerd?

c. LV 136:5. (‘Laat iedere groep zich […] van zoveel mogelijk’ voorzien.)
Waarom is het belangrijk dat we naar zelfredzaamheid streven?

d. LV 136:6. (‘Toebereidselen […] treffen voor hen, die moeten blijven.’) Welke
voorbereidingen troffen de heiligen voor de mensen die zouden achterblij-
ven? (Zie LV 136:7, 9.) Hoe is deze instructie op ons van toepassing?

e. LV 136:8. (Voor ‘de armen, de weduwen, [en] de vaderlozen’ zorgen.) Hoe
kunnen wij deze taak tegenwoordig vervullen?

f. LV 136:10. (‘Laat eenieder al zijn invloed en bezittingen aanwenden om dit
volk over te brengen naar […] een ring van Zion.’) Hoe is deze instructie
op ons van toepassing?

Bespreking en
toepassing
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2. De Heer gaf de heiligen instructies over hun gedrag

Behandel LV 136:17–33. Leg uit dat de Heer, naast de instructies over de voorbe-
reidingen, de heiligen ook instructies gaf over geestelijke zaken en over hun
gedrag ten opzichte van elkaar.

• Welke instructies gaf de Heer de heiligen over hun gedrag? (Lees de volgende
teksten met de klas en stel vast welke instructies er in staan. Kies een aantal
vragen om de cursisten te helpen bij de bespreking en toepassing van deze
instructies.)

a. LV 136:19. (‘Indien iemand zal trachten zichzelf op te bouwen en mijn
raad niet zoekt, zal hij geen macht hebben.’) Waarom was nederigheid zo
belangrijk voor de heiligen op hun reis? Hoe trachten mensen zichzelf
soms op te bouwen? Hoe kunnen wij volkomen naar de heerlijkheid van
de Heer streven, en niet naar die van onszelf?

b. LV 136:21. (‘Onthoudt u van het kwaad de naam des Heren ijdel te gebrui-
ken.’ Zie ook Exodus 20:7.) Waarom is het belangrijk dat we eerbiedig met
de naam van de Heer omgaan?

c. LV 136:23–24. (‘Houdt op onder elkander te twisten; houdt op van elkan-
der kwaad te spreken. […] Laat uw woorden er toe strekken elkander op te
bouwen.’) In hoeverre zijn twist en kwaadsprekerij een belemmering voor
ons als volk? Hoe kunnen we twist onder elkaar vermijden? Wat kunnen
we doen om elkaar op te bouwen?

d. LV 136:25–26. (Geleende spullen teruggeven.)

e. LV 136:27. (‘Gij moet ijverig zijn in het verzorgen van hetgeen gij hebt.’)
Wat betekent het om een ‘wijze rentmeester’ te zijn? Hoe kan ons rent-
meesterschap over aardse bezittingen van invloed zijn op ons geestelijk
welzijn?

In LV 136:28 geeft de Heer instructies over gepaste ontspanning. Over dit
onderwerp heeft ouderling David O. McKay gezegd:

‘Op de vlakten werden de wagens na een dag lopen in een cirkel gezet, iemand
met een viool ging bij het kampvuur zitten, en daar op de prairie, na een ope-
ningsgebed, begonnen de pioniers met elkaar te dansen en deel te nemen aan
amusement waardoor de geest van het evangelie werd gekoesterd. (…) President
Brigham Young (…) heeft eens gezegd: “De sfeer tijdens het dansen moet zoda-
nig zijn dat een ouderling zo vanuit het feest een zieke kan zalven, en met
dezelfde geest kan vertrekken als wanneer hij uit de vergadering van het ouder-
lingenquorum komt.”’ (Conference Report, april 1920, p. 117.)

• Hoe kunnen wij deze raad toepassen?

• Wat moesten de heiligen van de Heer doen om wijsheid te verkrijgen? (Zie
LV 136:32–33.) Hoe bent u erachter gekomen dat deze instructies waar zijn?

3. Onder leiding van president Brigham Young reisden de heiligen naar 
de Salt Lake Valley

Verwijs naar kaart 3 op p. 276 van dit lesboek en op p. 31 van de Gids voor
de cursist. Leg uit dat de profeet Joseph Smith twee jaar voor zijn dood profe-
teerde dat ‘de heiligen onder bezoekingen zouden blijven lijden en naar de
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Rocky Mountains zouden worden verdreven’, en dat sommigen van hen daar-
heen zouden gaan om ‘bij te dragen aan de vestiging van nederzettingen en
de bouw van steden, waardoor de heiligen een machtig volk te midden van
de Rocky Mountains zouden worden.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
p. 255.) Ter vervulling van deze profetie reisden ongeveer 70.000 leden van de
kerk vanuit de hele wereld tussen 1847 en 1869 naar Utah.

Uittocht naar het westen. Op 4 februari 1846 staken de eerste karren de Mississippi over om aan de his-
torische tocht naar het westen te beginnen.

Laat de platen zien van Mary Fielding en Joseph F. Smith en van de heiligen die
in San Francisco aankomen. Leg uit dat er veel verhalen van geloof en moed
zijn over de heiligen die naar Utah reisden.

Laat de aangewezen cursisten de volgende onderdelen uit Ons erfgoed samenvat-
ten: ‘De heiligen van de Brooklyn’ (p. 74–75), ‘De vergadering wordt voortgezet’
(p. 75–76), en ‘Dit is de juiste plaats’ (p. 76–77). Als u er tijd voor hebt, kunt u
andere inspirerende verhalen van de pioniers vertellen (zie het eerste aanvullen-
de lesidee voor een voorbeeld). U kunt ook cursisten vragen om verhalen over
pioniers te vertellen die voor hen inspirerend zijn. Deze verhalen over pioniers
kunnen ook uit andere tijdperken in de geschiedenis van de kerk afkomstig zijn
en uit andere landen waar de kerk is gevestigd.

• Wat voelt u als u nadenkt over het erfgoed van geloof en opoffering dat de
pioniers en andere heiligen ons gegeven hebben? Wie zijn de pioniers van de
kerk in uw gebied? Hoe kunnen wij een soortgelijk erfgoed nalaten aan de
mensen die na ons komen?

216



• Wat kunnen wij van de tocht van de pioniers leren om onze reis terug naar
God beter te laten verlopen? (Als de cursisten de kans hebben gehad om te ant-
woorden, leest u de volgende uitspraak van ouderling M. Russell Ballard voor.)

‘Het leven is niet altijd gemakkelijk. Ergens op onze reis voelen we ons wel-
licht als de pioniers toen zij door Iowa trokken — tot onze knieën in de mod-
der, gedwongen een paar van onze dromen langs de weg te begraven. We
stuiten allemaal op rotsachtige bergketens, waar de wind ons in het gezicht
blaast en de winter zich aankondigt. Soms lijkt het wel alsof het stof ons in
de ogen blijft prikken en ons het zicht blijft benemen. En er is altijd [de dui-
vel] om ons te verlokken. (…) Af en toe bereiken we, zoals de pioniers, de top
van een berg, om voor ons alleen maar meer bergtoppen te zien liggen, hoger
en adembenemender dan de top waar we ons op bevinden. Puttend uit
onvermoede reservoirs van geloof en volharding, banen wij ons, evenals onze
voorvaders, moeizaam een weg naar die dag als onze stem zich voegt bij die
van alle pioniers die in geloof hebben volhard om “alles wel!, alles wel!” te
zingen.’ (Conference Report, april 1997, p. 82; of Ensign, mei 1997, p. 61.)

Tot slot Onderstreep dat onze reis naar het eeuwige leven in veel opzichten te vergelij-
ken is met de reis van de pioniers door Amerika. De pioniers trokken de vlakten
over en moesten veel opofferen en vaak veel doorstaan. Door hun grote geloof,
moed en doorzettingsvermogen hebben ze een voorbeeld gegeven dat wij kun-
nen navolgen.

Leg uit dat dit onze tijd in de geschiedenis van het koninkrijk van God op
aarde is. De pioniers hebben het fundament gelegd, maar het is onze taak om
het werk af te maken. President James E. Faust heeft getuigd: ‘Geloof bij elke
toekomstige voetstap, zal bijdragen tot de vervulling van het profetische visioen
inzake de heerlijke bestemming van deze kerk.’ (De Ster, januari 1998, p. 44.)

Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd: ‘Wij zijn de erfgenamen van een ont-
zagwekkend erfgoed. Nu hebben wij de eer en de plicht om mee te werken aan
de voortgaande ontvouwing van de herstelling. Ook nu kunnen we grote en
heroïsche geloofsdaden tot stand brengen. We zullen elk greintje van onze
kracht, wijsheid en energie nodig hebben om de hindernissen te nemen die
voor ons liggen. Maar zelfs dat zal niet genoeg zijn. Wij zullen er evenals onze
pioniers achter komen dat we alleen in geloof — echt geloof, beproefd en gelou-
terd — bescherming en vertrouwen vinden op de riskante paden door ons
leven.’ (De Ster, juli 1997, p. 61.)

Getuig dat veel aanwijzingen die de pioniers in LV 136 kregen ter voorbereiding
op hun reis, ook op onze reis van toepassing zijn. Moedig de cursisten aan om
hun dankbaarheid voor de pioniers te uiten door in hun erfgoed van geloof
voort te gaan.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema

aan te vullen.

1. Offers die de pioniers brachten

Naast de profetie dat veel heiligen zouden meemaken dat ze een groot volk te
midden van de Rocky Mountains zouden worden, profeteerde Joseph Smith ook
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over hun lijden. Hij zei dat sommigen ‘door hun vervolgers gedood zouden
worden of door erbarmelijke weersomstandigheden of ziekte zouden overlij-
den.’ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, p. 255.)

Lees het volgende verslag voor dat ouderling Thomas S. Monson als lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft verteld:

‘Honderden mormoonse pioniers hebben geleden en zijn gestorven aan ziektes,
door weersomstandigheden of voedseltekort. Er waren erbij die geen huifkar of
trekdieren hadden en daarom de 2.000 kilometer over de vlakten en bergen te
voet af moesten leggen met alleen een handkar die ze moesten duwen en trek-
ken. Van deze handkargroepen stierf een op de zes pioniers.

Voor velen begon de tocht niet in Nauvoo, Kirtland, Far West of New York,
maar eigenlijk al in het verre Engeland, Schotland, Scandinavië of Duitsland.
(…) Tussen het veilige thuis en het beloofde Zion bevonden zich de beangsti-
gende, verraderlijke immense oceaan. Wie kan de angst beschrijven die het hart
van de mens tijdens die hachelijke overtocht in zijn greep hield?
Aangemoedigd door de zachte influisteringen van de Geest en gesterkt door een
eenvoudig doch vast geloof vertrouwden zij op God en voeren ze weg. (…)

‘Mijn overgrootouders met hun kleine gezin en wat schamele bezittingen
bevonden zich aan boord van een van deze overvolle houten zeilschepen. De
golven gingen huizenhoog, de reis was lang, de verblijven propvol. Een meisje
dat Mary heette, was altijd al teer geweest en naarmate de dagen zich voort-
sleepten zag haar bezorgde moeder het kleintje zwakker en zwakker worden. Ze
was ernstig ziek. Dag in, dag uit tuurden haar bezorgde ouders of ze land zagen,
maar er was geen land te zien. Mary kon niet meer staan. (…) Het einde was
nabij. Kleine Mary (…) verliet in vrede dit dal van tranen.

‘De kapitein leidde de dienst, familie en vrienden stonden om hem heen op het
bovendek; het lieve kleine lichaampje werd teder in zeildoek gewikkeld (…) en
werd aan de woeste zee toevertrouwd. De vader van het meisje was een sterke
man die met verstikte stem de bedroefde moeder troostte door herhaaldelijk
te zeggen: “De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren
zij geloofd. We zullen ons meisje terugzien!”’ (Conference Report, april 1967,
p. 55–56; of Improvement Era, juni 1967, p. 55.)

2. Videopresentatie ‘Geloof bij elke voetstap’

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis (56933 120)
beschikbaar is, kunt u overwegen ‘Geloof bij elke voetstap’ (16:00) te laten zien. 
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Les

35
Een reddingsactie

Doel De redding van de handkargroepen Martin en Willie behandelen, aantonen dat
het evangelie van Jezus Christus redding biedt, en de cursisten aanmoedigen
om mensen in nood te redden.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 4:3–7; 18:10–16; 52:40; 81:5–6; 138:58.

b. 3 Nephi 18:31–32; Moroni 7:45–48 (aanvullende teksten).

c. De citaten in deze les.

d. Ons erfgoed, p. 77–80.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
De Martin-handkargroep in Bitter Creek (Wyoming), 1856 (62554;
Evangelieplaten 414) en Drie jongemannen redden de Martin-handkargroep
(Evangelieplaten 415).

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, bereid u dan voor om naast de boven-
staande platen ook de volgende te gebruiken: De uittocht uit Nauvoo (62493;
Evangelieplaten 411); Handkargroep (62528); en Mary Fielding en Joseph F.
Smith trekken de vlakten over (62608; Evangelieplaten 412).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat de platen zien die in ‘Voorbereiding’, punt 3 en 4, staan genoemd.

• Waarom is het belangrijk om de verhalen van de pioniers te blijven herhalen?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘De verhalen van de getroffen
heiligen, en van hun lijden en dood, zullen steeds herhaald worden. (…) De
verhalen van hun redding moeten ook steeds herhaald worden. Zij spreken
van de echte essentie van het evangelie van Jezus Christus,’ (De Ster, januari
1997, p. 83.)

Over de pioniers heeft president Hinckley ook het volgende gezegd: ‘Ik zal
hun altijd dankbaar blijven; ik hoop dat u hun ook altijd dankbaar zult blij-
ven. Ik hoop dat we altijd aan hen zullen denken. (…) Laten we de verslagen
van de mensen die zoveel hebben geleden keer op keer lezen, en ze onze kin-
deren en kleinkinderen voorlezen.’ (Church News, 31 juli 1999, p. 5.)



Leg uit dat deze les over een verslag van lijden, dood en redding gaat: het
verhaal van de handkargroepen Martin en Willie.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
met de beginselen te maken hebben.

1. President Brigham Young gaf leiding aan de reddingsactie voor de
handkargroepen Martin en Willie

Laat de plaat van de handkargroep Martin zien. Geef een samenvatting van de
eerste alinea onder ‘Handkarpioniers’ op p. 77 van Ons erfgoed. Lees dan het
volgende verslag voor dat president Gordon B. Hinckley heeft verteld:

‘Ik neem u in gedachten mee terug naar de algemene oktoberconferentie van
1856. Op de zaterdag van die conferentie kwamen Franklin D. Richards en een
handvol metgezellen in de vallei aan. Zij waren met sterke trekdieren en lichte
wagens uit Winter Quarters gekomen en hadden de afstand in betrekkelijk korte
tijd afgelegd. Broeder Richards zocht meteen president Young op. Hij rappor-
teerde dat er honderden mannen, vrouwen en kinderen over de lange route ver-
spreid waren. (…) Zij verkeerden in grote nood. De winter had vroeg ingezet.
Sneeuwstormen joegen over de hooglanden. (…) Onze mensen hadden honger,
hun karren en wagens begaven het voortdurend, hun ossen stierven. De men-
sen zelf stierven ook. Allen zouden omkomen als ze niet gauw gered werden.

‘Ik denk dat president Young die nacht niet geslapen heeft. Ik denk dat er beel-
den van die berooide, bevriezende en stervende mensen door zijn hoofd spook-
ten. De volgende ochtend ging hij naar de oude Tabernakel die toen op dit
plein stond. Hij zei tegen de mensen:

‘“Ik zal de aanwezigen nu het onderwerp mededelen waarover de ouderlingen
mogen spreken. (…) De situatie is als volgt: (…) veel van onze broeders en zus-
ters bevinden zich op de vlakten met handkarren, en velen bevinden zich nu
waarschijnlijk meer dan duizend kilometer hier vandaan. Zij moeten hierheen
gebracht worden, we moeten hen helpen. Het onderwerp voor vandaag is ‘hen
hierheen halen’. …

‘“Dat is mijn geloofsovertuiging; dat is wat de Heilige Geest, die ik heb, mij
ingeeft. Namelijk om de mensen te redden. (…)

‘“Ik zal vandaag een beroep doen op de bisschoppen. Ik zal niet tot morgen
wachten, of tot overmorgen, maar wil nu zestig goede spannen muildieren en
twaalf tot vijftien wagens. Ik wil geen ossen sturen. Ik wil goede paarden en
muildieren. Ze zijn er wel, in dit gebied, en we moeten ze hebben. Verder twaalf
ton meel en veertig goede voerlieden, buiten de menners. (…)

‘“Ik zal u zeggen dat al uw geloof, godsdienst en het belijden van uw religie
nooit uw ziel in het celestiale koninkrijk van God zal brengen als u niet precies
de beginselen uitvoert die ik u nu leer. Ga heen en haal die mensen van de vlakten.”
(LeRoy R. Hafen en Ann W. Hafen, Handcarts to Zion [1960], p. 120–121.)

‘Die middag werden er grote hoeveelheden voedsel, beddengoed en kleding
ingezameld door de vrouwen. De volgende ochtend werden er paarden van
hoefijzers voorzien, en werden er wagens gerepareerd en geladen. De volgende
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ochtend (…) gingen er zestien muildierspannen op weg naar het oosten. Tegen
het einde van oktober waren er 250 spannen op weg om hulp te bieden.’ (De
Ster, januari 1997, p. 82–83.)

Wijs erop dat de handkargroepen Martin en Willie alles hadden gedaan wat ze
konden om Salt Lake Valley te bereiken, maar dat ze niet verder konden. Ze moes-
ten gered worden. Zonder de hulpacties zouden ze allemaal zijn omgekomen.

• Welke moeilijkheden hebt u gehad waaruit u bent gered? Hoe voelde u zich
toen u hulp nodig had? Hoe voelde u zich toen iemand u kwam helpen?

• Hoe zouden de heiligen in de handkargroep zich hebben gevoeld toen de
hulpverleners hen vonden?

President Hinckley heeft het volgende over deze reddingsactie gezegd:

‘Onder deze wanhopige en verschrikkelijke omstandigheden — ze hadden hon-
ger, ze waren uitgeput, hun kleren waren gescheurd en versleten — vond de
reddingsploeg [de handkargroep]. Toen de redders aan de horizon in het westen
naderden, zich een pad banende door de sneeuw, leken ze wel reddende enge-
len. En dat waren ze ook echt. De belaagde emigranten schreeuwden het uit
van vreugde, tenminste sommigen van hen. Anderen die gewoon te zwak
waren om te schreeuwen, huilden van vreugde, ze huilden en huilden.

‘Nu hadden ze iets om te eten en wat warmere kleren. Maar het lijden was nog niet
voorbij. Het zou in dit aardse leven nooit ophouden. Er waren ledematen bevroren,
en vlees dat aangetast was door koudvuur begon van de botten los te laten.

‘Men liet de karren staan en de overlevenden werden dicht opeengepakt in de
wagens van de redders gezet. De lange, moeilijke reis van vijfhonderd, zeshon-
derd, zelfs achthonderd kilometer van de plaats waar ze waren naar deze vallei
ging zeer langzaam omdat er zoveel stormen waren. Op 30 november kwamen
er 104 wagens vol met menselijke ellende aan in de Salt Lake Valley. Men wist
van tevoren dat ze zouden komen. Het was zondag en de heiligen waren weer
vergaderd in de Tabernakel. Brigham Young stond voor de vergadering en zei:

‘“Zodra deze dienst voorbij is, wil ik dat de broeders en zusters naar huis gaan. (…)

‘“De dienst van vanmiddag wordt afgelast, want ik wil dat de zusters iets te eten
klaarmaken voor diegenen die net aangekomen zijn, en dat ze hen wassen en
verplegen.

‘“Bij sommigen zijn hun voeten tot aan hun enkels bevroren, bij anderen tot
aan hun knieën en van sommigen zijn de handen bevroren (…) we willen dat u
hen ontvangt als uw eigen kinderen en net zo veel van hen houdt als van uw
eigen kinderen.” (Handcarts to Zion, p. 139.)’ (De Ster, januari 1992, p. 53.)

• Welke indruk heeft u van de reddingsactie voor de handkarpioniers?

2. De Heiland redt ons door zijn zoenoffer

Wijs erop dat het evangelie van Jezus Christus een boodschap van redding is.
Tijdens een conferentietoespraak, na het verhaal over de redding van de hand-
kargroep verteld te hebben, getuigde president Gordon B. Hinckley over de red-
dende zending van de Heiland:

‘Door het offer van verlossing dat de Heiland van de wereld heeft gebracht, is
het mogelijk geworden dat het grootse plan van het eeuwige evangelie aan ons
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is gegeven. In dit plan is het aan hen die in de Heer sterven, gegeven de dood
niet te hoeven smaken, maar in de gelegenheid te worden gesteld om naar de
eeuwige en celestiale heerlijkheid te gaan.

‘Als onze Redder komt Hij ons in onze hulpeloosheid te hulp, redt Hij ons van
de verdoemenis en brengt Hij ons naar het eeuwige leven.

‘In tijden van wanhoop, eenzaamheid en angst, verschijnt Hij aan de horizon
om ons redding, zekerheid, troost en geloof te brengen. Hij is onze Koning,
onze Heiland, onze Verlosser, onze Heer en God.’ (De Ster, januari 1992, p. 54.)

• In welke opzichten moeten we door de Heiland verlost worden? Waarom is de
Heiland in staat om ons te verlossen? (Zie Alma 7:11–13; LV 18:11–12.) Wat
moeten wij doen om zijn verlossing volledig in ontvangst te kunnen nemen?

3. Als heiligen der laatste dagen moeten we mensen in nood redden

Laat de plaat zien van de drie jongemannen die de handkarpioniers te hulp
komen. Lees dan het volgende verhaal voor dat president Thomas S. Monson
heeft verteld:

‘Laten we ons voor een moment in gedachten voegen bij kapitein Edward
Martin en de groep pioniers met handkarren die hij leidde. Hoewel we niet de
krampen van de honger voelen die zij wel voelden, of de bittere kou die door
hun uitgeputte lichamen trok, zullen we toch na ons bezoek veel meer bewon-
dering voelen voor de manier waarop zij hun ontberingen doorstonden, de
moed die zij toonden en hun geloof dat beloond werd. Met tranen in de ogen
zullen we getuige zijn van de bijzondere wijze waarop de vraag ‘Ben ik mijn
broeders hoeder?’ hier beantwoord werd.

‘“De groep met de handkarren ging op 3 november weer verder en kwam bij de
rivier [Sweetwater], die vol drijfijs was. Om die over te steken zou meer moed
en kracht nodig zijn dan menselijkerwijs mogelijk was. De vrouwen deinsden
terug en de mannen huilden. Sommigen gingen toch door, maar anderen waren
niet tegen deze beproeving opgewassen.

‘“De drie 18-jarige jongemannen, die bij de reddingsgroep hoorden, kwamen te
hulp. Tot de verbazing van alle aanwezigen, droegen deze drie alle leden van die
noodlottige handkargroep naar de overkant. De ontberingen die ze daardoor
moesten lijden waren zo groot dat de jongens jaren later allemaal aan de gevol-
gen ervan overleden. Toen president Brigham Young later over deze heldhaftige
daad hoorde, huilde hij als een kind en verklaarde later in het openbaar: ‘Deze
daad alleen al zal er voor zorgen dat C. Allen Huntington, George W. Grant, en
David P. Kimball een eeuwige zaligheid zullen verwerven in het celestiale konink-
rijk Gods, werelden zonder einde.’” (LeRoy R. Hafen en Ann W. Hafen, Handcarts
to Zion [Glendale, California: The Arthur H. Clark Company, 1960], p. 132–133.)

‘Ons dienstbetoon aan anderen is dan misschien niet zo opzienbarend, maar
wij kunnen wel degelijk een menselijke geest versterken, een koud lichaam kle-
den, iemand die honger heeft voeden, zij die lijden troosten en kostbare zielen
naar nieuwe hoogten brengen.’ (De Ster, juli 1990, p. 41–42.)

Maak duidelijk dat wij als lid van De Kerk van Jezus Christus de opdracht heb-
ben om anderen te redden. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Als vol-
gelingen van de Here Jezus Christus moet onze zending in dit leven een zen-
ding om te redden zijn.’ (De Ster, januari 1992, p. 54.) En net als president
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Monson heeft gezegd, hoeft ons dienstbetoon niet zo opzienbarend te zijn als
het offer dat de drie jongemannen in het verhaal brachten. We kunnen echter
familieleden, vrienden en anderen redden door onze dagelijkse inspanningen
om hen lief te hebben, te dienen en te onderwijzen.

• Wat zijn een aantal specifieke dingen wie wij kunnen doen om mensen in
nood te helpen? (Zet de antwoorden van de cursisten op het bord. Lees als
onderdeel van deze bespreking het volgende citaat voor.)

Over het lijden van de handkargroepen Martin en Willie heeft president
Hinckley het volgende gezegd:

‘Ik ben dankbaar dat die pionierstijden achter ons liggen. Ik ben dankbaar
dat wij geen gestrande broeders en zusters in de sneeuw hebben die bevriezen
en sterven in hun pogingen om dit gebied, hun Zion in de bergen, te berei-
ken. Maar er zijn wel mensen, en niet weinig ook, die in wanhopige omstan-
digheden verkeren en roepen om hulp.

‘Over de hele wereld zijn er zoveel mensen die honger lijden, volkomen be-
rooid zijn, en hulp nodig hebben. (…) Wij hebben een grote en heilige taak om
hun de hand te reiken en ze te helpen, ze op te richten, te voeden als ze hon-
ger hebben, en hun geest te voeden als ze hongeren naar waarheid en recht-
schapenheid.

‘Er zijn zoveel jonge mensen die doelloos ronddolen over het tragische pad
van drugs, bendes, onzedelijkheid, en alle ellende die daarmee gepaard gaat.
Er zijn weduwen die verlangen naar een vriendelijk stem en naar wat
bezorgdheid waar liefde uit spreekt. Er zijn mensen die eens een brandend
geloof hadden, maar bij wie het geloof gedoofd is. Velen van hen willen
terugkomen, maar weten niet goed 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 voor-
nemen om mensen op te zoeken die hulp nodig hebben, die zich in wanho-
pige en moeilijke omstandigheden bevinden, en hen met een geest van liefde
terug te brengen in de omhelzing van de kerk, waar sterke handen en liefde-
volle harten hen zullen verwarmen, troosten, steunen, en hen op het pad
naar een gelukkig en productief leven zetten.’ (De Ster, januari 1997, p. 83.)

Laat de cursisten de volgende teksten lezen en opzoeken wat we kunnen doen
om mensen in nood te helpen. Gebruik deze vragen om de bespreking en toe-
passing aan te moedigen.

a. LV 4:3–7; Moroni 7:45–48. In hoeverre zijn de eigenschappen in deze teksten
een hulpmiddel om mensen in nood te helpen?

b. LV 18:10–16. Welke kansen krijgen we om anderen in het evangelie te onder-
wijzen en tot bekering te brengen?

c. LV 52:40. Wat kunnen we doen om ‘de armen en de behoeftigen, de zieken
en de lijdenden’ te helpen? Waarom zijn we geen discipelen van de Heer als
wij mensen in nood niet helpen?

d. LV 81:5–6. Wat betekent: ‘hef de handen op, die slap hangen, en sterk de
zwakke knieën’? In hoeverre is dit gebod van toepassing op zowel geestelijke
als lichamelijke behoeften?
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e. LV 138:58. Hoe redden we mensen door middel van tempelwerk?

f. 3 Nephi 18:31–32. Wat kunnen we doen om de mensen die afvallig zijn
geworden te ‘blijven bedienen’?

• Laat de cursisten nadenken over de reddingsactie van de handkargroepen
Martin en Willie. Wat kunnen we in ons streven om anderen te redden, leren
van de voorbeelden van president Brigham Young en de heiligen die de
handkargroepen hebben gered? (Geantwoord kan worden dat we onze
inspanningen niet moeten uitstellen, dat we vaak onze eigen belangen aan
de kant moeten zetten en dat we geloof moeten oefenen.)

Tot slot Moedig de cursisten aan om erachter te komen hoe zij de beginselen in deze les
kunnen toepassen. Benadruk dat we, als we ernaar streven om mensen in nood
te helpen, nooit de hoop mogen opgeven. We moeten onze zelfzucht loslaten,
en uit liefde de helpende hand uitsteken. Getuig van de waarheden in deze les
als de Geest u daartoe aanzet.

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. ‘In onze grootste nood hebben we [God] leren kennen’

Laat een cursist het verhaal vertellen van Nellie Pucell uit Ons erfgoed (p. 77–78).
Laat een andere cursist het verhaal vertellen van de man die getuigde dat hij en
andere handkarpioniers ‘in [hun] grootste nood [God] hebben leren kennen.’
(Ons erfgoed, p. 78.)

• Wat kunnen we van deze verhalen leren? In hoeverre begrijpt u dat we God
beter kunnen leren kennen als we beproevingen doorstaan?

Als onderdeel van deze bespreking kunt u de cursisten LV 122:5–8 laten lezen.

2. ‘Als we willen dat de wereld gered wordt, dan moeten wij dat doen’

Om onze taak in het redden van anderen te benadrukken, kunt u de volgende
uitspraak van president Gordon B. Hinckley voorlezen:

‘Onze boodschap is zo dwingend als we erbij stilstaan dat het heil, het eeuwig
heil van de wereld op de schouders van deze kerk rust. Het komt uiteindelijk op
het volgende neer: als we willen dat de wereld gered wordt, dan moeten wij dat
doen. Daar kunnen we niet aan voorbij. Geen ander volk in de geschiedenis
van de wereld heeft ooit zo’n opdracht als de onze gekregen. Wij zijn verant-
woordelijk voor iedereen die ooit op aarde geleefd heeft. Dat houdt in dat we
familiegeschiedenis en tempelwerk doen. Wij zijn verantwoordelijk voor ieder-
een die nu op aarde leeft, en dat houdt in dat we zendingswerk doen. En we
zijn verantwoordelijk voor alle mensen die nog op aarde zullen komen.’
(Church News, 3 juli 1999, p. 3.)

3. Videopresentatie ‘In alles beproefd’

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis (56933 120)
beschikbaar is, kunt u overwegen ‘In alles beproefd’ (16:00) te laten zien. 
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36
‘De woestijn en het dorre land
zullen zich verblijden’

Doel De cursisten begrijpen hoe ze door de offers van de eerste heiligen in de Salt
Lake Valley zijn gezegend, en hen aanmoedigen om het voorbeeld van die
getrouwe heiligen te volgen.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed Ons erfgoed, p. 81–96.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag enkele cursisten om de volgende onderdelen uit Ons erfgoed samen 
te vatten:

a. ‘Het eerste jaar in de vallei’ en ‘Onderzoekingstochten’ (p. 82–84).

b. ‘De oproep tot kolonisatie’ (p. 86–89).

c. ‘Zendelingen geven gehoor aan de oproep’ (p. 84–86).

d. ‘Het zendingswerk’ (p. 93–96).

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, bereid u dan voor om ze tijdens de les
te laten zien: De Salt Laketempel (62433; Evangelieplaten 502; p. 210 in dit les-
boek); Brigham Young (Evangelieplaten 507); en John Taylor (Evangelieplaten 508).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat een plaat van de Salt Laketempel zien. Leg uit dat diep in de grond onder
de tempel een sterke fundering van stenen blokken ligt. De fundering heeft
deze schitterende tempel meer dan 150 jaar gedragen.

• Waarom is het zo belangrijk dat de fundering van een gebouw sterk en diep is?

Leg uit dat ons leven, net als gebouwen, een sterke fundering nodig heeft. In
deze les wordt de bouw van de Salt Laketempel behandeld en de inspanningen
van de pioniers om hun nieuwe thuis te koloniseren en het evangelie te ver-
kondigen. Er worden ook een aantal basisbeginselen behandeld waarop de heili-
gen in die tijd hun leven bouwden en wat wij van hun voorbeeld kunnen leren.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen
die met de behandelde beginselen te maken hebben.

Bespreking en
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1. ‘Hier zal de tempel van God gebouwd worden’

Leg uit dat president Brigham Young op 28 juli 1847, vier dagen na zijn aan-
komst in de Salt Lake Valley, op de plaats stond waar nu de Salt Laketempel
staat. Hij sloeg met zijn stok op de grond en zei: ‘Hier zal de tempel van God
gebouwd worden.’ (Wilford Woodruff, Deseret Evening News, 25 juli 1888, p. 2.)
Zo begonnen de offers en de zegeningen vanwege de bouw van weer een tempel.

Ouderling John A. Widtsoe van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘De pioniers hadden honger en waren moe; ze hadden voedsel en rust nodig; ze
keken tegen een onvriendelijke woestijn aan; en toch, te midden van hun licha-
melijke behoeften, richtten ze zich eerst op de bouw van tempels en de geeste-
lijke voeding en kracht die door de tempels verkregen worden.’ (Conference
Report, april 1943, p. 38.)

Binnen een week nadat president Young de plaats voor de tempel had aangewe-
zen, begonnen de heiligen de nieuwe stad te ontwerpen, met de tempel als
middelpunt. Door de opzet van de stad werd de aandacht van de bevolking op
de tempel gericht.

• Waarom moet de tempel ook nu centraal in ons leven staan? (Zie het volgen-
de citaat.) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de tempel een belangrijker
onderdeel van ons leven wordt?

President Howard W. Hunter heeft gezegd:

‘We leggen de nadruk op de persoonlijke zegeningen die volgen op dienen in
de tempel en op de heiligheid en veiligheid die die heilige muren bieden. Het
is het huis van de Heer, een plaats van openbaring en vrede. Tempelbezoek
verrijkt en verdiept ons inzicht in het doel van het leven en in de betekenis
van het zoenoffer van de Heer Jezus Christus. Laten wij de tempel, het die-
nen daar, de tempelverbonden en het tempelhuwelijk verheffen tot ons
belangrijkste doel op aarde en de grootste ervaring in de sterfelijkheid. (…)

‘Laat de schoonheid, betekenis en vrede van de tempel meer invloed in uw
dagelijks leven krijgen.’ (De Ster, januari 1995, p. 81–82.)

Laat een plaat van de Salt Laketempel zien. Leg uit dat de uitgraving voor de
enorme fundering met de hand werd gedaan, wat duizenden arbeidsuren kostte.
De hoeksteen werd op 6 april 1853 gelegd. Toen de heiligen een aantal jaren
aan de fundering hadden gewerkt, kwam het werk stil te liggen door een pro-
bleem met de Amerikaanse regering. De president van de Verenigde Staten had
geruchten gehoord dat de heiligen tegen de regering in opstand waren geko-
men. Daarom stuurde hij een leger naar de Salt Lake Valley. President Young liet
de heiligen aarde over de fundering gooien zodat het geheel er als een gewoon
veld uitzag.

Toen de heiligen later de aarde van de zandstenen fundering afhaalden, zagen
ze scheuren in de stenen. Ze verwijderden het zandsteen en vervingen het door
massief granieten blokken. President Young stond erop dat alleen het beste
materiaal voor de bouw van de tempel zou worden gebruikt. In zijn woorden:

‘Ik wil dat de tempel zo wordt gebouwd dat hij tot en met het millennium zal
blijven staan. Dit is niet de enige tempel die we zullen bouwen; er zullen er
honderden worden gebouwd en aan de Heer toegewijd. (…) En als het millenni-
um voorbij is, (…) wil ik dat deze tempel nog steeds als een trots monument
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van het geloof, de volharding en de ijver van de heiligen van God in de negen-
tiende eeuw in de bergen zal blijven staan.’ (Discourses of Brigham Young, verza-
meld door John A. Widtsoe [1941], p. 395.)

Het kostte de heiligen jaren om de granieten blokken voor de bouw van de tem-
pel uit te hakken, te transporteren en te vormen. In die tijd moesten ze hard
werken om te overleven. Oogsten mislukten door het weer, ze gingen ver weg
op zending, en ze kregen opdrachten om in afgelegen gebieden nederzettingen
te vestigen. Ondanks al die beproevingen, hielden de heiligen vol, en met de
hulp van de Heer waren ze succesvol. De Salt Laketempel werd in 1893 inge-
wijd, veertig jaar nadat de hoeksteen was gelegd.

• Wat kunnen we van het doorzettingsvermogen van de heiligen tijdens de
bouw van de Salt Laketempel leren? Wat hebben wij aan dat voorbeeld van
hun doorzettingsvermogen?

Toen Jeffrey R. Holland president van de Brigham Young University was, ver-
geleek hij de opbouw van ons leven met de bouw van de Salt Laketempel:

‘Het prestigieuze Scientific American heeft [de Salt Laketempel] een ‘monument
van mormoonse volharding’ genoemd. En dat gebeurde ook. Bloed, inspan-
ning, tranen en zweet. De beste dingen zijn altijd de moeite waard om afge-
maakt te worden. ‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt?’ (1 Korintiërs 3:16.)
En dat zijn we zeker. Hoe lang of zwaar de inspanningen ook zijn, we moeten
de stenen blijven vormen en plaatsen, die van onze prestaties een “groot en
indrukwekkend spektakel” maken. We moeten gebruik maken van iedere kans
om te leren en te groeien, dromen en visioenen te zien, aan de verwezenlij-
king ervan te werken, geduldig te wachten als we geen andere keus hebben,
en tijdelijk op ons zwaard uit te rusten, maar weer op te staan en aan de slag
te gaan. (…) We leggen de fundering van een groot werk — onze eigen
onschatbare toekomst.’ (However Long and Hard the Road [1985], p. 127.)

Salt Laketempel. In 1893 ingewijd. De bouw van deze tempel heeft 40 jaar in beslag genomen.
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2. De heiligen waren gehoorzaam toen zij de Salt Lake Valley en de omlig-
gende gebieden koloniseerden en zich daar vestigden

Leg uit dat de heiligen met enorme moeilijkheden te kampen kregen toen ze de
Salt Lake Valley en de omliggende gebieden gingen koloniseren. Laat de aange-
wezen cursist de onderdelen ‘Het eerste jaar in de vallei’ en
‘Onderzoekingstochten’ uit Ons erfgoed (p. 82–84) samenvatten.

• Door welke eigenschappen waren de heiligen in staat om de enorme moei-
lijkheden in de eerste jaren in de Salt Lake Valley te overwinnen? In wat voor
situaties hebben wij nu soortgelijke eigenschappen nodig?

• Hoe werden de heiligen in die moeilijke tijden gezegend? Hoe heeft de Heer
u in moeilijke tijden gezegend?

Laat de aangewezen cursist het onderdeel ‘De oproep tot kolonisatie’ uit Ons
erfgoed (p. 86–89) samenvatten.

• Wat maakt in de verhalen over Charles Lowell Walker en Charles C. Rich de
meeste indruk op u?

Leg uit dat deze twee broeders en hun gezin een groot voorbeeld van gehoor-
zaamheid zijn. Een van de grote leringen in de kerkgeschiedenis is dat we geze-
gend zullen worden als we de Heer gehoorzamen en naar zijn profeten luiste-
ren. In de Leer en Verbonden staan ook veel leringen over de zegeningen van
gehoorzaamheid. Lees de volgende teksten met de klas. Bespreek wat die teksten
ons zeggen over gehoorzaamheid.

a. LV 58:2–4. (Als we de geboden onderhouden en ‘in beproevingen getrouw’
zijn, zullen we ‘met grote heerlijkheid’ worden gekroond.)

b. LV 64:33–34. (Zij die gewillig en gehoorzaam zijn, zullen in de laatste dagen
in het land Zion gezegend worden.)

c. LV 82:10. (De Heer is gebonden als wij doen wat Hij zegt. Hij zal ons zegenen
als wij zijn geboden onderhouden.)

d. LV 93:1. (Zij die zich bekeren, zich tot de Heiland richten en zijn geboden
onderhouden, zullen zijn aangezicht zien.)

e. LV 130:19–21. (Iemand die in dit leven door ijver en gehoorzaamheid meer
kennis en ontwikkeling verwerft, zal in de komende wereld een voorsprong
hebben. We krijgen zegeningen als we Gods wetten naleven.)

• Wat hebt u in uw eigen leven over het belang van gehoorzaamheid geleerd?
In welke opzichten wordt ons tegenwoordig gevraagd om de profeet te
gehoorzamen, nu er niet van ons wordt verwacht dat we nieuwe gebieden
koloniseren? Hoe voelt u zich als u gehoorzaam aan de wil van God bent?

3. Zendelingen hebben offers gebracht om in de hele wereld het evangelie
te verkondigen

Leg uit dat president Brigham Young, toen de heiligen zich in de Salt Lake
Valley vestigden, veel zendelingen riep om in de hele wereld werkzaam te zijn.
Laat de aangewezen cursist het onderdeel ‘Zendelingen geven gehoor aan de
oproep’ uit Ons erfgoed (p. 84–86) samenvatten.
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• In welke gebieden van de wereld predikten de heiligen het evangelie toen
president Brigham Young de kerk leidde? Welke offers brachten deze heiligen
om het evangelie aan de mensen in de wereld te verkondigen?

• Hoe werd het hart van de mensen in Italië door het geloof en de gebeden
van ouderling Lorenzo Snow geopend?

• Wat kunnen we leren van het voorbeeld van ouderling Edward Stevenson?
Elizabeth en Charles Wood? Ouderling Joseph F. Smith?

President Brigham Young heeft de kerk 33 jaar lang geleid. Toen president
Young in 1877 overleed, leidde John Taylor de kerk drie jaar als president van
het Quorum der Twaalf Apostelen en werd vervolgens op 10 oktober 1880 als
president van de kerk gesteund. (Ons erfgoed, p. 93.)

Leg uit dat de heiligen onder leiding van president Taylor het evangelie over de
hele wereld bleven verkondigen. Laat de aangewezen cursist het onderdeel ‘Het
zendingswerk’ uit Ons erfgoed (p. 93–96) samenvatten.

• In welke gebieden van de wereld predikten de heiligen het evangelie toen
president John Taylor de kerk leidde?

• Hoe werd Milton Trejo zijn hele leven geleid om aan de opbouw van Gods
koninkrijk te kunnen bijdragen? Hoe kunnen wij onszelf beter voorbereiden
om het koninkrijk van God op te bouwen?

• Wat kunnen we leren uit het verhaal van ouderling Thomas Biesinger? De
ouderlingen Kimo Pelio en Samuela Manoa? Ouderling en zuster Dean?
Jonathan en Kitty Napela?

Tot slot Wijs erop dat de heiligen in de Salt Lake Valley een sterke fundering voor de
tempel van de Heer en voor hun eigen leven legden. Moedig de cursisten aan
om het voorbeeld van die heiligen te volgen — hun voorbeeld van geloof, vol-
harding, gehoorzaamheid en het verlangen om het evangelie te verkondigen.
Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet.
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37
‘Wij danken U, Heer, 

voor profeten’

Doel De cursisten erkennen het belang van een hedendaagse profeet, begrijpen zijn
rol en nemen zich voor beter naar zijn raad te luisteren.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed de teksten in deze les en Ons erfgoed, p. 131.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Laat een cursist zich voorbereiden om het verhaal te vertellen van ouderling
Spencer W. Kimball die een moeder met haar kinderen op een vliegveld hielp
(Ons erfgoed, p. 131).

4. Bereid u voor om met de klas ‘Wij danken U, Heer, voor profeten’ (lofzang 17)
te zingen, als u die lofzang aan het eind van de les wilt gebruiken. Of laat een
cursist of een groep cursisten deze lofzang zingen.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Lees het volgende verhaal voor dat president Hugh B. Brown van het Eerste
Presidium heeft verteld:

Voordat president Brown als algemeen autoriteit werd geroepen, werkte hij als
jurist in Engeland. Hij sloot vriendschap met een vooraanstaand Engelsman die
lid van het Lagerhuis was en voormalig rechter aan het hooggerechtshof van
Groot-Brittannië. De twee mannen spraken geregeld over verschillende onder-
werpen, waaronder godsdienst.

In 1939, toen de Tweede Wereldoorlog op uitbreken stond, vroeg de Engelse
heer of broeder Brown bij hem op kantoor kon komen. Hij vroeg broeder
Brown of hij zijn godsdienstige overtuiging op dezelfde manier zou willen ver-
dedigen als hij een juridisch probleem zou behandelen. Tijdens een algemene
conferentie heeft president Brown een deel van dit gesprek aangehaald:

‘Ik begon met de vraag: “Mijnheer, mag ik aannemen dat u een christen bent?”

‘“Dat ben ik.”

‘“Ik neem aan dat u in de Bijbel gelooft — het Oude en het Nieuwe
Testament?”

‘“Jazeker!” 

‘De Engelse heer zei dat hij in de bijbelse verslagen geloofde waarin de Heer tot
de profeten sprak. Maar hij geloofde dat die communicatie vlak na de opstan-
ding van Christus van de aarde was verdwenen. Het gesprek ging verder met de



volgende vraag van broeder Brown: ‘“Waarom zou er een eind aan die commu-
nicatie zijn gekomen?”

‘“Dat weet ik niet.”

‘“U gelooft dat God sinds die tijd niet meer gesproken heeft?”

‘“Voor zover ik weet niet.”

‘“Mag ik een paar mogelijke redenen noemen waarom hij niet gesproken heeft?
Misschien kan Hij niet meer tot ons spreken. Omdat Hij zijn macht is kwijtge-
raakt.”

‘Hij zei: “Dat zou godslastering zijn.”

‘“Nou, als u dat niet kunt aanvaarden, misschien spreekt Hij dan niet meer tot
de mens omdat Hij niet meer van ons houdt. Of is Hij niet langer in ons wel en
wee geïnteresseerd.”

‘“Nee”, zei hij, “God heeft alle mensen lief, en Hij is geen aannemer des persoons.”

‘“Nou, dan (…) blijft als enig mogelijk antwoord over dat we Hem niet nodig
hebben. We hebben zoveel vooruitgang in onderwijs en wetenschap gemaakt
dat we God niet meer nodig hebben.”

‘En toen zei hij, en zijn stem trilde toen hij over de op handen zijnde oorlog
nadacht: “Mijnheer Brown, er is nog nooit een moment in de geschiedenis van
de wereld geweest dat de stem van God harder nodig was dan nu. Misschien
kunt u mij vertellen waarom Hij niet spreekt.”

‘Mijn antwoord was: “Hij spreekt en Hij heeft gesproken; maar de mens heeft
geloof nodig om Hem te horen.”’ (Conference Report, oktober 1967, p. 117–118;
of Improvement Era, december 1967, p. 36–37.)

Benadruk dat de Heer ook tegenwoordig door middel van een hedendaagse pro-
feet tot ons spreekt. Deze les gaat over de zegeningen die voortkomen uit de lei-
ding van een hedendaags profeet en uit onze verantwoordelijkheid om zijn raad
te volgen.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
met de behandelde beginselen te maken hebben.

1. Onze behoefte aan een hedendaagse profeet

• Waarom hebben we in deze tijd een profeet nodig? (U kunt erop wijzen dat
we door de raad van een hedendaagse profeet beter op alle problemen en
behoeften in onze tijd kunnen inspelen.)

Als president van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft president Ezra Taft
Benson gezegd: ‘De belangrijkste profeet voor ons is degene die in onze tijd op
aarde leeft. Dat is de profeet die hedendaagse instructies van God voor ons
heeft. Gods openbaring aan Adam had niets met de bouw van de ark van
Noach te maken. Iedere generatie heeft behoefte aan de oude geschriften én
de huidige Schriftuur van de hedendaagse profeet. Daarom is het belangrijk
om de recente, geïnspireerde woorden van de profeet van de Heer te lezen en
te overdenken.’ (Conference Report, gebiedsconferentie in Korea, 1975, p. 52.)

Bespreking en
toepassing
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• In welke opzichten bent u gezegend omdat er een hedendaagse profeet op
aarde is?

2. De taken van onze hedendaagse profeet

Leg uit dat de leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf
Apostelen allemaal profeet, ziener en openbaarder zijn. Alleen de president van
de kerk is echter bevoegd om openbaring voor de hele kerk te ontvangen en
alle benodigde sleutels van het priesterschap te gebruiken om de kerk te leiden.

In de Leer en Verbonden staat belangrijke informatie over de taken van onze
hedendaagse profeet. Laat de cursisten de volgende cursief gedrukte teksten
lezen. Laat hen vervolgens vaststellen wat die teksten ons zeggen over de taken
van onze hedendaagse profeet (mogelijke antwoorden staan tussen haakjes). Vat
de antwoorden samen op het bord. Bespreek vervolgens de antwoorden.

A. Leer en Verbonden 1:38; 21:4–5; 43:2; 68:3–4. (De profeet spreekt uit naam van de
Heer en openbaart de wil van de Heer.)

• Waarover hebben wij leiding van onze hedendaagse profeten ontvangen?
(Mogelijke antwoorden: aan een sterk gezin werken, tempelwerk verrichten,
nieuwe leden helpen, geen schulden maken, en het Boek van Mormon lezen.)

B. Leer en Verbonden 20:21–26; Mosiah 13:33. (De profeet getuigt van Jezus Christus
en verkondigt het evangelie.)

• In welk opzicht is uw getuigenis van de Heiland door de woorden van onze
hedendaagse profeet versterkt?

C. Leer en Verbonden 21:1; Mosiah 8:13–18. (De profeet is een ziener.)

• Wat is een ziener? (Een ziener is een profeet aan wie God de macht geeft om
het verleden en de toekomst te kennen. Hij kan informatie ontvangen die
niet bekend of verborgen is. Hij kan ook de macht krijgen om oude kronie-
ken te vertalen.)

• Lees Leer en Verbonden 101:43–54 met de klas. Welk gebod overtraden de
dienstknechten in deze gelijkenis? (Zie LV 101:46–50.) Wat had er vermeden
kunnen worden als de dienstknechten de toren hadden gebouwd? (Zie
LV 101:51–54.) Hoe is dit van toepassing op de aandacht die we aan de
president van de kerk schenken?

• De president van de kerk kan de vijand zien ‘terwijl deze nog veraf’ is
(LV 101:54). Welke gevaren hebben hedendaagse profeten gezien waarvoor
ze ons hebben gewaarschuwd?

D.Leer en Verbonden 107:91–92. (De profeet presideert over de kerk.)

• Welke zegeningen ontvangen we omdat de ware kerk altijd wordt bestuurd
door een profeet die door God wordt gekozen en geleid?

• Hoe kunnen we de profeet steun verlenen in zijn rol als president van de
kerk? (Zie LV 107:22.)

3. Gehoor geven aan de woorden van onze hedendaagse profeet

• Lees Leer en Verbonden 21:4–6 met de klas. Wat staat er in deze verzen over
onze taak om naar de profeet te luisteren? Wat belooft de Heer ons als we
naar de raad van de profeet luisteren?
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President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘De enige zekerheid die wij als leden van
de kerk hebben, is om precies te doen wat de Heer tegen de kerk heeft gezegd
in de tijd dat de kerk werd georganiseerd [zie LV 21:4–5]. (…) Er zijn een aan-
tal zaken die geduld en geloof vereisen. Misschien bent u het niet eens met
iets wat van de hoofdzetel van de kerk afkomstig is. Misschien is het wel in
strijd met uw politieke opvattingen. Misschien is het in strijd met uw maat-
schappelijke opvattingen. Het kan uw sociale leven belemmeren. Maar als u
geduldig en gelovig naar deze dingen luistert, alsof ze van God zelf afkomstig
zijn, luidt de belofte dat “de poorten der hel u niet [zullen] overweldigen”
[LV 21:6].’ (Conference Report, oktober 1970, p. 152; of Improvement Era,
december 1970, p. 126.)

• Hoe kunnen we de geïnspireerde raad van de profeet leren kennen? (Door
toespraken van de algemene conferentie, boodschappen van het Eerste
Presidium en andere artikelen van de kerk te bestuderen, en door te luisteren
naar de brieven van het Eerste Presidium die tijdens bijeenkomsten van de
kerk worden voorgelezen.)

Aan het eind van een algemene conferentie heeft president Ezra Taft Benson
gezegd: ‘De komende zes maanden moet De Ster met het conferentieverslag naast
uw standaardwerken liggen en vaak gelezen worden.’ (De Ster, juli 1988, p. 76.)

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Harold B. Lee
tijdens een algemene conferentie een soortgelijke uitspraak gedaan. Hij zei
dat het verslag van de conferentie ‘de komende zes maanden een gids in
[ons] leven’ moest zijn.’ (Conference Report, april 1946, p. 68.)

• Hoe kunnen we de toespraken van de profeet tijdens de algemene conferen-
ties als gezin en individu beter bestuderen?

• Hoe bent u door het naleven van de raad van de profeet gezegend?

Lees het volgende verhaal voor dat ouderling Bruce D. Porter van de Zeventig
heeft verteld:

‘Toen mijn vrouw en ik pasgetrouwd waren, woonden we in de buurt van
Boston, waar ik studeerde. Een ander jong stel kwam vlak na ons in onze wijk
wonen. Zij waren pas twee jaar lid van de kerk. (…) Ik maakte me zorgen over
hen, (…) dus ik was blij toen ik werd gevraagd om bij hen op huisonderwijs te
gaan. Ik keek er naar uit om behulpzaam te zijn bij het versterken van hun
getuigenis van het evangelie.

‘Mijn collega en ik gingen op een avond op huisonderwijs naar hun eenvoudige
appartement. Zij waren net klaar met een gezinsavond met hun kleine baby. Ik
zei tegen mezelf dat het een goed idee voor mij en mijn vrouw zou zijn om met
gezinsavonden te beginnen (…) dan zouden we de gewoonte hebben aangeleerd
als we een kind zouden krijgen. Toen lieten ze ons enthousiast hun gedenkboek
zien waarin ze veel namen van voorouders uit beide families hadden verzameld.
Ik wist dat het lang geleden was dat ik voor het laatst in mijn gedenkboek had
gekeken.

‘Na onze les lieten ze ons hun afgeschermde veranda zien waar ze ijsemmers vol
met graan, suiker, meel en ander voedsel hadden staan — een volledige jaar-
voorraad. Ik had op de een of andere manier verondersteld dat die raad niet op
studenten van toepassing was! Op dat moment voelde ik me erg nederig. Ik was
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bij hen op huisonderwijs gekomen om hen te onderrichten, maar zij leerden
mij van alles. Toen we hun kleine appartement verlieten, zag ik een plaat van
de tempel naast hun voordeur hangen. Ik herinnerde me dat president Spencer
W. Kimball had gezegd dat ieder gezin thuis een plaat van de tempel op een
zichtbare plaats moest hangen, en ik wist dat wij dat niet gedaan hadden.

‘Ik ging naar huis, vervuld van de geest van bekering, en vond in een brochure
van de kerk een plaatje van de Zwitserse tempel. Ik knipte het uit en hing het
aan de muur. Sinds die tijd hebben we altijd een plaat van de tempel bij ons
thuis hangen. Iedere keer dat ik ernaar kijk, moet ik denken aan een jong stel
dat pas lid van de kerk was en mij leerde wat het betekende om de profeet te
volgen.’ (Toespraak tijdens de ringconferentie van de ring Bountiful Mueller
Park, 17 januari 1999.)

4. Hedendaagse profeten zijn een voorbeeld van christelijke liefde

Wijs erop dat de presidenten van de kerk anderen onzelfzuchtig en liefdevol
hebben gediend. We kunnen veel van hun voorbeeld leren.

Lees het volgende verslag uit het leven van de profeet Joseph Smith voor:

John Lyman Smith en zijn gezin kwamen naar Nauvoo toen die stad door de
heiligen werd gevestigd. De enige plek waar het gezin aanvankelijk kon wonen
was een houten schuur. Iedereen in het gezin, behalve de moeder, kreeg al snel
koorts in de moerassige woonomgeving. John Lyman Smith heeft over deze
ervaring het volgende gezegd:

‘De profeet Joseph Smith en zijn broer Hyrum bezochten ons, omdat papa
doodziek was van de koorts, en gaven ons allemaal een zalving. Door hun
woorden werden we enorm getroost, omdat zij in de naam van de Heer zeiden
dat “u allemaal weer gezond zult worden”. Toen hij ons krot verliet, deed
Joseph zijn pantoffels aan mijn vaders voeten en sprong vanuit de deuropening
op zijn paard. Hij reed blootsvoets naar huis. De volgende dag kwam Joseph
mijn vader ophalen en verzorgde hem in zijn huis totdat hij weer helemaal
beter was.’ (Geciteerd in Stories about Joseph Smith the Prophet: A Collection of
Incidents Related by Friends Who Knew Him, verzameld door Edwin F. Parry
[1934], p. 33–34.)

Laat de aangewezen cursist het verhaal vertellen van ouderling Spencer W. Kimball
die een moeder met haar kinderen op een vliegveld hielp (Ons erfgoed, p. 131).

Vertel na de voordracht van de cursist het volgende verhaal over president
Gordon B. Hinckley:

In 1998 veroorzaakte een verwoestende orkaan grote schade in Midden-Amerika.
De kerk stuurde grote hoeveelheden hulpgoederen, maar president Gordon B.
Hinckley had het gevoel dat hij naar Honduras en Nicaragua moest gaan om de
mensen daar te zien en aan te moedigen. Later sprak president Hinckley tijdens
een kerstmeditatie over een tweejarig meisje dat hij tijdens die reis had ontmoet.
Ze was tijdens de ramp ouderloos geworden. Haar moeder was een paar maan-
den voor de orkaan overleden, en toen de orkaan losbarstte had haar vader de
meubels in hun huis opgestapeld om aan het stijgende water te ontkomen.

President Hinckley vertelde dat de vader voor zijn dochter ‘een matrasje boven-
op de meubels had gelegd. Tijdens zijn verwoede en wanhopige poging kreeg
hij een beroerte en overleed hij. (…) Niemand wist van haar af, totdat een jon-
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geman twee dagen later in dat verlaten huis keek en zag dat ze nog leefde. Hij
tilde haar voorzichtig op en gaf haar aan de bisschop en zijn vrouw. Daar zagen
we haar. (…)

‘Ik hoop dat dit weesje in deze kersttijd, nu er geen kerstcadeautjes onder deze
mensen zullen worden uitgewisseld, misschien een snoepje zal krijgen, iets wat
zoet en lekker is. Ik moet ervoor zorgen dat dat gebeurt.

‘Ik hoop dat God alle mensen overal zal zegenen (…) dat hun hart mag worden
geopend en hun handen mogen worden uitgestrekt om de behoeftigen te helpen.’
(Church News, 12 december 1998, p. 4.)

• Welke indruk maken de daden van deze profeten op u? Wat kunnen we van
hun voorbeeld leren?

Tot slot Benadruk dat we door het woord van God geleid worden, door middel van zijn
profeet. Als we naar de raad van de profeet luisteren en zijn instructies toepas-
sen, zullen we de leiding en de kracht ontvangen om de moeilijkheden in onze
tijd het hoofd te bieden. Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u
daartoe aanzet.

U kunt met de klas ‘Wij danken U, Heer, voor profeten’ (lofzang 17) zingen. 
Of laat de aangewezen cursist of de groep cursisten deze lofzang zingen.

Aanvullend 
lesidee 1. De profeet zal ons nooit misleiden

Benadruk dat we het volste vertrouwen kunnen hebben dat de door God geroe-
pen profeet ons altijd op de juiste wijze zal leiden.

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Ezra Taft Benson
gezegd: ‘Blijf naar de profeet kijken, want de Heer zal zijn profeet nooit toe-
staan om de kerk te misleiden.’ (Conference Report, oktober 1966, p. 123; of
Improvement Era, december 1966, p. 1145.)

Als raadgever in het Eerste Presidium heeft president Joseph F. Smith gezegd:
‘Als [de president van de kerk] ontrouw zou worden, zou God hem uit zijn posi-
tie verwijderen. Ik getuig in de naam van de God van Israël dat Hij het hoofd
van de kerk, dat Hij zelf heeft gekozen, niet zal toestaan om zijn wetten te over-
treden en af te vallen. Zodra hij een weg zou inslaan die daar uiteindelijk toe
zou leiden, zou God hem verwijderen. Waarom niet? Omdat een goddeloze
man op die positie als het ware de fontein zou vervuilen, en dat zou Hij nooit
toestaan.’ (Gospel Doctrine, 5e ed. [1939], p. 44–45.)

2. Profetieën en openbaringen over oorlogen

Als u het over de taken van de profeet hebt, kunt u LV 87 met de klas lezen. Deze
openbaring werd in 1832 door middel van de profeet Joseph Smith gegeven, en
was een voorspelling van de Amerikaanse burgeroorlog die in 1861 begon.

3. Videopresentatie ‘Wachters op de toren’

Als de videoband Leringen in de Leer en Verbonden en de kerkgeschiedenis (56933 120)
beschikbaar is, kunt u overwegen ‘Wachters op de toren’ (4:29) te laten zien. 
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4. Bijdragen van de presidenten van de kerk

Laat platen van hedendaagse presidenten van de kerk zien (62575;
Evangelieplaten 401, 507–520; zie ook p. 219). Als u platen uit de mediatheek
van het kerkgebouw of de Evangelieplaten gebruikt, kunt u bij iedere plaat de
naam van de profeet noteren en de periode die hij als president van de kerk
werkzaam is geweest (zie p. 219).

Laat de cursisten de ‘Chronologie van de kerkgeschiedenis’ opslaan (p. 272–273
in dit lesboek en p. 27–28 in de Gids voor de cursist). Leg uit dat dit een nuttig
hulpmiddel is om de belangrijkste bijdragen van iedere president van de kerk
op te zoeken.
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Joseph Smith
1830–44

Brigham Young
1847–77

John Taylor
1880–87

Wilford Woodruff
1889–98

Lorenzo Snow
1898–1901

Joseph F. Smith
1901–18

Heber J. Grant
1918–45

George Albert Smith
1945–51

David O. McKay
1951–70

Joseph Fielding Smith
1970–72

Harold B. Lee
1972–73

Spencer W. Kimball
1973–85

Ezra Taft Benson
1985–94

Howard W. Hunter
1994–95

Gordon B. Hinckley
1995–
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Lesson

38
‘Op mijn eigen wijze’

Doel De cursisten begrijpen de beginselen van geestelijk en materieel welzijn, zodat
zij zich zullen voornemen om zelfredzamer te worden en beter voor de armen
en behoeftigen te zorgen.

Voorbereiding

1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 38:30; 42:30–31, 42; 58:26–28; 104:13–18; en de andere
teksten in deze les.

b. Ons erfgoed, pp. 108–109, 111–114.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag enkele cursisten om de volgende informatie uit Ons erfgoed samen te
vatten:

a. De oprichting van het welzijnsprogramma (p. 108–109).

b. Hulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog (p. 111–114).

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, neem dan een rugzak of een tas mee.
Neem ook een aantal grote stenen met de volgende opschriften mee: Gebrek
aan geloof, Luiheid, Gebrek aan opleiding, Nalatigheid om zich op de toekomst voor
te bereiden.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Laat een cursist de rugzak op zijn of haar rug nemen of de tas optillen die u
mee naar de klas hebt genomen (zie ‘Voorbereiding’, punt 4). Leg uit dat velen
van ons onnodig zware lasten door het leven sjouwen. Doe één voor één de ste-
nen in de rugzak of de tas, terwijl u bespreekt waarom iedere steen een last kan
zijn. Als u de laatste steen erin stopt, laat de cursisten dan opletten hoe zwaar
de rugzak of tas is geworden.

Haal nu de stenen er één voor één uit. Leg uit dat ons leven, als we onszelf van
een aantal lasten bevrijden, erop zal vooruitgaan.

Leg uit dat hedendaagse profeten altijd hebben verkondigd hoe belangrijk het is
om zelfredzaam te zijn en mensen in nood te helpen. Deze les gaat over deze
beginselen en over het welzijnsprogramma van de kerk, waardoor de leden wor-
den aangemoedigd om deze beginselen toe te passen.



Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die met
de behandelde beginselen te maken hebben.

1. Geestelijke zelfredzaamheid ontwikkelen

• Lees LV 38:30 met de klas. Wat lezen we in deze tekst over het belang van
zelfredzaamheid? Hoe hebt u in uw leven de waarheid van deze raad ervaren?

• Wat is geestelijke zelfredzaamheid? (We moeten ernaar streven om de geeste-
lijke kracht te ontwikkelen waardoor wij in staat zullen zijn om moeilijke
problemen in ons leven op te lossen en anderen in tijden van geestelijke
nood te sterken.) Waarom is geestelijke zelfredzaam belangrijk?

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf heeft gezegd:

‘We hebben geleerd om een jaarvoorraad voedsel, kleding en zo mogelijk
brandstof thuis op te slaan. (…) Zien we niet in dat ditzelfde beginsel van toe-
passing is op inspiratie en openbaring, op het oplossen van problemen, op raad
en op leiding? We moeten daar in ieder huis een voorraad van hebben. (…)

‘Als we onze emotionele en geestelijke onafhankelijkheid, ofwel onze zelfred-
zaamheid, kwijtraken, kunnen we net zoveel, of nog meer verzwakt worden
dan als we materieel afhankelijk worden.’ (Conference Report, april 1978,
p. 136–137; of Ensign, mei 1978, p. 91–92.)

• Hoe kunnen we in geestelijke zaken zelfredzamer worden?

• Wat kunnen ouders doen om hun kinderen geestelijke zelfredzaamheid 
bij te brengen?

2. Materiële zelfredzaamheid ontwikkelen

• Wat is materiële zelfredzaamheid? (We moeten de zegeningen die de Heer
ons heeft gegeven, gebruiken om voor onszelf en ons gezin te zorgen.) Als we
lichamelijk en geestelijk gezond zijn, mogen we de zorg voor onszelf of ons
gezin niet aan iemand anders overlaten.) Waarom is materiële zelfredzaam-
heid belangrijk?

• Hoe kunnen we in materiële zaken zelfredzamer worden? (Mogelijke antwoor-
den: doelmatig leren werken, voedsel en andere benodigdheden opslaan voor
tijden van nood, ons geld goed beheren en een goede opleiding volgen.
Gebruik de volgende informatie om de antwoorden van de cursisten te bespre-
ken of aan te vullen. Zie les 23 voor informatie over een goede opleiding.)

Werk

Leg uit dat president Brigham Young vlak na de aankomst in de Salt Lake Valley
het gebied Deseret noemde, wat een woord uit het Boek van Mormon is en
‘honingbij’ betekent (Ether 2:3). President Young wilde dat de heiligen in hun
nieuwe woonomgeving ijverig zouden zijn en net als honingbijen zouden
samenwerken voor het algemeen welzijn. Wij moeten in ons leven dezelfde
houding hebben ten opzichte van werken.

• Lees LV 42:42 en 56:17 met de klas. Welke waarschuwing gaf de Heer aan de
mensen die lui zijn? Welke waarde heeft werk in ons leven? (Zie het volgende
citaat.) Hoe is werk een zegen in uw leven geweest? Hoe hebt u de waarde
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van werken leren kennen? Hoe kunnen ouders de waarde van werken op hun
kinderen overbrengen?

‘Zelfredzaam worden wil zeggen dat iemand moet werken. Werk is lichamelij-
ke, verstandelijke en geestelijke inspanning. Het is de bron van geluk, van
een gevoel van eigenwaarde en van welvaart. Door te werken bereiken we
goede dingen in ons leven.’ (Handboek kerkbestuur, boek 2: leidinggevenden in
priesterschap en hulporganisaties [1998], p. 257.)

• Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd dat werken ‘altijd een geestelijke noodzaak [is], ook voor de enkelen
voor wie het geen financiële noodzaak is.’ (De Ster, juli 1998, p. 44.) Waarom
is werken zowel geestelijk als materieel belangrijk?

Opslag van voedsel en andere benodigdheden

Leg uit dat de hedendaagse profeten jarenlang hebben gezegd dat we een jaar-
voorraad voedsel en waar mogelijk andere benodigdheden moeten opslaan. Als
we deze raad opvolgen, worden we zelfredzamer omdat we in staat zijn om in
tijden van nood voor onszelf te zorgen.

In het Handboek kerkbestuur wordt uitgelegd:

‘De kerkleiders hebben nooit precies voorgeschreven wat de leden moeten
opslaan. Ze hebben wel gezegd dat we moeten beginnen met datgene wat ons
in leven zal houden als er verder niets te eten is. (…)

‘Met een zorgvuldige planning kunnen de meeste leden van de kerk een jaarvoor-
raad aanleggen. Er zijn echter ook leden die niet genoeg geld hebben of ruimte
voor een voorraad, of die in een gebied wonen waar de wet een jaarvoorraad
voedsel verbiedt. Die leden moeten proberen om zoveel mogelijk voorraad op te
bouwen als hun omstandigheden toelaten. En alle leden kunnen zich op noodge-
vallen voorbereiden door te leren zelf voedsel te produceren. (Boek 2, p. 258.)

• Welk noodzakelijk voedsel kan in uw gebied opgeslagen worden? Wat hebben
u of anderen gedaan om een voedselvoorraad aan te leggen? Hoe kan een
afdoende voedselvoorraad zowel een geestelijke als een materiële zegen zijn?

Financiële zekerheid

Om zelfredzaam te zijn, is het belangrijk dat we ons geld kunnen beheren.
Slecht geldbeheer kan tot veel problemen in ons leven leiden.

• Wat kunnen we doen om financieel zelfredzamer te worden? Hoe kunnen
ouders hun kinderen financiële zelfredzaamheid bijbrengen?

In het Handboek kerkbestuur wordt uitgelegd: ‘Teneinde zelfredzaam te worden
op het gebied van middelenbeheer, betalen de leden van de kerk hun tiende
en gaven, vermijden onnodige schulden, sparen en voldoen aan al hun ver-
plichtingen. De leden gaan zuinig en verstandig om met hun middelen,
inclusief hun tijd.’ (Boek 2, p. 258.)

• Hoe kunnen we door het betalen van tiende onze middelen beter beheren?

• Waarom is het noodzakelijk om onnodige schulden te vermijden? Wat hebt u
gedaan om schulden te vermijden of af te betalen?
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President Gordon B. Hinckley heeft ons tegen de gevaren van schulden
gewaarschuwd:

‘Ik spoor u aan om bescheiden te zijn in uw uitgaven, om uzelf in uw aanko-
pen te beheersen, om schulden zoveel mogelijk te vermijden. om die schul-
den zo snel af te betalen als u kunt en uzelf uit slavernij te bevrijden. (…)

‘(…) Als u uw schulden hebt betaald, als u een reserve hebt, al is die klein,
dan mogen de stormen om uw huis loeien, maar dan hebt u een toevluchts-
oord voor uw vrouw en kinderen, en hebt u gemoedsrust.’ (De Ster, januari
1999, p. 66.)

3. Zorg voor de armen

In de Leer en Verbonden legt de Heer herhaaldelijk de nadruk op het belang
van zorg voor de armen. Lees de volgende teksten met de klas. Stel vast wat we
in iedere tekst lezen over onze taak om voor de behoeftigen te zorgen.

a. LV 42:30–31. (Als wij van onze goederen aan de armen geven, geven wij 
dat aan de Heer.)

b. LV 44:6. (Wij moeten ‘de armen en behoeftigen [bezoeken] en hun hulp 
verlenen’.)

c. LV 52:40. (Als wij de armen, behoeftigen, zieken en lijdenden niet gedenken,
zijn wij geen discipelen van de Heiland.)

d. LV 56:16. (Als we rijk zijn en niets aan de armen geven, zal onze ziel door
onze rijkdommen worden verteerd.)

e. LV 88:123. (We moeten elkaar liefhebben en mededeelzaam zijn, zoals het
evangelie van ons vereist.)

f. LV 104:18. (Als we van onze overvloed niets aan de armen geven, zullen we
ons met de goddelozen in kwelling bevinden.)

• In LV 104:13–18 legt de Heer uit hoe Hij wil dat er in de aardse behoeften
van zijn kinderen wordt voorzien. Wat is de ‘eigen wijze’ van de Heer om
voor de armen te zorgen? Wat is onze taak als we van de Heer een overvloed
hebben ontvangen? (Zie ook Jakob 2:17–19.)

Leg uit dat op de ‘eigen wijze’ van de Heer voor de armen en behoeftigen
zorgen, betekent dat wij de behoeftigen helpen door aan hen te geven van
wat wij van God hebben ontvangen. Het betekent overvloedig en liefdevol
geven, en erkennen dat onze hemelse Vader de bron van alle zegeningen is
en dat wij verantwoordelijk zijn om ze in dienst van anderen te gebruiken.
Zij die dergelijke hulp ontvangen, moeten die dankbaar aanvaarden. Zij moe-
ten die gebruiken om zich van de beperkingen van hun behoeften te bevrij-
den, waardoor zij beter in staat zullen zijn om hun volledige potentieel te
bereiken. Vervolgens moeten zij anderen helpen.

• In welke opzichten worden wij gezegend als wij mensen in nood helpen?
Hoe bent u gezegend omdat anderen u in tijden van nood hebben geholpen?

Leg uit dat er veel manieren zijn om anderen in nood te helpen. De kerk heeft
een georganiseerd programma waarin wij hulp kunnen verlenen, en wij kunnen
ook persoonlijk en anoniem voor mensen om ons heen zorgen.

Lesson 38
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• Een van de manieren om voor de behoeftigen te zorgen is door betalen van
vastengaven. Hoe worden vastengaven gebruikt om voor de armen te zorgen?
(De bisschop gebruikt ze om mensen in nood van voedsel, onderdak, kleding
en andere hulp te voorzien.)

• Hoeveel vastengave moeten wij betalen? (Zie het volgende citaat.) Waarom is
het belangrijk dat wij vastengave betalen?

‘De kerk heeft één zondag in de maand aangewezen als vastendag. Op deze
dag slaan de leden van de kerk twee opeenvolgende maaltijden over. Zij (…)
geven de kerk een vastengave die in elk geval de tegenwaarde van de niet
gebruikte maaltijden is. Indien mogelijk behoren de leden heel royaal te zijn
en veel meer te geven dan de tegenwaarde van twee maaltijden.’ (Handboek
kerkbestuur, boek 2, p. 256.)

Zie les 17 voor meer informatie over vasten en het betalen van vastengaven.

Een andere manier waarop de kerk voor de behoeftigen zorgt, is door middel
van georganiseerde humanitaire hulpverlening. De kerk is al jarenlang in de
hele wereld betrokken bij humanitaire hulpverlening en bij inspanningen om
zelfredzaamheid te bevorderen. Deze hulp wordt zowel aan leden als niet-leden
verstrekt om de verwoestende gevolgen van armoede, oorlog en natuurrampen
te verlichten.

• Hoe kunnen de leden aan het fonds humanitaire hulpverlening van de kerk
bijdragen? (Door het betreffende gedeelte van het specificatieblaadje in te
vullen. U kunt de cursisten een van deze blaadjes laten zien.) Hoe heeft de
humanitaire hulpverlening van de kerk mensen in nood geholpen?

President Thomas S. Monson heeft het volgende over de humanitaire hulp-
verlening van de kerk gezegd:

‘In 1992 woedde er een hevige orkaan over de oostkust van Florida, die erg
veel schade aanrichtte: huizen werden beschadigd, daken waaiden weg en de
mensen hadden honger. Onze leden stonden klaar om te helpen. Het ene na
het andere huis werd gratis schoongemaakt en gerepareerd. Het maakte niet
uit wat voor geloof of huidskleur de bewoner had. (…)

‘Ver weg in de westelijke uitlopers van de berg Kenia, langs de enorme Rift
Valley, stroomt nu schoon water voor de bevolking. Het drinkwaterproject
heeft het leven van meer dan elfhonderd gezinnen beïnvloed. Toen we voor
het eerst over de behoefte aan schoon drinkwater hoorden, waren we in staat
om in samenwerking met de vrijwilligersorganisatie TechnoServe hulp te ver-
lenen. De bewoners hebben het werk verricht, en nu stroomt er drinkwater
door 40 kilometer leidingen naar de huizen in het gebied met vijftien dor-
pen. De eenvoudige zegen van schoon drinkwater roept de woorden van de
Heer op: “Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven” [Matteüs
25:35].’ (‘Our Brothers’ Keepers’, Ensign, juni 1998, p. 37.)

• Naast de gelegenheden die de kerk biedt, moeten we ook op andere manieren
onze behoeftige naasten tot zegen zijn. Lees LV 58:26–28 met de klas. Hoe
kunnen we deze teksten toepassen in ons streven om voor de armen en
behoeftigen te zorgen?

• Wat zijn belemmeringen waar we in onze zorg voor de armen en behoefti-
gen mee te maken kunnen krijgen? Hoe kunnen wij die belemmeringen
overwinnen?
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4. Het welzijnsprogramma van de kerk

Leg uit dat het Eerste Presidium in 1936, onder inspiratie van de Heer, het wel-
zijnsprogramma van de kerk organiseerde om zelfredzaamheid aan te moedigen
en de behoeftigen te helpen. Laat de aangewezen cursist het verslag over de
organisatie van de welzijnszorg uit Ons erfgoed (p. 108–109) samenvatten.

U kunt de volgende uitspraak van het Eerste Presidium voorlezen om nadruk op
de doelen van de welzijnszorg te leggen:

‘Ons voornaamste doel was om, voor zover dat mogelijk was, een systeem in
het leven te roepen dat een eind zou maken aan de vloek van de lediggang en
het kwaad van het steun trekken, en dat onafhankelijkheid, nijverheid, zuinig-
heid en zelfrespect weer een vaste plaats onder ons volk zou geven. Het streven
van de kerk is de mensen zichzelf te leren helpen. Werken moet opnieuw verhe-
ven worden tot het leidende beginsel in het leven van de leden van onze kerk.’
(Conference Report, oktober 1936, p. 3.)

• Hoe is het welzijnsprogramma van de kerk een vervulling van deze doeleinden?

Leg uit dat de hulpverlening van de kerk aan de bevolking in Europa na de
Tweede Wereldoorlog een inspirerend voorbeeld is van de manier waarop de
welzijnszorg van de kerk een zegen in het leven van veel mensen kan zijn. Laat
de aangewezen cursist verslag uitbrengen over de manier waarop de welzijns-
zorg een zegen voor de behoeftigen in Europa is geweest (Ons erfgoed,
p. 111–114).

• Welke indruk heeft u van de inspanningen van de mensen die bij deze pro-
jecten betrokken waren? Hoe kunnen we hun voorbeeld volgen?

Tot slot Benadruk hoe belangrijk het is om zelfredzaam te zijn en voor de armen en
behoeftigen te zorgen. U kunt uw getuigenis geven van de manier waarop u in
uw leven door gehoorzaamheid aan deze beginselen bent gezegend.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema

aan te vullen.

1. Een opleiding is essentieel voor zelfredzaamheid

Wijs erop dat de leden van de kerk altijd zijn aangemoedigd om een zo goed
mogelijke opleiding te volgen. De heiligen waren vroeger erg geïnteresseerd in een
goede opleiding. Tijdens hun eerste jaar in de Salt Lake Valley was er in een tent
een school gevestigd. Later moest iedere wijk van de kerkleiders een school oprich-
ten. De University of Deseret werd in 1850 opgericht. Zie les 23 voor aanvullende
informatie over het belang van een opleiding om zelfredzaam te worden.

2. Videopresentatie ‘Zorg voor de armen’

Als Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — Videopresentaties (56912 120) beschik-
baar is, overweeg dan om ‘Zorg voor de armen’ te laten zien, een korte film van
7 minuten.

Lesson 38
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Lesson

39
‘Het hart der kinderen zal zich 

tot hun vaderen wenden’

Doel De cursisten begrijpen de noodzaak om gegevens over hun voorouders op te
zoeken en priesterschapsverordeningen voor hen te ontvangen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 2; 110:13–16; 138; Geschiedenis van Joseph Smith
1:37–39.

b. Ons erfgoed, pp. 98–99, 101–2, 105–7.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Deel van tevoren de volgende opdrachten uit:

a. Laat een cursist zich voorbereiden om het verhaal over bisschop Henry
Ballard en zijn dochter uit Ons erfgoed (p. 99) samen te vatten.

b. Laat een andere cursist zich voorbereiden om in het kort iets te vertellen
over de openbaring die president Wilford Woodruff ontving met betrek-
king tot onze familiegeschiedenis en de verzegeling van kinderen aan hun
ouders (zie p. 101 van Ons erfgoed).

c. Laat een of twee cursisten zich voorbereiden om in het kort iets vertellen
over hun ervaringen met het verrichten van verordeningen voor de doden.
Laat deze cursisten iets vertellen over hun gevoelens ten opzichte van de
mensen voor wie zij die verordeningen hebben verricht.

d. Laat een andere cursist zich voorbereiden om in het kort iets te vertellen
over de profetie van president Joseph F. Smith, dat er een tijd zou komen
dat er over het gehele land verspreid tempels zouden zijn (zie p. 106 van
Ons erfgoed).

4. Als de volgende platen beschikbaar zijn, kunt u die tijdens de les gebruiken:
Elia herstelt de bevoegdheid om gezinnen voor eeuwig te verzegelen
(Evangelieplaten 417); Wilford Woodruff (Evangelieplaten 509); Joseph F. Smith
(Evangelieplaten 511); en Gordon B. Hinckley (63001; Evangelieplaten 520). In
plaats van platen waarop presidenten Woodruff, Smith, en Hinckley afzon-
derlijk op staan, kunt u ook de plaat Hedendaagse profeten (62575;
Evangelieplaten 506) gebruiken.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is vertelt u aan het begin van de les het volgende verhaal, of
gebruikt u een zelfbedachte activiteit.



Frederick William Hurst werkte als goudzoeker in Australië toen hij voor het
eerst zendelingen van de kerk het evangelie hoorde prediken. Hij en zijn broer
Charles lieten zich in januari 1854 dopen. Hij probeerde zijn andere familiele-
den tot de kerk te brengen, maar zij verwierpen hem en de waarheden die hij
verkondigde.

Vier jaar nadat hij lid van de kerk was geworden, verhuisde Fred naar Salt Lake
City, waarna hij getrouw als zendeling in verschillende landen werkzaam was.
Hij werkte ook als schilder in de Salt Laketempel.

In een van zijn laatste dagboeken schreef hij: ‘Op 1 maart 1893 zat ik alleen in
de eetkamer, iedereen was al naar bed gegaan. Ik zat aan de tafel toen tot mijn
verbazing mijn oudere broer Alfred binnenkwam en tegenover me aan de tafel
ging zitten. Hij glimlachte. Ik zei tegen hem (hij zag er zo echt uit): “Wanneer
ben jij in Utah aangekomen?”

‘Hij zei: “Ik kom zojuist van de geestenwereld. Dit is niet mijn lichaam, dat ligt
in het graf. Ik wil tegen je zeggen dat je, toen je op zending was, mij veel hebt
verteld over het evangelie, het hiernamaals en de geestenwereld, die zo echt en
tastbaar als de aarde is. Ik kon je toen niet geloven, maar toen ik overleed en
daarheen ging, besefte ik dat je de waarheid had verteld. En toen ben ik naar de
mormoonse bijeenkomsten gegaan.” Hij stak zijn handen op en zei met veel
warmte in zijn stem: “Ik geloof met heel mijn hart in de Heer Jezus Christus. Ik
geloof in bekering en in de doop voor vergeving van zonden, maar verder kan
ik nog niet gaan. Ik verwacht van jou dat je het werk voor mij in de tempel zult
verrichten. (…) Er wordt goed op je gelet. (…) We kijken allemaal naar jou op
als onze leider in dit grote werk. Ik wil je vertellen dat er veel geesten zijn die
huilen en treuren omdat zij familieleden in de kerk hebben die zorgeloos zijn
en niets voor hen doen.’ (Diary of Frederick William Hurst, verzameld door
Samuel H. en Ida Hurst [1961], p. 204.)

Leg uit dat u in deze les de verlossing van de doden zult bespreken, aan de
hand van het werk van vier profeten: Elia, president Wilford Woodruff, presi-
dent Joseph F. Smith, en president Gordon B. Hinckley. Het doel van deze les is
om beter te begrijpen hoe belangrijk het is om de doden te verlossen. De vol-
gende les gaat over een aantal manieren waarop wij familiehistorisch onderzoek
en tempelwerk kunnen verrichten.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Elia: ‘Daarom worden de sleutels van deze bedeling aan u overgedragen’

Behandel LV 2; 110:13–16; 138:47–48; Geschiedenis van Joseph Smith 1:37–39.
Laat de plaat van Elia zien, die de verzegelbevoegdheid van het priesterschap
herstelt.

• Toen de engel Moroni bij Joseph Smith kwam, zei hij dat Elia ‘de aan de
vaderen gemaakte beloften in het hart der kinderen’ zou planten (LV 2:2;
Geschiedenis van Joseph Smith 1:39). In die profetie wordt met vaderen onze
voorouders bedoeld. Welke beloften hebben onze voorouders ontvangen?
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President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Wat was de belofte, die aan de
vaderen werd gedaan, en in de laatste dagen zou worden vervuld door het
terugvoeren van de harten der kinderen tot hun vaderen? Het was de belofte
die de Heer bij monde van Henoch, Jesaja en de andere profeten aan de
natiën der aarde gaf, dat de tijd zou komen waarin de doden zouden worden ver-
lost. (De leer tot zaligmaking, deel 2, p. 139.)

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘God heeft die beloften aan de profeten vanouds gedaan — Adam,
Noach, Abraham, Isaak, Jakob enzovoorts — en wij hebben ze ongetwijfeld
aan onze eigen voorouders gedaan, zij die op aarde kwamen voordat het
evangelie werd hersteld, maar aan wie wij beloofd hebben om de verlossende
verordeningen te verrichten.’ (Christ and the New Covenant [1997], p. 297.)

• Op 3 april 1836 verscheen de profeet Elia in de Kirtlandtempel aan de profeet
Joseph Smith en Oliver Cowdery. Wat was het doel van het bezoek van Elia
aan Joseph en Oliver? (Zie LV 110:13–16; zie ook LV 2; Geschiedenis van
Joseph Smith 1:38–39. Hij bevestigde de verzegelbevoegdheid van het pries-
terschap op Joseph Smith. Door deze macht wordt het eeuwig huwelijk, de
verzegeling aan ouders, en het tempelwerk voor de doden mogelijk gemaakt.)

• Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:37–39 en LV 138:47–48 met de klas.
Waarom zou de aarde bij de komst van de Heer worden verwoest als we de
verzegelbevoegdheid niet zouden hebben? (Een van de belangrijkste doelen
van dit leven op aarde is het vestigen van eeuwige familierelaties. Zonder de
verzegelbevoegdheid zou dat onmogelijk zijn.)

Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd dat zonder de verzegelbevoegdheid
‘er in de eeuwigheid geen gezinsbanden zouden bestaan, waardoor de mens-
heid in de eeuwigheid zonder wortels [voorouders] en takken [nakomelingen]
zou blijven. Omdat een verzegeld, verenigd en celestiaal verlost gezin van
God het uiteindelijke doel van dit aardse leven is, zou falen hier een vloek
zijn geweest, waardoor het gehele plan van verlossing verloren zou zijn
gegaan.’ (Christ and the New Covenant, p. 297–298.)

2. President Wilford Woodruff: ‘Iemand moet hen verlossen’

Laat de plaat van president Wilford Woodruff zien. Leg uit dat president
Woodruff was toegewijd aan het werk voor de verlossing van de doden en de
eeuwige verzegeling van gezinnen. Tijdens zijn bediening gingen veel leden van
de kerk op een genealogische zending, en in 1894 liet het Eerste Presidium de
Genealogical Society oprichten (Ons erfgoed, p. 101). Ouderling Russell M.
Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Door de gebeurte-
nissen van dat historische jaar [1894] werden familiehistorisch onderzoek en
tempelwerk als een geheel in de kerk beschouwd.’ (De Ster, januari 1995, p. 79.)

Bespreek aan de hand van de volgende verhalen het belang van tempelwerk voor
de doden en de noodzaak om aan onze ouders en voorouders verzegeld te worden.

De noodzaak van tempelwerk voor de doden

Laat de aangewezen cursist het verhaal over bisschop Henry Ballard en zijn
dochter uit Ons erfgoed (p. 98) samenvatten.
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Leg uit dat president Woodruff ook een periode als president van de tempel in
St. George (Utah) werkzaam is geweest. In die tempel werden in deze bedeling
voor het eerst begiftigingen voor de doden verricht. (Zie De leer tot zaligmaking,
deel 2, p. 153.) Toen hij daar werkzaam was, werd president Woodruff bezocht
door de geesten van veel prominente mannen die waren overleden. Laat een
cursist het volgende verslag van president Woodruff voorlezen:

‘De geesten van de doden verzamelden zich om mij heen, en wilden weten
waarom wij hen niet verlosten. Ze zeiden: “U hebt nu al enkele jaren het
Endowment House en toch is er niets voor ons gedaan. Wij hebben het funda-
ment voor de huidige regering gelegd, en wij (…) zijn daar trouw aan gebleven
en we zijn getrouw aan God geweest.” Dit waren de ondertekenaars van de
onafhankelijkheidsverklaring [van de Verenigde Staten van Amerika], en zij
hebben twee dagen en twee nachten op mij zitten wachten. (…). Ik ging
meteen naar de doopvont en riep broeder McAllister om mij voor de onderteke-
naars van de onafhankelijkheidsverklaring te laten dopen, en voor vijftig ande-
re prominente mannen, honderd in totaal, waaronder John Wesley, Columbus
en anderen.’ (The Discourses of Wilford Woodruff, verzameld door G. Homer
Durham [1946], p. 160–161.)

• Wat kunnen we van deze twee verhalen leren? (Geantwoord kan worden dat
overledenen graag willen dat wij de verordeningen voor hen verrichten, en
dat we ons ijverig moeten inspannen om de doden te verlossen.)

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Wilford Woodruff
gezegd: ‘De afgelopen achttienhonderd jaar hebben de mensen die zijn geboren
en gestorven nooit de stem van een geïnspireerd man gehoord, nooit het evan-
gelie gehoord totdat zij in de geestenwereld kwamen. Iemand moet hen verlos-
sen, door voor hen plaatsvervangend in het vlees de verordeningen te verrich-
ten, omdat zij dat in de geest niet zelf kunnen doen. En als we het werk willen
verrichten, moeten we tempels hebben om dat te doen.’ (Journal of Discourses,
deel 19, p. 228–229.)

De noodzaak om aan onze ouders en voorouders verzegeld te worden

Laat de aangewezen cursist in het kort iets vertellen over de openbaring die pre-
sident Wilford Woodruff ontving met betrekking tot onze familiegeschiedenis
en de verzegeling van kinderen aan hun ouders (zie p. 101 van Ons erfgoed).

• Wat staat er in die openbaring over het gezin? In hoeverre draagt deze open-
baring bij aan de vervulling van de profetie dat het hart van de kinderen tot
hun vaderen zal worden gewend?

3. President Joseph F. Smith: ‘De ogen van mijn begrip werden geopend’

Lees of vertel de volgende uitspraak van president Woodruff:

‘President [Brigham] Young, die president Joseph Smith opvolgde, (…) heeft de
fundering van [de Salt Laketempel] gelegd, en van andere in de bergen van Israël.
Waarom? Opdat we deze beginselen van de verlossing der doden konden uitvoe-
ren. Hij heeft alles gedaan wat God van hem verwachtte. Maar hij heeft niet alle
openbaringen met betrekking tot dit werk ontvangen; ook president [ John] Taylor
en Wilford Woodruff niet.’ (The Discourses of Wilford Woodruff, p. 153–154.)
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Laat de plaat van president Joseph F. Smith zien. Leg uit dat president Smith, de
zesde president van de kerk, een openbaring ontving waardoor het werk voor
de doden vooruitgang bleef maken. Op 4 oktober 1918, een aantal weken voor
zijn dood, zei hij tijdens een algemene conferentie:

‘Ik ben de afgelopen vijf maanden ernstig ziek geweest. (…) Ik heb deze vijf
maanden niet alleen doorgebracht. Ik heb ze in de geest van gebed, smeekbe-
den, geloof en vastberadenheid doorgebracht; en ben voortdurend met de Geest
van de Heer in contact geweest.’ (Conference Report, oktober 1918, p. 2.)

De dag voordat president Smith deze uitspraak deed, ontving hij een openba-
ring waardoor het begrip van de heiligen met betrekking tot de verlossing van
de doden werd vergroot. Deze openbaring is nu afdeling 138 van de Leer en
Verbonden. Het is een verslag van het bezoek van de Heiland aan de geestenwe-
reld, terwijl zijn lichaam in het graf lag.

• Wat deed president Smith toen hij het visioen van de verlossing van de
doden ontving? (Zie LV 138:1–11. Hij dacht na over de Schriften en de ver-
zoening van Jezus Christus. Toen hij nadacht, werd hij geïnspireerd om
1 Petrus 3 en 4 te lezen, waarin informatie over de bediening van Jezus in de
voorsterfelijke geestenwereld staat.)

• Lees Leer en Verbonden 138:12–19 met de klas. Wie bezocht de Heiland in de
geestenwereld? (Hieronder vindt u mogelijke antwoorden. U kunt ze op het
bord samenvatten.)

De Heiland bezocht de volgende geesten:

a. ‘Zij waren getrouw geweest in het getuigenis van Jezus, toen zij in de ster-
felijkheid verbleven’ (LV 138:12).

b. ‘Zij hadden offers gebracht naar het evenbeeld van het grote offer van de
Zoon van God’ (LV 138:13).

c. Zij ‘hadden zware beproevingen doorstaan om de naam van hun Verlosser’
(LV 138:13).

d. ‘Zij allen hadden het sterfelijk leven verlaten, met de vaste hoop op een
glorierijke opstanding door de genade van God de Vader en zijn eniggebo-
ren Zoon, Jezus Christus’ (LV 138:14).

e. ‘Zij [die] waren vervuld van vreugde en blijdschap, en zich met elkaar ver-
heugden, omdat de dag van hun bevrijding nabij was’ (LV 138:15).

• Naar wie ging de Heiland niet? (Zie LV 138:20–21.) Wat deed de Heiland
om ervoor te zorgen dat het evangelie gepredikt kon worden aan ‘hen die
in overtreding waren gestorven, zonder kennis van de waarheid’? (Zie
LV 138:27–37. Hij organiseerde de rechtschapen geesten en gebood hen om
te prediken tot de mensen die het evangelie nog niet aanvaard hadden.) Wie
predikt tegenwoordig het evangelie in de geestenwereld? (Zie LV 138:57.)

• Lees Leer en Verbonden 138:22–24, 57–59 met de klas. Laat hen de verschil-
len opzoeken tussen de mensen in de geestenwereld die getrouw in het getui-
genis van Christus zijn geweest en de mensen die dat niet zijn geweest. Wat
zeggen deze verzen ons over het belang van evangelieonderwijs in de gees-
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tenwereld? Wat lezen we in deze verzen over onze taak om de priesterschaps-
verordeningen voor de doden te verrichten?

Laat de aangewezen cursisten in het kort iets over hun ervaringen en gevoe-
lens vertellen met betrekking tot de verordeningen die zij voor de doden heb-
ben verricht (zie ‘Voorbereiding’, punt 3).

4. President Gordon B. Hinckley: ‘We zijn vastbesloten (…) de tempel naar
de mensen te brengen’

Laat de aangewezen cursist in het kort iets te vertellen over de profetie van pre-
sident Joseph F. Smith, dat er een tijd zou komen dat er over het gehele land
verspreid tempels zouden zijn (zie p. 106 van Ons erfgoed).

Laat de plaat van president Gordon B. Hinckley zien. Leg uit dat president
Hinckley ook een profeet is die ons begrip van tempelwerk heeft vergroot.
Toen hij in 1995 president van de kerk werd, waren er 47 tempels in bedrijf.
Ongeveer tweeënhalf jaar later heeft hij de volgende uitspraak gedaan:

‘Er zijn vele afgelegen gebieden van de kerk, waar het ledental maar klein is en
waarschijnlijk niet veel groter zal worden in de nabije toekomst. Moeten dege-
nen die in die gebieden wonen voor altijd verstoken blijven van de zegeningen
van de tempelverordeningen? Toen we een poosje geleden zo’n gebied bezoch-
ten, hebben we dit vraagstuk onder gebed overwogen. Het antwoord kwam, zo
geloven we, helder en duidelijk.

‘We zullen kleine tempels in zulke gebieden bouwen, gebouwen die alle moge-
lijkheden bieden om alle verordeningen te laten uitvoeren. Ze worden gebouwd
volgens de normen van tempelbouw, die hoger liggen dan die van de bouw van
kerkgebouwen. Ze zullen dopen voor de doden aankunnen, de begiftigings-
dienst, verzegelingen en alle andere verordeningen van het huis van de Heer,
zowel voor de levenden als voor de doden. (…)

‘(…) We zijn vastbesloten (…) de tempel naar de mensen te brengen en hun alle
mogelijkheden te bieden om deel te hebben aan de zegeningen van tempelbe-
zoek.’ (De Ster, januari 1998, p. 50, 55.)

In april 1998 maakte president Hinckley het doel bekend om voor het eind van
de eeuw 100 tempels in bedrijf te hebben. (Zie De Ster, juli 1998, p. 98.)

• Welke invloed heeft de toename van tempelbouw op u? Welke invloed heeft
die op andere mensen die u kent? (U kunt erop wijzen hoeveel mensen niet
in staat zouden zijn om de zegeningen van de tempel in ontvangst te nemen
als president Hinckley niet de openbaring had ontvangen om meer tempels
te bouwen.) Hoe zal de bouw van meerdere tempels van invloed zijn op de
mensen die zonder het evangelie zijn overleden?

Tot slot Benadruk dat geen enkel volk in de geschiedenis in de gelegenheid is geweest om
zoveel voor anderen te betekenen als wij tegenwoordig. Leg uit dat er in de vol-
gende les een bespreking zal worden gehouden over de specifieke manieren waar-
op we tempelwerk en familiegeschiedenis kunnen doen. Getuig van het belang
van familiehistorisch onderzoek en tempelwerk, als de Geest u daartoe aanzet.
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Aanvullend 
lesidee U kunt het volgende idee gebruiken om het aanbevolen lesschema aan te vullen.

Deelname van de jeugd aan tempelwerk

Als u jongeren lesgeeft, moedig hen dan aan om aan het tempelwerk deel te
nemen door zich voor de doden te laten dopen. Als u volwassenen lesgeeft,
moedig de ouders dan aan om hun kinderen te stimuleren aan het tempelwerk
deel te nemen. Overweeg het volgende verhaal voor te lezen dat ouderling
J Ballard Washburn van de Zeventig heeft verteld:

‘Kort geleden sprak ik na een ringconferentie met een gezin met kinderen in de
tienerleeftijd. Ik zei tegen hen: “Zorg dat je een rechtschapen leven leidt, zodat
je later met je ouders naar de tempel kunt.” Een dochter van zestien antwoord-
de daarop: “O, wij gaan bijna iedere week met onze ouders naar de tempel. Wij
laten ons dan dopen voor onze gestorven familieleden.” Ik dacht, Wat is dat
prachtig: samen, als gezin, naar de tempel.’ (De Ster, juli 1995, p. 11.)

• Op welke andere manieren kan de jeugd aan het tempelwerk bijdragen?
(Geantwoord kan worden dat zij familiehistorisch onderzoek kunnen verrich-
ten en hun ouders kunnen steunen als die naar de tempel gaan.)
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Les

40
Vreugde vinden in tempelwerk 
en familiegeschiedenis

Doe De cursisten begrijpen hoe zij aan tempelwerk en familiegeschiedenis kunnen
deelnemen. Zij nemen zich voor onder gebed vast te stellen wat voor bijdrage
zij nu kunnen leveren.

Voorbereiding 1. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

2. Vraag een week van tevoren twee cursisten om in de komende week op de
een of andere manier aan familiehistorisch of tempelwerk deel te nemen.
Zorg ervoor dat ze begrijpen dat er veel manieren zijn om dit werk te verrich-
ten. Ze kunnen bijvoorbeeld een gezinslijst invullen, een naam van een voor-
ouder naar de tempel sturen, naar de tempel gaan, in een dagboek of per-
soonlijke geschiedenis schrijven, of kinderen iets over hun voorouders vertel-
len. Laat hen zich voorbereiden om tijdens de les iets over hun ervaringen te
vertellen.

3. U kunt een aantal hulpmiddelen verzamelen die de kerk verschaft om tem-
pelwerk en familiegeschiedenis te doen, zodat u die tijdens het derde deel
van deze les kunt laten zien (zie p. 236). Als er in uw wijk of gemeente een
consulent familiegeschiedenis is, kunt u hem of haar vragen een korte pre-
sentatie over deze hulpmiddelen te geven.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zet uw naam midden op het bord. Zet op andere plaatsen op het bord de
namen van uw ouders, enkele voorouders, en, als u kinderen hebt, de namen
van uw kinderen. Vertel in het kort aan de cursisten wat de familierelatie is tus-
sen u en de personen waarvan u de namen hebt opgeschreven.

Leg uit waarom sommigen van deze mensen tijdelijk van elkaar zijn gescheiden.
Sommigen zijn bijvoorbeeld door de dood van elkaar gescheiden. Anderen
omdat ze op verschillende plaatsen wonen.

Wijs erop dat familieleden die tijdelijk van elkaar gescheiden zijn, voor eeuwig
kunnen worden verenigd. Hun hart kan tot elkaar worden gewend (LV 110:14–15).

Leg uit dat er in deze les een aantal manieren worden besproken waarop we aan
tempelwerk en familiegeschiedenis kunnen deelnemen. Als we aan dit werk
deelnemen, zullen we beter begrijpen wat het betekent om deel uit te maken
van een eeuwige familie. Ons hart wendt zich tot onze voorouders en hun hart
tot ons, en de harten van ouders en kinderen richten zich tot elkaar.



Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
met de behandelde beginselen te maken hebben.

Herinner de cursisten eraan dat dit de tweede les is over tempelwerk en familie-
geschiedenis. In les 39 behandelden we hoe belangrijk het is om naar de tempel
te gaan en daar de verordeningen voor overleden voorouders te verrichten.
Deze les gaat over manieren waarop wij tempelwerk en familiegeschiedenis
kunnen doen.

1. De geest van Elia zet mensen ertoe aan om hun hart tot hun voorouders
te wenden

Leg uit dat heiligen der laatste dagen vaak over de geest van Elia praten.
Daarmee doelen ze op het verlangen van de mensen om ‘het hart van de vade-
ren tot de kinderen te wenden, en de kinderen tot de vaderen’ (LV 110:15). We
noemen dit de geest van Elia omdat Elia door middel van Joseph Smith de sleu-
tels van de verzegelbevoegdheid van het priesterschap herstelde (LV 110:13–16).
Door middel van deze bevoegdheid kunnen verordeningen ter verzegeling wor-
den verricht waardoor families voor eeuwig worden verenigd.

• Waartoe beïnvloedt de geest van Elia de leden van de kerk? (Geantwoord kan
worden dat hij ons aanzet om onze tempelverordeningen te ontvangen,
familiehistorisch onderzoek te verrichten en de tempel te bezoeken om voor
de doden de priesterschapsverordeningen te ontvangen. Zie ook het volgende
citaat.) Welke ervaringen hebt u gehad toen u de invloed van de geest van
Elia voelde?

President Gordon B. Hinckley heeft nadrukkelijk gezegd: ‘Al ons werk op het
gebied van familiegeschiedenis is gericht op tempelwerk. Het heeft geen
enkel ander doel. De tempelverordeningen zijn de grootste zegens die de kerk
te bieden heeft.’ (De Ster, juli 1998, p. 98–99.)

• Waartoe inspireert de geest van Elia mensen over de hele wereld?
(Geantwoord kan worden dat genealogie een populaire hobby over de hele
wereld is geworden en dat genealogie door de technologische ontwikkelingen
steeds gemakkelijker en toegankelijker wordt.)

2. Ieder lid van de kerk kan aan tempelwerk en familiehistorisch onderzoek
deelnemen

Laat de aangewezen cursisten in het kort iets vertellen over hun ervaringen met
tempelwerk en familiegeschiedenis in de afgelopen week (zie ‘Voorbereiding’,
punt 2).

Nadat deze cursisten over hun ervaringen hebben verteld, leest u de volgende uit-
spraak voor van president Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen:

‘Er is geen grotere bescherming voor deze kerk dan het tempelwerk en het fami-
liehistorisch onderzoek dat daaraan vooraf gaat. Er is geen werk dat ons spiritu-
eler maakt. Geen werk dat wij verrichten, geeft ons meer macht.’ (‘The Holy
Temple’, Ensign, februari 1995, p. 36.)

• Hoe hebt u door tempelwerk en familiehistorisch onderzoek meer geestelijke
verfijning en macht ontvangen?

Bespreking en
toepassing
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Wijs erop dat we allemaal op de een of andere manier in ons leven aan tempel-
werk en familiehistorisch onderzoek kunnen deelnemen. Ouderling Dallin H.
Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘We behoren te begrij-
pen dat er in het werk van de verlossing van de doden vele taken zijn en dat
alle leden erbij betrokken kunnen zijn door onder gebed die taken te kiezen die
passen bij hun persoonlijke omstandigheden. (…) Het is niet de bedoeling dat
wij iedereen verplichten alles te doen, maar iedereen aanmoedigen iets te doen.’
(De Ster, december 1989, p. 20.)

• Wat hebt u gedaan om familiehistorisch onderzoek en tempelwerk te doen?
(Zet de antwoorden van de cursisten op het bord. Gebruik de volgende infor-
matie om de antwoorden van de cursisten te bespreken of aan te vullen. Als
u volwassenen lesgeeft, kunt u vragen hoe zij in de verschillende stadiums
van hun leven tempelwerk en familiehistorisch onderzoek hebben gedaan.)

Voor een geldige tempelaanbeveling zorgen en geregeld naar de tempel gaan

Leg uit dat wij aan tempelwerk en familiehistorisch onderzoek kunnen deelne-
men door een geldige tempelaanbeveling te hebben en zo vaak mogelijk naar
de tempel te gaan. President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Ik moedig onze mensen overal aan, met alle overtuigingskracht waartoe ik in
staat ben, om zo te leven dat ze een tempelaanbeveling waardig zijn, er één te
verkrijgen en deze als een kostbaar bezit te beschouwen, en zich er meer voor in
te spannen om naar het huis des Heren te gaan en deel te hebben aan de geest
die daar te voelen is en de zegeningen die men op die plaats kan ontvangen. Ik
ben ervan overtuigd dat iedere man of vrouw die in een geest van oprechtheid
en geloof naar de tempel gaat, het huis des Heren als een betere man of vrouw
verlaat. Wij hebben allemaal voortdurend verbetering in ons leven nodig. Het is
nodig om af en toe het lawaai en de drukte van de wereld achter ons te laten en
binnen de muren te komen van een gewijd huis van God, om daar zijn geest te
voelen in een omgeving van heiligheid en vrede.’ (De Ster, januari 1996, p. 51.)

Wijs erop dat we een geldige tempelaanbeveling moeten hebben, ook al kunnen
we door omstandigheden niet geregeld naar de tempel. President Howard W.
Hunter heeft gezegd: ‘Het zou de Heer behagen als ieder volwassen lid een gel-
dige tempelaanbeveling waardig is en die ook bezit. Wat wij moeten doen en
nalaten om een tempelaanbeveling waardig te zijn, is precies datgene wat ons
geluk als individu en als gezin garandeert.’ (De Ster, januari 1995, p. 7.)

• Wat voor zegeningen kunnen wij ontvangen als wij een geldige tempelaanbe-
veling hebben en naar de tempel gaan?

• Hoe kunnen ouders hun kinderen duidelijk maken hoe belangrijk de tempel
is? (Mogelijke antwoorden: ouders kunnen geregeld naar de tempel gaan of
zich voorbereiden om te gaan, ze kunnen hun kinderen over de tempel ver-
tellen en getuigen van de zegeningen die we daar ontvangen, en ze kunnen
kinderen van twaalf jaar en ouder mee naar de tempel nemen om doop voor
de doden te verrichten.)

Ons voorbereiden om de verordeningen voor overleden familieleden te verrichten

Leg uit dat we ook aan tempelwerk en familiehistorisch werk kunnen deelne-
men door ons voor te bereiden om de verordeningen voor overleden familiele-
den te verrichten. Ook als anderen in onze familie aan de familiegeschiedenis
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hebben gewerkt, kunnen wij vaak overleden familieleden vinden voor wie het
tempelwerk nog moet worden verricht.

We beginnen dit proces door de gegevens van onze overleden familieleden op
te zoeken. We kunnen gegevens opschrijven die we ons herinneren, familiever-
slagen bestuderen en informatie aan ouders, grootouders en andere familieleden
vragen. We kunnen ook computerprogramma’s van de kerk gebruiken, thuis en
in een van de centra voor familiegeschiedenis. Leg nadruk op de machtige
invloed van de Geest bij het opzoeken van gegevens over onze voorouders. Als
we geloof oefenen, kunnen we op onverwachte manieren en plaatsen namen
en andere informatie vinden.

Als we informatie over onze voorouders opzoeken, moeten we gevonden gege-
vens op familiehistorische formulieren noteren, zoals stamboomlijsten en
gezinslijsten. Als een voorouder in dit leven bepaalde priesterschapsverordenin-
gen heeft ontvangen, is het nuttig om de datums van die verordeningen te
noteren, zodat we weten welke verordeningen nog verricht moeten worden.

Consulenten familiegeschiedenis in de wijk, gemeente of ring kunnen ons hel-
pen bij het verwerken van de informatie die de tempel nodig heeft om de veror-
deningen voor onze voorouders te kunnen verrichten. Deze instructies zijn ook
verkrijgbaar in publicaties van de afdeling familiegeschiedenis, bij plaatselijke
priesterschapsleiders en bij de tempel.

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Tref een regeling zodat u zowel bij de begiftiging van uw overleden voorouders
als bij hun verzegeling en andere verordeningen kunt zijn (…). Ik vind het, als
ik plaatsvervangend verordeningen ontvang, prettig om te proberen me con-
creet op die persoon te concentreren. Doe dat met een gebed in uw hart dat de
Heilige Geest u meer inzicht zal geven en uw leven zal verrijken. Dergelijke
oprechte gebeden zullen beantwoord worden.’ (De Ster, juli 1999, p. 30–31.)

Informatie over het leven van voorouders opzoeken

• Hoe hebt u informatie over het leven van uw voorouders opgezocht? Hoe is
die informatie over uw voorouders nuttig voor u?

• Wat kunnen ouders doen om hun kinderen informatie over hun voorouders
te verstrekken?

Ouderling Dennis B. Neuenschwander van de Zeventig heeft het volgende
gezegd over zijn taak om zijn kinderen en kleinkinderen over hun familiege-
schiedenis te vertellen:

‘Geen van mijn kinderen kan zich mijn grootouders herinneren. Als ik wil
dat mijn kinderen en kleinkinderen weten wie ik in mijn herinnering heb,
moet ik de brug tussen hen slaan. Ik ben de enige schakel tussen die genera-
ties vóór en na mij. Het is mijn taak ze gevoelsmatig, in liefde en respect met
elkaar te verbinden, hoewel ze elkaar nooit gekend hebben. Mijn kleinkinde-
ren zullen niets van hun familiegeschiedenis weten als ik niet zorg dat die
voor hen bewaard blijft. (…) Wat ik niet op de een of andere manier vastleg,
zal bij mijn dood verloren zijn; en wat ik niet aan mijn kinderen en kleinkin-
deren doorgeef, zullen zij nooit hebben. Eeuwige familiekostbaarheden verza-
melen en bekendmaken is onze eigen taak. We kunnen hem niet negeren of
aan anderen geven.’ (De Ster, juli 1999, p. 98–99.)
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Een dagboek bijhouden of een persoonlijke of familiegeschiedenis samenstellen

• In hoeverre is het bijhouden van een dagboek of het samenstellen van een
persoonlijke geschiedenis een onderdeel van onze familiegeschiedenis? Wat
zijn de zegeningen voor het bijhouden van een dagboek of het samenstellen
van een geschiedenis? (Laat de cursisten bespreken hoe zij persoonlijk zijn
gezegend en hoe hun nakomelingen gezegend kunnen worden.)

• Hoe kunnen we door het samenstellen van een familiegeschiedenis ons hart
tot onze familieleden wenden?

3. De kerk verschaft veel hulpmiddelen waardoor wij tempelwerk en fami-
liegeschiedenis kunnen doen

Leg uit dat de kerk veel hulpmiddelen verschaft waardoor wij tempelwerk en
familiegeschiedenis kunnen doen. Deze omvatten:

a. Leidraad tempelwerk en familiegeschiedenis voor leden (34697 120).

b. Familiehistorische formulieren (zoals stamboomlijsten en gezinslijsten).

c. 4. Een Computerprogramma.

d. Informatie op Internet.

e. Centra voor familiegeschiedenis (misschien wilt u nakijken waar het dichtst-
bijzijnde centrum is gevestigd).

Laat exemplaren van Leidraad tempelwerk en familiegeschiedenis voor leden en
familiehistorische formulieren zien, en leg uit hoe de cursisten die kunnen ver-
krijgen. Als u de consulent familiegeschiedenis van de wijk of gemeente hebt
gevraagd om de cursisten over deze hulpmiddelen te vertellen, geef die persoon
dan nu het woord (zie ‘Voorbereiding’, punt 3). Zorg ervoor dat de cursisten
begrijpen dat zij tempelwerk en familiegeschiedenis kunnen doen, ook als ze
deze hulpmiddelen niet ter beschikking hebben.

Tot slot Geef uiting aan uw gevoelens over het belang van deelname aan tempelwerk en
familiehistorisch onderzoek. Moedig de cursisten aan om onder gebed vast te
stellen hoe zij nu aan dit werk kunnen deelnemen. Getuig van de waarheden in
deze les als de Geest u daartoe aanzet.

Aanvullend 
lesidee U kunt het volgende idee gebruiken om het aanbevolen lesschema aan te vullen.

Activiteit voor cursisten

Zorg voor voldoende exemplaren van een recent familiehistorisch formulier,
zoals een stamboomlijst of een gezinslijst, zodat u iedere cursist er een kunt
geven. U kunt die bij uw priesterschapsleiders of de consulent familiegeschiede-
nis verkrijgen.

Als onderdeel van de les geeft u iedere cursist een exemplaar van het formulier.
Als er voldoende tijd is, kunt u pennen of potloden uitdelen en de cursisten tij-
dens de les aan het formulier laten werken. Als er niet voldoende tijd is, moe-
digt u de cursisten aan om thuis aan het formulier te werken.
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41
‘Ieder lid een zendeling’

Doel De cursisten inspireren om het evangelie over de hele wereld te verspreiden 
en nieuwe leden te sterken.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 1:4–5, 30; 65; 88:81; 109:72–74.

b. Ons erfgoed, pp. 116–117, 124–25.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag enkele cursisten om de volgende informatie uit Ons erfgoed samen 
te vatten:

a. Zendingswerk onder leiding van president David O. McKay (p. 116–117).

b. De toespraak van president Spencer W. Kimball tot de regionaal vertegen-
woordigers van de kerk (p. 125).

4. U kunt een of twee cursisten die bekeerling zijn, vragen om iets over hun
gevoelens als nieuwe leden van de kerk te vertellen. Vraag hun hoe ze door
andere leden zijn geholpen; ze kunnen ook aangeven in welke opzichten 
de andere leden hulpvaardiger hadden kunnen zijn.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zet vóór de les het volgende op het bord:

Engeland Duitsland Nieuw-Zeeland

Tahiti Tonga Zuid-Amerika

Australië Turkije Frankrijk

IJsland Mexico

Italië China

Zwitserland Samoa



• Welke van deze gebieden zijn volgens u in de eerste twintig jaar na de organi-
satie van de kerk door de zendelingen bezocht?

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Als ik de kerkgeschiedenis lees, sta ik
verbaasd over de moed van de broeders die de wereld ingingen. Maar ze vonden
een manier. (…) Al in 1837 waren de twaalf apostelen in Engeland om Satan te
bestrijden, in 1844 in Tahiti, in 1851 in Australië, in 1853 in IJsland, in 1850 in
Italië, Zwitserland, Duitsland, Tonga, Turkije, Mexico, Tsjecho-Slowakije, China,
Samoa, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, Frankrijk en Hawaï. (…) Veel van dit zen-
dingswerk vond plaats eigenlijk tegelijk plaats met het ontginnen van het land,
het planten en bouwen van huizen. Het is geloof, supergeloof.’ (‘When the
World Will Be Converted’, Ensign, oktober 1974, p. 6).

Benadruk dat de leiders van de kerk vanaf de herstelling ernaar hebben gestreefd
hun opdracht te vervullen om het evangelie in de hele wereld te verkondigen.
President Kimball heeft zijn vertrouwen uitgesproken dat we dat kunnen blijven
doen: ‘Op de een of andere manier (…) heb ik het gevoel dat de Heer, als wij
alles hebben gedaan wat mogelijk is, andere deuren zal openen. Dat geloof ik.’
(Ensign, oktober 1974, p. 7.)

Leg uit dat in deze les een aantal manieren wordt behandeld waarop het 
evangelie in de hele wereld wordt gepredikt.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen 
die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. De kerk komt uit het verborgene tevoorschijn

Tijdens deze cursus hebben we geleerd dat de kerk als een kleine groep onbe-
kende mensen begon. De kerk is nu gegroeid en er zijn nu bijna in ieder land
ter wereld leden. Deze enorme groei in ledental en zichtbaarheid zou moeilijk
te begrijpen zijn geweest in de begintijd van de kerk vol strijd, vervolging en
armoede. Maar door middel van de profeet Joseph Smith openbaarde de Heer
de wonderbaarlijke toekomst van zijn kerk.

Laat de cursisten de volgende teksten lezen en bespreek wat er gezegd wordt
over de toekomst van de kerk.

a. LV 1:30. (Mensen die door God zijn geroepen om zijn kerk te leiden, zouden
de macht hebben de kerk uit het verborgene te voorschijn te brengen.)

b. LV 65:1–6. (Het evangelie zal voortrollen totdat het de gehele aarde heeft
gevuld. Zij die het evangelie aanvaarden, zullen op de wederkomst van de
Heiland zijn voorbereid.)

c. LV 109:72–74. (De kerk zal de hele aarde bestrijken. De kerk zal uit de wilder-
nis voortkomen en ‘schijnen (…) helder als de zon’.)

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘Geen enkele onheilige hand kan de voor-
uitgang van dit werk tegenhouden; al zijn er vervolgingen, spannen benden
samen, verzamelen er zich legers, en viert laster hoogtij, toch zal de waarheid

Bespreking en
toepassing
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van God moedig, nobel en onafhankelijk voortgaan, totdat zij in elk werelddeel
is doorgedrongen, elke streek heeft bezocht, elk land heeft overspoeld, en in elk
oor heeft geklonken, totdat Gods oogmerken zijn bereikt en de grote Jehova zegt
dat het werk is volbracht.’ (History of the Church, deel 4, p. 540.)

• In welke opzichten komt de kerk wereldwijd uit het verborgene tevoorschijn?

2. Hedendaagse profeten hebben ons aangemoedigd om het evangelie in de
hele wereld te verkondigen

Leg uit dat het zendingswerk van alle leden een van de manieren is waarop de
kerk wereldwijd vooruitgang maakt. Hedendaagse profeten hebben ons aange-
moedigd om het evangelie vaker te prediken, als zendingsactief lid en als vol-
tijdzendeling.

President David O. McKay stond bekend om zijn uitspraak: ‘Ieder lid een zende-
ling.’ Laat de aangewezen cursist verslag uitbrengen over het zendingswerk
onder leiding van president David O. McKay (Ons erfgoed, p. 116–117).

Later riep president Spencer W. Kimball de leden op om in het zendingswerk hun
pas te vergroten. Hij vroeg de leden of zij wilden bidden dat de deuren van alle
landen voor de prediking van het evangelie mochten worden geopend en dat er
meer voorbereide zendelingen zouden zijn om door die geopende deuren te kun-
nen binnengaan. Laat de aangewezen cursist verslag uitbrengen over de toespraak
van president Kimball tot de regionaal vertegenwoordigers (Ons erfgoed, p. 125,
eerste twee alinea’s). Leg uit dat de visie van president Kimball met betrekking tot
zendingswerk, nu in vervulling gaat. 

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd dat eenieder van ons de taak heeft
om de vervulling van die visie tot stand te brengen:

‘En hoe staat het met de toekomst? Met de jaren die voor ons liggen? Die zien
er veelbelovend uit. De mensen beginnen door te krijgen waar we voor staan en
welke waarden we vertegenwoordigen.

‘Als we naar voren treden, ons doel niet uit het oog verliezen, van niemand
kwaad spreken, en de grote beginselen naleven die wij als waarheid aanvaarden,
zal dit werk in heerlijkheid en macht voorwaarts gaan over de aarde. De deuren
die nu op slot zijn voor de verkondiging van het evangelie zullen ontgrendeld
worden. De Almachtige moet daarvoor, zo nodig, de naties door elkaar schud-
den om ze nederig te stemmen, waardoor ze open gaan staan voor de woorden
van de dienstknechten van de levende God. Wat er ook nodig is, zal gebeuren. 

‘De grote uitdagingen die voor ons liggen en de sleutel tot het succes in het
werk is het geloof van allen die zich heilige der laatste dagen noemen.’ (De Ster,
januari 1998, p. 70.)

• In welke opzichten gaan de profetieën in vervulling dat de aarde met het
evangelie zal worden overspoeld?

3. ‘Ieder lid een zendeling’

• Lees LV 1:8 en 88:81 met de klas. Wat zeggen ons deze verzen over onze taak
om het evangelie te verkondigen?

• Wat kan eenieder van ons doen om aan het zendingswerk bij te dragen?
(Gebruik de volgende informatie om de antwoorden van de cursisten te
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bespreken of daaraan toe te voegen. Zet de kopjes tijdens de bespreking op
het bord.)

Voorbereiding op een voltijdzending

• Hoe kunnen we onszelf op een voltijdzending voorbereiden? Waarom is het
belangrijk dat we ons voorbereiden voordat we worden geroepen?

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Als ik om zendelingen vraag, vraag
ik niet om zendelingen zonder getuigenis die de gedragsnormen niet naleven.
Maar ik wil verzoeken om in iedere wijk en gemeente ter wereld eerder met de
opleiding en voorbereiding van zendelingen te beginnen. (…) Jonge mensen
[moeten] begrijpen dat het een groot voorrecht is om op zending te gaan, en
dat ze lichamelijk, verstandelijk en geestelijk gezond moeten zijn, want “de
Here kan niet met de geringste mate van toelating de zonde aanschouwen”
[LV 1:31].’ (‘When the World Will Be Converted’, Ensign, oktober 1974, p. 7.)

• Hoe kunnen ouders en andere volwassenen jonge mensen helpen bij hun
voorbereiding op een voltijdzending? (Mogelijke antwoorden: hun leren dat
ze voorbereid en waardig moeten zijn om op de juiste tijd op zending te gaan,
over zendingservaringen met hen praten, hun over de vreugde en zegeningen
van zendingswerk vertellen, bekeringsverhalen uit uw eigen leven of dat van
uw voorouders vertellen, met sparen beginnen, en hen leren werken.)

• Met welke moeilijkheden krijgen jongeren te maken als ze zich op een vol-
tijdzending voorbereiden? Hoe kunnen zij die moeilijkheden overwinnen?
Met welke moeilijkheden krijgen oudere leden te maken als ze zich op een
voltijdzending voorbereiden? Hoe kunnen zij die moeilijkheden overwinnen?

Een voltijdzending vervullen

• Wie moeten een voltijdzending vervullen?

Alle jongemannen van 19 tot en met 25 jaar die de gedragsnormen naleven
moeten een voltijdzending vervullen als zij daartoe in staat zijn. Een voltijd-
zending vervullen, is een priesterschapstaak voor deze jongemannen.
Vrouwen van 21 jaar en ouder die daartoe het verlangen hebben, mogen ook
worden aanbevolen voor een voltijdzending. Oudere echtparen worden ook
aangemoedigd om op zending te gaan als ze daartoe in staat zijn. Alle zende-
lingen moeten de gedragsnormen naleven.

Ouderling David B. Haight van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:
‘Het doel van elk echtpaar in de kerk, dat daar lichamelijk toe in staat is, moet,
net als dat voor iedere negentienjarige jongeman in de kerk geldt, het vervullen
van een zending zijn. Er kan geen beter voorbeeld gegeven worden, geen beter
getuigenis door ouders aan kinderen en kleinkinderen gegeven worden dan het
vervullen van een zending in de jaren van rijpheid.’ (De Ster, juli 1987, p. 54.)

Zendelingen steunen

• Hoe kunnen we zendelingen in het veld steunen? (Mogelijke antwoorden:
hen in onze gebeden gedenken, aanmoedigende brieven schrijven, bijdragen
aan het zendingsfonds van de wijk of gemeente, of aan het algemeen zen-
dingsfonds van de kerk. We kunnen de zendelingen die in ons gebied werk-
zaam zijn steun verlenen door hen te helpen bij het zoeken en onderwijzen
van onderzoekers en door het verlenen van andere hulp.)

Les 41

259



President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Broeders en zusters, nu kunnen
we de zendelingen laten proberen het alleen te doen, of we kunnen ze helpen.
Als ze het alleen doen, blijven ze dag in dag uit langs de deuren gaan en zal de
oogst mager zijn. Of wij, de leden, kunnen ze helpen bij het zoeken en onder-
wijzen van onderzoekers.’ (‘Zoek de lammeren, hoed de schapen’, De Ster, juli
1999, p. 120–121.) 

Ons hele leven het evangelie verkondigen

• Waarom is het belangrijk dat wij ons hele leven anderen over het evangelie
vertellen? Welke ervaringen hebt u met het verkondigen van het evangelie
gehad?

• Waarom zijn sommige mensen bang om over het evangelie te praten? Hoe
kunnen we die angsten overwinnen?

• Heeft iemand van u zich door het voorbeeld en de vriendschap van een lid bij
de kerk aangesloten? Welke invloed heeft het gedrag van dit lid op u gehad?

• Hoe kunnen we, als onderdeel van ons dagelijks leven, met anderen over het
evangelie praten? (Mogelijke antwoorden volgen hieronder.)

a. Een goed voorbeeld zijn voor familieleden, buren en vrienden.

b. Exemplaren van het Boek van Mormon uitdelen.

c. Namen van geïnteresseerde mensen aan de zendelingen geven.

d. Met andere mensen over uw gevoelens ten opzichte van het evangelie praten.

e. Mensen voor activiteiten, bijeenkomsten en haardvuuravonden van de
kerk uitnodigen.

f. Mensen voor de gezinsavond en voor buurtactiviteiten uitnodigen.

g. Mensen uitnodigen die interesse hebben om een centrum voor familiege-
schiedenis te bezoeken.

h. Mensen voor doopdiensten uitnodigen.

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Het lijkt wel of de Heer zijn woor-
den zorgvuldig koos toen Hij zei [dat het evangelie moest worden gepredikt aan]
“iedere natie”, “de uiterste delen der aarde”, “talen”, “volken”, “iedere ziel”, “de
ganse wereld”, “vele landen”. Die woorden zijn zeker belangrijk! (…) Ik vraag me
af of we wel ons uiterste best doen. Zijn we tevreden met ons onderricht aan de
hele wereld? (…) Zijn we bereid om onze pas te vergroten? En onze visie?’
(Ensign, oktober 1974, p. 5.)

• Hoe kunnen wij onze pas vergroten als we in ons dagelijks leven het evange-
lie proberen te verkondigen?

President Kimball heeft ook gezegd: ‘Onze grote behoefte en roeping is om de
mensen in deze wereld het licht van begrip te geven, zodat zij vanuit het ver-
borgene en het duister naar de vreugde, vrede en waarheid van het evangelie
mogen worden geleid. Ik ben van mening dat we niet lusteloos in onze goede
werken mogen worden. Ik geloof dat het tijd is om onszelf af te vragen wat wij
kunnen doen om het evangelie aan anderen te verkondigen, en aan de bewo-
ners van de aarde.’ (‘Are We Doing All We Can?’ Ensign, februari 1983, p. 5.)
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President Hinckley heeft alle priesterschapsleiders verzocht om het voorbeeld te
geven in het zoeken naar en het begeleiden van onderzoekers. Hij heeft ook
gevraagd om dit onderwerp af en toe tijdens avondmaalsdiensten te behande-
len. En hij heeft gezegd dat de vergaderingen van de priesterschap, de zusters-
hulpvereniging, de jongevrouwen, het jeugdwerk, de wijkraad en de ringraad
gebruikt moeten worden om onderzoekers te zoeken en hen te begeleiden.
(De Ster, juli 1999, p. 118.)

4. Nieuwe leden begeleiden is een taak die nooit ophoudt

Zet de volgende uitspraak op het bord: ‘Elke onderzoeker die de doop waardig is,
wordt een bekeerling die het waard is om behouden te worden.’ (De Ster, juli 1999,
p. 123.) Leg uit dat er ieder jaar honderdduizenden mensen lid van de kerk wor-
den. Deze nieuwe leden moeten door ons allemaal begeleid en versterkt worden.

• Waarom is het soms moeilijk voor nieuwe leden om actief in de kerk te blijven?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Het is niet gemakkelijk om lid te
worden van deze kerk. Het houdt meestal in dat we oude gewoonten nalaten,
oude vrienden en relaties kwijtraken, en onze intrede doen in een nieuwe,
andere en enigszins veeleisende gemeenschap.’ (De Ster, juli 1997, p. 47.)

• Wat kunnen nieuwe leden doen om zichzelf te versterken? Wat kunnen
andere leden doen om de nieuwe leden te versterken? Hoe hebt u leden dit
doelmatig zien doen?

President Hinckley heeft gezegd dat ‘elke bekeerling drie dingen nodig heeft:

‘1. Een vriend in de kerk tot wie hij zich steeds kan wenden, die naast hem
loopt, die zijn vragen beantwoordt, die zijn problemen begrijpt.

‘2. Een taak. Actief zijn is het kenmerkende van deze kerk. Het is het proces
waardoor we groeien. Geloof en liefde voor de Heer zijn als de spieren
van mijn arm. Als ik ze gebruik, worden ze sterker. Als ik ze in een mitella
doe, worden ze slapper. Elke bekeerling verdient een taak. (…)

‘3. Elke bekeerling [moet] gevoed worden ‘door het goede woord van God’
(Moroni 6:4). Het is absoluut noodzakelijk dat hij of zij wordt opgeno-
men in een priesterschapsquorum of de zustershulpvereniging, de jonge-
vrouwen, de jongemannen, de zondagsschool of het jeugdwerk. Hij of zij
moet worden aangemoedigd naar de avondmaalsdienst te gaan.’ (De Ster,
juli 1999, p. 122–123.)

Als u cursisten hebt gevraagd om iets naar voren te brengen over hun gevoelens
als nieuw lid van de kerk, laat hen dat dan nu doen (zie ‘Voorbereiding’, punt 4).

Tot slot Leg nadruk op het feit dat de Heer zijn kerk leidt en de weg voor het evangelie
opent om in de hele wereld te worden gepredikt. Moedig de cursisten aan om
hun pas te vergroten als zij zich op een voltijdzending voorbereiden en met de
mensen in hun omgeving over het evangelie te praten. Moedig hen ook aan om
nieuwe leden te begeleiden en te versterken. Getuig van de waarheden in deze
les als de Geest u daartoe aanzet.

Les 41

261



Aanvullend 
lesidee U kunt het volgende idee gebruiken om het aanbevolen lesschema aan te vullen.

Videopresentatie

Als de videoband ‘Een banier voor de volken’ (56980 120) beschikbaar is, laat
dan een deel daarvan als onderdeel van de les zien. Deze presentatie bevat
inspirerende verhalen over de groei van de kerk in Europa, Oceanië, Latijns-
Amerika, Azië en Afrika. De presentatie eindigt met beelden van tempels en
mensen over de hele wereld die de lofzang ‘Geloof bij elke voetstap’ zingen.

Omdat de video 60 minuten duurt, kunt u niet de hele presentatie laten zien.
Als u de band echter van tevoren bekijkt, kunt u een gedeelte uitzoeken dat
vooral voor uw cursisten inspirerend is.
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Les

42
Voortdurende openbaring aan
hedendaagse profeten

Doel De cursisten duidelijk maken dat de Heer zijn kerk door openbaring aan heden-
daagse profeten, zieners en openbaarders blijft leiden.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 1:38; 68:1–4; 84:109–110; 107:25, 34, 93–98; 132:8.

b. Officiële verklaring nr. 2 (p. 355–356 in de Leer en Verbonden).

c. Ons erfgoed, pp. 117–119, 125–127.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag enkele cursisten om de volgende informatie uit Ons erfgoed samen 
te vatten:

a. De informatie over het coördinatieprogramma van de kerk (p. 117–118).

b. Het verslag van de openbaring dat het priesterschap aan alle goede manne-
lijke leden van de kerk verleend mocht worden (p. 125–127).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Lees het volgende verhaal voor dat door president Harold B. Lee is verteld:

‘Ouderling John A. Widtsoe van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft een
keer over een gesprek verteld dat hij met een groep ringfunctionarissen had.
Tijdens dat gesprek zei iemand tegen hem: “Broeder Widtsoe, wanneer was de
laatste keer dat de kerk een openbaring heeft ontvangen?” Broeder Widtsoe
streek bedachtzaam over zijn kin en antwoordde: “Eh, waarschijnlijk afgelopen
donderdag.”’ (Stand Ye in Holy Places [1974], p. 132–133.)

President Spencer W. Kimball heeft verklaard dat de kerk door voortdurende
openbaring geleid wordt:

‘Wij getuigen tot de wereld dat openbaring voortduurt, en dat de bewaarplaat-
sen en archieven van de kerk deze openbaringen bevatten die van maand tot
maand en van dag tot dag worden ontvangen. Wij getuigen ook dat er sinds
1830, toen De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen werd
georganiseerd, een profeet is geweest en zal blijven, die door God en zijn volk
wordt erkend en die de kennis en de wil van God zal blijven bekendmaken. (…)



‘Iemand die spectaculaire gebeurtenissen verwacht, is misschien niet op de
hoogte van de voortdurende stroom geopenbaarde informatie. Ik zeg nederig,
maar door de macht en kracht van een brandend getuigenis in mijn ziel, dat
vanaf de profeet van de herstelling tot aan de huidige profeet, de communicatie
ononderbroken is, het gezag voortdurend is, en dat het licht, helder en door-
dringend, blijft schijnen. Het geluid van de stem van de Heer is een voortduren-
de melodie en een donderende smeekbede. Bijna anderhalve eeuw lang zijn er
geen onderbrekingen geweest.’ (Conference Report, april 1977, p. 115; of Ensign,
mei 1977, p. 78.)

Benadruk dat de uitspraak van president Kimball ook tegenwoordig nog van
kracht is. De hemelen zijn geopend en de Heer blijft zijn wil aan de hedendaag-
se profeten openbaren.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
met de behandelde beginselen te maken hebben.

Lees LV 1:38 en 68:1–4 met de klas. Benadruk dat de leden van het Eerste
Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hedendaagse profeten, zieners
en openbaarders zijn. Zij blijven openbaring ontvangen om de kerk te leiden.
Hun leiding is ‘de wil des Heren, de zin des Heren, het woord des Heren, de
stem des Heren, en de kracht Gods tot zaligheid’ (LV 68:4). Leg uit dat er in
deze les een aantal voorbeelden worden behandeld van voortdurende openba-
ring om de kerk te leiden.

1. Het coördinatieprogramma van de kerk

Laat de aangewezen cursist de informatie over het coördinatieprogramma van
de kerk uit Ons erfgoed (p. 117–118) samenvatten. Benadruk dat het coördinatie-
programma van de kerk door openbaring van de Heer aan zijn profeten tot
stand kwam en nog steeds van kracht is.

Leg uit dat het doel van het coördinatieprogramma van de kerk het behoud van
‘de rechte weg Gods’ is (Jakob 7:7). Uiteindelijk is het bedoeld om de zending
van de kerk tot stand te brengen, namelijk alle mensen de volgende uitnodiging
te geven: ‘Komt tot Christus, en wordt in Hem vervolmaakt’ (Moroni 10:32; zie
ook LV 20:59).

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen houden toezicht op
het coördinatieprogramma van de kerk. Het coördinatieprogramma omvat:

a. Het behoud van de zuivere leer.

b. Nadruk op het belang van het gezin en ons thuis.

c. Al het werk van de kerk onder leiding van de priesterschap plaatsen.

d. Een goede relatie tussen de verschillende organisaties binnen de kerk vestigen.

e. Eenheid en orde in de kerk bereiken.

f. Ervoor zorgen dat de programma’s en het materiaal van de kerk eenvoudig zijn.

Ouderling Bruce R. McConkie heeft als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen
gezegd dat het coördinatieprogramma een proces is ‘waarbij we alle programma’s
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van de kerk samenvoegen, ze in één pakket verzamelen, ze als één programma
uitvoeren en alle leden van de kerk erbij betrekken — en dat allemaal onder lei-
ding van de priesterschap.’ (Let Every Man Learn His Duty [brochure, 1976], p. 2.)

Gebruik het volgende materiaal om te bespreken waarom het coördinatiepro-
gramma van de kerk een zegen in ons leven is. Zet de kopjes tijdens de bespre-
king op het bord.

Het belang van het gezin

In het coördinatieprogramma wordt het belang van het gezin op verschillende
manieren benadrukt. Een van die manieren is de gezinsavond. Ouders behoren
wekelijks gezinsavond te houden om het gezin te onderwijzen en te versterken. De
maandagavond is in de hele kerk voor de gezinsavond gereserveerd. Op die avond
mogen er geen vergaderingen en activiteiten van de kerk worden gehouden.

• Hoe is de gezinsavond van invloed op uw leven geweest? Wat hebt u gedaan
om de gezinsavond succesvol te maken?

In het coördinatieprogramma is altijd nadruk gelegd op het belang van het
gezin door de rol van de organisaties, programma’s en activiteiten van de kerk
in verhouding tot het gezin te verduidelijken. In het Handboek kerkbestuur staat
daarover:

‘Nergens is goed evangelieonderwijs en leiderschap van groter belang dan in het
gezin (zie Mosiah 4:14–15; LV 68:25–28). (…) De quorums, hulporganisaties,
programma’s en activiteiten in de kerk dienen het gezin te sterken en te steu-
nen. Ze moeten de evangeliegerichte gezinsactiviteiten aanvullen, maar er niet
mee wedijveren.’ (Boek 2: leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties
[1998], p. 299.)

• Waarom is het belangrijk om te begrijpen dat de hulporganisaties, program-
ma’s en activiteiten van de kerk in het leven zijn geroepen om het gezin te
steunen? Hoe zijn u en uw gezin door de organisaties en activiteiten van de
kerk gesterkt?

Uit het coördinatieprogramma blijkt ook dat de programma’s en activiteiten
van de kerk geen onnodige eisen aan de inspanningen, tijd of andere middelen
van de leden mogen stellen.

De werking van de hulporganisaties van de kerk

Een belangrijke rol van de coördinatie is de samenwerking van de hulporganisa-
ties van de kerk — de zustershulpvereniging, jongemannen, jongevrouwen,
jeugdwerk en zondagsschool. Jarenlang zijn deze organisaties nogal onafhanke-
lijk werkzaam geweest. Op algemeen kerkelijk niveau hadden sommige hun
eigen tijdschriften, begrotingen en conferenties. Door de groei werden ze steeds
ingewikkelder en vaak werd er onnodig dubbel werk gedaan.

Door de coördinatie zijn de ingewikkeldheid en het dubbele werk sterk afgeno-
men. Ook is er nadruk gelegd op het feit dat de hulporganisaties onder leiding
van de priesterschapsleiders moeten functioneren. In een wijk vallen deze orga-
nisaties bijvoorbeeld allemaal onder leiding van de bisschap.

• Waarom is het belangrijk om het werk van de hulporganisaties in de wijk te
coördineren? Hoe hebt u gezien dat deze organisaties door het coördineren
van hun inspanningen doelmatiger kunnen werken?
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Voorbereiding van publicaties van de kerk

Leg uit dat de publicaties van de kerk, zoals lesboeken en tijdschriften, gemaakt
worden om de leden te helpen bij het bestuderen en naleven van het evangelie
van Jezus Christus. Het coördinatieprogramma zorg ervoor dat dit materiaal op
de Schriften is gebaseerd, leerstellig juist is, en geschikt is voor de doelgroep.
Alle publicaties van de kerk worden onder leiding van het Eerste Presidium en
het Quorum der Twaalf Apostelen gepland, voorbereid, herzien en uitgegeven.

Een van de resultaten van de coördinatie is dat de cursus evangelieleer voor vol-
wassenen en jongeren en de meeste jeugdwerkklassen hetzelfde standaardwerk
bestuderen. Hierdoor wordt de bespreking van de Schriften thuis aangemoedigd
en vergemakkelijkt.

• Hoe kunnen de lessen die in de kerk gegeven worden een steun voor de
ouders zijn om hun kinderen thuis te onderwijzen?

Huisonderwijs

Lees Leer en Verbonden 20:53–55 met de klas. Leg uit dat de bezoeken van de
priesterschapsdragers bij de leden thuis al sinds de tijd van de profeet Joseph
Smith een onderdeel van de kerk zijn. Als onderdeel van het coördinatiepro-
gramma werd in 1960 opnieuw nadruk op deze bezoeken gelegd en werd het
programma huisonderwijs genoemd. Huisonderwijs blijft een belangrijke taak
voor leraren, priesters en Melchizedeks-priesterschapsdragers.

• Wat zijn de doelstellingen van het huisonderwijs? Uit welke ervaringen hebt
u geleerd hoe belangrijk het huisonderwijs is?

Om de bespreking over het coördinatieprogramma van de kerk af te sluiten,
leest u LV 84:109–110 en 132:8 met de klas.

• Waarom is het coördinatieprogramma van de kerk een hulpmiddel voor ons
om deze woorden in vervulling te doen gaan?

• Wat kunnen we individueel en in onze roepingen doen om de beginselen
van het coördinatieprogramma van de kerk toe te passen?

2. De openbaring dat het priesterschap aan alle goede mannelijke leden van
de kerk verleend mag worden

Leg uit dat president Spencer W. Kimball in juni 1978 een openbaring kreeg dat
de zegeningen van het priesterschap aan alle goede mannelijke leden van de
kerk verleend mochten worden. Laat de aangewezen cursist het verslag van deze
openbaring in Ons erfgoed (p. 125–127) samenvatten.

• Lees Officiële verklaring nr. 2 met de klas. Waarom is deze openbaring een
zegen voor de kerk?

• Wat kunnen we leren van het proces waar president Kimball doorheen ging
voordat hij deze openbaring ontving? (Zie Ons erfgoed, p. 126.)

3. Meerdere quorums der Zeventig

Leg uit dat de Heer wegens de groei van de kerk heeft geopenbaard hoe het
bestuur van de kerk moet worden veranderd om aan de behoeften van alle
leden op de wereld tegemoet te komen. Deze veranderingen zijn vooral duide-
lijk in de organisatie van meerdere quorums der Zeventig.
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• Lees LV 107:25, 34 met de klas. Wat zijn de taken van de Zeventig?

Leg uit dat er jarenlang slechts zeven algemene autoriteiten in de kerk waren
die als een van de zeventigen werkzaam waren. Zij fungeerden als de Eerste
Raad der Zeventig. In 1975 werden er anderen geroepen; zij waren in het
Eerste Quorum der Zeventig werkzaam. In 1989 werd er opnieuw uitgebreid
toen het Tweede Quorum der Zeventig werd toegevoegd.

In april 1995 heeft president Gordon B. Hinckley de roeping van nieuwe plaat-
selijke functionarissen aangekondigd, gebiedszeventigen genoemd, die voor een
periode van ongeveer zes jaar werkzaam zijn. (Zie De Ster, juli 1995, p. 46.)

In 1997 heeft president Hinckley aangekondigd dat de gebiedszeventigen het
Derde, Vierde en Vijfde Quorum der Zeventig zouden vormen. In tegenstelling
tot de zeventigen die als algemeen autoriteit werkzaam zijn, werken gebiedsze-
ventigen in het gebied waar zij wonen en blijven hun beroep uitoefenen. (Zie
De Ster, juli 1997, p. 46.)

• Lees LV 107:93–97 met de klas. Hoe is de oprichting van meerdere quorums
der Zeventig in overeenstemming met deze openbaring?

• Waarom zal de roeping van gebiedszeventigen nuttig zijn nu de kerk 
zo hard groeit?

Over de oprichting van meerdere quorums der Zeventig heeft president
Hinckley het volgende gezegd: ‘Nu deze quorums gevormd zijn, hebben we,
met de organisatie van gebiedspresidiums en zeventigen met gebiedsbevoegd-
heid die uitgekozen zijn om overal ter wereld naar behoefte werkzaam te zijn,
een patroon gevestigd waaronder de kerk ongelimiteerd kan uitgroeien. De
Heer waakt over zijn koninkrijk. Hij inspireert de leiders in hun zorg voor het
steeds toenemende aantal leden.’ (De Ster, juli 1997, p. 6.)

Tot slot Als u de aandachtsactiviteit niet hebt gebruikt, lees dan de uitspraak van presi-
dent Spencer W. Kimball op p. 243–244 voor. Besteed vooral aandacht aan het
getuigenis van president Kimball: ‘Het geluid van de stem van de Heer is een
voortdurende melodie en een donderende smeekbede’. Geef uiting aan uw
dankbaarheid voor de leiding die de Heer ons door middel van zijn hedendaag-
se profeten geeft.

Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet.

Aanvullend 
lesidee U kunt een van de volgende ideeën gebruiken om het aanbevolen lesschema

aan te vullen.

1. Videopresentatie ‘De openbaring over het priesterschap’

Als Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — Videopresentaties (56912 120) beschik-
baar is, overweeg dan om tijdens het tweede deel van de les ‘De openbaring
over het priesterschap’ te laten zien, een korte film van ongeveer 7 minuten.
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Les

43
‘Doet mijn gehele 
wapenrusting aan’

Doel De cursisten trekken de gehele wapenrusting Gods aan om hen in de strijd
tegen het kwaad te beschermen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de teksten in deze les met een gebed in uw hart.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u jongeren lesgeeft, laat de cursisten zich dan voorbereiden om de infor-
matie over sommige of alle volgende onderwerpen uit Voor de kracht van de
jeugd (36550 120) samen te vatten:

a. ‘Seksuele reinheid’ (p. 26–28).

b. ‘Kleding en uiterlijk’ (p. 14–16).

c. ‘Amusement en zijn vormen’ (pp. 17–19).

d. ‘Muziek en dans’ (p. 20–21).

e. ‘Eerlijkheid’ (p. 31).

f. ‘Taalgebruik’ (p. 22–23).

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Teken op het bord een poppetje zoals in het onderstaande voorbeeld. Teken dan
een aantal pijlen die vanuit verschillende richtingen naar het poppetje wijzen.



Leg uit dat er in de Schriften vaak naar verleidingen wordt verwezen als de
‘vurige pijlen van de tegenstander’ (LV 3:8; zie ook Efeziërs 6:16; 1 Nephi 15:24;
LV 27:17). Deze les gaat over een aantal van deze verleidingen en de ‘wapenrus-
ting’ die we kunnen dragen om onszelf ertegen te beschermen.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursisten
tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om te bespreken hoe ze deze beginselen
in hun leven kunnen toepassen.

1. De wapenrusting Gods aantrekken

• Lees LV 76:25–28 en Mozes 4:3 met de klas. Wie waren de leiders van de twee
machten die bij de oorlog in de hemel betrokken waren, en wat waren hun
doeleinden? In hoeverre zijn we tegenwoordig op aarde in een soortgelijk
conflict verwikkeld? (Zie LV 76:29; Mozes 4:4.)

• Leg nadruk op het feit dat de Heer ons in de strijd tegen het kwaad niet
onbeschermd heeft gelaten. Lees Leer en Verbonden 27:15–18 met de klas.
Wat is de wapenrusting van de Heer die in deze verzen wordt beschreven?
(Zet het volgende op het bord. Als u de aandachtsactiviteit hebt gebruikt,
zet ze dan naast het poppetje dat u hebt getekend.)

Uw lendenen met waarheid omgord

Het borstschild der gerechtigheid

Uw voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes

Het schild des geloofs

De helm der zaligheid

Het zwaard van Gods Geest en zijn woord door openbaring

• Wat kunnen wij doen om de ‘gehele wapenrusting’ Gods aan te trekken?
Hebt u extra bescherming tegen verleidingen gevoeld toen u in gebed ging?
De Schriften bestudeerde? De sabbat heiligde? Naar de tempel ging? Het
priesterschap eerde?

• Wat kunnen de gevolgen zijn als we slechts een deel van de wapenrusting
van de Heer aantrekken of het tijdelijk helemaal niet dragen?

Ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gewaarschuwd dat Satan ‘bij iedereen naar een zwakke plek in de wapenrus-
ting [zoekt]. Hij kent onze zwakheden en weet hoe hij die moet uitbuiten,
mochten we hem dit toestaan. Wij kunnen onszelf alleen verdedigen tegen
zijn aanvallen en misleiding door de geboden te begrijpen en onszelf dage-
lijks te versterken door gebed, schriftstudie en het opvolgen van de raad van
de gezalfden des Heren.’ (De Ster, januari 1989, p. 30.)

Leg uit dat de rest van deze les over drie gebieden gaat waarop Satan probeert
zwakheden in onze wapenrusting te vinden: kuisheid, eerlijkheid en taalgebruik.

2. De wet van kuisheid naleven

• Wat is de wet van kuisheid die de Heer gegeven heeft? (Zie LV 42:22–24; 59:6;
63:16; en de volgende citaten.)
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Het Eerste Presidium heeft verklaard: ‘De wet van kuisheid die de Heer heeft
ingesteld, omvat onthouding van seksuele betrekkingen buiten het wettig
huwelijk en trouw binnen het huwelijk. Seksuele relaties zijn alleen op de
juiste wijze tussen man en vrouw binnen het huwelijk toegestaan. Enig ander
seksueel contact — inclusief ontucht, overspel, homoseksueel en lesbisch
gedrag — is zondig.’ (Brief van het Eerste Presidium, 14 november 1991.)

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Alle seksuele intimiteit buiten het huwelijk, waarmee ik alle opzette-
lijke contacten bedoel met andermans intieme lichaamsdelen — of dat nu
met of zonder kleding is — is zonde en is door God verboden. Het is boven-
dien een overtreding om die emoties opzettelijk bij jezelf te stimuleren.’
(De Ster, januari 1995, p. 34.)

Als u een cursist hebt gevraagd om het gedeelte ‘Seksuele reinheid’ uit Voor de
kracht van de jeugd samen te vatten, laat hem of haar dat dan nu doen.

• Wat zijn een aantal gevolgen als wij de wet van kuisheid overtreden? (Bespreek
de geestelijke en lichamelijke gevolgen op de korte en de lange termijn.) Wat
voor invloed heeft iemands overtreding van de wet van kuisheid op anderen?

Ouderling Joseph B. Wirthlin heeft gezegd: ‘Een van de meest verspreide mis-
leidingen 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 wijdver-
spreide hedendaagse problemen, zoals om zich heen grijpende ziekten, abor-
tus, gebroken gezinnen, gezinnen zonder vader, en moeders die zelf nog kin-
deren zijn.’ (De Ster, januari 1995, p. 69.)

• Hoe worden we gezegend als we de wet van kuisheid naleven? (Zie LV
121:45–46. Geantwoord kan worden dat we meer vrede en vreugde zullen voe-
len, meer liefde voor onze huwelijkspartner en andere gezinsleden, zelfrespect,
en respect voor anderen. Het naleven van de wet van kuisheid is ook noodza-
kelijk om de Heilige Geest bij ons te kunnen hebben, priesterschapsverordenin-
gen te kunnen ontvangen en aan het avondmaal deel te kunnen nemen.) Hoe
is onze gehoorzaamheid aan de wet van kuisheid van invloed op anderen?

• Hoe probeert Satan de mens te verleiden om de wet van kuisheid te overtreden?
Hoe probeert de mens de overtreding van deze wet te rationaliseren?

Als u cursisten hebt gevraagd om gedeelten uit Voor de kracht van de jeugd
samen te vatten, laat hen dan nu de volgende samenvattingen presenteren:
‘Kleding en uiterlijk’, ‘Amusement en zijn vormen’, en ‘Muziek en dans’.

President Gordon B. Hinckley heeft ons gewaarschuwd: ‘Rommel niet met
Internet, op zoek naar pornografisch materiaal. Luister niet naar vuiligheid
op 06-nummers. Huur geen videofilms waarin ook maar enige pornografie te
zien valt. Die schunnige rommel is niet goed voor je. Mijd pornografie als
een ernstige ziekte. Het is net zo verwoestend. Het kan een gewoonte wor-
den, en wie zich eraan bezondigen, kunnen er niet meer van afblijven. Het is
verslavend.’ (De Ster, juli 1998, p. 56.)

• Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen de verleidingen om de wet van
kuisheid te overtreden? Wat kunnen we thuis doen om onzedelijke invloeden
te vermijden?
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• De wet van kuisheid omvat reinheid zowel van gedachten als van daden. Hoe
worden we geestelijk beïnvloed als onze gedachten onrein zijn? (Zie LV 63:16.)
Hoe kunnen we onreine gedachten verbannen?

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ons
aangeraden om onreine gedachten te verbannen door er iets opbouwends
voor in de plaats te zetten. (Zie Conference Report, oktober 1977, p. 90; of
Ensign, november 1977, p. 60.) Bespreek hoe we deze raad kunnen opvolgen.
Mogelijke antwoorden: om kracht bidden, in onze gedachten een lievelings-
lofzang zingen of een lievelingstekst opzeggen, of aan onze liefde voor
iemand uit ons gezin denken.

3. Wees eerlijk

• Wat betekent het om eerlijk te zijn?

President James E. Faust heeft gezegd: ‘Eerlijkheid is meer dan niet liegen.
Het is waarheid vertellen, waarheid spreken, waarheid naleven en waarheid
liefhebben.’ (De Ster, januari 1997, p. 39.)

Als u een cursist hebt gevraagd om het gedeelte ‘Eerlijkheid’ uit Voor de kracht
van de jeugd samen te vatten, laat hem of haar dat dan nu doen.

• Lees LV 42:21, 51:9 en 97:8 met de klas. Waarom is het belangrijk om in alle
aspecten van ons leven eerlijk te zijn? Wat zijn de gevolgen van oneerlijk-
heid? Hoe worden we gezegend voor onze eerlijkheid?

• Op welke manieren worden we verleid om oneerlijk te zijn? Als we ons over-
geven aan kleine verleidingen om oneerlijk te zijn, in hoeverre zijn we dan
kwetsbaarder voor andere verleidingen? Hoe kunnen we verleidingen om
oneerlijk te zijn vermijden?

• Wat betekent het om eerlijk te zijn jegens de Heer? (Mogelijke antwoorden:
onze beloften en verbonden ten opzichte van de Heer naleven, onze taken in
de kerk uitvoeren, aan het avondmaal deelnemen, tiende en andere gaven
betalen.)

• Wat betekent het om eerlijk te zijn ten opzichte van onszelf? (Eén betekenis
is dat we onze zonden niet rationaliseren of excuseren.)

• Hoe kunnen we thuis doelmatig onderricht in eerlijkheid geven? (Als de cur-
sisten deze vraag beantwoord hebben, kunt u hen aanraden om thuis, aan de
hand van het Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120), p. 221–222, eerlijk-
heid te bespreken.)

Laat de cursisten over momenten vertellen dat zij eerlijk waren, terwijl dat juist
moeilijk was. Of laat ze voorbeelden van eerlijkheid geven die ze op hun werk,
op school, in de samenleving of thuis hebben gezien.

4. Opbouwend taalgebruik waaruit eerbied voor God blijkt

• Lees LV 63:60–62 en 136:21 met de klas. Hoe moeten we volgens het gebod
van de Heer zijn naam gebruiken? Op wat voor manieren gebruiken de men-
sen de naam van God ijdel? Geantwoord kan worden dat ze de naam oneer-
biedig gebruiken, op een manier die ordinair of ondoordacht is, en samen
met slechte gedachten of daden.)
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• Wat voor ander taalgebruik moeten we naast het ijdele gebruik van Gods
naam vermijden? (Mogelijke antwoorden: vulgaire, obscene, grove of verne-
derende taal.)

President Hinckley heeft gezegd: ‘Vloek niet. Gebruik geen godslasterlijke
taal. Vermijd zogenaamde schuine moppen. Vermijd gesprekken waarin her-
haaldelijk smerige woorden worden gebruikt. U zult er gelukkiger door zijn
en uw voorbeeld zal anderen kracht geven.’ (Conference Report, oktober
1987, p. 59; of Ensign, november 1987, p. 48.)

Als u een cursist hebt gevraagd om het gedeelte ‘Taalgebruik’ uit Voor de
kracht van de jeugd samen te vatten, laat hem of haar dat dan nu doen.

• Wat zijn een aantal gevolgen van slecht taalgebruik? (Mogelijke antwoorden:
God beledigen, anderen beledigen, onszelf onteren, en het gezelschap van de
Heilige Geest kwijtraken.)

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Godslastering en vulgaire taal (…) zijn zonden die ons van God
scheiden en onze geestelijke verdediging afbreken omdat de Heilige Geest
zich van ons terugtrekt.’ (De Ster, nummer 6, 1986, p. 50.)

• Hoe probeert Satan de mens te verleiden tot grove, vulgaire of obscene taal?
Hoe kunnen we verleidingen om slechte taal te gebruiken weerstaan? (U kunt
bespreken hoe we de gewoonte van slecht taalgebruik kunnen afleren.)

• Waarom is het beheersen van ons taalgebruik belangrijk voor onze geestelijke
groei? Hoe kunnen we door het beheersen van ons taalgebruik tegen andere
verleidingen beschermd worden?

• Hoe moeten we reageren als mensen om ons heen slechte taal gebruiken of
als er in films, boeken, of op de televisie slechte taal gebruikt wordt? (Zo
mogelijk moeten we de plaats waar de slechte taal gebruikt wordt, verlaten.
We kunnen ook tegen dergelijk taalgebruik protesteren.)

• Hoe kunnen ouders hun kinderen bijbrengen om geen slechte taal te gebrui-
ken? (Als de cursisten deze vraag beantwoord hebben, kunt u hen aanraden
om thuis aan de hand van het Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120),
p. 227–228, godslasterlijke taal te bespreken.)

• Wat voor taal wil de Heer dat wij gebruiken? (Zie LV 52:16; 136:24; Efeziërs
4:29.) Hoe kunnen we anderen door onze woorden opbouwen? Hoe kunnen
we anderen aanmoedigen om taal te gebruiken die opbouwend is en waaruit
eerbied voor God blijkt?

Tot slot Benadruk dat onze hemelse Vader ons liefheeft en wil dat wij zijn ‘gehele
wapenrusting’ aantrekken zodat wij tegen verleidingen beschermd zijn. Moedig
de cursisten aan om de wet van kuisheid na te leven, eerlijk te zijn en opbou-
wende taal te gebruiken. Getuig van de waarheden in deze les, als de Geest u
daartoe aanzet.

Aanvullend 
lesidee 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. Bij de wapenrusting Gods horen wapens die wij kunnen gebruiken

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Harold B. Lee uit-
gelegd dat de wapenrusting Gods niet alleen bescherming biedt, maar ook
wapens die we actief kunnen gebruiken:

‘De gewapende man heeft in zijn ene hand een schild en in zijn andere hand
een zwaard. (…) Dat schild was het schild des geloofs en het zwaard was het
zwaard van Gods Geest, namelijk het woord van God. Ik kan me geen machtiger
wapens voorstellen dan geloof en kennis van de Schriften, waarin (…) het woord
van God staat. Iemand die zo bewapend is, is voorbereid om tegen de vijand ten
strijde te trekken.’ (‘Feet Shod with the Preparation of the Gospel of Peace’, Brigham
Young University Speeches of the Year [9 november 1954], p. 7.)

2. Activiteit met Voor de kracht van de jeugd

Leg uit dat door het naleven van de normen in Voor de kracht van de jeugd een
wapenrusting verkregen kan worden die sterk en veilig is. Deel de klas op in
groepjes en geef iedere groep een onderwerp uit Voor de kracht van de jeugd.

Geef de groepjes vijf minuten de tijd om hun onderwerp te bespreken en
ideeën te bedenken om aan de klas te presenteren. Laat dan iedere groep een
korte presentatie geven. U kunt de groepjes een of meer van de volgende ideeën
voor hun presentatie laten gebruiken.

a. Geef voorbeelden van situaties waarin die norm een probleem is.

b. Vertel over persoonlijke ervaringen of over ervaringen van vrienden 
of vriendinnen.

c. Gebruik rollenspelen om aan te geven hoe we met bepaalde situaties in ons
leven kunnen omgaan.

d. Bespreek waardoor we persoonlijk zijn geholpen om deze norm na te leven.

e. Bespreek ideeën hoe we anderen kunnen helpen bij het naleven van 
deze norm.

f. Bespreek wat we kunnen doen als het naleven van deze norm een probleem
is in een groep of voor een ander.

3. De jeugd steunen

Als u volwassenen lesgeeft, laat dan een ouder of een jongemannenleider of
jongevrouwenleidster in het kort een aantal problemen en successen van de
jeugd weergeven.

Laat de cursisten zorgvuldig overwegen wat ze hebben gehoord. Laat hen
manieren bedenken waarop zij de jeugd beter kunnen steunen. Vat de antwoor-
den samen op het bord. Hieronder staan een aantal ideeën:

a. Hun namen leren en onthouden.

b. Oprecht in hen geïnteresseerd zijn en hen laten weten dat u om hen geeft.

c. Op bijzondere behoeften letten en uit eigen beweging daar iets aan doen.

d. Op zoek gaan naar mogelijkheden om te vertellen over talenten, persoonlijke
ervaringen, ervaringen uit de jeugd en ervaringen die het getuigenis opbouwen.
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e. Met de jongeren contact blijven houden na de ontheffing uit een roeping
waarbij u hen hebt onderwezen of met hen hebt samengewerkt.

f. Een goed voorbeeld van een christelijk leven geven.

g. Fouten uit het verleden vergeven en anderen niet negatief bestempelen.

4. Videopresentatie ‘De gehele wapenrusting Gods’

Als Video Nieuwe Testament — presentaties (56914 120) beschikbaar is, overweeg
dan om ‘De gehele wapenrusting Gods’ te laten zien, een korte film van onge-
veer 13 minuten.
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Goed burgerschap

Doel De cursisten aanmoedigen om goede burgers te zijn door de regering te steu-
nen, de wetten te gehoorzamen en de samenleving te versterken.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 58:21–22, 26–28; 98:4–10; 134; Geloofsartikelen 1:12.

b. Ons erfgoed, p. 133–134, met nadruk op de werkzaamheden van ouderling
Ezra Taft Benson als minister van landbouw in de Verenigde Staten van
Amerika.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

Tip voor de leerkracht: Regeringen en wetten kunnen in de verschillende landen
en culturen nogal verschillen. Houd rekening met plaatselijke omstandigheden
als u overweegt wat u in deze les wilt bespreken. In sommige gebieden is het
misschien verstandig om de meeste tijd aan het derde deel van de les te beste-
den. Vermijd discussies waardoor onenigheid of kritiek wordt aangemoedigd.
Vergeet niet dat de leiders van de kerk ons altijd hebben geboden om binnen
de wet bepaalde veranderingen tot stand te brengen.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Leg uit dat ouderling Ezra Taft Benson als lid van het Quorum der Twaalf
Apostelen in 1952 door Dwight D. Eisenhower, president van de Verenigde
Staten, werd gevraagd als minister van landbouw. Aangemoedigd door president
David O. McKay aanvaardde ouderling Benson deze opdracht en werkte hij met
succes. Tijdens de eerste algemene conferentie na zijn benoeming als minister
van landbouw, zei hij:

‘Ik ben blij dat ik voor dit geweldige land en deze regering werkzaam mag zijn. 
Ik ben dankbaar dat het Eerste Presidium en mijn broeders gewillig waren om mij
niet alleen toestemming te geven, maar om mij hun zegen te geven toen ik deze
oproep van de president aanvaardde.’ (Conference Report, april 1953, p. 40.)

• Waarom zou ouderling Benson zijn aangemoedigd om een dergelijke taak 
te aanvaarden?

Leg uit dat de kerkleiders ons hebben aangemoedigd om goede burgers te zijn,
en om onze samenleving en ons land op te bouwen. Er zijn veel manieren
waarop we goede burgers kunnen zijn. Dit kan door betrokken te zijn bij onze



regering en de politieke ontwikkelingen, gehoorzaamheid aan de wetten en
dienstbaarheid in onze gemeenschap. In deze les worden de leringen van de
Heer met betrekking tot de overheid en goed burgerschap besproken.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen die
verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

1. Betrokken zijn bij onze regering

Leg uit dat in augustus 1835, tijdens een algemene bijeenkomst van de kerk in
Kirtland (Ohio), unaniem een verklaring van geloof met betrekking tot regerin-
gen en wetten werd goedgekeurd. Deze verklaring staat nu in LV 134.

• Wat zijn de doelstellingen van regeringen? (Zie LV 134:1, 6–8, 11. Mogelijke
antwoorden volgen hieronder.)

a. ‘Voor het welzijn en de veiligheid der samenleving’ (LV 134:1).

b. ‘Ter bescherming der onschuldigen en ter bestraffing der schuldigen’ 
(LV 134:6).

c. ‘Voor de bescherming van alle burgers in de vrije uitoefening van hun
godsdienstig geloof’ (LV 134:7).

d. ‘Voor herstel van alle onrechten en grieven’ (LV 134:11).

• Wat kunnen wij als burgers doen om bij te dragen aan de vervulling van deze
doeleinden van de regering?

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling L. Tom Perry van het Quorum
der Twaalf Apostelen:

‘Als leden van de kerk leven wij onder vele verschillende vlaggen. Wat is het
belangrijk dat wij onze plaats en positie begrijpen in het land waarin wij
wonen! We moeten kennis hebben van de geschiedenis, het erfgoed en de wet-
ten van ons land. In die landen waar we het recht hebben om invloed uit te
oefenen op het regeringsbeleid, moeten we onze vrije wil gebruiken en actief
betrokken zijn bij de ondersteuning en verdediging van de beginselen waarheid,
gerechtigheid en vrijheid.’ (De Ster, januari 1988, p. 67.)

• Hoe kunnen wij waarheid, gerechtigheid en vrijheid ondersteunen en verde-
digen door medewerking aan onze regering te verlenen?

• In Leer en Verbonden 134 staat dat we leiders moeten kiezen en ondersteu-
nen die ‘de wet in gelijkheid en rechtvaardigheid willen dienen’ (vers 3). Op
welke andere eigenschappen moeten we letten als we leiders kiezen? (Zie bij-
voorbeeld LV 98:10.) Hoe kunnen we onszelf voorbereiden om op verstandige
wijze leiders te kiezen?

Leg uit dat we als we onze regering steunen en meewerken aan politieke ont-
wikkelingen, het volgende moeten beseffen: ‘De kerk is politiek neutraal. Zij
steunt geen politieke partijen, programma’s of kandidaten. Kandidaten moeten
niet impliceren dat de kerk of haar leiders aan hen hun steun hebben gegeven.
Leiders en leden van de kerk zeggen of doen niets dat opgevat kan worden als
kerkelijke steun aan een politieke partij of kandidaat.’ (Handboek kerkbestuur,
boek 2: leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties [1998], p. 325.)

Bespreking en
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2. De wetten van het land gehoorzamen

• Wat is onze plicht ten opzichte van de wetten van het land? (Zie LV 58:21–22;
98:4–6; 134:5–6; Geloofsartikelen 1:12.) Hoe kunnen ouders, leerkrachten en
leiders hun kinderen bijbrengen dat ze de wetten van het land moeten
gehoorzamen?

• Hoe moeten we ons opstellen ten opzichte van ordehandhavers en andere
ambtenaren? (Zie LV 134:3, 6.) Hoe kunnen we onze erkentelijkheid voor
hun werk kenbaar maken?

• Wat voor relatie moet er tussen godsdienst en de regering bestaan? (Zie
LV 134:4, 9. In deze teksten staat dat de regering geen godsdienstige wetten
mag uitvaardigen tenzij een bepaalde godsdienst de rechten en vrijheden
van anderen beperkt.) Hoe kan godsdienst de regering versterken?

3. De samenleving versterken

Lees de volgende uitspraak uit het Handboek kerkbestuur voor:

‘De leden geven zich rekenschap van hun burgerplicht door hun steun te geven
aan maatregelen die de samenleving moreel, economisch en cultureel ten goede
komen. De leden wordt aangeraden zich actief in te zetten voor de verbetering
van hun woonplaats en te werken aan een gemeenschap waar het prettig
wonen is.’ (Boek 2, p. 325).

Zet De samenleving versterken op het bord.

• Hoe kunnen we onze samenleving versterken? (Gebruik de volgende informa-
tie om de antwoorden van de cursisten te bespreken of daaraan toe te voegen.
Zet de kopjes tijdens de bespreking op het bord.)

Maak je dienstbaar.

• Waarom is het belangrijk dat leden van de kerk in de samenleving werkzaam
zijn?

• Bij welke dienstbetoonprojecten bent u met andere leden van de kerk betrok-
ken? (Laat de cursisten over hun ervaringen vertellen.) Hoe kwam u erachter
wat de behoeften waren? Wat heeft de groep gedaan om het project te laten
slagen?

• Wat zijn een aantal individuele, informele manieren waarop u en andere
leden van de kerk vrijwilligerswerk in de gemeenschap hebben verricht?

• Wat voor gelegenheden voor dienstbetoon hebben we tegenwoordig in de
samenleving? (Zie het tweede aanvullende lesidee voor een aantal suggesties.)
Hoe kunnen we beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor dienstbe-
toon? (Mogelijke antwoorden: de krant lezen, maatschappelijke behoeften 
tijdens leidersvergaderingen van de kerk bespreken, aan overheidsdienaren
vragen wat we kunnen doen.)

• In hoeverre zijn dienstbetoonprojecten nuttig in de samenleving? Hoe wor-
den we gezegend als we dienstbaar zijn?
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Werkzaam zijn in overheidsposities waarvoor men gekozen of benoemd is

Lees de volgende uitspraak van het Eerste Presidium aan de leden van de kerk:

‘Wij raden mannen en vrouwen ten zeerste aan om gewillig voor schoolraden,
gemeenteraden, commissies en wetgevende instanties werkzaam te zijn, en
andere functies te aanvaarden waarvoor men gekozen of benoemd wordt.’
(First Presidency letter, 15 januari 1998.)

• Wat zijn een aantal voorbeelden van overheidsposities in onze gemeenschap?
In welke opzichten zijn mensen in dergelijke posities in staat om een goede
invloed op de gemeenschap te hebben?

Goede doelen steunen

• Lees LV 58:27 met de klas. Hoe kunnen we ‘ijverig voor een goede zaak werk-
zaam’ zijn in onze samenleving?

Vertel het volgende verhaal van een heilige der laatste dagen die een belangrijke
bijdrage aan haar gemeenschap en land leverde door voor een goede zaak werk-
zaam te zijn:

‘Toen Dolina Smith in 1986 als jongevrouwenpresidente in de ring Toronto
(Ontario) werkzaam was, vroeg ze een deskundige om op een haardvuuravond
over het toenemende probleem van pornografie te spreken. Later werkte ze
samen met de nationale groep Canadians for Decency, die duizenden
Canadezen die tegen pornografie zijn, mobiliseren om contact met hun geko-
zen vertegenwoordigers op te nemen als er zich specifieke zaken op het gebied
van pornografie voordoen. (…)

‘(…) In 1990 raakte ze er nog meer bij betrokken toen ze tot voorzitter van
Canadians for Decency werd benoemd. In haar nieuwe rol heeft ze talrijke voor-
drachten gehouden voor provinciale en nationale overheidsinstellingen die wet-
ten met betrekking tot pornografie kunnen uitvaardigen en wijzigen. Ze heeft
ook tot groepen burgers gesproken die met plaatselijke overheidsdienaren
samenwerken om de verspreiding van pornografie in hun gemeenschap te
beperken.’ (Donald S. Conkey, ‘Together We Can Make a Difference’, Ensign,
februari 1996, p. 68.)

• Wat zijn een aantal goede doelen die we in onze omgeving kunnen onder-
steunen? Hoe kunnen we op de juiste wijze de slechte invloeden in onze
samenleving bestrijden?

• Met wat voor problemen kunnen we te maken krijgen als we in de gemeen-
schap werkzaam zijn? Hoe kunnen we die problemen overwinnen? (Een van
de moeilijkheden kan zijn het indelen van de benodigde tijd om dienstbe-
toon te verrichten. Een manier om dat probleem te overwinnen is om als
familieleden en wijkleden zoveel mogelijk samen te werken. Hierdoor kan
een gezin tijdens de werkzaamheden samen zijn, in plaats van opgesplitst.)

Tot slot Lees de volgende uitspraak voor van ouderling M. Russell Ballard van het
Quorum der Twaalf Apostelen:
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‘In de kerk zeggen we vaak: “We moeten wel in de wereld, maar niet van de
wereld zijn.” (…) Misschien moeten we [die] uitspraak opdelen in twee verschil-
lende 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 aan-
vaard het niet.

‘Leden van de kerk moeten meer invloed uitoefenen dan beïnvloed worden. We
zouden moeten proberen de vloedgolf van zonde te stuiten in plaats van ons er
op passieve wijze door mee te laten slepen. In plaats van het probleem te ver-
mijden of te negeren, moeten we proberen bij te dragen aan de oplossing
ervan.’ (De Ster, juli 1989, p. 74.)

Benadruk dat wij als heiligen der laatste dagen goede burgers moeten zijn,
ongeacht waar we wonen. Moedig de cursisten aan om al het mogelijke te doen
om goede overheidsinstanties te steunen en hun gemeenschap te versterken.

Aanvullend 
lesidee Het volgende materiaal is een aanvulling op het aanbevolen lesschema. U kunt

een of meer van deze ideeën als onderdeel van de les gebruiken.

1. Verslag over vrijwilligerswerk in de gemeenschap

Vraag van tevoren een lid uit de wijk of gemeente om iets te vertellen over het
gestructureerde vrijwilligerswerk in uw omgeving en hoe u daaraan kunt deel-
nemen. Of laat een cursist die veel vrijwilligerswerk verricht, uitleggen wat hij
of zij doet.

Benadruk als onderdeel van deze bespreking dat we niet op telefoontjes of
opdrachten van kerkleiders hoeven te wachten om individueel of als groep 
vrijwilligerswerk in de samenleving te kunnen verrichten.

2. Ideeën voor vrijwilligerswerk

Als de cursisten het moeilijk vinden om te bedenken hoe ze vrijwilligerswerk
kunnen verrichten, kunt u een aantal van de volgende ideeën aanbevelen. Laat
de cursisten als onderdeel van deze bespreking Matteüs 25:34–40 lezen.

In de gezondheidszorg: Kleding maken en voedsel bereiden voor mensen die ziek
zijn; voor zieke kinderen in een ziekenhuis of in uw buurt zorgen; bloemen
naar mensen in het ziekenhuis brengen die geen familie hebben; zieke mensen
tijdens feestdagen niet vergeten.

In de sociale voorzieningen: Groepen organiseren of leiden die jongeren helpen
bij het ontwikkelen van vaardigheden; demonstraties geven over naaien, koken,
handvaardigheid en andere vaardigheden in weeshuizen, buurthuizen of aan
gehandicapten; bejaarden in bejaardenhuizen voorlezen; mensen die uw taal
niet spreken in uw taal lesgeven; blinden voorlezen; bejaarden in uw familie 
en buurt bezoeken.
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3. De gemeenschap door beleefdheid versterken

Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor:

‘Het is verbazingwekkend wat hoffelijkheid tot stand brengt. Het is tragisch wat
een gebrek aan hoffelijkheid kan brengen. We zien het dagelijks in het verkeer.
Als u iemand ertussen laat, komt dat beide partijen ten goede, beide hebben
een goed gevoel. Er gebeurt iets in ons binnenste als we hoffelijk zijn en respect
tonen. Het maakt deel uit van een proces dat ons zal verfijnen, dat ons karakter
zal veranderen.’ (De Ster, juli 1996, p. 46.)

• Wat voor kansen hebben we iedere dag om ten opzichte van anderen beleefd
te zijn? (Mogelijke antwoorden: als we werken, in het verkeer, als we bood-
schappen doen, of als we gewoon door de straat lopen.) Hoe kan een
gemeenschap door beleefdheid versterkt worden?
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‘Het gezin is 
door God ingesteld’

Doel De cursisten begrijpen het eeuwige belang van het gezin en nemen zich voor
hun huisgenoten te versterken.

Voorbereiding 1. Bestudeer onder gebed ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ (De Ster,
januari 1996, p. 93.) Iedere cursist moet een exemplaar van deze proclamatie
hebben om tijdens de les te gebruiken. De proclamatie staat op p. 265 van dit
lesboek en op p. 25–26 van de Gids voor de cursist (35686 120). De proclama-
tie kan ook als afzonderlijk artikel besteld worden (35602 120 en 35538 120).

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, bereid u dan voor om met de klas ‘Ons
gezin kan eeuwig zijn’ (Kinderliedjes, 98) te zingen. Of laat een groepje jeugd-
werkkinderen het in uw klas zingen.

Tip voor de leerkracht: De gezinsomstandigheden van de cursisten kunnen nogal
verschillen. Wees fijngevoelig voor die verschillen en maak duidelijk dat ieder-
een deel uitmaakt van een gezin met zowel aardse als hemelse ouders.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Zing met de klas ‘Ons gezin kan eeuwig zijn’, of laat een groepje jeugdwerkkin-
deren het zingen (zie ‘Voorbereiding’, punt 3).

Herinner de cursisten na het zingen van dit lied aan de woorden van het ref-
rein: ‘Ja, ons gezin kan altijd zo blijven (…) en de Heer laat zien hoe ik dat kan.’

Leg uit dat in deze les ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ wordt behan-
deld, waarin de leringen van de Heer over het gezin staan, zoals geopenbaard
aan het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen. Door het navol-
gen van deze leringen, kunnen we ons gezin verenigen en versterken en ons
voorbereiden om als eeuwig gezin te leven.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen
die met de behandelde beginselen te maken hebben.

1. Het gezin staat centraal in het plan van God

Leg uit dat ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’ tijdens de algemene bijeen-
komst zustershulpvereniging in september 1995 werd geïntroduceerd. Sinds die
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tijd is die in veel verschillende talen gedrukt, voor leden en anderen over de hele
wereld. De proclamatie is ook aan regeringsleiders in vele landen overhandigd.

Laat een cursist de titel, de ondertitel en de eerste twee alinea’s van de procla-
matie voorlezen.

• Wat gebeurt er thuis, in onze woonomgeving en ons land waaruit blijkt dat
deze raad en waarschuwing van Gods profeet noodzakelijk is?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Waarom publiceren we deze pro-
clamatie over het gezin nu? Omdat het gezin wordt aangevallen. Over de
hele wereld vallen gezinnen uit elkaar. De plaats om een begin te maken met
een betere maatschappij is het gezin. Kinderen doen meestal wat ze geleerd
hebben. Wij proberen de wereld te verbeteren door het gezin sterker te
maken.’ (‘Inspirerende gedachten’, De Ster, augustus 1997, p. 5.)

• In de proclamatie staat dat het huwelijk en het gezin ‘van Godswege [zijn]
geboden’ en ‘centraal [staan] in het plan van de Schepper voor de eeuwige
bestemming van zijn kinderen’. Waarom staat het gezin centraal in Gods
plan voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen? (Zie LV 131:1–4;
1 Korintiërs 11:11.)

• In de proclamatie staat dat we allemaal geestkinderen van God zijn, gescha-
pen naar zijn beeld (zie ook Genesis 1:26–27). Wat kunnen we uit deze leer-
stelling over ons potentieel leren? Hoe is de kennis dat u lid bent van het
gezin van onze hemelse Vader, van invloed op de manier waarop u over aard-
se gezinnen denkt? Hoe kunnen we door deze leerstelling versterkt worden?

2. Door middel van heilige verordeningen kunnen gezinnen eeuwig bij
elkaar zijn

Laat een cursist de derde alinea van de proclamatie voorlezen.

• Wat staat er in deze alinea over het doel van het aardse leven? Hoe kunnen
we door onze aardse ervaringen eeuwige vooruitgang maken?

• Wat is er voor een huwelijk en een gezin nodig om eeuwig te zijn? (Een echt-
paar moet de verordening ter verzegeling in de tempel ontvangen en zich
aan de verbonden houden die bij die verordening horen.)

• Hoe kunnen we onze tempelverbonden nakomen? Hoe kunnen ouders hun
kinderen helpen bij hun voorbereiding op de tempel?

• Welke invloed moet de belofte dat wij als gezin eeuwig kunnen samenleven,
hebben op de manier waarop we de leden van ons gezin nu behandelen?

3. De macht om kinderen te krijgen is heilig

Laat een cursist de vierde en vijfde alinea van de proclamatie voorlezen.

• Wat heeft God geboden met betrekking tot het gebruik van de macht om
kinderen te krijgen? Waarom is gehoorzaamheid aan dit gebod zo belangrijk?

Ouderling Henry B. Eyring van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:

‘Kinderen zijn het erfdeel des Heren voor ons in dit leven en in de eeuwig-
heid. Het eeuwige leven houdt niet alleen in dat wij voor altijd de nakome-
lingen uit dit leven hebben. Het houdt ook in eeuwig nakomelingschap te
hebben. (…)
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‘Wij kunnen begrijpen waarom onze hemelse Vader ons gebiedt het leven te
respecteren en om de machten heilig te houden die het voortbrengen. Als wij
dat respect in dit leven al niet op kunnen brengen, hoe kan onze Vader het
ons dan geven in de eeuwigheid? (‘Het gezin’, De Ster, oktober 1998, p. 17–18.)

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft
gezegd: ‘Het lichaam is een essentieel onderdeel van de ziel. (…) Wij verklaren
dat iemand die het door God gegeven lichaam van een ander zonder godde-
lijke toestemming gebruikt, de ziel van die persoon beschadigt, en schade
toebrengt aan het belangrijkste doel en het verloop van het leven. (…) Bij
een seksuele overtreding staat de ziel op het spel — het lichaam en de geest.’
(De Ster, januari 1999, p. 90–91.)

• Wat kunnen ouders doen om ervoor te zorgen dat hun kinderen het belang
van zedelijke reinheid begrijpen? (U kunt ouders adviseren om met hun
kinderen de leringen over seksuele reinheid in Voor de kracht van de jeugd
[36550 120] of Leidraad voor ouders [31125 120] door te nemen.)

4. Ouders hebben de heilige taak om voor elkaar en hun kinderen te zorgen

Laat een cursist de zesde alinea van de proclamatie voorlezen.

• Wat kunnen echtparen doen om hun liefde voor elkaar te versterken?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Wees elkaar heel trouw in het
huwelijk. Zelfzucht is de grote verwoester van een gelukkig gezinsleven. Als 
je je zorg op de eerste plaats richt op het troosten, het welzijn en het geluk
van je partner, en met dat verheven doel voor ogen je eigen verlangens weet
te beheersen, zul je gelukkig worden, en zal je huwelijk tot in de eeuwigheid
standhouden.’ (‘Inzichten en raad van president Gordon B. Hinckley’, 
De Ster, april 1996, p. 10.)

• In welke opzichten worden kinderen gezegend als ze ouders hebben die van
elkaar houden en voor elkaar zorgen?

• Waarin moeten ouders hun kinderen onderrichten? (Zie Mosiah 4:14–15;
LV 68:25–28; 93:40.) Wat zijn een aantal doelmatige manieren om onze kin-
deren deze beginselen bij te brengen? Wat hebt u aan de leringen van uw
ouders gehad?

• Wanneer zijn ouders in de gelegenheid om hun kinderen te onderwijzen?
(Mogelijke antwoorden: tijdens de gezinsavond, het gezinsgebed, het eten, als
ze naar bed gaan, samen op reis zijn, en samen werken.) Nodig de klas uit om
ervaringen te vertellen die zij gehad hebben met het onderwijzen van hun kin-
deren (of als hun ouders dat hun hebben gedaan) tijdens die gelegenheden.

• Wat is de rol van de kerk in het onderwijs aan kinderen? (Zie het volgende
citaat.) Hoe kunnen ouders met de kerk samenwerken om hun kinderen te
onderwijzen?

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘Het is de taak van de ouders om
hun kinderen te onderwijzen. De zondagsschool, het jeugdwerk, [de wekelijk-
se activiteitenavond,] en andere organisaties van de kerk spelen een onderge-
schikte rol.’ (The Teachings of Spencer W. Kimball, bezorgd door Edward L.
Kimball [1982], p. 332.)
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5. Succesvolle huwelijken en gezinnen zijn op rechtschapen beginselen
gebaseerd

Laat een cursist de zevende alinea van de proclamatie voorlezen.

• In de proclamatie staat: ‘De kans op een gelukkig gezinsleven is het grootst
als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen.’ Hoe
hebben de leringen van Christus bij u thuis geluk gebracht?

• In de proclamatie staat: ‘Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden
gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed,
bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspan-
ning.’ Welke van deze beginselen zijn in uw huwelijk en gezinsleven vooral
belangrijk? Welke doelmatige manieren hebt u ontdekt om deze beginselen
thuis te bespreken? (Als de Geest u daartoe aanzet, kunt u zich op een of
twee van de beginselen concentreren. Zie het vierde aanvullende lesidee als 
u meer tijd aan dit gedeelte van de proclamatie wilt besteden.)

• Wat zijn volgens de proclamatie de belangrijkste taken van de vader? Wat
betekent om ‘met liefde en in rechtschapenheid te presideren’? (Zie LV
121:41–46.)

• Hoe kunnen jongens en jongemannen zich nu al voorbereiden om later voor
hun gezin te zorgen? Wat kunnen ouders doen om jongeren aan te moedigen
een goede opleiding te volgen en praktische vaardigheden te ontwikkelen?

• Wat is volgens de proclamatie de belangrijkste taak van de moeder? Hoe kun-
nen jonge vrouwen zich nu al voorbereiden om deze taak later te vervullen?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd:

‘Als we terug willen keren naar de oude, heilige waarden, moet dat in het
gezin beginnen. Daar worden waarheid, integriteit en zelfbeheersing aange-
leerd en wordt de liefde gevoed. (…)

‘Zusters, let goed op uw kinderen. (…) Voor u, moeders, bestaat er absoluut
niets kostbaarders. Uw kinderen zijn het waardevolste wat u nu en in de eeu-
wigheid zult hebben. U zult werkelijk gelukkig zijn als u oud wordt en ziet
dat degenen die u op de wereld hebt gezet, in deugdzaamheid goede normen
naleven en integer zijn.’ (‘Wandelen in het licht van de Heer’, De Ster, januari
1999, p. 117–118.)

• Hoe kunnen vaders aan de zorg voor hun kinderen bijdragen? Waarom is het
belangrijk dat ouders elkaar als gelijkwaardige partners helpen?

6. Het is ieders taak om het gezin te versterken

De proclamatie eindigt met een waarschuwing voor de ernstige gevolgen van het
verval van het gezin en met een oproep aan alle mensen om het gezin te verster-
ken. Laat een cursist de laatste twee alinea’s van de proclamatie voorlezen.

• Wat heeft u gedaan om uw gezin hechter en sterker te maken?

• Wat kunnen we als individu en als gezin doen om in onze gemeenschap ster-
ke gezinnen te propageren?

President Gordon B. Hinckley heeft tegen een groep burgemeesters en andere
overheidsfunctionarissen het volgende gezegd: ‘Tot u, die veel invloed hebt,
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die de steden van ons land bestuurt, zeg ik dat het veel goedkoper is om onze
scholen te verbeteren, en onderricht in de deugden van goed burgerschap te
geven, dan om kostbare gevangenissen te bouwen en te onderhouden. (…)
Maar er is nog een instelling, die veel belangrijker is dan scholen. Namelijk
het gezin. Ik ben van mening dat het niveau van een land staat of valt met
de kracht van haar gezinnen.’ (‘U.S. Conference of Mayors’, Ensign, november
1998, p. 109.)

• Waarom moeten de gezinnen sterk zijn om een land te laten overleven?

Tot slot Moedig de cursisten aan om over hun gezin na te denken en de volgende 
vragen te overwegen: Voelen alle leden van ons gezin dat ik van hen houd?
Streven we ernaar om als een eeuwig gezin te leven? Wat kan ik doen om 
ons gezin te versterken?

Getuig van de waarheid van de beginselen in de proclamatie, en moedig de cur-
sisten aan om de leringen erin steeds te bestuderen en toe te passen.

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. Mishandeling en misbruik herkennen en vermijden

In de proclamatie staat dat degenen die ‘hun partner of kinderen misbruiken
(…) op een dag aan God rekenschap moeten afleggen.’ De leiders van de kerk
hebben zich tegen iedere vorm van misbruik uitgesproken. De volgende woor-
den van president Gordon B. Hinckley tot de priesterschap zijn zowel op man-
nen als vrouwen van toepassing:

‘Mishandel uw vrouw nooit. Mishandel uw kinderen nooit. Maar neem ze in
uw armen en laat hen uw liefde, uw waardering en uw respect voelen. Wees een
goede echtgenoot. Wees een goede vader.’ (‘Inspirerende raad’, De Ster, juni
1999, p. 4.)

2. Videopresentatie ‘De plicht van ouders’

Als Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis — Videopresentaties (56912 120) beschik-
baar is, overweeg dan om ‘De plicht van ouders’ te laten zien, een korte film
van bijna 7 minuten. Laat de cursisten over de volgende vragen nadenken als ze
naar het korte film kijken:

• Hoe bent u door de leer van uw ouders gezegend? Wat wilt u dat uw kinde-
ren van u leren?

3. Aanvullende uitspraak over het gezin

U kunt de volgende uitspraak van ouderling Robert D. Hales van het Quorum
der Twaalf Apostelen voorlezen:

‘Het plan van de Vader is dat de liefde en omgang in het gezin voortgaan in de
eeuwigheid. Wie lid is van een gezin, heeft de grote taak om om elk lid van het
gezin te geven, hem lief te hebben, op te bouwen en te versterken, zodat allen in
rechtschapenheid tot het einde toe kunnen volharden in het sterfelijk leven, en
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bij elkaar kunnen wonen in de eeuwigheid. Het is niet genoeg om alleen onszelf
te behouden. Het is net zo belangrijk dat ouders, broers en zussen worden
behouden in ons gezin. Als wij alleen terugkeren naar onze hemelse Vader, dan
zal Hij ons vragen: “Waar is de rest van het gezin?”’(De Ster, januari 1997, p. 62.)

4. Groepsbesprekingen

Zet op het bord de negen beginselen voor een succesvol huwelijk en gezin die
in de zevende alinea van de proclamatie staan vermeld (na het zinsdeel ‘Een
geslaagd huwelijk en een hecht gezin’). Deel de klas op in groepjes en geef iede-
re groep een of meer beginselen. Laat de groepen over manieren nadenken
waarop zij deze beginselen thuis kunnen toepassen en versterken. Als de groe-
pen een aantal minuten de tijd hebben gehad om dit te bespreken, laat u van
iedere groep één persoon verslag uitbrengen over de ideeën van de groep.

5. De proclamatie tijdens de gezinsavond bespreken

Moedig de cursisten aan om de proclamatie over het gezin deze week tijdens de
gezinsavond te bespreken. Laat hen zich voorbereiden om de volgende les over
deze ervaring te vertellen.
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Deze proclamatie heeft president Gordon B. Hinckley voorgelezen als onderdeel van zijn toespraak, gehouden tijdens de 
algemene bijeenkomst van de zustershulpvereniging in Salt Lake City (Utah) op 23 september 1995.

Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en
rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun stoffelijke en
geestelijke behoeften, ze te leren dat ze elkaar moeten liefhebben
en helpen, de geboden van God moeten naleven en gezagsge-
trouwe burgers behoren te zijn, waar ze zich ook mogen bevinden.
De echtgenoten – de moeders en vaders – zullen door God
verantwoordelijk worden gehouden voor het nakomen van deze
verplichtingen.

HET GEZIN is door God ingesteld. Het huwelijk van man
en vrouw is van essentieel belang in zijn eeuwige plan.
Kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren
te worden, en te worden opgevoed door een vader en een
moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. 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 stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed,
bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en
gezonde ontspanning. Volgens het goddelijk plan behoort de
vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren.
Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming
van zijn gezin. De taak van de moeder is op de eerste plaats
de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben de plicht
om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken
te helpen. Invaliditeit, overlijden of andere omstandigheden
kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere
familieleden behoren zonodig steun te verlenen.

WIJ WAARSCHUWEN degenen die het verbond van
huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken,
of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag
aan God rekenschap moeten afleggen. Verder waarschuwen wij
ervoor dat het verval van het gezin de rampen voor personen,
gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de pro-
feten van vroeger en nu voorzegd hebben.

WIJ DOEN EEN BEROEP op burgers en overheidsdienaren
met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maat-
regelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als
fundamentele eenheid van de maatschappij te handhaven en
te versterken.

WIJ, HET EERSTE PRESIDIUM en de Raad der Twaalf
Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, verklaren plechtig dat het huwelijk tussen
man en vrouw van Godswege is geboden en dat het gezin centraal
staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming
van zijn kinderen.

IEDER MENS – man en vrouw – is geschapen naar het beeld
van God. Iedereen is een geliefde geestzoon of -dochter van
hemelse Ouders, en als zodanig heeft iedereen een goddelijke
aard en bestemming. Het geslacht is een essentieel kenmerk van
iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en
bestemming.

IN HET VOORSTERFELIJKE LEVEN kenden en aanbaden
de geestzonen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en aan-
vaardden zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam
konden krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om voor-
uitgang te maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk
hun goddelijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven
te verwezenlijken. Het goddelijk plan van gelukzaligheid maakt
het mogelijk dat familiebanden ook na de dood blijven bestaan.
Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels
beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in de tegen-
woordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig
verenigd wordt.

HET EERSTE GEBOD dat God aan Adam en Eva gaf, had
betrekking op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te
krijgen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich
te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft.
Wij verklaren ook dat God geboden heeft dat het heilige voort-
plantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man
en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.

WIJ VERKLAREN dat de manier waarop het sterfelijk leven
tot stand komt door God is voorgeschreven. Wij bevestigen
de heiligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeu-
wige plan.

MAN EN VROUW hebben de plechtige taak om van elkaar
en van hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kinderen
te zorgen. ‘Kinderen zijn een erfdeel des Heren’ (Psalmen 127:3).

HET GEZIN
EEN PROCLAMAT I E  AAN DE WERE LD

HET EERSTE PRESIDIUM EN DE RAAD DER TWAALF APOSTELEN VAN

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN
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Les

46
‘Zion: de reinen van harte’

Doel De cursisten begrijpen wat er in de Schriften over Zion staat en nemen zich
voor Zion volledig te vestigen.

Voorbereiding 1. Bestudeer de volgende teksten en het andere materiaal met een gebed 
in uw hart:

a. Leer en Verbonden 57:1–3; 64:33–43; 82:14–15; 97:8–28; 105:1–12; Mozes
7:12–19, 61–63, 68–69; Geloofsartikelen 1:10.

b. Ons erfgoed, pp. 37–38, 145–46.

2. Bestudeer het materiaal voor deze les in de Gids voor de cursist (35686 120).
Bedenk hoe u tijdens de les naar het materiaal kunt verwijzen.

3. Vraag van tevoren een cursist om het verslag van de stad van Henoch 
in Mozes 7:12–19, 68–69 samen te vatten.

4. Als u de aandachtsactiviteit gebruikt, brengt u voor iedere cursist 
schrijfgerei mee.

Aanbevolen 
lesschema

Aandachtsactiviteit Als het toepasselijk is, gebruikt u aan het begin van de les de volgende activiteit
(of een zelfbedachte).

Geef iedere cursist schrijfgerei. Laat hen vijf dingen opschrijven die ze in hun
leven willen bereiken. Als ze dat gedaan hebben, leest u de volgende uitspraak
van de profeet Joseph Smith voor:

‘De opbouw van Zion moet ons grootste doel zijn. (…) De tijd is nabij dat 
niemand enige vrede zal hebben, behalve in Zion en haar ringen.’ (Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, p. 160–161.)

Laat de cursisten over de volgende vragen nadenken zonder ze hardop te 
beantwoorden:

• Als u naar uw lijst kijkt, hoeveel van die punten zouden nuttig zijn in de
opbouw van Zion? In welke opzichten kunt u de lijst aanpassen om aan de
aanmoediging van de profeet Joseph Smith gehoor te geven?

In de openbaringen in de Leer en Verbonden staan veel instructies over de
opbouw van Zion. In deze les wordt besproken wat Zion is en wat er van ons
verwacht wordt om aan de opbouw ervan bij te dragen.

Kies onder gebed het lesmateriaal dat het best aan de behoeften van de cursis-
ten tegemoet komt. Moedig de cursisten aan om over ervaringen te vertellen
die verband houden met de schriftuurlijke beginselen.

Bespreking en
toepassing



1. Het woord Zion heeft verschillende betekenissen

Leg uit dat het woord Zion in de Schriften verschillende betekenissen heeft. Lees
de volgende teksten met de klas. Stel in de volgende teksten vast wat Zion bete-
kent, en zet die betekenissen op het bord.

a. LV 97:21. (De reinen van hart.)

b. LV 82:14 (De kerk en haar ringen.)

c. Mozes 7:19. (De stad van Henoch.)

d. 2 Samuël 5:6–7; 1 Koningen 8:1. (De oude stad Jeruzalem.)

e. LV 45:66–67; 57:1–2; Geloofsartikelen 1:10. (Het nieuwe Jeruzalem, dat in
Missouri gebouwd zal worden.)

f. Hebreeën 12:22–23. (De woonplaats van de mensen die verhoogd zijn.)

Leg nadruk op het feit dat Zion in de Schriften het volk van de Heer kan beteke-
nen (de reinen van hart), een bepaalde plaats, of beide. Als we in deze les over
het opbouwen van Zion spreken, bedoelen we de reinen van hart, zodat de
omgeving waarin wij leven Zion genoemd kan worden.

2. Zion heeft in voorgaande bedelingen bestaan

Leg uit dat Zion in voorgaande bedelingen een aantal malen onder Gods volk
heeft bestaan. De stad Henoch is een voorbeeld van een volk dat Zion had
gevestigd. Laat de aangewezen cursist de gebeurtenissen in Mozes 7:12–19,
68–69 samenvatten.

• Wat kenmerkte Zion in de tijd van Henoch? (Zie Mozes 7:12–19.) Waarom
werd hun stad Zion genoemd? (Zie Mozes 7:18.) Wat betekent het om ‘één
van hart en één van geest’ te zijn?

• Wat zal er in het millennium met de stad van Henoch gebeuren? (Zie Mozes
7:61–63. Hij zal op aarde terugkeren en een onderdeel van het nieuwe Jeruzalem
worden.) Waarom is het verslag van Henoch en zijn volk zo belangrijk voor
ons? (Behalve inzicht krijgen in de bestemming van de stad van Henoch, kun-
nen we uit het verslag ook leren wat we moeten doen om Zion te vestigen.)

3. De heiligen in onze bedeling hebben het gebod gekregen om Zion 
te vestigen

Een van de meest genoemde onderwerpen in de Leer en Verbonden is de vesti-
ging van Zion in de laatste dagen. Er zijn meer dan tweehonderd verwijzingen
naar Zion in deze openbaringen. Een aantal daarvan verwijzen naar een locatie,
sommige naar een gesteldheid van het hart en andere naar de opbouw van de
kerk van de Heer. Zelfs voordat de kerk officieel werd georganiseerd, stuurde de
Heer een aantal broeders met de volgende opdracht op pad: ‘Streeft er naar, de
zaak van Zion voort te brengen en te vestigen’ (LV 6:6; 11:6; 12:6; 14:6).

Voor de vroegere heiligen betekende het vestigen van Zion niet alleen rein van
hart worden en in eenheid leven. Het betekende ook de bouw van Zion, ofwel
het nieuwe Jeruzalem. In juli 1831 openbaarde de Heer aan de profeet Joseph
Smith dat de stad Zion in Missouri gebouwd moest worden, met Independence
als middelpunt (LV 57:1–3). Na deze openbaring verzamelden veel heiligen zich
in Missouri. Ze waren tijdelijk voorspoedig, maar er ontstond al snel onenigheid
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en verdeeldheid onder hen. Er waren ook spanningen met de andere kolonisten
in het gebied. In november 1833 verdreven bendes de heiligen uit hun huis.
Een paar maanden later, in juli 1834, openbaarde de Heer dat de heiligen ‘een
korte tijd zullen wachten op de bevrijding van Zion’ (LV 105:9). (Zie de lessen
12 en 27 voor meer informatie over de vestiging van de stad Zion in Missouri.)

• Waarom waren de heiligen vroeger niet in staat om de stad Zion te bouwen?
(Zie LV 101:6–8; 105; 1–12.) Wat kunnen we van hun ervaring leren waar-
door wij beter in staat zullen zijn om Zion nu op te bouwen? (Leg uit dat we
als we Zion willen opbouwen — als stad, in onze ring of thuis — de eigen-
schappen van de bevolking van Zion moeten ontwikkelen: een zuiver hart,
eenheid en onzelfzuchtigheid.)

Leg uit dat hoewel de opbouw van Zion werd uitgesteld, hedendaagse profeten
ons hebben aangespoord om Zion in ons hart, onze ring en thuis te vestigen.
President Harold B. Lee heeft gezegd:

‘De grenzen van Zion, waarbinnen de rechtschapen en reine mensen mogen
leven, moeten nu verlegd worden. De ringen van Zion moeten worden ver-
sterkt. En dit alles opdat Zion zal groeien en stralen door steeds ijveriger het
heilsplan over de hele wereld te vervullen.’ (Conference Report, april 1973, p. 5;
of Ensign, juli 1973, p. 3.)

• Lees Leer en Verbonden 82:14–15 met de klas. Wat gebood de Heer in deze
verzen? Welke specifieke dingen kunnen wij doen om Zion op te bouwen?
(Laat de cursisten de volgende teksten lezen en vaststellen wat we er staat
over de opbouw van Zion. Vat de informatie op het bord samen. Kies een
aantal van de volgende vragen om de bespreking op gang te brengen.)

a. LV 97:21. (Streven naar reinheid.) De Heer gaf de eenvoudigste definitie
van Zion toen Hij het ‘de reinen van harte’ noemde (LV 97:21). Wat kun-
nen we doen om rein van hart te worden? (Zie Moroni 7:47–48; 10:32.)

b. LV 38:27. (Een eenheid vormen.) De mensen in de stad van Henoch wer-
den beschreven als ‘één van hart en één van geest’ (Mozes 7:18). Gebrek
aan eenheid was een van de redenen dat de heiligen in het begin van deze
bedeling niet in staat waren om de stad Zion te bouwen (LV 101:6; 105:4).
Wat zijn een aantal doelmatige manieren om de eenheid thuis te verbete-
ren? Hoe kunnen we in onze wijk een grotere eenheid vormen?

c. LV 64:34–35; 105:3, 5–6. (Gehoorzaam zijn.) In LV 105 zegt de Heer dat
ongehoorzaamheid een van de redenen was dat de stad Zion toen niet
werd gevestigd. Hoe zijn u en uw gezin gesterkt door gehoorzaamheid 
aan de beginselen van het evangelie? Hoe is uw wijk of ring door de
gehoorzaamheid van de leden gesterkt?

d. LV 105:3. (Voor de armen en noodlijdenden zorgen.) De heiligen die Zion
in Missouri wilden vestigen, werden door de Heer gekastijd omdat ze niet
voor de ‘armen en noodlijdenden’ zorgden (LV 105:3). Waarom is de zorg
voor de behoeftigen een noodzakelijk onderdeel van de opbouw van Zion?
Wat voor kansen krijgen we om mensen in nood te helpen?

e. LV 97:10–16. (Tempels bouwen en de zegeningen van de tempel ontvan-
gen.) Waarom zijn tempels een belangrijk onderdeel van de opbouw van
Zion? (Zie LV 97:13–16; 105:9–12.)
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f. LV 105:10. (Elkaar onderwijzen en onze plicht beter leren kennen.) Wat
kunnen we doen om thuis en in de kerk het onderwijs te verbeteren? Hoe
moeten we onze plicht beter leren kennen?

g. LV 133:8–9. (Het evangelie in de wereld verkondigen.) De Heer gaf de
ouderlingen van de kerk de opdracht om de mensen vanuit Babylon 
(de wereld) in Zion te vergaderen. Hoe worden de ringen van Zion 
door de prediking van het evangelie versterkt?

4. In de Schriften staan prachtige beloften over de toekomst van Zion

In de Leer en Verbonden spreekt de Heer over de vele zegeningen die Zion in de
laatste dagen zal ontvangen. Voor een aantal voorbeelden van deze zegeningen
kunt u de cursisten LV 97:18–25 laten lezen en hen laten vaststellen welke spe-
cifieke zegeningen aan Zion beloofd zijn. Zie ook de volgende opsomming.

a. Zion zal zich uitbreiden en heerlijk en groot worden (LV 97:18).

b. Zion zal door de natiën der aarde geëerd worden (LV 97:19).

c. De Heer zal het eeuwig heil van Zion zijn (LV 97:20).

d. Zion zal zich verheugen (LV 97:21).

e. Zion zal aan de wraak van de Heer ontsnappen (LV 97:22–25).

• Wat moeten wij doen om die zegeningen te kunnen ontvangen? 
(Zie LV 97:25.)

• Wat voelt u als u aan de toekomst van Zion denkt?

De profeet Joseph Smith heeft gezegd: ‘De opbouw van Zion is een zaak die
het volk van God altijd geïnteresseerd heeft; het is een onderwerp waarbij pro-
feten, priesters en koningen met bijzondere vreugde hebben stilgestaan. Ze
hebben vreugdevol naar deze tijd uitgekeken, en gestimuleerd door hemelse
en vreugdevolle verwachting hebben ze over onze tijd gezongen, geschreven
en geprofeteerd. (…) Wij zijn het uitverkoren volk van God om de heerlijk-
heid in de laatste dagen tot stand te brengen.’ (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, [1976], p. 231.)

Tot slot Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley voor:

‘Ik zie een schitterende toekomst in een heel onzekere wereld. Als we ons vast-
klampen aan onze waarden, als we voortbouwen op ons erfgoed, als we gehoor-
zaam voor de Heer wandelen, als we gewoon het evangelie naleven, zullen we
ongelooflijk worden gezegend. Men zal ons bezien als een opmerkelijk volk dat
de sleutel heeft gevonden tot opmerkelijk geluk.

‘“En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de
berg des Heren (…) Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit
Jeruzalem” (Jesaja 2:3).

‘Groot is ons verleden geweest, geweldig ons heden, heerlijk kan onze toekomst
zijn.’ (De Ster, januari 1998, p. 71.)

Moedig de cursisten aan om Zion in hun hart, thuis en in hun ring te vestigen.
Getuig van de waarheden in deze les als de Geest u daartoe aanzet.

Les 46
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Aanvullend 
lesidee U kunt het volgende idee gebruiken om het aanbevolen lesschema aan te vullen.

Lofzangen van Zion

Zing met de klas of lees de woorden voor van een van de volgende lofzangen:
‘Hoog op der bergen kruin’ (lofzang 5); ‘Israël, hoor, God roept u allen’
(lofzang 7); of ‘Liefelijk Zion, Godes stad’ (lofzang 32). Of laat een cursist of
een groep cursisten een van deze lofzangen zingen. Bespreek hoe de bouw
van Zion door de lofzang wordt bejubeld.
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1805, 23 december
Joseph Smith wordt in Sharon
(Vermont) geboren als zoon van
Joseph Smith senior en Lucy Mack
Smith (zie Geschiedenis van Joseph
Smith 1:3–4).

1820, vroeg in het voorjaar
Joseph Smith ontvangt het eerste
visioen in een bos bij zijn huis in
de staat New York (zie Geschiedenis
van Joseph Smith 1:15–20).

1823, 321–22 september
Joseph Smith krijgt bezoek van de
engel Moroni en ontvangt infor-
matie over het Boek van Mormon.
Joseph ziet de gouden platen in een
nabijgelegen heuvel (Cumorah) (zie
Geschiedenis van Joseph Smith
1:27–54).

1827, 22 september
Joseph krijgt de gouden platen van
Moroni bij de heuvel Cumorah (zie
Geschiedenis van Joseph Smith 1:59).

1829, 15 mei
Johannes de Doper verleent het
Aäronisch priesterschap aan Joseph
Smith en Oliver Cowdery in
Harmony (Pennsylvania) (zie LV 13;
Geschiedenis van Joseph Smith
1:71–72).

1829, mei 
Joseph Smith en Oliver Cowdery
ontvangen het Melchizedeks priester-
schap van Petrus, Jakobus en
Johannes bij de Susquehanna, tussen
Harmony (Pennsylvania) en
Colesville (New York) (zie LV 128:20).

1829, juni
De vertaling van het Boek van
Mormon voltooid. De drie getuigen
en de acht getuigen zien de gouden
platen (zie 2 Nephi 11:3; 27:12–13;
LV 17).

1830, 26 maart
De eerste gedrukte exemplaren van
het Boek van Mormon komen uit in
Palmyra (New York).

1830, 6 april
De organisatie van de kerk in
Fayette (New York).

1830, september–oktober
De eerste zendelingen geroepen om
het evangelie aan de Lamanieten
(de indianen) te prediken (zie LV 28;
30; 32).
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1830, december tot januari 1831
De Heer gebiedt de heiligen om zich
in Ohio te verzamelen (zie LV 37;
38:31–32).

1831, 20 juli
Plaats van de stad Zion (het nieuwe
Jeruzalem) in Indepencence
(Missouri) aan de profeet Joseph
Smith geopenbaard (zie LV 57;
Geloofsartikelen 1:10).

1833, 18 maart
Sidney Rigdon en Frederick G.
Williams aangesteld als raadgevers
in het Eerste Presidium. Ook krijgen
ze de sleutels van het koninkrijk
overhandigd (zie de inleidingen tot
LV 81 en 90; zie ook LV 90:6).

1833, 7 november
De heiligen beginnen de bendes
in Jackson County (Missouri) te
ontvluchten en trekken over de
Missouri naar Clay County
(Missouri).

1834, 5 mei
Joseph Smith verlaat Kirtland (Ohio)
en gaat naar Missouri als leider van
Zionskamp, om de heiligen te hel-
pen die uit Jackson County zijn ver-
dreven.

1835, 14 februari
Het Quorum der Twaalf Apostelen
in Kirtland (Ohio) georganiseerd (zie
LV 107:23–24).

1835, 28 februari
De organisatie van het Eerste
Quorum der Zeventig in Kirtland
(Ohio).

1835, 17 augustus
De Leer en Verbonden in Kirtland
(Ohio) als een standaardwerk van de
kerk aanvaard.

1836, 27 maart
De Kirtlandtempel ingewijd (zie
LV 109).

1836, 3 april
Jezus Christus verschijnt aan Joseph
Smith en Oliver Cowdery in de
Kirtlandtempel (zie LV 110:1–10).
Mozes, Elias en Elia verschijnen en
verlenen sleutels van het priester-
schap (zie LV 110:11–16).

1837, 19 juli
Ouderling Heber C. Kimball en zes
anderen komen in Liverpool
(Engeland) aan. Het is de eerste
zending in het buitenland.

1838, 26 april
De naam van de kerk door openba-
ring vastgelegd (zie LV 115:4).

1838, 1 december tot 16 april 1839
De profeet Joseph Smith en anderen
in Liberty Jail (Missouri) gevangen-
gezet (zie LV 121–123).

1840, 15 augustus
Doop voor de doden door de profeet
Joseph Smith algemeen bekendge-
maakt.

1841, 24 oktober
Ouderling Orson Hyde wijdt
Palestina toe voor de terugkeer van
de nakomelingen van Abraham.

1842, 17 maart
De zustershulpvereniging in Nauvoo
(Illinois) georganiseerd.

1842, 4 mei
De eerste volledige begiftigingen in
Nauvoo (Illinois) verleend.

1844, 27 juni
Joseph en Hyrum Smith sterven de
martelaarsdood in Carthage Jail
(Illinois) (zie LV 135).

1846, 4 februari
De heiligen uit Nauvoo beginnen de
Mississippi over te steken om naar
het westen te trekken. Sommige
heiligen gaan met het schip de
Brooklyn vanuit New York City naar
Californië.

1846, 16 juli
Het Mormoons Bataljon treedt in
Iowa in dienst van de Verenigde
Staten.

1847, april
De groep pioniers onder leiding van
president Brigham Young verlaat
winter Quarters om naar het westen
te trekken (zie LV 136).

1847, 24 juli
President Brigham Young komt de
Salt Lake Valley binnen.

1847, 27 december
Brigham Young wordt gesteund als
president van de kerk.

1848, mei–juni
Krekels in de Salt Lake Valley vernie-
len de oogst. De velden worden van
volkomen vernietiging gered door
zeemeeuwen die de krekels opeten.

1849, 9 december



De zondagsschool door Richard
Ballantyne georganiseerd.

1850, 15 juni
Deseret News voor het eerst in 
Salt Lake City uitgegeven.

1856, oktober
De handkargroepen Willie en
Martin worden door de sneeuwstor-
men opgehouden. Ze worden door
reddingsploegen vanuit de Salt Lake
Valley gevonden.

1869, 28 november
De Young Ladies Retrenchment
Association georganiseerd, de voor-
loper van het jongevrouwenpro-
gramma.

1875, 10 juni
De Young Men’s Mutual
Improvement Association georgani-
seerd, de voorloper van het jonge-
mannenprogramma.

1877, 6 april
De St. Georgetempel ingewijd.
President Brigham Young ontvangt
een openbaring om orde te schep-
pen in de organisatie van de pries-
terschap en de ringen van Zion.

1878, 25 augustus
Aurelia Spencer Rogers houdt de
eerste jeugdwerkbijeenkomst in
Farmington (Utah).

1880, 10 oktober
John Taylor wordt gesteund als pre-
sident van de kerk. De Parel van
grote waarde als standaardwerk
geaccepteerd.

1883, 14 april
Openbaring aan president John
Taylor gegeven met betrekking tot
de organisatie van de zeventig.

1889, 7 april
Wilford Woodruff wordt gesteund
als president van de kerk.

1890, 6 oktober
Het ‘manifest’ tijdens de algemene
conferentie aangenomen, waarmee
er een einde komt aan de polygamie
(zie officiële verklaring nr. 1).

1893, 6 april
President Wilford Woodruff wijdt de
Salt Laketempel in. De bouw heeft
veertig jaar geduurd.

1898, 13 september
Lorenzo Snow wordt president van
de kerk.

1899, 17 mei

295

President Lorenzo Snow ontvangt in
St. George (Utah) een openbaring
om meer nadruk op de wet van
tiende te leggen.

1901, 17 oktober
Joseph F. Smith wordt president van
de kerk.

1918, 3 oktober
President Joseph F. Smith ontvangt
de openbaring over de verlossing
van de doden (zie LV 138).

1918, 23 november
Heber J. Grant wordt president van
de kerk.

1936, april
Het Security Program van de kerk
ingesteld om de armen tijdens de
grote crisistijd te helpen; wordt later
de welzijnszorg van de kerk. Dit pro-
gramma kwam voort uit een open-
baring die president Heber J. Grant
had ontvangen.

1941, 6 april
De eerste assistenten van de Twaalf
geroepen.

1945, 21 mei
George Albert Smith wordt presi-
dent van de kerk.

1951, 9 april
David O. McKay wordt gesteund als
president van de kerk.

1961, 30 september
Onder leiding van het Eerste
Presidium kondigt ouderling Harold
B. Lee aan dat alle programma’s 
van de kerk door de priesterschap
gecoördineerd moeten worden om
personen en gezinnen te versterken.

1964, oktober
Nadruk op het belang van de gezins-
avond gelegd.

1970, 23 januari
Joseph Fielding Smith wordt presi-
dent van de kerk.

1971, januari
Nieuwe tijdschriften van de kerk
geïntroduceerd — Ensign, New Era,
en Friend.

1972, 7 juli
Harold B. Lee wordt president van
de kerk.

1973, 30 december
Spencer W. Kimball wordt president
van de kerk.

1975, 3 oktober
President Spencer W. Kimball maakt
de reorganisatie van het Eerste
Quorum der Zeventig bekend.

1976, 3 april

Twee openbaringen aan de Parel van
grote waarde toegevoegd. In 1981
worden ze als LV 137 en 138 aan de
Leer en Verbonden toegevoegd.

1978, 30 september
Openbaring dat alle goede, manne-
lijke leden van de kerk, ongeacht 
ras of huidskleur, het priesterschap
mogen ontvangen (zie Officiële
verklaring nr. 2).

1979, september
Engelstalige versie van de King
Jamesvertaling van de Bijbel uitge-
geven.

1981, september
Nieuwe edities van het Boek van
Mormon, de Leer en Verbonden en
de Parel van grote waarde in de
Engelse taal uitgegeven.

1984, juni
Gebiedspresidiums ingesteld,
bestaande uit leden van de zeventig.

1985, 10 november
Ezra Taft Benson wordt president
van de kerk.

1989, 1 april
Tweede Quorum der Zeventig geor-
ganiseerd.

1994, 5 juni
Howard W. Hunter wordt president
van de kerk.

1995, 12 maart
Gordon B. Hinckley wordt president
van de kerk.

1995, 1 april
Aankondiging van een nieuwe lei-
dersfunctie: gebiedsautoriteit.

1995, 23 september
President Gordon B. Hinckley leest
tijdens de algemene bijeenkomst
zustershulpvereniging ‘Het gezin:
een proclamatie aan de wereld’ van
het Eerste Presidium en het Quorum
der Twaalf Apostelen voor.

1997, 5 april
Gebiedsautoriteiten worden tot
zeventig geordend. Derde, Vierde en
Vijfde Quorum der Zeventig georga-
niseerd.

1997, 4 oktober
President Gordon B. Hinckley kon-
digt de bouw van kleine tempels aan.

1997, 7 november
Het ledental van de kerk bereikt de
10 miljoen.

1998, 5 april
President Hinckley maakt zijn doel
bekend om in het jaar 2000 hon-
derd tempels in bedrijf te hebben.
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Kaart 1: De gebieden New York, Pennsylvania, en Ohio in de Verenigde Staten
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Kaart 3: De reis van de kerk naar het westen




