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ALGEMENE INSTRUCTIES 

Deze cursus is geschreven om de leden van de kerk hun huwelijk en hun gezin 
sterker te laten maken en vreugde te laten vinden in hun onderlinge band. De 
bisschap of het gemeentepresidium heeft de taak erop toe te zien dat de cursus 
doeltreffend wordt toegepast. 

Omdat de behoeften en de gezinssituatie van de leden van de kerk verschillen, 
bestaat de cursus uit twee delen. Deel A, 'Een harmonieus huwelijksleven', is bij-
zonder nuttig voor echtparen en leden die binnenkort in het huwelijk treden. 
Deel B, 'De rol van de ouders in een harmonieus gezinsleven', is een handreiking 
aan ouders en grootouders die hun kinderen 'in de tucht en in de terechtwijzing 
des Heren' willen opvoeden (Efeziërs 6:4). Leden die aan de cursus deelnemen 
moeten begrijpen dat ze vrij zijn het onderdeel te kiezen dat in hun persoonlijke 
behoeften voorziet. Een echtpaar zonder kinderen zal bijvoorbeeld wel de lessen 
van deel A willen volgen, maar niet die van deel B. Een alleenstaande ouder kan 
besluiten alleen de lessen van deel B te volgen. 

Leiders van een wijk of gemeente kunnen flexibel zijn in het gebruik van de cur-
sus, in overeenstemming met de indrukken van de Geest en aangepast aan de 
behoeften van de individuele leden. Zij nemen het volgende in overweging: 

• Bisschoppen en gemeentepresidiums kunnen de cursus plannen als een zon-
dagsschoolles. Deleiders kunnen, onder leiding van de Geest, bepaalde leden 
uitnodigen aan de cursus deel te nemen. 

• Groepsleiders hogepriesters, quorumpresidiums ouderlingen en ZHV-presidi-
ums kunnen bepaalde lessen gebruiken voor de les op de eerste zondag van de 
maand. Wanneer dat toepasselijk is, kunnen zij de lessen gebruiken voor 
haardvuuravonden en voor lessen op doordeweekse avonden of op zaterdag. 

• Bisschappen en gemeentepresidiums kunnen bepaalde lessen gebruiken tij-
dens de gezamenlijke bijeenkomsten van de Melchizedekse priesterschap en 
de ZHV op de vijfde zondag. Ze kunnen de lessen ook gebruiken tijdens 
haardvuuravonden voor jongemannen en jongevrouwen. 

• Adviseurs van de Aaronische priesterschap en de jongevrouwen kunnen het 
lesboek gebruiken als bron voor de wekelijkse activiteitenavond. Ze kunnen de 
lessen gebruiken om de jongemannen en de jongevrouwen gezamenlijk of in 
hun eigen organisatie les te geven. 

• Ook kan men de cursus thuis bestuderen. 

Alle leden van een wijk of gemeente die hieronder genoemd worden, behoren 
een exemplaar van de cursus Huwelijk en gezin: leerkrachtenboek en een exemplaar 
van Huwelijk en gezin: cursistenboek te ontvangen: 

III 

Wie behoren het cursusmateriaal te ontvangen? 

Hoe wordt de cursus Huwelijk en gezin gebruikt? 



Bisschop of gemeentepresident 
Groepsleider hogepriesters 
Quorumpresident ouderlingen 
Jongemannenpresident 

ZHV-presidente 
Jongevrouwenpresidente 
Leerkracht van de cursus Huwelijk 
en gezin 

Iedereen die de cursus volgt, ontvangt een exemplaar van het cursistenboek. 
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HET GEZIN 
E E N P R O C L A M A T I E A A N D E W E R E L D 

H E T EERSTE PRESIDIUM EN DE R A A D DER TWAALF APOSTELEN VAN 

D E KERK VAN JEZUS C H R I S T U S VAN DE HEILIGEN DER LA A T STE DAGEN 

W I J , 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. 

H E T 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. 

W i j 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 
eeuwige plan. 

M A N 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). 

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. 

H E T 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. 

W i j 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. 

W i j 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. 

Deze proclamatie heeft president Gordon B. Hmckfe} voorgelezen als onderdeel van zijn toespraak, gehouden tijdens de 
algemene bijeenkomst van de zustershulpverenigmg in Salt Lake City (Utah) op 23 september 1995. 
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INLEIDING 

Met behulp van de cursus Huwelijk en gezin kunnen de leden van de kerk hun 
huwelijks- en gezinsleven verbeteren en zich verheugen in de gezinsbanden. De 
cursus bestaat uit twee delen: Deel A, 'Een harmonieus huwelijksleven', is bijzon-
der nuttig voor echtparen en leden die binnenkort in het huwelijk treden. Deel 
B, 'De rol van de ouders in een harmonieus gezinsleven', is een handreiking aan 
ouders en grootouders die hun kinderen 'in de tucht en in de terechtwijzing des 
Heren' willen opvoeden (Efeziërs 6:4). 

De cursus is gebaseerd op de leer en beginselen die in de Schriften staan en wor-
den verkondigd door de hedendaagse profeten en apostelen. Bijzondere aan-
dacht wordt geschonken aan 'Het gezin — een proclamatie aan de wereld. U 
vindt die proclamatie op bladzijde VIII. 

Als u nadenkt over het eeuwige belang van het huwelijk en het gezin en de 
noodzaak om huwelijken en gezinnen te versterken, zult u gaan begrijpen van 
welk groot belang uw roeping is om deze cursus te geven. Door uw toewijding 
en uw gebedvolle voorbereiding zullen zowel u en uw gezinsleden als degenen 
die aan de cursus deelnemen, gezegend worden. Houd bij uw streven om uw 
roeping groot te maken de beginselen van deze bladzijde en die op blz. X-XI in 
gedachten. 

Uw eigen voorbereiding op het lesgeven 

Als leerkracht van deze cursus heeft u de taak om anderen door de macht van de 
Heilige Geest te onderwijzen in de leringen van het evangelie. U hoeft geen 
beroepsopleiding in hulpverlening aan gezinnen te hebben gevolgd en ook hoeft 
u geen oplossingen te zoeken voor alle problemen die zich in een gezin kunnen 
voordoen. Gesprekken tijdens de les moeten ertoe bijdragen dat de cursisten 
over hun eigen leven nadenken, erover bidden en zelf verbeteringen aanbrengen 
in hun gezin. 

Raadpleeg de volgende hulpbronnen voor aanwijzingen betreffende de belang-
rijkste beginselen van onderwijs in het evangelie, zoals uw eigen voorbereiding, 
houden van degenen die u lesgeeft en onderwijzen door de Geest: 

• 'Evangelieonderwijs en leiderschap', afdeling 16 van het Handboek kerkbestuur\ 
Boek 2: Leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties (35209 120) 

• Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120) 

• Leidraad onderwijs (34595 120). 

Houd de brede opzet van de cursus in gedachten 

Neem, voordat u de eerste les gaat geven, de tijd om de hele cursus door te kij-
ken. Dan ziet u hoe alle lessen erop gericht zijn huwelijk en gezin te versterken. 

IX 
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Het verdient aanbeveling om bij de voorbereiding van elke les de inhoudsopgave 
(blz. V-VII) door te nemen waardoor u inzicht krijgt in de opbouw van de cur-
sus. Kijk nog eens door wat u al behandeld en geleerd heeft, en denk erover na 
op welke manier de leringen en beginselen in elke les de cursus in zijn geheel 
onderbouwen. 

Begin tijdig met de voorbereiding van uw les 

Uw voorbereiding zal meer resultaat hebben als u daarmee voor elke les tijdig 
begint. Kort nadat u een les gegeven heeft, kijkt u de volgende les door. Als u 
enig idee heeft van wat u gaat behandelen, kunt u de hele week over de les 
nadenken. Daardoor bent u zich er beter van bewust op welke beginselen u de 
nadruk moet leggen, welke methoden u kunt gebruiken en over welke ervarin-
gen u kunt vertellen. 

Kies het lesmateriaal dat het beste tegemoet komt aan de behoeften van de cursisten 

Bestudeer aandachtig de leringen en beginselen van elke les en vraag om de hulp 
van de Heilige Geest om het lesmateriaal te kunnen kiezen dat het beste tege-
moet komt aan de behoeften van de cursisten. Denk eraan: 'Het succes van een 
les wordt afgemeten aan de invloed op de leerlingen'. (Onderwijzen — geen grotere 
roeping, blz. 103.) 

Bepaal hoe u de lessen gaat geven 

Behalve vaststellen wat u in een les gaat behandelen, is het belangrijk dat u 
beslist hoe u de les gaat geven. U behoort er altijd naar te streven dusdanig les te 
geven dat de cursisten aangespoord worden de behandelde leringen en beginse-
len toe te passen. 

De lessen in deze cursus behoren meer gegeven te worden als een uitwisseling 
van gedachten dan als een lezing. Zorg dat de leden op een zinvolle manier deel-
nemen aan de bespreking van de leringen en beginselen die u behandelt. De 
raad van de Heer met betrekking tot klassengesprekken vinden we in Leer en 
Verbonden 88:122: 'Stelt onder u een leraar aan, en laten niet allen tegelijk spre-
ken; maar laat er één tegelijk spreken, en laten alleen naar zijn woorden luiste-
ren, opdat wanneer een ieder heeft gesproken, allen door elkander mogen zijn 
opgebouwd, en opdat een ieder een gelijk voorrecht moge hebben.' Zie Onderwij-
zen — geen grotere roeping, blz. 63-64 voor aanwijzingen over de manier waarop 
we een bespreking kunnen leiden. 

Gebruik zo mogelijk verschillende methoden om de cursisten de beginselen in 
de lessen aan te leren en te laten begrijpen. Kijk bijvoorbeeld of u iets op het 
bord kunt schrijven, aanschouwelijk materiaal of platen kunt gebruiken. Raad-
pleeg Onderwijzen —geen grotere roeping, blz. 159-184 voor de toepassing van 
deze en andere methoden. 

Spoor de cursisten aan om toe te passen wat ze geleerd hebben. 

Als leerkracht in het evangelie moet u niet tevreden zijn met slechts het doorge-
ven van informatie, ook niet als u dat op een originele, aantrekkelijke manier 
doet. Het is de bedoeling dat u anderen ertoe brengt te leven volgens de leringen 
en beginselen die behandeld worden. Harold B. Lee, de elfde president van de 
kerk, heeft de raad gegeven: 

XI 



Inleiding 

'Alle beginselen en verordeningen van het evangelie zijn in zekere zin slechts 
uitnodigingen om zich het evangelie eigen te maken door de leringen in prak-
tijk te brengen. Niemand begrijpt het beginsel tiende totdat hij tiende betaalt. 
Niemand begrijpt het beginsel van het woord van wijsheid totdat hij het woord 
van wijsheid naleeft. Kinderen, of zelfs volwassenen, worden niet bekeerd tot 
de tiende, het woord van wijsheid, de sabbatheiliging, of het gebed door 
iemand erover te horen praten. We gaan het evangelie begrijpen door het na te 
leven (...). 

'We begrijpen niet echt iets van de leer van het evangelie, totdat we de zegenin-
gen hebben ervaren die voortvloeien uit het naleven van elk beginsel' (Stand Ye 
in Holy Places [1974], blz. 215). 

In de tijdschriften van de kerk staan vaak inspirerende verhalen over leden van 
de kerk die gezegend zijn door te leven volgens het evangelie. Verhalen waarin 
bepaalde leringen en beginselen behandeld worden, vindt u door te zoeken in de 
index van de tijdschriften. Overweeg of u een aantal van die verhalen in uw les 
kunt gebruiken. 

Verzoek de cursisten aan het eind van elke les om toe te passen wat ze geleerd 
hebben. Zorg dat u genoeg tijd overhoudt om een opdracht te geven waardoor 
de cursisten geïnspireerd worden om tot actie over te gaan. Bedenk manieren 
om zulke opdrachten te geven. Om een voorbeeld te geven: u zou aan het eind 
van les 9, '"Kinderen zijn een erfdeel des Heren'" de belangrijkste beginselen van 
die les kunnen noemen en de cursisten dan aansporen zich voor te nemen om 
voor elk van hun kinderen apart tijd vrij te maken. 

Spoor de cursisten aan om het cursistenboek te gebruiken 

Tijdens de voorbereiding van elke les behoort u het bijbehorende materiaal in 
Huwelijk en gezin: cursistenboek (36357 120) door te nemen. Bedenk manieren 
om de cursisten ertoe te brengen om (1) ten minste een van de aanwijzingen 
in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het artikel of de artikelen te 
lezen die bij de les horen. Vertel met nadruk dat echtparen grote zegeningen 
kunnen ontvangen door samen de artikelen in het cursistenboek te lezen en te 
bespreken. 

De cursisten behoren hun cursistenboek elke les bij zich te hebben. 

Sta open voor de behoeften van degenen die in ongewone gezinsomstandigheden verkeren 

Wees ontvankelijk voor de individuele omstandigheden van de cursisten. Som-
migen zijn misschien ongehuwd, misschien heeft iemand zijn of haar partner 
verloren of verkeert er iemand in moeilijke gezinsomstandigheden. Denk aan de 
volgende uitspraak van president Spencer W. Kimball, de twaalfde president van 
de kerk: 

'Wij (...) blijven het beeld van het ideale gezin van de kerk in stand houden. Het 
feit dat sommigen niet het voorrecht beschoren is om van zo'n gezin deel uit te 
maken, is geen reden om er niet over te praten. Wij bespreken het gezinsleven, 
maar houden daarbij wel rekening met de gevoelens van hen die (...) niet het 
voorrecht hebben om bij zo'n gezin te horen of ertoe bij te dragen. We kunnen 
deze norm echter niet naast ons neerleggen omdat er zoveel vanaf hangt.' (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, uitgegeven door Edward L. Kimball [1982], blz. 
294-295.) 
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Zorg dat de cursisten begrijpen dat het niet passend is om tijdens de besprekin-
gen in de les bijzonderheden over ernstige problemen in het gezin kenbaar te 
maken. Als er cursisten zijn die advies willen hebben over ernstige moeilijkhe-
den, moedigt u hen aan om met de bisschop te gaan praten. Hij zal advies kun-
nen geven. Hij kan ook verwijzen naar instanties in de samenleving die hulp 
verlenen die overeenstemt met de normen van de kerk. 

De kerk heeft u van voldoende hulpmiddelen voorzien om les te geven in de 
ware leringen en beginselen met betrekking tot huwelijk en gezin. Verzoek: 
gebruik bij uw voorbereiding of in uw les geen commercieel materiaal. Uw 
belangrijkste hulpbronnen voor de cursus zijn de Schriften, dit lesboek en Huwe-
lijk en gezin: cursistenboek. Er is diep nagedacht en veel gebeden bij de voorberei-
ding van het materiaal voor deze cursus. 

De onderstaande door de kerk uitgegeven bronnen verschaffen aanvullende 
informatie over de onderwerpen die in de cursus besproken worden. 

• Leidraad voor het gezin (31180 120) In deze leidraad gaat men in op de organi-
satie van het gezin, tevens bevat hij informatie over evangelieonderwijs in het 
gezin, en de uitvoering van de priesterschapsverordeningen en -zegens. 

• Artikelen over het huwelijk en het gezin in de kerktijdschriften. 

• Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120). Met dit boek kunnen ouders en kin-
deren lessen voor de gezinsavond voorbereiden (blz. 3-197, 213-265). Het 
bevat ideeën voor een geslaagde gezinsavond (blz. 201-210), alsmede sugges-
ties hoe kinderen specifieke beginselen en taken kan worden geleerd (blz. 
271-297). Ook bevat het ideeën voor gezinsactiviteiten (blz. 301-371). 

• Onderwijzen — geen grotere roeping (36123 120) Deze handleiding bevat begin-
selen en praktische tips, waarmee de leden van de kerk zich kunnen verbete-
ren als evangelieleerkracht. Deel D, 'Onderwijs thuis' (blz. 125-148) is vooral 
nuttig voor ouders. 

• Leidraad onderwijs (34595 120). Deze leidraad bevat tips voor de verbetering 
van het evangelieonderwijs. 

• Voor de kracht van de jeugd (34285 120). In deze brochure wordt ingegaan op 
de normen van de kerk inzake uitgaan, kleding en uiterlijk, vriendschap, eer-
lijkheid, taalgebruik, media, gezondheid naar lichaam en geest, muziek en 
dans, seksuele reinheid, gedrag op zondag, bekering, naleving van de gedrags-
normen en dienstbetoon. 

• Leidraad voor ouders (31125 120) Deze leidraad is voor ouders die het met hun 
kinderen willen hebben over het belang van lichamelijke intimiteit. 

• Guidebook for Parents and Guardians of Handicapped Children (31123). Deze 
Engelse leidraad bevat adviezen voor gezinnen met een gehandicapt kind. 
Ook bevat het een lijst met Engels materiaal dat de kerk heeft uitgegeven voor 
ouders of anderen die gehandicapten lesgeven. 
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Inleiding 

• Hoekstenen voor een gelukkig gezin (33018 120) Deze brochure bevat een toe-
spraak van president Gordon B. Hinckley toen hij tweede raadgever in het Eer-
ste Presidium was. 

• Being a Righteous Husband and Father (35402). Deze brochure bevat een toe-
spraak van president Howard W. Hunter, de veertiende president van de kerk. 
[Deze toespraak staat in De Ster van januari 1995, blz. 45: 'Een rechtschapen 
echtgenoot en vader'.] 

• One for the Money: Guide to Family Finance (33293). Deze brochure, geschreven 
door ouderling Marvin J. Ashton van het Quorum der Twaalf Apostelen, bevat 
praktische tips voor het beheer van de gezinsfinanciën. [In de Liahona van 
april 2000, blz. 42, 'Leidraad voor de gezinsfinanciën', is de tekst van deze 
brochure aangepast overgenomen.] 
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DEEL A 
EEN HARMONIEUS HUWELIJKSLEVEN 



Het eeuwige belang van het gezin benadrukken en de cursisten laten weten wat 
zij moeten doen om zoveel mogelijk profijt te hebben van de cursus Huwelijk 
en gezin. 

1. Neem de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' (blz. IX-XI in dit lesboek) 
nog eens door. Zoek manieren om die beginselen bij uw voorbereiding van de 
les toe te passen. 

2. Lees de kopjes boven de onderdelen waarin de leringen en de beginselen van 
de les wordenaangegeven. Denk, als onderdeel van uw voorbereiding, de hele 
week over die leringen en beginselen na en vraag om leiding van de Geest om 
te bepalen waarop u de nadruk moet leggen om tegemoet te komen aan de 
behoeften van de cursisten. 

3. Bestudeer met een gebed in uw hart 'Het gezin: een proclamatie aan de 
wereld' op blz. VIII in dit lesboek en blz. IV in het cursistenboek. 

4. Zorg dat alle cursisten een exemplaar krijgen van Huwelijk en gezin: cursisten-
boek (36357 120). Die exemplaren krijgt u van het zondagsschoolpresidium, 
de wijkadministrateur of de assistent-administrateur belast met materialen. 

5. Vraag twee cursisten van tevoren of zij in de les willen vertellen wat zij voel-
den bij hun huwelijk in de tempel. Laat hen spreken over de vreugde en de 
zegeningen die zij in dit leven ontvangen omdat zij zich voor eeuwig aan hun 
echtgenoot of echtgenote hebben laten verzegelen. Vraag om de leiding van 
de Geest om te bepalen wie u deze opdracht zult geven. 

6. Zet vóór de les het volgende citaat op het bord (uit Stand Ye in Holy Places 
[1974], blz. 255). 

Het belangrijkste werk dat u en ik ooit voor de Heer zullen doen, ligt binnen de 
muren van uw eigen huis. 

President Harold B. Lee 
elfde president van de kerk 

De hedendaagse profeten verkondigen het eeuwige belang van het huwelijk 
en het gezin. 

Vertel het volgende, waar gebeurde verhaal: 

Het zag ernaar uit dat een man door een overstroming alles had verloren. Hij 
huilde, niet om het verlies van zijn wereldse goederen, maar omdat hij zijn 
vrouw en vier kinderen niet kon vinden. De kans was groot dat ze verdronken 
waren. Al gauw kreeg hij bericht dat ze in leven waren en in een nabijgelegen 
opvangcentrum op hem wachtten. Wat was het een vreugdevol moment toen 
dat gezin herenigd werd! Temidden van al die vreugde zei de man: 'Ik heb mijn 
gezin weer bij elkaar, en hoewel ik geen aardse bezittingen meer heb, voel ik me 
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een miljonair.' (Aangehaald door Robert L. Simpson in Conference Report, okto-
ber 1980, blz. 11-12; of Ensign, november 1980, blz. 11.) 

Vertel in het kort wat uw gevoelens zijn omtrent het huwelijk en het gezin, 
en geef uw getuigenis. Als dat passend is, kunt u vertellen wat u voor uw eigen 
gezin voelt. Lees daarna de volgende uitspraak van ouderling Boyd K. Packer van 
het Quorum der Twaalf Apostelen voor: 

'Het centrale punt van de kerk is niet de ring; het is niet het kerkgebouw. (...) 
De tempel is niet noodzakelijk de heiligste plaats op aarde. Het kerkgebouw, de 
ring, en de tempel zijn heilig omdat ze bijdragen tot de opbouw van de heiligste 
instelling in de kerk — het gezin — en tot zegen van de heiligste onderlinge 
banden in de kerk — de gezinsrelaties.' ('That All May Be Edified' [1982], blz. 
234-235.) 

Geef elke deelnemer een exemplaar van Huwelijk en gezin: cursistenboek. Laat de 
deelnemers het boek opendoen op bladzijde IV. Vertel dat het Eerste Presidium 
en het Quorum der Twaalf Apostelen in 1995 een proclamatie aan de hele 
wereld hebben uitgebracht over huwelijk en gezin. Veel leringen en beginselen 
uit die proclamatie zullen in de loop van deze cursus besproken worden. Laat 
cursisten om de beurt een alinea van de proclamatie voorlezen. 

• Welke leringen en beginselen worden in de proclamatie over het gezin 
genoemd? (U kunt de antwoorden eventueel op het bord zetten.) Waarom 
heeft de wereld die raad en die waarschuwing nodig? 

President Gordon B. Hinckley, de vijftiende president van de kerk, heeft uitge-
legd: 'Waarom geven we deze proclamatie over het gezin nu uit? 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. Kin-
deren doen meestal wat ze geleerd hebben. Wij proberen de wereld te verbete-
ren door het gezin sterker te maken.' ('Inspirerende gedachten', De Ster, 
augustus 1997, blz. 5.) 

• In welk opzicht zijn u en uw gezin sterker geworden door de raad in die pro-
clamatie op te volgen? 

Het eeuwig huwelijk kan vreugde en grote zegeningen brengen in dit leven 
en in het hiernamaals. 

Vertel met nadruk dat het eeuwig huwelijk centraal staat in het grote heilsplan 
van onze hemelse Vader. Daardoor kunnen gezinnen echte vreugde vinden in 
dit leven en eeuwig vooruitgang blijven maken. 

• Welke zegeningen kunnen we in dit leven ontvangen als we een eeuwig 
huwelijk hebben gesloten? 

Laat de cursisten die u daartoe opdracht heeft gegeven, in het kort vertellen 
hoe zij zich voelden toen zij in de tempel trouwden en over de vreugde en 
de zegeningen die zij in dit leven ontvangen omdat zij voor eeuwig aan hun 
partner verzegeld zijn. (Zie 'Voorbereiding', punt 5.) 

Eventueel kunt u een of meer van de volgende uitspraken behandelen: 

President James E. Faust van het Eerste Presidium heeft gezegd: 'Veel verbon-
den zijn onontbeerlijk voor ons geluk hier en in het hiernamaals. Een van de 
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Les 1: 'Het gezin staat centraal in het plan van de Schepper' 

belangrijkste is het huwelijksverbond dat man en vrouw aangaan. Uit dat ver-
bond vloeit de grootste vreugde voort.' (De Ster, juli 1998, blz. 19.) 

Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd dat 'romantiek, liefde, huwelijk en 
ouderschap' (...) 'de zuiverste, prachtigste en aantrekkelijkste ervaringen van 
het leven' zijn. (De Ster, januari 1994, blz. 20.) 

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 aantrekkelijke 
partner gedeeld heb, hebben me in mijn leven de grootste vreugde geschon-
ken. 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, blz. 33.) 

In zijn eerste toespraak als president van de kerk heeft president Gordon B. 
Hinckley tijdens een algemene conferentie gezegd: 'Ik spreek mijn waarde-
ring uit tegenover mijn geliefde vrouw. Later deze maand zullen wij 57 jaar 
gehuwd zijn. (...) Ik ben zo dankbaar voor mijn dierbare vrouw, die regen 
en zonneschijn met mij gedeeld heeft. En ook al lopen we niet meer zo 
recht als vroeger, onze wederzijdse liefde is nooit gekrompen.' (De Ster, juli 
1995, blz. 64.) 

Leg uit dat veel mensen geloven dat het huwelijk en het gezin slechts beperkt 
zijn tot deze aarde. Maar als leden van de kerk weten we dat een paar dat het 
waardig is, de tempel kan betreden en zich door een heilige priesterschapsveror-
dening voor eeuwig als man en vrouw kan laten verzegelen. Als een man en een 
vrouw op die manier getrouwd zijn, is dat het begin van een eeuwig gezin. 

• Welke eeuwige zegeningen worden beloofd aan echtparen die door de macht 
van het priesterschap verzegeld zijn en daarna trouw blijven aan hun verbon-
den? (Lees Leer en Verbonden 131:1-4; 132:19-24, 30-31 met de cursisten. 
Hieronder volgen een aantal antwoorden die eventueel op het bord gezet kun-
nen worden.) 

a. Zij zullen worden verhoogd in de hoogste graad van het celestiale konink-
rijk, bij onze hemelse Vader en Jezus Christus (LV 131:1-3; 132:20-24). 

b. Zij zullen 'in tijd en door alle eeuwigheid' samen zijn (LV 132:19). Hun kin-
deren kunnen ook deel uitmaken van hun eeuwige gezin. (Leg uit dat de 
Heilige Geest van belofte die in LV 132:19 genoemd wordt, de Heilige Geest 
is. Overeenkomstig onze getrouwheid bevestigt de Heilige Geest dat de 
priesterschapsverordeningen die we hebben ontvangen en de verbonden 
die we hebben gesloten, voor God aanvaardbaar zijn. 

c. Zij zullen 'tronen, koninkrijken, rijken (en) machten (beërven)' (LV 132:19). 
d. Zij zullen in de eeuwigheid nakomelingen, ofwel geestkinderen, hebben 

(LV 132:19, 30-31; zie ook LV 131:4). 

• In welk opzicht is het voor u een steun te weten dat gezinnen eeuwig kun-
nen zijn? 

Wijs erop dat er veel heiligen der laatste dagen zijn die buiten hun schuld niet 
de gelegenheid hebben om in dit leven de zegeningen van het eeuwig huwelijk 

5 



te ontvangen. Vertel met nadruk dat de Heer heeft beloofd dat alle getrouwe hei-
ligen die zegeningen uiteindelijk zullen ontvangen. Als u het nodig vindt dit 
beginsel aan de cursisten uit te leggen, leest u de volgende uitspraak van ouder-
ling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen voor: 

'Wij weten dat vele goede en getrouwe heiligen der laatste dagen het op het 
ogenblik moeten stellen zonder de ideale gelegenheden of de essentiële voor-
waarden voor hun vooruitgang. Ongehuwd zijn, kinderloosheid, dood en echt-
scheiding verijdelen idealen en betekenen uitstel van beloofde zegeningen. 
Daarnaast zien sommige vrouwen, die ernaar verlangen voltijds moeder en huis-
vrouw 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 eeuwigheid geen enkele zegening zullen ontberen wanneer zij 
zijn geboden onderhouden, trouw hun verbonden nakomen en het goede ver-
langen 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, blz. 70.) 

Om aan te sluiten bij de omstandigheden van de individuele cursisten, kan het 
goed zijn om een van de uitspraken of beide uitspraken in 'Aanvullende bron-
nen' op bladzijde 8 voor te lezen. 

De cursus Huwelijk en gezin heeft tot doel een harmonieus gezinsleven te 
bevorderen. 

Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen: 

President Harold B. Lee, de elfde president van de kerk, heeft gezegd: 'Het 
belangrijkste werk dat u en ik ooit voor de Heer zullen doen, ligt binnen de 
muren van uw eigen huis.' (Stand Ye in Holy Places, blz. 255.) 

• In welke opzichten zou de wereld er anders voorstaan als iedereen zich aan 
deze eenvoudige uitspraak zou houden? 

Leg uit dat deze cursus bedoeld is om ons te helpen ons huwelijk en ons gezin te 
sterken en om vreugde te vinden in de band met onze gezinsleden. De lessen 
zijn gebaseerd op leringen en beginselen die ons in de Schriften en door heden-
daagse profeten geleerd worden. 

Wijs erop dat de leden door hun deelname aan deze cursus hebben laten zien 
dat ze het verlangen hebben hun gezin te versterken. Er zijn drie zaken die zij 
moeten doen om honderd procent profijt van deze cursus te hebben: 

1. De lessen bijwonen. 

Wijs erop dat alle deelnemers van elkaar kunnen leren, ongeacht hun ervaring 
met het huwelijk of de opvoeding van kinderen. Laat de cursisten getuigen 
van de waarheden die besproken worden en elkaar deelgenoot maken van 
ervaringen die met de lessen te maken hebben. 
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Les 1: 'Het gezin staat centraal in het plan van de Schepper' 

2. Gebruik het cursistenboek. 

Laat de cursisten hun boek opendoen. Wijs erop dat er in elke les 'Ideeën voor 
de praktijk' staan die bedoeld zijn als hulpmiddel om de leringen en beginse-
len die behandeld zijn, toe te passen. Bovendien bevat elke les nog één of 
twee artikelen van algemene autoriteiten van de kerk. Na elke les behoren de 
cursisten minstens een van de aangegeven activiteiten te doen en elk artikel te 
bestuderen. Echtparen kunnen er veel profijt van hebben als ze de artikelen 
samen lezen en bestuderen. 

Verwijs naar blz. 3-7 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen in deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het arti-
kel 'Voor tijd en alle eeuwigheid' van ouderling Boyd K. Packer te bestuderen. 

Spoor de cursisten aan om elke les hun cursistenboek mee te brengen. 

3. Streef ernaar om te leven volgens de leringen en de beginselen in de lessen. 

Zeg met nadruk dat het niet genoeg is alleen kennis te nemen van het evange-
lie. Als we willen dat het evangelie in ons leven werkzaam is, moeten we leven 
volgens hetgeen we leren. President Harold B. Lee heeft gezegd: 'In feite weten 
we pas iets van de leringen van het evangelie als we gemerkt hebben welke 
zegeningen we ontvangen als we elk beginsel naleven.' (Stand Ye in Holy 
Places, blz. 215.) 

Ons gezin kan 'een stukje hemel' zijn op voorwaarde dat we 'op de rots van 
onze Verlosser' bouwen. 

Stel met nadruk dat het gezin in de wereld van vandaag een van de plaatsen is 
waar we vrede kunnen vinden. Lees dan de volgende uitspraak van president 
Thomas S. Monson van het Eerste Presidium voor: 

'Als we er werkelijk ons best voor doen, kan ons thuis een stukje hemel op aarde 
zijn. Wat we denken, wat we doen, hoe we leven, dat alles beïnvloedt niet alleen 
het succes van onze reis op aarde; het bepaalt ook onze koers naar onze eeuwige 
doelen.' (De Ster, januari 1989, blz. 59.) 

• Hoe kan ons thuis 'een stukje hemel op aarde' zijn? 

Als de cursisten deze vraag beantwoord hebben, vertelt u hoe het gezin volgens 
u een stukje hemel op aarde kan zijn. Als dat van toepassing is, kunt u als onder-
deel van uw getuigenis een of twee persoonlijke ervaringen vertellen. 

Lees de volgende uitspraak voor van president Spencer W. Kimball, de twaalfde 
president van de kerk: 

'De sociale wenselijkheid die in het verleden een middel is geweest om het gezin 
te versterken en te steunen, zijn bezig te verdwijnen. Er komt een tijd dat alleen 
degenen die sterk en actief in het gezin geloven, hun gezin in stand kunnen 
houden temidden van het toenemend kwaad om ons heen.' (Ensign, november 
1980, blz. 4.) 

Lees Helaman 5:12 samen met de cursisten. Lees daarna de volgende uitspraak 
van ouderling Joseph B. Wirthlin van het Quorum der Twaalf Apostelen voor: 
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'Als u uw thuis bouwt op het fundament van onze Verlosser en het evangelie, 
kan dat een heiligdom worden waar uw gezin beschutting vindt tegen de stor-
men van het leven.' (De Ster, juli 1993, blz. 67.) 

• Wat betekent het om je thuis te bouwen 'op het fundament van onze Verlos-
ser'? Wat zal een gezin doen als Christus het middelpunt van het gezinsle-
ven is? 

Zeg met nadruk dat er in deze cursus beginselen worden besproken die een hulp-
middel zijn om huwelijk en gezin te versterken. We behoren die beginselen toe 
te passen om thuis dichter bij onze hemelse Vader en Jezus Christus te kunnen 
komen. We moeten nooit de oneindige verzoening van de Heiland uit het oog 
verliezen, want daardoor kunnen we voor eeuwig met ons gezin samen zijn. 

Tot slot 

Vertel hoe enthousiast u bent over deze cursus en vertel de cursisten wat zij van 
u als leerkracht kunnen verwachten. U kunt hun bijvoorbeeld verzekeren dat u 
zich geestelijk op de lessen zult voorbereiden, dat uzelf de beginselen van elke 
les ook zult toepassen en ook het cursistenboek zult gebruiken. Spoor de cursis-
ten aan om zich vast voor te nemen een bijdrage aan de les te leveren, het cur-
sistenboek te gebruiken en de behandelde leringen en beginselen toe te passen. 

Getuig, als de Geest u daartoe aanzet, hoe belangrijk het gezin is. Vertel hoe 
dankbaar u bent dat uw gezin eeuwig kan zijn. 

Uitspraken waarmee u de behoeften van degenen die zich niet in een tradi-
tionele gezinssituatie bevinden, aan de orde kunt stellen 

Om de omstandigheden aan de orde te stellen van cursisten die zich niet in een 
traditionele gezinssituatie bevinden, kunt u een van beide, of beide onder-
staande uitspraken voorlezen: 

President Ezra Taft Benson, de dertiende president van de kerk, heeft tegen de 
alleenstaande zusters van de kerk gezegd: 'Wij zien hoe u als een essentieel 
onderdeel van de kerk fungeert. Wij bidden dat de nadruk die wij logischerwijs 
op het gezin leggen, u nooit het gevoel zal geven dat u minder nodig of minder 
belangrijk bent voor de Heer of voor zijn kerk. De heilige banden van het lid-
maatschap in de kerk gaan veel verder dan huwelijkse staat, leeftijd of huidige 
omstandigheden. Uw waarde als dochter van God stijgt hier ver bovenuit.' (Zie 
De Ster, januari 1989, blz. 84.) 

President Joseph Fielding Smith, de tiende president van de kerk, heeft gezegd: 
'Als een man of een vrouw, die in de tempel voor tijd en alle eeuwigheid verze-
geld is, zondigt en het recht op verhoging in het celestiale koninkrijk verliest, 
kan hij of zij de vooruitgang van de benadeelde partner die wel getrouw is geble-
ven, niet vertragen. Iedereen zal geoordeeld worden volgens zijn [eigen] werken, 
en het zou onrechtvaardig zijn als degene die onschuldig is, veroordeeld zou 
worden voor de zonden van degene die schuld heeft.' (Zie De leer tot zaligmaking, 
deel 2, blz. 159.) 
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EENDRACHT IN HET 
HUWELIJK 

Echtparen ertoe brengen meer één te worden en alleenstaande leden voorberei-
den op de vreugde van eendracht in het huwelijk. 

1. Zoek tijdens uw voorbereiding naar manieren om de beginselen onder 'Uw 
taak als leerkracht' toe te passen. (Zie blz. IX-XI van dit lesboek.) 

2. Lees de vetgedrukte kopjes van de les. Die kopjes geven u een overzicht van 
de leringen en beginselen die in de les aan de orde komen. Bedenk tijdens uw 
voorbereiding hoe u de cursisten kunt helpen die leringen en beginselen toe 
te passen. Vraag om de leiding van de Geest bij het bepalen van wat u moet 
behandelen om tegemoet te komen aan de behoeften van de cursisten. 

3. Bestudeer, als u het Hulpboek voor de gezinsavond ter beschikking heeft, 'Het 
verkrijgen van eenheid in het huwelijk' op blz. 275. Overweeg hoe u dat arti-
kel in de les kunt behandelen. 

4. Zorg voor schrijfgerei voor elke cursist. 

De Heer heeft man en vrouw geboden één te zijn. 

Schrijf aan het begin van de les op het bord: 1+1=1 

• Waarom is dit een omschrijving van het huwelijk? 

Als u dat met de cursisten besproken heeft, leest u Genesis 2:24 met hen. Zeg 
met nadruk dat God man en vrouw geboden heeft één te zijn 

• Wat houdt eenheid van man en vrouw in? 

Laat de cursisten de volgende uitspraak van ouderling Henri B. Eyring van het 
Quorum der Twaalf Apostelen lezen (blz. 8 in het cursistenboek): 

'Tijdens de schepping van man en vrouw was eenheid in het huwelijk niet 
gegeven als hoop, maar als een gebod! "Daarom zal een man zijn vader en 
zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees 
zijn" (Genesis 2:24). Onze hemelse Vader wil dat we één zijn. Die eenheid 
van liefde is niet alleen idealistisch, maar ook noodzakelijk.' (De Ster, juli 
1998, blz. 74.) 

Vertel dat in deze les een aantal manieren besproken zullen worden waarop man 
en vrouw een eenheid kunnen worden. 

Man en vrouw dienen elkaar te waarderen als gelijkwaardige partners. 

Leg uit dat een belangrijk beginsel met betrekking tot eenheid in het huwelijk is, 
dat man en vrouw elkaar dienen te waarderen als gelijkwaardige partners. Toen 
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president Gordon B. Hinckley raadgever was in het Eerste Presidium, heeft hij 
gezegd: 

'Het huwelijk is, in de meest wezenlijke zin van het woord, een contract tussen 
gelijkwaardige personen, waarbij geen van beiden over de ander heerst, maar 
eerder de ander aanmoedigt en helpt bij alle taken en idealen die hij of zij heeft.' 
('I Believe', Ensign, augistus 1992, blz. 6.) 

• Waarom moeten man en vrouw, als ze één willen zijn, elkaar als gelijkwaardig 
beschouwen? 

• Welke houding en gewoonten staan man en vrouw in de weg om in hun 
huwelijk gelijkwaardige partners te zijn? Wat kunnen echtparen doen om dat 
soort problemen te overwinnen? 

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: 

'Het is niet de bedoeling geweest dat de vrouw zich alleen maar aanpast aan 
de priesterschapstaken van haar man of zoons. Natuurlijk behoort zij hen wel 
te steunen en aan te moedigen. 

'Priesterschapsdragers moeten zich op hun beurt aanpassen aan de behoeften 
en de taken van hun echtgenote of moeder. Haar fysiek, emotioneel, intellec-
tueel en cultureel welzijn en haar geestelijke ontwikkeling moeten bij [hun] 
priesterschapstaken op de eerste plaats komen. 

'Er is geen enkele taak, hoe bescheiden ook, zoals de zorg voor een baby, voor 
de kinderen of het huishouden, die niet net zo goed tot de taak van [een echt-
genoot] behoort.' ('A Tribute to Women', Ensign, juli 1989, blz. 75.) 

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft pries-
terschapsdragers de volgende raad gegeven: 'Als echtgenoot en goed priester-
schapsdrager wil je het voorbeeld nastreven van de Heiland, wiens 
priesterschap je draagt. Je zult als eerste doel hebben om je vrouw en kinde-
ren van jezelf te geven. Je zult bevestigen dat het beter is te geven dan te ont-
vangen. Soms probeert een man het lot van elk gezinslid te bepalen. Hij 
neemt alle beslissingen. Zijn vrouw is afhankelijk van zijn kuren. Het doet er 
niet toe of dat de gewoonte is. Het is niet de manier van de Heer. Het is niet 
de manier waarop een lid van de kerk zijn vrouw en zijn gezin behandelt.' 
(De Ster, juli 1999.) 

• Wat kunnen man en vrouw doen als ze elkaar als gelijkwaardige partners 
beschouwen? (U kunt de antwoorden van de klas op het bord samenvatten. 
Behandel zo nodig de ideeën die hieronder worden aangegeven en laat de cur-
sisten vertellen over ervaringen die met die ideeën te maken hebben.) 

a. Zij zorgen samen dat de gezinsleden samen bidden, dragen samen de zorg 
voor de gezinsavond en bestuderen samen de Schriften. 

b. Ze maken samen een begroting voor de gezinsfinanciën. 
c. Ze plegen overleg over de regels in het gezin, komen tot overeenstemming 

daarover en over de manier waarop ze de kinderen behandelen. De kinde-
ren zien dat hun ouders daarbij eendrachtig beslissingen nemen. 

d. Zij maken samen plannen voor gezinsactiviteiten. 
e. Ze doen allebei taken in het huishouden. 
f. Ze gaan samen naar de kerk. 
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Les 2: Eendracht in het huwelijk 

Man en vrouw dienen elkaar qua karaktereigenschappen en aanleg aan te 
vullen. 

Lees 1 Korintiërs 11:11 met de klas. Lees dan de volgende uitspraak van ouder-
ling Richard G. Scott voor: 

'In het plan van de Heer zijn er twee mensen nodig — een man en een vrouw — 
om een geheel te vormen. (...) Voor het grootste geluk en de hoogste productivi-
teit in dit leven zijn zowel man als vrouw nodig. Beiden zetten zich in, elkaar 
daarbij aanvullend. Gebruiken wij die eigenschappen zoals de Heer ze bedoeld 
heeft, dan stelt dat een echtpaar in staat om als een eenheid te denken, te han-
delen en zich gezamenlijk te verheugen — om samen moeilijkheden tegemoet te 
treden en ze als een eenheid te overwinnen — om te groeien in liefde en begrip, 
en om door tempelverordeningen samengebonden te worden tot een eeuwige 
eenheid. Dat is het plan/ (De Ster, januari 1997, blz. 70.) 

Doe met de klas de volgende oefening om het beginsel dat ouderling Scott 
behandelt, toe te lichten: 

Geef elke cursist schrijfgerei. Laat elke cursist die getrouwd is een aantal van zijn 
of haar eigenschappen en talenten opschrijven en een aantal eigenschappen en 
talenten van zijn of haar partner. Laat elke cursist die niet getrouwd is, denken 
aan een echtpaar en een aantal eigenschappen en talenten van de man en de 
vrouw opschrijven. Geef daarvoor een paar minuten de tijd en stel dan de vol-
gende vragen: 

• Hoe kunnen de eigenschappen en talenten die u heeft opgeschreven bijdragen 
tot de eenheid van een echtpaar? (Laat voorbeelden noemen.) 

• Hoe heeft u verschillen tussen echtgenoten zien veranderen in een krachtbron 
voor hun relatie? 

Lees de volgende uitspraak voor van zuster Marjorie R Hinckley, de vrouw van 
president Gordon B. Hinckley, over haar eerste huwelijksjaar: 

'We hielden van elkaar, daaraan bestond geen twijfel, maar we moesten ook aan 
elkaar wennen. Ik denk dat ieder echtpaar aan elkaar moet wennen. Al vroeg 
besefte ik dat het beter was om beter ons best te doen om aan elkaar te wennen 
dan steeds maar te proberen elkaar te veranderen.' (Church News, 26 september 
1998, blz. 4.) 

• Welk verschil zou het opleveren als echtgenoten proberen 'aan elkaar te wen-
nen' dan 'steeds maar te proberen elkaar te veranderen'? 

Man en vrouw zijn loyaal aan elkaar. 

Lees voor wat president Gordon B. Hinckley, de vijftiende president van de kerk, 
ons aanraadt: 

'Besluit dat u zich door niets uiteen zult laten drijven, dat niets uw huwelijk zal 
verstoren. Zorg dat het werkt. Neem u vast voor om het te laten werken. Er zijn 
al teveel scheidingen waardoor harten gebroken worden en soms zelfs levens 
vernietigd. Wees elkaar intens trouw.' (De Ster, mei 1999, blz. 4.) 

• Wat betekent het woord trouw voor u? (Mogelijke antwoorden zijn: loyaal, 
oprecht, en betrouwbaar in een relatie.) 
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Leg uit dat de Heer nadrukkelijk heeft gezegd dat man en vrouw elkaar trouw 
moeten zijn. Lees Leer en Verbonden 42:22 met de klas. Wijs erop dat dit gebod 
zowel voor de man als voor de vrouw geldt. 

• Wat houdt het in om uw man of vrouw aan te kleven en geen ander? 

President Spencer W. Kimball, de twaalfde president van de kerk, heeft gezegd: 
'De woorden geen ander sluiten iedereen en alles uit. De partner wordt dan het 
voornaamste in het leven van zijn of haar vrouw of man, en geen enkel soci-
aal contact, beroep, politiek of willekeurig welke andere interesse, zaak of per-
soon dan ook mag ooit belangrijker worden dan de partner.' (Faith Precedes the 
Miracle [1972], blz. 143.) 

• Hoe kan men voorkomen dat sociale contacten, beroep, en taken in de kerk 
de trouw aan zijn of haar partner aantasten? 

• Op welke manieren kunnen echtparen elkaar trouw betonen? (Als de klas het 
moeilijk vindt die vraag te beantwoorden, kunt u een paar voorbeelden geven. 
Zie hieronder.) 

a. Een man kan werk, ontspanning of andere afspraken verzetten om de ver-
jaardag van zijn vrouw te vieren. 

b. Een vrouw kan dagelijks bidden dat haar man slaagt in wat hij onderneemt. 
c. Ze kunnen naar elkaar luisteren, ook als dat hun niet goed uitkomt. 
d. Ze kunnen in gesprekken met familieleden en vrienden liefdevol en met 

respect over elkaar praten. 

Tot slot 

Stel met nadruk dat de Heer en zijn profeten aan echtparen het gebod hebben 
gegeven om in liefde één te zijn en als gelijkwaardige partners samen te werken. 
Man en vrouw kunnen elke dag hun trouw aan elkaar tonen door hun gedach-
ten, woorden en daden. 

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

Verwijs naar blz. 8-11 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen in deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het artikel 
'Opdat wij één mogen zijn' van ouderling Henry B. Eyring te lezen. Wijs erop 
dat echtparen er veel aan kunnen hebben als ze samen de artikelen in het cursis-
tenboek lezen en bespreken. 

Vraag de cursisten om voor de volgende les hun cursistenboek mee te brengen. 
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HUWELIJKSE LIEFDE 
EN VRIENDSCHAP 

LES 
10 

De cursisten meer inzicht geven in het beginsel liefde en degenen die getrouwd 
zijn, aanmoedigen de liefde in hun huwelijk te voeden. 

1. Overweeg op welke manieren u de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' 
(blz. IX-XI in dit lesboek) kunt toepassen. 

2. Lees de kopjes boven de onderdelen waarin de leringen en de beginselen van 
de les worden aangegeven. Denk, als onderdeel van uw voorbereiding, de hele 
week over die leringen en beginselen na. Vraag om leiding van de Geest om te 
bepalen waarop u de nadruk moet leggen om tegemoet te komen aan de 
behoeften van de cursisten. 

3. Bereid u voor om, als de volgende zaken beschikbaar zijn, die in de les te 
gebruiken: 

a. Een of meer trouwfoto's. U kunt bijvoorbeeld de plaat 'Een jong paar gaat 
naar de tempel' (62559; Evangelieplaten 609) ophangen, of u kunt foto's 
meebrengen van uw eigen huwelijk en cursisten vragen hun eigen trouwfo-
to's mee te brengen. 

b. Een bloem of een plaat van een bloem. 

Man en vrouw moeten hun onderlinge liefde koesteren. 

Laat een of meer trouwfoto's zien. (Zie 'Voorbereiding', punt 3a.) Bespreek de 
liefde die man en vrouw voor elkaar voelen als ze trouwen. 

Toon een bloem of een plaat van een bloem. (Zie 'Voorbereiding', punt 3b.) Laat 
dan de volgende uitspraak voorlezen van president Spencer W. Kimball, de 
twaalfde president van de kerk (blz. 14 in het cursistenboek): 

'Liefde is als een bloem, en moet, zoals het lichaam, voortdurend gevoed wor-
den. Het menselijk lichaam zou al gauw uitgemergeld raken en sterven als we 
het niet veelvuldig voeden. De tere bloem zou verwelken en afsterven zonder 
voeding en water. En zo kan ook niet van liefde verwacht worden dat het eeuwig 
standhoudt, tenzij zij voortdurend gevoed wordt met porties liefde, blijken van 
respect en bewondering, uitingen van dankbaarheid, en onzelfzuchtige gebaren.' 
('Oneness in Marriage', Ensign, maart 1977, blz. 5.) 

Leg uit dat in deze les besproken wordt hoe man en vrouw hun liefde voor 
elkaar kunnen voeden zodat die zal blijven groeien. 

Uitingen van genegenheid houden de liefde en vriendschap in een huwelijk 
levend. 

Laat getrouwde cursisten terugdenken aan de tijd dat ze pasgetrouwd waren. 
Laat hen vertellen wat ze in die tijd voor hun partner deden. 
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• Waarom is het nodig dat we dat soort zaken in het huwelijk blijven doen? 

Leg uit dat man en vrouw elkaar het hof moeten blijven maken en hun hele 
leven hun vriendschap moeten blijven voeden. Als ze dat doen, zullen ze mer-
ken dat hun liefde voor elkaar sterker wordt. 

Ouderling Marlin K. Jensen van de Zeventig heeft geconstateerd: 'Vriendschap is 
(...) een belangrijk en prachtig onderdeel van de verkeringstijd en het huwelijk. 
Een relatie tussen man en vrouw die begint met vriendschap, zich ontwikkelt tot 
een romance en uitmondt in een huwelijk, zal meestal een blijvende, eeuwige 
vriendschap worden. Niets is inspirerender in de hedendaagse wereld van 
gemakkelijk uiteenvallende huwelijken dan te zien hoe man en vrouw jarenlang 
en in alle rust, genieten van eikaars vriendschap, en samen de zegeningen en de 
beproevingen van het leven ervaren/ (De Ster, juli 1999, blz. 75.) 

Toen ouderling James E. Faust werkzaam was in de Zeventig, heeft hij een van de 
minder duidelijke maar belangrijke redenen voor echtscheiding genoemd: 'Het is 
het ontbreken van voortdurende voeding van het huwelijk, (...) het ontbreken 
van dat extra iets waardoor het kostbaar, bijzonder en prachtig wordt, wanneer 
het ook eentonig, moeilijk en saai is.' Hij gaf de volgende raad: 'Voor de voeding 
van het huwelijk zijn de kleine dingen belangrijk. Het is de constante waarde-
ring voor elkaar en attent onze dankbaarheid betuigen. Het is elkaar bemoedigen 
en helpen groeien. Het huwelijk is een gezamenlijke zoektocht naar het goede, 
het mooie en het goddelijke. (Ensign, november 1977, blz. 10-11.) 

• Welke 'kleine dingen' kunnen de liefde en de vriendschap in het huwelijk 
levend houden? (U kunt de antwoorden die gegeven worden op het bord zet-
ten.) Welke ervaringen of voorbeelden kunt u noemen waaruit blijkt hoe 
belangrijk het is om op die manier de liefde te laten groeien? 

Een vrouw die al meer dan 35 jaar getrouwd was, heeft gezegd: 'Ik vind het 
heerlijk als mijn man een kleine verrassing voor me meebrengt als hij een 
avond of een weekend is weggeweest. Het hoeft niet iets groots te zijn, mis-
schien een koekje of een bloem die hij van een vergadering heeft meege-
bracht. Ik vind het vooral fijn als hij me midden op de dag vanaf zijn werk 
belt om te vragen hoe ik het maak of om spannend nieuws te vertellen. Door 
die kleine dingen voel ik dat hij van me houdt en me koestert.' 

Wijs erop dat man en vrouw tijd nodig hebben om met elkaar samen te zijn. 
Laat de volgende raad van ouderling Joe J. Christensen van de Zeventig (blz. 19 
in het cursistenboek) voorlezen: 

'Blijf elkaar het hof maken. Maak als echtpaar tijd vrij voor gezamenlijke activi-
teiten. Het is belangrijk om als gezin samen te zijn, maar een echtpaar heeft ook 
wekelijks tijd voor zichzelf nodig. Door dat te plannen, laat u uw kinderen zien 
dat u uw huwelijk zo belangrijk vindt dat u het wilt koesteren. Dat vereist toe-
wijding, een goede planning en organisatie.' (De Ster, juli 1995, blz. 59.) 

• Wat kan verhinderen dat man en vrouw de tijd nemen om samen dingen te 
doen? Hoe kunnen echtparen tijd maken om hun huwelijk levend te houden? 

De juiste intimiteiten in het huwelijk zijn uitingen van liefde. 

Leg uit dat de Heer gepaste intimiteiten in het huwelijk goedkeurt. Een echtpaar 
ontvangt daardoor grote zegeningen, het is een middel om één te worden en de 
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Les 3: Huwelijkse liefde en vriendschap 

liefde voor elkaar te versterken. Overweeg welke van de volgende uitspraken u 
aan de klas wilt voorlezen: 

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de doe-
len van lichamelijke intimiteit in het huwelijk uitgelegd: 'Binnen het blijvende 
huwelijksverbond staat de Heer de man en de vrouw de beleving toe van het 
heilige voortplantingsvermogen in al zijn lieflijkheid en schoonheid, binnen de 
door Hem vastgestelde grenzen. Een van de doelen van deze heilige, intieme 
ervaring is om een stoffelijk lichaam te bieden aan geesten die onze Vader in de 
hemel het sterfelijk leven wil laten meemaken. Een andere reden voor die krach-
tige, mooie gevoelens van liefde is om de man en de vrouw met elkaar te verbin-
den in loyaliteit, trouw, wederzijdse consideratie, en een gezamenlijk doel.' (De 
Ster, januari 1995, blz. 34.) 

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft verklaard: 
'Het voortplantingsvermogen is de heiligste macht die God aan zijn kinderen 
gegeven heeft. Het eerste gebod [dat aan Adam en Eva gegeven werd] had betrek-
king op het gebruik van die macht, maar een ander belangrijk gebod verbood 
misbruik ervan. Wij leggen zoveel nadruk op de wet van kuisheid omdat wij 
begrijpen welke rol het voortplantingsvermogen vervult in de verwezenlijking 
van Gods plan. Dat wij ons voortplantingsvermogen gebruiken, behaagt God; 
maar Hij heeft wel geboden dat het uitsluitend binnen de grenzen van het 
huwelijk wordt gebruikt.' (De Ster, januari 1994, blz. 68.) 

President Spencer W. Kimball heeft gezegd: 'Intieme seksuele omgang in een 
wettelijk huwelijk is goed en heeft Gods goedkeuring. Seksuele omgang op zich 
is niet onheilig of vernederend, want juist op die manier nemen mannen en 
vrouwen deel aan het scheppingsproces en uiten zij hun liefde.' (The Teachings of 
Spencer W. Kimball, uitgegeven door Edward L. Kimball [1982], blz. 311.) 

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitge-
legd: 'Seksuele intimiteiten [zijn] voorbehouden aan gehuwden omdat ze een 
symbool zijn van volkomen eenheid, een totaliteit en een eenheid die God heeft 
geboden en vastgesteld. Vanaf de hof van Eden is het huwelijk bedoeld als de 
volkomen samensmelting van man en vrouw — hun hart, hoop, leven, liefde, 
gezin, toekomst, alles. Adam zei dat Eva been was van zijn gebeente, vlees van 
zijn vlees, en dat ze 'één vlees' zouden worden. [Zie Genesis 2:23-24.] Dat is een 
zo volslagen eenheid dat wij het woord 'verzegelen' gebruiken om de eeuwige 
belofte ervan uit te drukken. De profeet Joseph Smith heeft eens gezegd dat we 
zo'n heilige verbintenis misschien wel kunnen vertalen als een 'samensmelting' 
met elkaar. [Zie LV 128:18.] (De Ster, januari 1999, blz. 91.) 

President Howard W. Hunter, de veertiende president van de kerk, heeft ons de 
raad gegeven dat we zelfs binnen het huwelijk het heilige voortplantingsvermo-
gen niet moeten misbruiken: 'Tederheid en respect — nooit zelfzucht — dienen 
de leidende beginselen te zijn voor de intieme omgang tussen man en vrouw. 
Iedere partner dient attent te zijn en gevoelig voor de behoeften en verlangens 
van de andere. De Heer veroordeelt elke vorm van bazig, onwelvoeglijk of onbe-
heerst gedrag in de intieme omgang tussen man en vrouw.' (De Ster, januari 
1995, blz. 46.) 

Lees Exodus 20:14, 17 met de cursisten. Lees dan de volgende uitpraak van presi-
dent Gordon B. Hinckley, de vijftiende president van de kerk: 
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'Wij geloven in kuisheid vóór het huwelijk en volkomen trouw in het huwelijk. 
Dat is het in een notendop. Dat is de weg naar een gelukkig leven. Dat is de weg 
naar voldoening. Het brengt rust in het hart en rust in het gezin.' (De Ster, janu-
ari 1997, blz. 46.) 

Zeg met nadruk dat echtgenoten ervoor moeten zorgen dat ze niets doen dat 
zelfs maar de indruk van ontrouw wekt. Zij moeten bijvoorbeeld altijd de juiste 
emotionele en lichamelijke grenzen in acht nemen tussen henzelf en collega's 
van het andere geslacht. 

• Waarom is volkomen trouw in het huwelijk van levensbelang? 

• Waarom is kijken naar ongezond of pornografisch materiaal verraad aan de 
trouw in het huwelijk? Waarom brengt flirten met iemand van het andere 
geslacht het huwelijk schade toe? 

Lees een van beide of beide uitspraken voor: 

President Howard W. Hunter heeft ons aangeraden: 'Kom uw huwelijksgelof-
ten na in gedachte, woord en daad. Pornografie, flirten en andere ongezonde 
fantasiën hollen iemands karakter uit en knagen aan het fundament van een 
gelukkig huwelijk. Zij vernietigen de eenheid en het vertrouwen in een huwe-
lijk.' (DeSter, januari 1995, blz. 45.) 

President Ezra Taft Benson, de dertiende president van de kerk heeft ons gead-
viseerd: 'Vermijd als u getrouwd bent elke vorm van flirten. (...) Wat ongevaarlijk 
plagen lijkt of gewoon wat plezier met iemand van het andere geslacht kan 
gemakkelijk leiden tot serieuzere betrokkenheid en op den duur tot ontrouw. 
Een goede vraag die u uzelf kunt stellen, is: Zou mijn partner blij zijn als hij of 
zij wist wat ik doe? Zou een vrouw het fijn vinden als ze wist dat haar man 
samen met zijn secretaresse ging lunchen? Zou een man het fijn vinden als hij 
zijn vrouw met een andere man zag flirten en koketteren? Broeders en zusters, 
dat bedoelde Paulus met: "Onthoudt u van alle soort van kwaad" (1 Tessaloni-
cenzen 5:22).' ('De wet van kuisheid', in Brigham Young University 1987-1988 
Devotional and Fireside Speeches [1988], blz. 52.) 

Echtparen behoren te streven naar naastenliefde, de reine liefde van 
Christus. 

• Lees Johannes 13:34-35 en Efeziërs 5:25 met de klas. Wat staat er in deze tek-
sten over de manier waarop man en vrouw elkaar moeten behandelen? 

Zeg met nadruk dat de lichamelijk band tussen echtgenoten belangrijk is, maar 
niet het belangrijkste aspect van hun liefde. Lees de volgende uitspraak van 
preisdent Spencer W. Kimball voor: 

'[Liefde in het huwelijk] is diep en veelomvattend. Het lijkt niet op wat de 
wereld ten onrechte liefde noemt, wat hoofdzakelijk lichamelijke aantrekkings-
kracht inhoudt. Als het huwelijk alleen daarop gebaseerd is, worden de partners 
het al gauw moe. (...) De liefde waarover de Heer het heeft, is niet alleen licha-
melijke, maar ook geestelijke aantrekkingskracht. Dat houdt geloof en vertrou-
wen in, en begrip voor elkaar. Het is volledig bij elkaar betrokken zijn. Het is een 
deelgenootschap met gezamenlijke idealen en normen. Het is onzelfzuchtig zijn 
en voor elkaar iets opofferen. Het is reinheid van gedachten en handelen, en 
geloof in God en zijn plan. Het is ouderschap in de sterfelijkheid, uitzien naar 
godschap en scheppingsvermogen, naar ouderschap van geestkinderen. Het is 
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Les 3: Huwelijkse liefde en vriendschap 

groots, allesomvattend en grenzeloos. Dat soort liefde wordt nooit moe en 
neemt nooit af. Het blijft bestaan in ziekte en verdriet, in voor- en tegenspoed, 
bij succes en ontmoediging, in tijd en eeuwigheid.' (Faith Precedes the Miracle 
[1972], blz. 130-131.) 

Leg uit dat de liefde waarover president Kimball het had, naastenliefde is, de 
reine liefde van Christus. Lees Moroni 7:45-48 met de cursisten. Laat hen daarbij 
aangeven wat kenmerken zijn van naastenliefde. Zet die kenmerken als volgt op 
het bord: 

Naastenliefde: 
Is lankmoedig. 
Vriendelijk. 
Niet afgunstig. 
Niet opgeblazen (trots). 
Zoekt zichzelf niet. 
Is niet lichtgeraakt. 
Denkt geen kwaad. 
Verheugt zich niet in ongerechtigheid, 

doch verheugt zich in de waarheid. 
Verdraagt alle dingen. 
Gelooft alle dingen. 
Hoopt alle dingen. 
Duldt alle dingen. 
Vergaat nimmer. 
Is het voornaamste van alles. 
Is de reine liefde van Christus. 

Wijs erop dat, behalve de toezegging om onze hemelse Vader en Jezus Christus 
lief te hebben en tot Hen te komen, de verbintenis van het huwelijk — in het 
bijzonder het eeuwig huwelijk — de belangrijkste verbintenis is die we ooit kun-
nen aangaan. Man en vrouw moeten er voortdurend aan werken om naasten-
liefde voor elkaar te ontwikkelen. 

Om de cursisten te helpen dit beginsel toe te passen, richt u hun aandacht op de 
kenmerken van naastenliefde die u op het bord heeft gezet. Laat hen bespreken 
op welke manieren bepaalde kenmerken, zoals 'zoekt zichzelf niet' of 'vergaat 
nimmer' in het huwelijk tot uiting kunnen komen. Laat voorbeelden geven van 
die kenmerken. 

Tot slot 

Zeg met nadruk dat echtgenoten hun liefde en vriendschap moeten voeden. Ze 
moeten hun liefde levend houden door met kleine dingen hun genegenheid en 
vriendelijke gevoelens te blijven tonen. Ze behoren aandacht te hebben voor 
eikaars geestelijke, lichamelijke en emotionele behoeften, de vreugde van het 
leven samen te ervaren en de lasten samen te dragen. Ze moeten zich voorne-
men nooit iets te doen waardoor de liefde, die in een huwelijk van het grootste 
belang is, teniet wordt gedaan. En zij behoren 'met alle kracht van [hun] hart 
[tot de Vader te bidden] dat [zij] met deze liefde [mogen] worden vervuld' 
(Moroni 7:48). Als huwelijkspartners zich volledig aan elkaar blijven toewijden, 
zal hun liefde voor elkaar in de loop van de tijd toenemen. Zij zullen merken dat 
ze een werkelijk christelijke liefde ontwikkelen. 
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Verwijs naar blz. 12-15 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk ' op te volgen en (2) door het 
artikel 'Eenheid in het huwelijk' van president Spencer W. Kimball te lezen. Wijs 
erop dat echtparen veel profijt kunnen hebben door samen de artikelen in het 
cursistenboek te lezen en te bespreken. 
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HUWELIJKSPROBLEMEN 

De cursisten laten inzien dat man en vrouw moeten samenwerken om proble-
men het hoofd te bieden en dat zij ervoor kunnen kiezen om geduldig en liefde-
vol te reageren in plaats van gefrustreerd of boos. 

1. Neem de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' (blz. IX-XI in dit lesboek) 
nog eens door. Zoek manieren om die beginselen bij de voorbereiding van uw 
les toe te passen. 

2. Lees de kopjes boven de onderdelen van de les waarin de leringen en beginse-
len in de les worden aangegeven. Denk, als onderdeel van uw voorbereiding, 
in de loop van de week na over die leringen en beginselen en vraag om lei-
ding van de Geest om te kunnen bepalen wat u moet benadrukken om aan de 
behoeften van de cursisten tegemoet te komen. 

3. Bestudeer de teksten op blz. 19 zodat u voorbereid bent om leiding te geven 
aan een bespreking daarover. 

4. Bestudeer, als het 'Hulpboek voor de gezinsavond' beschikbaar is, 'Het oplos-
sen van conflicten in het huwelijk' (blz. 276). Overweeg om in de les naar dat 
artikel te verwijzen. 

Alle echtparen stuiten op problemen. 

Vertel het volgende verhaal, verteld door ouderling Bruce C. Hafen van de 
Zeventig: 

'Een (...) bruid zei op haar huwelijksdag opgewonden tegen haar moeder: 
"Mam, dit is het eind van al mijn moeilijkheden!" "Ja,", antwoordde haar 
moeder, "maar welk eind?'" (De Ster, januari 1997, blz. 25.) 

• Met welke zorgen of moeilijkheden kan een echtpaar te maken krijgen? 
(Schrijf eventueel de antwoorden van de cursisten op het bord. Mogelijke ant-
woorden volgen hieronder.) 

a. Onenigheid h. Het zoeken naar een 
b. Zelfzucht levensvervulling als de 
c. Gekwetste gevoelens kinderen het huis uit zijn 
d. Gezondheidsproblemen i. Dierbaren die overlijden 
e. Kinderloosheid j. Financiële problemen 
f. Ouder worden k. Onhandelbare kinderen 
g. Gezinsleden met een handicap 1. Natuurrampen 

Wijs erop dat sommige moeilijkheden ontstaan door moeilijkheden in het 
huwelijk. Andere ontstaan gewoon als onderdeel van het leven. 
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Echtparen kunnen elk probleem aan als zij hun huwelijk zien als een 
verbondsrelatie. 

Leg uit dat de manier waarop echtparen op moeilijkheden reageren, afhangt 
van hun visie op hun huwelijksrelatie. Zet de woorden contract en verbond op 
het bord. 

Leg uit dat een contract een schriftelijke overeenkomst is tussen twee mensen of 
groepen mensen. Het kan door de wetten van het land bekrachtigd worden. Een 
verbond lijkt op een contract maar is verstrekkender. Het woord verbond heeft 
soms betrekking op een overeenkomst tussen mensen, maar in verband met het 
evangelie heeft het betrekking op een overeenkomst tussen ons en de Heer. In 
een verbond stelt de Heer de voorwaarden vast en wij beloven ons eraan te hou-
den. Als wij ons aan onze beloften houden, is de Heer gebonden zijn beloften na 
te komen. (Zie LV 82:10.) 

Wijs erop dat veel mensen in de huidige samenleving het huwelijk beschouwen 
als niets meer dan een contract. Laat de cursisten nadenken over de volgende 
vragen. Ze hoeven die niet hardop te beantwoorden: 

• Wat kunnen man en vrouw doen als er zich moeilijkheden in het huwelijk 
voordoen en ze hun verbintenis als een contract zien? Wat zullen ze doen als 
ze hun verbintenis als een verbond beschouwen? 

Ouderling Bruce C. Hafen van de Zeventig heeft het volgende geconstateerd: 
'Als er moeilijkheden ontstaan, laten de partijen van een contracthuwelijk hun 
eigen geluk prevaleren en gaan er vandoor. Zij trouwen om de voordelen, en 
blijven zolang ze krijgen wat ze bedongen hebben. Maar als men in een ver-
bondshuwelijk op moeilijkheden stuit, proberen de echtelieden die samen op te 
lossen. (...) Een contractpartner geeft 50 procent, een verbondspartner geeft 100 
procent. Het huwelijk is van nature een verbond, niet zomaar een privé-con-
tract dat iemand zomaar kan annuleren.' (De Ster, januari 1997, blz. 25.) 

Als er zich problemen voordoen, kunnen we ervoor kiezen geduldig en lief-
devol te zijn in plaats van gefrustreerd of boos. 

Wijs erop dat man en vrouw, hoewel ze sommige problemen niet kunnen ver-
mijden, kunnen kiezen hoe zij ermee omgaan. Ouderling Lynn G. Robbins van 
de Zeventig heeft uitgelegd: 'Niemand maakt ons boos. Anderen maken ons niet 
kwaad. Het heeft niets te maken met dwang. Boos worden is een bewuste keus, 
een beslissing; daarom kunnen we kiezen om niet boos te worden. Wij kiezen! 
(Zie De Ster, juli 1998, blz.89.) 

Vertel met nadruk dat onze hemelse Vader ons keuzevrijheid heeft gegeven — 
het vermogen om zelf te kiezen en te handelen. We kunnen onze keuzevrijheid 
oefenen door geduldig en aardig te zijn als er zich problemen voordoen. 

Laat cursisten om de beurt de volgende teksten voorlezen. Spoor ze daarbij aan 
om te bespreken op welke manier die teksten toegepast kunnen worden op echt-
genoten die te maken hebben met problemen in het huwelijk en in het leven 
van alledag. 
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Les 4: Huwelijksproblemen 

Mosiah 18:21 
1 Johannes 4:18 
1 Petrus 4:8 
Johannes 13:34-35 
Johannes 16:33 

Leer en Verbonden 24:8 
Alma 38:12 
3 Nephi 11:29-30 
Jakobus 1:19-20 
Mosiah 3:19 

2 Nephi 31:20 

• Wat kunnen we, als we voelen dat we gefrustreerd raken of boos worden, 
doen om die gevoelens de baas te worden?(Mogelijke antwoorden volgen 
hieronder.) 

a. Ons onttrekken aan de situatie totdat we gekalmeerd zijn. 
b. Bidden om hulp en leiding. 
c. Bij een meningsverschil tijd nemen om na te denken over de motivatie en 

de gevoelens van de ander. 
d. Hulp vragen aan de plaatselijke leiders van de kerk, en, als dat nodig is, bij 

professionele adviseurs wier opvattingen en gebruiken overeenkomen met 
de leringen van de kerk. 

Lees het volgende verhaal voor om te laten zien dat man en vrouw kunnen kie-
zen hoe zij op problemen reageren. Vertel dat het een voorbeeld is van de kleine, 
alledaagse problemen die in een huwelijk voorkomen. 

'Het was weer eens zo'n dag. Evelien kon die dag geen gelijke tred houden met 
wat haar gezin nodig had. Haar buurvrouw, die zelfs nog meer kinderen had, 
leek zo opgewekt, dat Evelien aan haar capaciteiten als vrouw, echtgenote en 
moeder begon te twijfelen. 

'Op weg naar huis had Ben meer trek dan gewoonlijk. Hij had 130 kilometer om 
moeten rijden om een machineonderdeel af te leveren, maar nu was hij moe. 
Hij verlangde steeds meer naar huis. Vrede. Eten. Rust. 

'Evelien hoorde de auto en keek op de klok. Nee! Al bijna zeven uur? Wat moest 
ze doen? Ze had het eten klaar willen hebben. 

'Ze hoorde de deur opengaan en zette haastig de aardappelen op. 

'Ben kwam binnen, stak zijn neus om de hoek van de keuken en glimlachte naar 
Evelien. Zij zag er gespannen uit en hij zag dat de tafel nog niet gedekt was. Hij 
wachtte even en haalde diep adem.' 

Stel de klas de volgende vragen: 

• Hoe zou Ben reageren als hij alleen aan zichzelf dacht? 

• Hoe zou Ben reageren als hij oog had voor zijn vrouw? 

Als deze vragen besproken zijn, gaat u verder met het verhaal: 

'Ben glimlachte naar Evelien en zei: "Het ziet ernaar uit dat ik net op tijd kom 
om je te helpen." Haar spanning verdween. Opgelucht kuste ze hem en zei: "Ik 
ben blij dat je thuis bent, Ben. Je hebt een lange dag achter de rug, en ik wilde 
het eten klaar hebben!" Ze wees naar de ongedekte tafel. 
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"'We doen het samen", zei hij met zijn arm om haar heen. Toen vertelden ze 
elkaar wat er zich die dag allemaal had voorgedaan. Terwijl Ben de tafel dekte, 
braadde Evelien het vlees en vertelde ze hem hoe opgejaagd en overbelast ze 
zich de hele dag had gevoeld. Ben vergat zijn trek en probeerde te bedenken hoe 
hij haar dagtaak kon verlichten.' (Zie Hulpboek voor de gezinsavond, blz. 276.) 

Tot slot 

Verwijs naar blz. 16-17 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen in deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het artikel 
van ouderling Lynn G. Robbins, 'Keuzevrijheid en boosheid' te lezen. Wijs erop 
dat echtparen er veel profijt van kunnen hebben als ze de artikelen in het cursis-
tenboek samen lezen en bespreken. 

Mishandeling: een belediging voor God 

Leg uit dat echtgenoten soms agressief worden als ze boos of gefrustreerd zijn. 
Echtgenoten behoren elkaar nooit en op geen enkele manier te mishandelen. Als 
we iemand mishandelen, overtreden we de geboden van God en houden we ons 
niet aan wat de leiders van de kerk zo uitdrukkelijk gezegd hebben. President 
George Albert Smith, de achtste president van de kerk, heeft gezegd: 'Als iemand 
de geest van de Heer had, zou hij nooit iemand mishandelen. Dat doen we wel 
als we door een andere geest bezield worden. (Conference Report, oktober 1950, 
blz. 8.) 

Geef in het kort de volgende informatie: 

We onderscheiden emotionele, lichamelijke of sekusele mishandeling. 

Emotionele mishandeling komt voor in de vorm van schreeuwen, vloeken, bele-
digende of vernederende opmerkingen, dictatoriaal optreden, een partner in 
aanwezigheid van kinderen of anderen vernederen, als straf de ander niet steu-
nen of genegenheid onthouden, en gevoelens van de partner negeren of als 
onbelangrijk afdoen. 

Lichamelijke mishandeling komt voor in de vorm van de ander duwen, tegen 
zijn of haar wil vasthouden, door elkaar rammelen, slaan, dwingen, en middelen 
onthouden. 

Seksuele mishandeling kan emotioneel of lichamelijk zijn. Het komt voor in de 
vorm van seksuele kwelling, pijn doen, dwang of intimidatie, en op intieme 
momenten aandringen op dingen die voor de ander onaangenaam zijn. 

Vertel dat de cursisten de bisschop moeten raadplegen als ze verder nog vragen 
hebben over wat mishandeling inhoudt. 

Lees de volgende uitspraak voor van president Gordon B. Hinckley, de vijftiende 
president van de kerk. Wijs erop dat de waarschuwing van president Hinckley 
betrekking had op mannen die hun vrouw mishandelen, maar dat die net zo 
goed van toepassing is op vrouwen. Vraag de cursisten om, terwijl ze naar die 
raad luisteren, in stilte hun eigen gedrag onder de loep te nemen: 
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Les 4: Huwelijksproblemen 

'Sommige (mannen) hebben overdag een fraaie facade voor de buitenwereld, 
maar komen 's avonds thuis, vergeten hun zelfdiscipline, en barsten bij het min-
ste of geringste in woede uit. 

'Geen enkele man die dergelijk slecht en ongepast gedrag vertoont, is het pries-
terschap van God waardig. Geen enkele man die zich zo gedraagt is de voorrech-
ten van het huis des Heren waardig. Ik betreur het dat er sommige mannen zijn 
die de liefde van hun vrouw en kinderen niet verdienen. Er zijn kinderen die 
bang zijn voor hun vader, en vrouwen die bang zijn voor hun man. Als er zulke 
mannen zijn die mij nu horen, dan vermaan ik u als dienstknecht van de Heer 
en roep u tot bekering. Disciplineer uzelf. Beheers u. De meeste zaken die u boos 
maken, zijn onbeduidend. En wat betaalt u niet een verschrikkelijke prijs voor 
uw woede. Vraag de Heer om vergeving. Vraag uw vrouw om vergeving. Bied uw 
excuses aan uw kinderen aan.' (De Ster, januari 1997, blz. 65.) 

Leg uit dat sommige mensen aspecten van ruw gedrag ontwikkelen zonder dat 
zelf in de gaten te hebben. Anderen zien in dat ze hun gedrag nodig moeten ver-
anderen, maar voelen dat ze dat zonder hulp niet kunnen. 

Wie hulp nodig hebben om hun ruwe gedrag te begrijpen en te veranderen, 
kunnen veranderen als ze de Heer nederig om hulp en leiding vragen. Ze kun-
nen zich wenden tot hun bisschop, die advies kan geven. Hij kan ook hulpverle-
ners aanraden die de normen van de kerk respecteren. 

• Welke invloed kan mishandeling van een echtgenote hebben op de kinderen 
van een echtpaar? 

Nadat u de cursisten om hun reactie hebt gevraagd, wijst u erop dat mishan-
deling van een partner de blijvende indruk kan achterlaten dat je kunt probe-
ren om moeilijkheden op een destructieve manier op te lossen. Mensen die als 
kind getuige zijn geweest van mishandeling, mishandelen vaak anderen en 
zetten in hun huwelijk dat patroon voort. 

• Welke invloed ondergaan kinderen als ze zien dat hun ouders moeilijkheden 
met vriendelijkheid en geduld zien oplossen? 

Leg uit dat ouders die op een liefdevolle en volwassen manier hun moeilijkhe-
den tegemoet treden, hun kinderen goede gewoonten bijbrengen waarvan ze 
hun hele leven profijt kunnen hebben. In zijn functie als presiderende bis-
schop heeft bisschop Robert D. Hales gezegd: 'Het helpt kinderen als ze zien 
dat goede ouders verschillende meningen kunnen hebben, en dat die verschil-
len kunnen worden opgelost zonder te slaan, te schreeuwen of met voorwer-
pen te gooien. Ze moeten rustige communicatie zien en voelen, met respect 
voor eikaars mening, zodat zij zullen weten hoe zij zelf meningsverschillen 
kunnen oplossen.' (De Ster, januari 1994, blz. 9.) 
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POSITIEVE COMMUNICATIE BIJ 
MOEILIJKE KWESTIES 

De cursisten laten zien hoe ze moeilijkheden in het huwelijk kunnen oplossen 
door liefdevolle communicatie. 

1. Zoek bij uw voorbereiding naar manieren om de beginselen onder 'Uw taak 
als leerkracht' (blz. IX-XI in dit lesboek) toe te passen. 

2. Lees de vetgedrukte kopjes van de lessen. Die kopjes geven een overzicht van 
de leringen en beginselen in de les. Bedenk, als onderdeel van uw voorberei-
ding, manieren om de cursisten aan te sporen die leringen en beginselen toe 
te passen. Vraag om leiding van de Geest om te bepalen waarop u de nadruk 
moet leggen om tegemoet te komen aan de behoeften van de cursisten. 

Elk echtpaar heeft wel eens een verschil van mening. 

Laat cursisten de volgende uitspraak van ouderling Joe J. Christensen van de 
Zeventig voorlezen. (Blz. 20 in het cursistenboek.) 

'Soms horen we wel eens iemand zeggen: "Kijk, we zijn al vijftig jaar getrouwd 
en hebben nog nooit een meningsverschil gehad!" Als dat echt het geval is, dan 
wordt een van de echtgenoten of wel volledig gedomineerd door de andere, 
ofwel is die partner, zoals iemand het gezegd heeft, ongevoelig voor de waarheid, 
Ieder intelligent echtpaar heeft wel eens een meningsverschil. De opgave is dan 
om tot een oplossing te komen. Zo maken we van een goed huwelijk een beter 
huwelijk.' (Ensign, mei 1995, blz. 65.) 

Vertel dat in deze les bepaalde beginselen worden behandeld waardoor echtge-
noten moeilijkheden in hun huwelijk kunnen voorkomen en oplossen. 

Man en vrouw behoren te kijken naar eikaars goede eigenschappen. 

Wijs erop dat partners moeilijkheden kunnen voorkomen als ze kijken naar de 
goede in elkaar. Ze kunnen in geval van moeilijkheden ook samen aan de oplos-
sing werken. Vertel het volgende verhaal: 

Een vrouw ging regelmatig naar haar bisschop om te vertellen wat haar in haar 
man niet aanstond. Uiteindelijk vroeg de bisschop haar: 'Waarom bent u met 
deze man getrouwd als u hem zo ongevoelig en onverdraagzaam vindt?' De 
vrouw dacht even na en zei toen: 'Ik denk dat hij wel een paar goede eigen-
schappen had, maar ik kan me er geen herinneren. Hij moet veranderd zijn.' De 
bisschop vroeg haar om thuis te gaan bidden dat haar hart verzacht zou worden 
zodat ze zich weer zou gaan herinneren welke eigenschappen zij ooit in haar 
man bewonderd had. Ze merkte dat ze op den duur de bewonderenswaardige 
eigenschappen van haar man weer kon zien en zich daarop kon richten. Vóór 
die tijd was ze zo in beslag genomen door zijn fouten dat ze zijn goede eigen-
schappen over het hoofd had gezien. 
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• Hoe heeft u gemerkt dat het waardevol is om te letten op de goede eigen-
schappen in anderen? Waarom kunnen man en vrouw werken aan een sterker 
huwelijk als ze letten op eikaars goede eigenschappen? 

Herinner de cursisten eraan dat iedere persoon wel uniek is, maar dat we alle-
maal kinderen van God zijn. Laat een cursist de volgende verklaring uit 'Het 
gezin — een proclamatie aan de wereld voorlezen (blz. VIII in dit lesboek en blz. 
IV in het cursistenboek): 

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.' 

• Waarom kunnen man en vrouw elkaar beter begrijpen als ze deze waarheid in 
gedachten houden? 

Vertel dat man en vrouw meer vreugde aan eikaars gezelschap beleven en 
elkaar beter kunnen helpen hun goddelijk potentieel te bereiken als ze probe-
ren al het mooie en goddelijke in elkaar te zien. 

Als lid van het Quorum der Twaalf apostelen heeft ouderling Gordon B. 
Hinckley gesproken over 'het soort respect waardoor de partner gezien wordt 
als de kostbaarste vriend [of vriendin] op aarde.' Hij heeft gezegd: 'Kameraad-
schap in het huwelijk wordt al gauw alledaags en zelfs saai. Ik ken voor een 
man geen betere manier om het op een hoogstaand en inspirerend niveau te 
houden dan af en toe eens na te denken over het feit dat de hulpe die aan 
zijn zijde staat een dochter van God is en met [God] deelheeft aan het belang-
rijke proces om zijn eeuwige doelen te verwezenlijken. Ik ken voor een vrouw 
geen betere manier om de liefde voor haar man altijd stralend te houden dan 
te letten op de goddelijke eigenschappen die elke zoon van onze Vader heeft 
en daarop de nadruk te leggen. Die goddelijke eigenschappen kunnen tevoor-
schijn gebracht worden door respect, bewondering en bemoediging. Door die 
actieve processen zullen ze een blijvende waardering voor elkaar gaan voelen.' 
(JEnsign, juni 1971, blz. 71-72.) 

Door op positieve wijze met elkaar van gedachten te wisselen kun je proble-
men voorkomen en oplossen. 

Leg uit dat man en vrouw, behalve dat zij de goede eigenschappen in elkaar 
leren zien, ook moeten proberen op een goede manier met elkaar van gedachten 
te wisselen. Communicatie is van het grootste belang voor de liefde en de een-
heid en om oplossingen te vinden voor problemen die zich kunnen voordoen. 

Zet de volgende beginselen op het bord: 
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Naar elkaar luisteren. 

Moeilijkheden open en rustig bespreken. 

Op een liefdevolle, positieve manier met elkaar van 
gedachten wisselen. 

Leg uit dat deze beginselen voor echtparen een hulpmiddel kunnen zijn om de 
onderlinge communicatie te verbeteren. Gebruik het volgende materiaal om een 
bespreking over elk van die beginselen te leiden: 

Naar elkaar luisteren 

Lees voor welke raad ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf 
Apostelen heeft gegeven: 

'Mannen en vrouwen, leer luisteren en luister om te leren van elkaar. (...) We 
moeten tijd nemen om met elkaar te praten als we het onderlinge contact willen 
bewaren. Als het huwelijk zo'n belangrijke betrekking in het leven is, dan ver-
dient het ook een belangrijk deel van onze aandacht! Toch krijgen vaak minder 
belangrijke afspraken de voorrang, zodat er slechts hier en daar een restje tijd 
overblijft om naar de dierbare eega te luisteren.' (De Ster, juli 1991, blz. 23.) 

• Wat zijn de voordelen voor man en vrouw als ze aandachtig en liefdevol naar 
elkaar luisteren? (Mogelijke antwoorden volgen hieronder.) 

a. Ze komen meer te weten over eikaars echte gevoelens en drijfveren. 
b. Ze proberen te begrijpen voordat ze oordelen of raad geven. 
c. Allebei voelen ze zich waarschijnlijk van meer belang en bemind. 
d. Allebei gaan ze waarschijnlijk minder in de verdediging en ze zullen opener 

van gedachten wisselen. 

• Wat kan verhinderen dat partners echt naar elkaar luisteren? (Mogelijke ant-
woorden: drukke bezigheden, geen tijd nemen om te luisteren, gebrek aan 
belangstelling voor eikaars taken.) 

• Wat kunnen huwelijkspartners doen om beter te luisteren? (Vraag wat de cur-
sisten ervan vinden, maar behandel ook onderstaande ideeën.) 

a. Neem de tijd om met elkaar te praten. Zorg dat u niet wordt afgeleid, geef 
alle aandacht aan elkaar. 

b. Luister met de wil om te begrijpen. Val de ander niet in de rede. Stel zo 
nodig vragen als: 'Kun je me daar eens wat meer over vertellen?' of 'Wat 
voelde je toen dat gebeurde?' of 'Ik weet niet of ik dat helemaal begrijp. 
Bedoel je ...?' 

c. Zorg dat u niet boos wordt of beledigd. Denk eraan dat in veel gevallen 
meer dan één mening juist kan zijn. 
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Les 5: Positieve communicatie bij moeilijke kwesties 

Moeilijkheden open en rustig bespreken. 

• Waarom is het belangrijk dat partners open met elkaar praten over de proble-
men waarmee ze in hun huwelijk te maken krijgen? 

Wijs erop dat gesprekken over moeilijkheden op een respectvolle manier moeten 
verlopen, zonder luidruchtige ruzies of woordenstrijd. Als lid van het Quorum 
der Twaalf Apostelen heeft ouderling Gordon B. Hinckley gezegd: 

'We krijgen zelden moeilijkheden als we zachtjes praten. Alleen als we onze stem 
verheffen spatten de vonken er vanaf en veranderen molshoopjes in reusachtige 
bergen van woordentwist. (...) De stem van de hemel is een stille, zachte stem; 
zo is ook het geluid van huiselijke vrede een zachte stem.' (Ensign, juni 1971, 
blz. 72.) 

President David O. McKay heeft gezegd: 'Man en vrouw moeten nooit met stem-
verheffing tot elkaar spreken, tenzij het huis in brand staat.' (Stepping Stones to an 
Abundant Life, onder redactie van Llewelyn R. McKay [1971], blz. 294.) 

Op een liefdevolle, positieve manier met elkaar van gedachten wisselen 

• Welke invloed hebben uitingen van waardering, steun en genegenheid op een 
huwelijk? Welke invloed heeft negatieve communicatie — zoals kritiek, vitten 
en muggenzifterij — op een huwelijk? 

Laat de volgende raad van ouderling Joe J. Christensen voorlezen (blz. 19 in 
het cursistenboek): 

'Vermijd "eindeloze hatelijkheden". Wees niet kritisch op eikaars fouten. 
Erken dat niemand volmaakt is en dat we allemaal nog een lange weg moeten 
afleggen om die christenen te worden waar onze leiders om gevraagd hebben. 

'"Eindeloze hatelijkheden" — zoals president Kimball het noemde — kunnen 
bijna ieder huwelijk te gronde richten. (...) Over het algemeen zijn we ons 
allemaal pijnlijk bewust van onze zwakheden en hoeven we daar niet vaak 
aan herinnerd te worden. Weinig mensen zijn ooit beter geworden van voort-
durende kritiek of vitten. Als we niet voorzichtig zijn, is sommige zogenaamde 
opbouwende kritiek eigenlijk gewoon vernietigend.' (De Ster, juli 1995, blz. 58; 
zie ook Spencer W. Kimball, 'Marriage and Divorce', 1976 Devotional Speeches 
of the Year [1977], blz. 148.) 

• Wat kan het gevolg zijn van voortdurend klagen of bekritiseren? 

• Een vorm van kritiek is iemands zwakheden vergelijken met de sterke punten 
van iemand anders. Welke invloed kan dat op een huwelijk hebben? 

• Welke ervaringen heeft u waaruit blijkt dat het veel belangrijker is anderen te 
complimenteren en te bemoedigen dan hen steeds te bekritiseren? Hoe kun-
nen positieve uitingen een huwelijk versterken? 

Een vrouw vertelde dat haar man haar vaak complimenteert met haar talenten 
als vrouw en als huisvrouw, niet alleen thuis, maar ook bij vrienden. Hij heeft 
het nooit over haar zwakheden. In plaats daarvan kiest hij ervoor zich te rich-
ten op haar sterke kanten. Ze zei dat zijn opmerkingen haar hoop gaven en 
haar motiveerden om het steeds beter te doen. 
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Tot slot 

Lees het volgende advies voor van ouderling Marvin J. Ashton van het Quorum 
der Twaalf Apostelen: 

Tijdens gesprekken met gezinsleden moeten we verschillen niet negeren, maar 
rustig afwegen en evalueren. Iemands mening is meestal niet zo belangrijk als 
een gezonde, blijvende relatie. Hoffelijkheid en respect bij het luisteren en reage-
ren, zijn in een goede dialoog van het grootste belang. (...) Het is heel belangrijk 
om te weten hoe we duidelijk kunnen maken dat we het met de ander niet eens 
zijn zonder daarbij onaangenaam te worden.' (Ensign, mei 1976, blz. 52.) 

Noem de beginselen die u behandeld heeft. Spoor de cursisten aan om die begin-
selen toe te passen. Geef uw getuigenis als de Geest u daartoe aanzet. 

Verwijs naar blz. 18-20 in het cursistenboek. Moedig de cursisten aan om de 
leringen en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste 
een van de aanwijzingen in Tdeeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het 
artikel 'Het huwelijk en het grote plan van geluk' van ouderling Joe J. Chris-
tensen te lezen. Zeg met nadruk dat echtparen er veel profijt van kunnen 
hebben als ze de artikelen in het cursistenboek samen lezen en bespreken. 
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HET HUWELIJK VERDIEPEN 
DOOR GELOOF EN GEBED 

LES 

10 
De cursisten inzicht geven in de zegeningen die echtparen ontvangen als ze 
geloof oefenen in Jezus Christus en samen bidden. 

1. Neem de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' (blz. IX-XI in dit lesboek) 
nog eens door. Zoek manieren om die beginselen bij uw voorbereiding van de 
les toe te passen. 

2. Lees de vetgedrukte kopjes van de les. Die geven u een overzicht van de lerin-
gen en beginselen die in de les aan de orde komen. Denk, als onderdeel van 
uw voorbereiding, in de loop van de week na over die leringen en beginselen 
en vraag om leiding van de Geest om te kunnen bepalen wat u moet behan-
delen om tegemoet te komen aan de behoeften van de cursisten. 

Man en vrouw behoren samen te werken aan de verdieping van hun geloof 
in Jezus Christus. 

Vertel het volgende verhaal van president James E. Faust van het Eerste Presidium: 

'Ouderling Orin Voorheis (...) is een grote, knappe, prachtige jongeman die op 
zending is geweest in het zendingsgebied Buenos Aires-Zuid. Op een avond, toen 
hij elf maanden op zending was, werden ouderling Voorheis en zijn collega door 
gewapende rovers lastig gevallen. In een zinloze daad van geweld schoot een van 
hen ouderling Voorheis in het hoofd. (...) 

'Ouderling Voorheis is nog steeds bijna helemaal verlamd en niet in staat om te 
spreken, maar hij heeft een geweldige geest en kan vragen beantwoorden met 
handbewegingen. Zijn naamplaatje draagt hij nog steeds. Zijn ouders vragen 
zich niet af: "Waarom is dit gebeurd met onze prachtige zoon die toch gehoor 
had gegeven aan de roeping van de Meester?" Niemand heeft een zeker ant-
woord, behalve misschien in omstandigheden waarin een hoger doel gediend 
wordt. We moeten wandelen in geloof.' (Liahona, januari 2000, blz. 71.) 

Lees Hebreeën 11:1 en Alma 32:21 met de cursisten. Wijs erop dat in de Bijbel-
vertaling van Joseph Smith van Hebreeën 11:1 staat: 'geloof is de verzekering der 
dingen die men hoopt'. 

• Wat is volgens deze verzen de definitie van geloof? 

• In welke situaties wordt van echtparen vereist dat ze 'wandelen in geloof' 
zoals president Faust heeft gezegd? 

Overweeg of u de cursisten kunt vragen om voorbeelden uit hun leven te 
geven. Er kunnen voorbeelden gegeven worden met betrekking tot een slechte 
gezondheid, kinderloosheid, ouder worden, kinderen met een handicap, het 
overlijden van dierbaren, financiële problemen, kinderen die afgedwaald zijn, 
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en natuurrampen. Wijs erop dat we ook met problemen te maken kunnen 
krijgen als we proberen een rechtschapen leven te leiden. 

Lees Moroni 7:32-33 met de klas. Zeg met nadruk dat Jezus Christus het middel-
punt van ons geloof moet zijn. Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft uitgelegd dat we de kracht krijgen om problemen het 
hoofd te bieden als we geloof in Jezus Christus oefenen: 

'De Heer zal door zijn goddelijke kracht verlichting geven wanneer we nederig 
en met geloof in Jezus Christus bevrijding zoeken. (...) Zonder geloof en de nodige 
inspanning van uw kant kan niemand u helpen. U hebt dat nodig voor uw per-
soonlijke groei. Zoek geen gemakkelijk leventje dat nagenoeg vrij is van onge-
makken, pijn, druk, uitdagingen of lijden, want dat zijn de instrumenten die 
onze hemelse Vader gebruikt om onze persoonlijke groei en ons begrip te stimu-. 
leren. De Schriften bevestigen herhaaldelijk: u zult hulp ontvangen wanneer u 
geloof oefent in Jezus Christus. Dat geloof uit zich in de bereidheid om vertrouwen 
te stellen in de beloften van de Heer, gegeven door zijn profeten en in de Schrif-' 
ten/ (De Ster, juli 1994, blz. 7.) 

Wijs erop dat echtgenoten samen moeten werken om de Heiland in hun leven 
de centrale plaats te geven. Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft gezegd: 

'Wil je bekwaamheid en veiligheid (...) in het huwelijk en in de eeuwigheid? 
Wees dan een oprechte discipel van Jezus. Wees een onvervalste, toegewijde hei-
lige der laatste dagen die de daad bij het woord voegt. Geloof maar dat je geloof 
alles met je liefdesavontuur te maken heeft, want dat is inderdaad het geval. (...) 
Jezus Christus, het Licht der wereld, is de enige lamp waardoor je duidelijk het 
pad van liefde en geluk voor jezelf en voor je geliefde kunt zien.' ('How do I Love 
Thee?', toespraak tijdens een devotional aan de Brigham Young University, 15 
februari 2000, blz. 6.) 

• Waarom kunnen echtparen door een groeiend geloof in de Heiland een 
krachtiger relatie met elkaar ontwikkelen? (Mogelijke antwoorden volgen 
hieronder.) 

a. Ze gaan op een christelijker manier met elkaar om. Ze gaan meer van elkaar 
houden, worden behulpzamer, aardiger, geduldiger en bereid om naar 
elkaar te luisteren. 

b. Ze worden nederiger en bereidwilliger om zich te bekeren en de leringen 
van de Heiland na te volgen. Naarmate de partners bereidwilliger zijn om 
zich te bekeren en meer op de Heiland te gaan lijken, wordt het huwelijk 
harmonieuzer. 

• Hoe kunnen echtparen samenwerken om hun geloof in de Heiland te laten 
groeien? (Laat cursisten vertellen waardoor hun geloof in de Heiland krachti-
ger is geworden. U kunt, behalve de antwoorden van de cursisten, eventueel 
nog onderstaande beginselen bespreken.) 

a. Gehoorzaam de wetten en verordeningen van het evangelie. (Behandel de 
volgende uitspraak van bisschop Robert D. Hales, destijds presiderende bis-
schop: 'Gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie 
is van essentieel belang voor het verkrijgen van geloof in de Heer Jezus 
Christus.' (De Ster, juli 1990, blz. 35.) 

b. Bestudeer samen de Schriften. (Lees Helaman 15:7-8 met de klas.) 
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Les 6: Het huwelijk verdiepen door geloof en gebed 

c. Vertrouw op de Heer. (Lees Spreuken 3:5-6 met de klas. Wijs erop dat echt-
paren die met problemen te maken krijgen, zich voor kunnen nemen om 
de Heer vurig om hulp te vragen en hun geloof tot een wezenlijker onder-
deel van hun dagelijks leven te maken.) 

Man en vrouw worden gezegend als ze samen bidden. 

• Welke zegeningen kunnen het gevolg zijn als man en vrouw regelmatig samen 
bidden? (Moedig de cursisten aan om te vertellen over ervaringen die met 
deze vraag te maken hebben. Lees daarna het volgende citaat voor, en een van 
de volgende voorbeelden, of beide.) 

Toen ouderling Gordon B. Hinckley deel uitmaakte van het Quorum der 
Twaalf Apostelen heeft hij de volgende raad gegeven: 

'Ik ken geen enkele gewoonte die een heilzamer effect op uw leven heeft dan 
de gewoonte om aan het begin en het einde van de dag samen neer te knie-
len. Op de een of andere manier verdwijnen de kleine beroeringen die in elk 
huwelijk lijken voor te komen, als u de Heer op uw knieën bedankt voor 
elkaar, in eikaars bijzijn, en vervolgens samen zijn zegen afsmeekt over uw 
leven, uw huis, uw dierbaren, en uw dromen. 

'Dan zal God uw Metgezel zijn, en uw dagelijkse gesprekken met Hem zullen 
vrede brengen in uw hart en een vreugde in uw leven die uit geen enkele 
andere bron afkomstig kan zijn. Uw kameraadschap zal met de jaren hechter 
worden; uw liefde zal intenser worden. Uw waardering voor elkaar zal 
groeien.' (Ensign, juni 1971, blz. 72.) 

Een man heeft eens gezegd dat hij door de gebeden van zijn vrouw een betere 
echtgenoot en vader is geworden. Als hij naast zijn vrouw neerknielt en haar 
hand vasthoudt, luistert hij hoe zij onze hemelse Vader haar zorgen voorlegt. 
Zijn liefde voor haar wordt groter omdat hij weet dat haar hart en haar motie-
ven zuiver zijn. Hij weet dat zij, als zij met onze hemelse Vader spreekt, werke-
lijk niets anders wil dan Hem dienen in rechtschapenheid. 

In een ander gezin leed de man aan een langdurige ziekte. Elke avond, voor-
dat zijn vrouw en hij naar bed gingen, bedankten ze onze hemelse Vader voor 
hun zegeningen en vroegen ze Hem om zijn hulp omdat ze weinig inkomen 
hadden en vier kinderen moesten opvoeden. Jaren later, toen de man weer 
kon gaan werken, werd hun gevraagd hoe ze die moeilijke tijd waren doorge-
komen. Ze getuigden dat ze het voor elkaar hadden gekregen door samen te 
werken en samen te bidden. Hun oprechte gebeden waren beantwoord met 
veel zegeningen, inclusief de hoop die ze ontvingen door de troostende 
invloed van de Geest. 

• Waarom kunnen echtgenoten moeilijkheden in hun relatie oplossen door 
samen te bidden? (Wijs er tijdens de bespreking van deze vraag op dat man en 
vrouw soms niet meer samen bidden als ze onenigheid hebben. Maar samen 
bidden is een machtig middel om dat soort moeilijkheden te boven te 
komen.) 

President Thomas S. Monson van het Eerste Presidium heeft eens verteld over 
de dag waarop zijn vrouw, Frances en hij zich in de Salt Lake Temple aan 
elkaar lieten verzegelen. Benjamin Bowring, de man die de ceremonie voltrok, 
gaf hun de volgende raad: 'Mag ik jullie, pasgetrouwden, een formule meege-
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ven die jullie de zekerheid zal geven dat elk meningsverschil dat tussen jullie 
zal ontstaan, niet langer dan een dag zal duren? Kniel iedere avond naast het 
bed neer. De ene avond, broeder Monson, spreekt u het gebed uit, hardop, 
geknield. De andere avond, zuster Monson, spreekt u het gebed uit, hardop, 
geknield. Ik kan u verzekeren dat ieder misverstand dat overdag ontstaat, bij 
het bidden zal verdwijnen. Het is onmogelijk wrok te blijven koesteren voor 
iemand met wie je samen bidt. De beste gevoelens voor elkaar komen dan 
naar boven. Dat kan gewoon niet anders.' (Zie De Ster, januari 1989, blz. 59.) 

Ouderling David B. Haight van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
gezegd: 'Als er tussen u, echtgenoten, ernstige misverstanden bestaan of als u 
voelt dat er spanningen in uw huwelijk ontstaat, moet u nederig samen neer-
knielen en aan God, onze Vader, met een oprecht hart en met een eerlijke 
bedoeling vragen om de duisternis die over uw relatie ligt, weg te nemen, dat 
u het nodige licht zult ontvangen, uw fouten zult inzien, u van uw fouten 
zult bekeren, elkaar zult vergeven, en elkaar zult accepteren zoals u dat in het 
begin heeft gedaan. Ik verzeker u plechtig dat God leeft en uw nederig gebed 
zal beantwoorden.' (Ensign, mei 1984, blz. 14.) 

Vraag de cursisten die getrouwd zijn om in stilte te overwegen of zij voldoende 
moeite doen om samen met hun partner te bidden. Zeg met nadruk dat eenou-
dergezinnen waar er vurig gebeden wordt, door God gezegend zullen worden. 

Tot slot 

Zeg met nadruk dat echtgenoten die er samen aan werken geloof te oefenen in 
Jezus Christus en samen bidden, gelukkiger en meer één zullen worden en hun 
problemen beter het hoofd kunnen bieden. 

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

Verwijs naar blz. 21-24 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het artikel 
'Vreugde in het leven vinden' van ouderling Richard G. Scott te lezen. Wijs erop 
dat echtparen er veel profijt van kunnen hebben als ze de artikelen in het cursis-
tenboek samen lezen en bespreken. 

Vraag de cursisten om voor de volgende les hun cursistenboek mee te brengen. 
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DE GENEZENDE KRACHT VAN 
VERGEVENSGEZINDHEID 

De cursisten laten ervaren dat je gemoedsrust krijgt als je elkaar vergeeft, en de 
cursisten aanmoedigen te zorgen dat er in hun gezin een geest van vergevensge-
zindheid gaat heersen. 

1. Neem de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' (blz. IX-XI in dit lesboek) 
nog eens door. Bedenk manieren om die beginselen bij uw lesvoorbereiding 
toe te passen. 

2. Lees de vetgedrukte kopjes van de les. Die kopjes geven u een overzicht van 
de leringen en beginselen die in de les aan de orde komen. Vraag om de lei-
ding van de Geest om te kunnen bepalen wat u moet behandelen om tege-
moet te komen aan de behoeften van de cursisten. 

3. Vraag de cursisten om voor de volgende les hun cursistenboek mee te bren-
gen. Ze hebben er baat bij als ze die tijdens de les raadplegen. 

Opmerking: Houd bij deze les vooral rekening met de omstandigheden van de 
afzonderlijke deelnemers. Als de cursisten vragen stellen over vergeving in ver-
band met ernstige gezinsproblemen zoals bijvoorbeeld mishandeling of ontrouw, 
spoor ze dan vriendelijk aan tot een persoonlijk gesprek met de bisschop. 

Een geest van vergevensgezindheid tussen man en vrouw draagt bij tot 
vrede en een gevoel van vertrouwen en veiligheid. 

Lees het volgende verhaal voor dat verteld is door ouderling Hugh W. Pinnock 
van de Zeventig: 

'Het betreft een echtpaar (...) dat op latere leeftijd getrouwd is; de vrouw was 
eerder getrouwd geweest, maar het was het eerste huwelijk van de man. Na 
een aantal maanden van huwelijksgeluk ontstond er een ernstig meningsver-
schil waardoor de man zich zo gekwetst voelde dat hij zijn gewone werk niet 
kon doen. 

'Nog wat uit zijn evenwicht door de confrontatie vroeg hij zich niet meer af 
waar het over ging en realiseerde hij zich dat hijzelf ten minste een deel van het 
probleem veroorzaakt had. Hij ging naar zijn bruid en stamelde een paar keer 
onbeholpen: "Het spijt me, lieverd." Zijn vrouw barstte in huilen uit, bekende 
dat het voor een groot deel door haar kwam en vroeg om vergeving. Terwijl ze 
elkaar vasthielden, bekende ze dat ze nooit eerder haar verontschuldigingen had 
aangeboden en dat ze nu wist dat alle problemen die er eventueel in de toe-
komst zouden ontstaan, opgelost konden worden. Ze had die zekerheid omdat 
ze wist dat ze allebei konden zeggen: "Het spijt me"; "Ik vergeef je". (Ensign, sep-
tember 1981, blz. 36-37.) 

Vergelijk dit verhaal met een gesprek van president Gordon B. Hinckley met een 
echtpaar dat kampte met huwelijksmoeilijkheden (blz. 26 in het cursistenboek): 
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'Ik herinner mij een lang gesprek met een echtpaar dat naar mijn kantoor was 
gekomen. Er was onenigheid tussen hen. Ik wist dat hun liefde voor elkaar eens 
groot en hecht was geweest. Maar beiden hadden er een gewoonte van gemaakt 
over de fouten van de ander te spreken. Onwillig elkaar de fouten die we alle-
maal maken, te vergeven, die te vergeten en eraan voorbij te gaan, hadden zij zo 
lang op elkaar gevit, dat de liefde die zij eens voor elkaar hadden gekoesterd, was 
weggeëbd. Hun liefde strandde op de rotsen van een echtscheiding. Nu zijn er 
alleen nog de eenzaamheid en wederzijdse beschuldigingen. Ik ben ervan over-
tuigd dat ze nog steeds bij elkaar zouden zijn en nog steeds evenveel van elkaar 
gehouden zouden hebben als er zelfs maar een sprankje bekering en vergevens-
gezindheid aanwezig was geweest.' ('Het is van u vereist alle mensen te verge-
ven', De Ster, november 1991, blz. 4.) 

• Wat kunnen wij van deze twee voorbeelden leren? 

Vertel dat deze les handelt over de noodzaak om vergeving te vragen en over het 
belang van vergevensgezindheid jegens elkaar. Vertel met nadruk dat echtparen 
veel moeilijkheden in hun relatie kunnen overwinnen als de geest van verge-
vensgezindheid in hun huwelijk heerst. Als dat zo is, zullen ze de belofte van 
president Gordon B. Hinckley aan degenen die elkaar vergeving schenken, in 
vervulling zien gaan: 'Er zal een vrede in uw hart komen, die u anders niet 
gekregen zou hebben.' 

Man en vrouw schenken elkaar vergeving voor hun tekortkomingen en pro-
beren zich oprecht te verbeteren. 

• Waarom is het belangrijk dat man en vrouw tegen elkaar 'Het spijt me' zeggen 
en elkaar vergeving vragen voor hun tekortkomingen? 

• Waarom is vergeving vragen wel eens moeilijk? (Geantwoord kan worden dat 
zelfzucht en hoogmoed ons in de weg staan of dat we anderen de schuld 
geven van onze moeilijkheden.) 

• Hoe kunnen we de kracht opbrengen om de ander om vergeving te vragen? 

Vertel met nadruk dat het belangrijk is om, als we vergeving willen krijgen, 
oprecht te proberen te veranderen en ons zo nodig van onze zonden te bekeren. 
Het is niet voldoende om alleen maar te zeggen dat we spijt hebben van wat we 
gedaan hebben; we moeten de vergeving van de ander en ook de vergeving van 
de Heer waardig zijn. 

• Wat is het gevaar van vragen om vergeving zonder te proberen ons leven te 
beteren? 

U kunt overwegen om, ter afsluiting van dit gedeelte van de les, een van de vol-
gende waar gebeurde verhalen te vertellen, of beide: 

Na een avondje uit met zijn vrouw en een paar vrienden merkte de man dat zijn 
vrouw ongewoon stil was. Hij vroeg of er iets was, en zij legde uit dat ze zich die 
avond een aantal keren gekwetst had gevoeld omdat hij dingen over haar verteld 
had die haar in verlegenheid hadden gebracht. Aanvankelijk verdedigde hij zich 
door te zeggen dat hij maar een grapje had gemaakt, dat hij iedereen een leuke 
avond had willen bezorgen en dat zij overdreef. Maar toen ze verder praatten, 
besefte hij dat hij haar echt gekwetst had. Hij had spijt toen hij zich realiseerde 
dat hij zijn vrouw door zijn luchthartige houding vaak in verlegenheid had 
gebracht. Hij bood zijn excuses aan en beloofde dat het niet meer zou gebeuren. 
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Les 7: De genezende kracht van vergevensgezindheid 

Hij heeft zich aan zijn belofte gehouden. Vanaf dat moment vond hij manieren 
om haar in het bijzijn van anderen oprechte complimentjes te geven. 

Een echtgenoot en vader die zich toen hij tiener was met pornografie had inge-
laten, was daarmee niet opgehouden. Hij was ontmoedigd geraakt omdat hij niet 
wist hoe hij kon veranderen. Uiteindelijk bad hij vurig om hulp, verootmoe-
digde zich en begon het leven en de leringen van de Heiland te bestuderen. 
Toen hij beter begreep welke zegeningen ons door de verzoening van de Heiland 
worden aangeboden, besefte hij dat het mogelijk was zijn gedrag te veranderen. 
Hij zag in dat zijn verslaving hem, zijn huwelijk en zijn gezin te gronde richtte. 
Door zijn nieuw verworven inzicht in de zending van Jezus Christus kon hij de 
nodige veranderingen aanbrengen en zijn huwelijk redden. 

Lees de volgende uitspraak voor van ouderling Spencer W. Kimball, destijds lid 
van het Quorum der Twaalf Apostelen: 

'Aan alle vergeving is een bepaalde voorwaarde verbonden. De pleister moet 
even breed zijn als de wond. Het vasten, de gebeden en de betoonde nederigheid 
moeten evenredig zijn aan de zonde, of groter. Men moet een gebroken hart en 
een verslagen geest hebben. Men moet 'in zak en as zitten'. Er moeten tranen 
vloeien, er moet een echte verandering van hart plaatsvinden. Men moet over-
tuigd zijn van zijn zonde, het kwade nalaten en zijn overtreding belijden voor 
de daartoe aangestelde gevolmachtigden van de Heer. Men moet genoegdoening 
geven en blijk geven van een krachtige, vastberaden verandering van levenswan-
del, -richting en -bestemming. Men moet zijn levensomstandigheden zoveel 
mogelijk in de hand houden en ander gezelschap kiezen, voor zover men dege-
nen met wie men tot dusverre omging, niet kan verbeteren. Men moet zijn kle-
deren wassen tot ze wit zijn, en zich met vernieuwde ijver toewijden aan de 
naleving van al Gods wetten. Kortom: men moet zichzelf, de zonde en de wereld 
overwinnen.' (.Het wonder der vergeving, blz. 367.) 

Man en vrouw behoren elkaar vergevensgezind te zijn. 

Wijs erop dat we niet alleen vergeving moeten vragen voor onze zonden en de 
fouten die we gemaakt hebben, maar dat we ook vergevensgezind moeten zijn. 
Soms kunnen we geïrriteerd raken door kleine dingen die mensen doen, maar de 
Heer heeft ons geboden elkaar te vergeven. Lees Leer en Verbonden 64:8-10 en 
Matteüs 6:14-15 met de cursisten. 

• In welke opzichten wordt een huwelijk sterker als man en vrouw bereid zijn 
elkaar te vergeven? 

President Gordon B. Hinckley heeft de volgende raad gegeven: 'Als er iemand 
is die in zijn hart het giftige brouwsel van vijandschap ten opzichte van een 
ander koestert, smeek ik die persoon de Heer te vragen om de kracht om te 
vergeven. Het uiten van dat verlangen zal ten grondslag liggen aan uw beke-
ring. Het is misschien niet gemakkelijk, en het zal misschien niet snel gaan. 
Maar wanneer u er oprecht naar streeft en het zoekt, zal het komen. (...) Er zal 
dan een vrede in uw hart komen, die u anders nooit gekregen zou hebben.' 
(Ensign, juni 1991, blz. 5; zie ook blz. 26 in het cursistenboek.) 

• Waarom is vergeven soms zo moeilijk? (Geantwoord kan worden dat mensen 
proberen zichzelf te beschermen tegen pijn, dat zij denken dat vergeven het-
zelfde is als kwetsende daden goedpraten, of dat zij het moeilijk vinden 
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iemand te vergeven die vergeving verwacht zonder zich in te spannen om 
kwetsend gedrag te overwinnen.) 

• Wat is het gevaar als man en vrouw weigeren elkaar te vergeven? 

• In welke opzichten is vergeving een zegen voor degenen die vergeving ont-
vangen? Hoe kan vergeving door anderen een middel zijn dat iemand onge-
wenst gedrag verandert? 

• In welke opzichten kan een geest van vergevensgezindheid een zegen zijn 
voor degene die vergeeft? 

Vertel dat we, als we vinden dat ons door anderen onrecht is aangedaan, ons 
moeten afvragen wat de Heiland van ons zou verwachten. Zoals president 
Howard W. Hunter, de veertiende president van de kerk adviseerde: 'Wij [moe-
ten] meer aandacht aan heilige zaken (...) besteden en meer (...) handelen naar 
wat de Heiland van zijn discipelen verwacht. In iedere situatie dienen wij ons af 
te vragen: "Wat zou Jezus doen?", en dan moedig te handelen volgens het ant-
woord op die vraag.' (De Ster, januari 1995, blz. 81.) 

Lees voor welke raad president Joseph F. Smith, de zesde president van de kerk, 
heeft gegeven: 

'Allemaal hebben we onze zwakheden en fouten. Soms ziet de man een fout in 
zijn vrouw, en verwijt hij haar dat. Soms vindt de vrouw dat haar man niet juist 
gehandeld heeft, en dan verwijt zij het hem. Waar is dat goed voor? Is het niet 
beter om elkaar te vergeven? Is naastenliefde niet beter op zijn plaats? Is het niet 
beter om het niet over fouten te hebben, om zwakheden niet aan te dikken en 
het er niet steeds maar over te hebben? Is dat niet beter? En zal de band die tus-
sen u beiden door de geboorte van kinderen en door het nieuw en eeuwig ver-
bond gesmeed is, niet steviger zijn als u eikaars zwakheden en fouten niet 
noemt? Is het niet beter die maar te vergeten en er niets over te zeggen — ze te 
begraven en het alleen maar te hebben over wat u goed vindt, wederzijds, en op 
die manier eikaars fouten te begraven en ze niet aan te dikken; is dat niet beter?' 
('Sermon on Home Government', Millennial Star, 25 januari 1912, blz. 49-50.) 

Tot slot 

Lees de volgende uitspraak van ouderling Specer W. Kimball voor: 

'Wat een opluchting! Wat een troost! Wat een blijdschap! Wie met overtredin-
gen, zorgen en zonde beladen zijn, kunnen vergeving krijgen, gereinigd en 
gelouterd worden als zij zich weer tot de Heer willen wenden, van Hem willen 
leren en zich aan zijn geboden houden. Zo kunnen wij allemaal, die zich elke 
dag van hun dwaasheden en zwakheden moeten bekeren, deelhebben aan dat 
wonder.' (Het wonder der vergeving, blz. 381.) 

Getuig als de Geest u daartoe aanzet, dat echtparen die elkaar hun tekorkomin-
gen vergeven, gemoedsrust zullen ervaren. Ze worden meer één en kunnen de 
moeilijkheden in het huwelijk en van het ouderschap beter aan. Vraag de cursis-
ten om thuis een geest van vergeving te stimuleren. 

Verwijs naar blz. 25-27 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideën voor de praktijk' op te volgen en (2) het artikel 
van president Gordon B. Hinckley, 'Het is van u vereist alle mensen te vergeven' 
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te lezen. Vertel met nadruk dat echtparen er veel profijt van kunnen hebben als 
ze de artikelen in het cursistenboek samen lezen en bespreken. 

Vraag de cursisten om voor de volgende les hun cursistenboek mee te brengen. 
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DE GEZINSFINANCIËN 

Ertoe bijdragen dat de cursisten thuis goede beginselen van financieel beheer 
hanteren. 

1. Overdenk hoe u de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' (blz. IX-XI in dit 
lesboek) kunt toepassen. 

2. Lees de vetgedrukte kopjes van deze les. Daardoor krijgt u een overzicht van 
de leringen en beginselen die in de les aan de orde komen. Bestudeer daarbij 
ook aandachtig het artikel 'Bestendigheid temidden van verandering' van pre-
sident N. Eldon Tanner, op blz. 28-31 in het cursistenboek. De beginselen in 
dit artikel vormen de kern van de les. Denk, als onderdeel van uw voorberei-
ding, in de loop van de week, over die beginselen na. Vraag om de leiding van 
de Geest om te kunnen bepalen wat u moet behandelen om tegemoet te 
komen aan de behoeften van de cursisten. 

3. Herinner de deelnemers eraan dat ze hun cursistenboek mee moeten brengen. 
In de les zullen ze het artikel van president Tanner moeten raadplegen. 

4. Breng voor elke cursist schrijfgerei mee als u het aanvullende materiaal op blz. 
39-40 gebruikt. 

Een goed financieel beleid is van wezenlijk belang voor een gelukkig 
huwelijk. 

Laat een echtpaar voor de klas komen. (Denk goed na wie u daarvoor uitnodigt.) 
Leg uit dat u gaat laten zien hoe iets kleins een huwelijk sterker kan maken of 
ernstige huwelijksproblemen kan veroorzaken. Laat dan een muntstuk zien. 

Geef de munt aan een van de mensen die u naar voren heeft laten komen. 

• Welke invloed heeft het op het huwelijk als alleen de man of alleen de vrouw 
over de financiën gaat? 

Als de cursisten op die vraag gereageerd hebben, neemt u de munt terug. 

• Welke invloed heeft het op het huwelijk als niemand zich om de financiën 
bekommert of als er torenhoge schulden zijn? 

Als u deze vraag behandeld heeft, geeft u de munt terug. De man houdt hem in 
zijn hand en laat zijn vrouw haar hand over de zijne heenleggen. Vertel dat 
financieel beleid niet de belangrijkste sleutel tot een liefdevolle relatie is. Maar 
als man en vrouw samen hun financiën regelen, vormen ze een eenheid in een 
belangrijk werk om hun gezin op orde te krijgen. Ook voorkomen zij ernstige 
problemen. Een aantal van de ernstigste huwelijksproblemen steken de kop op 
als er niet zorgvuldig en met het oog op het belang van het gezin met het geld 
wordt omgesprongen. 
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• In welke opzichten wordt een huwelijk sterker als man en vrouw samen de 
financiën beheren? 

Man en vrouw behoren zich eensgezind te houden aan gedegen financieel 
beleid. 

Laat de cursisten blz. 28-31 in hun boek opzoeken. Laat hen het artikel 'Besten-
digheid temidden van verandering' snel doorkijken en letten op de 'vijf beginse-
len van economische bestendigheid' die president N. Eldon Tanner noemt. Als 
de cursisten die beginselen vinden, zet u ze op het bord: 

Betaal een eerlijke tiende. 

Geef minder uit dan u verdient. 

Leer onderscheid maken tussen behoeften en verlangens. 

Stel een begroting op en houd u eraan. 

Wees eerlijk in al uw financiële zaken. 

Als de vijf beginselen op het bord staan, gebruikt u het volgende materiaal om er 
een gesprek over te leiden: 

Betaal een eerlijke tiende. 

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Tanner voorlezen (blz. 29 in 
het cursistenboek): 

'Het betalen van een tiende is een gebod, en wel een met een belofte. Wanneer 
wij dit gebod onderhouden, wordt ons beloofd dat wij "voorspoedig (zullen) zijn 
in het land". Deze voorspoed bestaat uit meer dan aardse goederen — het kan 
ook het genieten van een goede gezondheid en een onvermoeibaar verstand 
betekenen. Het omvat gezinssolidariteit en inzicht in geestelijke zaken. Ik hoop 
dat zij die op het ogenblik geen volledige tiende betalen, zullen streven naar het 
geloof en de kracht om dit te gaan doen. Wanneer u deze plicht jegens uw 
Schepper nakomt, zult u een grote, grote vreugde ondervinden, die slechts door 
hen die getrouw zijn aan dit gebod wordt ervaren. (Zie De Ster, mei 1982, blz. 
12-18.) 

• In welk opzicht is het betalen van tiende uw gezin of anderen die u kent tot 
zegen geweest? 

Geef minder uit dan u verdient. 

Laat een cursist de volgende uitspraak van presdient N. Eldon Tanner voorlezen 
(blz. 29 in het cursistenboek): 

'Ik heb geleerd dat men nooit meer kan verdienen dan men kan uitgeven. Ik ben 
ervan overtuigd dat het niet zozeer de hoeveelheid geld is die iemand verdient 
die gemoedsrust schenkt, als het goed kunnen beheren ervan. Geld kan een 
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gehoorzame dienstknecht zijn, maar ook een harde leermeester. Zij die hun 
levensstandaard zo structureren dat er wat ruimte is, beheersen hun omstandig-
heden. Zij die net wat meer uitgeven dan zij verdienen, worden door hun 
omstandigheden beheerst. Zij zijn in slavernij. President Grant heeft eens 
gezegd: "Als er één ding is wat het menselijk hart en het gezin rust en tevreden-
heid zal schenken, dan is dat het zetten van de tering naar de nering. En als er 
één ding is wat afmattend en ontmoedigend is, dan is dat het hebben van schul-
den en verplichtingen waaraan men niet kan voldoen." (Gospel Standards, onder 
redactie van G. Homer Durham [1941], biz. 111.) 

'De sleutel tot het minder besteden dan wij verdienen is heel eenvoudig — hij 
heet discipline. Vroeg of laat in het leven moeten wij allemaal leren onszelf, 
onze begeerten en onze economische verlangens te disciplineren. Hoe gezegend 
is hij die leert minder uit te geven dan hij verdient en een appeltje voor de dorst 
bewaart.' (Zie De Ster, mei 1982, blz. 12-18.) 

U kunt eventueel de volgende uitspraak van presdient Gordon B. Hinckley, de 
vijftiende president van de kerk, voorlezen: 

'De tijd is gekomen om uw huis in orde te brengen. 

'Zoveel mensen leven op de rand van hun inkomen. In feite leven sommigen 
van geleend geld. (...) 

'Ik maak me zorgen over de enorme consumentenkredieten die de bevolking van 
dit land heeft, inclusief veel van onze eigen mensen. (...) 

'Ik spoor u aan (...) om naar uw financiën te kijken. Ik spoor u aan om beschei-
den te zijn in uw uitgaven, om uzelf in uw aankopen te beheersen, om schulden 
zoveel mogelijk te vermijden, om die schulden zo snel mogelijk af te betalen en 
uzelf uit die slavernij te bevrijden.' (De Ster, januari 1999, blz. 65-66.) 

• In welke opzichten is schuld hetzelfde als slavernij? 

• Waardoor heeft u schulden kunnen vermijden? Wat heeft u gedaan om iets 
van uw inkomen te sparen? 

Leer onderscheid maken tussen behoeften en verlangens. 

Laat iemand uit de klas de volgende uitspraak van president Tanner voorlezen 
(blz. 30 in het cursistenboek): 

'Een te veel toegeven aan verlangens en een slecht financieel beleid plaatsen een 
zware druk op de huwelijksrelatie. De meeste huwelijksproblemen schijnen op 
het economische vlak te liggen — of er is onvoldoende inkomen om het gezin te 
onderhouden, of het inkomen wordt verkeerd beheerd. (Zie De Ster mei 1982, 
blz. 12-18.) 

• Wat kunnen we doen om onderscheid te maken tussen behoeften en ver-
langens? Waarom is het van het grootste belang dat man en vrouw dat 
samen doen? 

Stel een begroting op en houd u eraan 

Vertel dat elk echtpaar, ongeacht hun inkomen, samen een begroting moet 
opstellen. Een begroting is een overzicht van het verwachte inkomen en de uit-
gaven over een bepaalde periode. Door een begroting weet een gezin dat de uit-
gaven het inkomen niet overstijgen. Echtparen bespreken hun begroting en 
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bepalen hun behoeften, benodigdheden en hun financiële doelen. Een echtpaar 
kan bijvoorbeeld, als ze hun inkomen voor de komende twee weken hebben 
geschat, vaststellen welk bedrag ze voor verschillende categorieën gaan gebrui-
ken, zoals hun tiende en andere offergaven aan de kerk, spaargeld, voedsel en 
hypotheek of huishuur. In die periode van twee weken noteren ze al hun inko-
men en uitgaven. Ze overleggen met elkaar voordat ze grote uitgaven doen of 
andere dingen doen die een aanslag doen op de begroting die ze hebben opge-
steld. Na die periode van twee weken kunnen ze het werkelijke inkomen en hun 
uitgaven vergelijken met hun aanvankelijke planning. 
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Orn de cursisten te laten begrijpen hoe ze een begroting moeten opstellen, laat u 
hen de onderstaande voorbeeldbegroting opzoeken, die ook te vinden is op blz. 
32 van het cursistenboek. 

Begroting van t/m  
datum datum 

INKOMEN GEPLAND FEITELIJK 

Nettosalaris 

Andere inkomsten 

Totale inkomen 

UITGAVEN GEPLAND FEITELIJK 

Tiende 

Andere gaven aan de kerk 

Langetermi j nsparen 

Sparen voor noodgevallen 

Levensmiddelen 

Hypotheek of huishuur 

Gas en licht 

Vervoer 

Aflossing schulden 

Verzekering 

Ziektekosten 

Kleding 

Overige 

Overige 

Overige 

Totale uitgaven 

Laat een cursist de volgende uitspraak van president Tanner voorlezen (blz. 31 in 
het cursistenboek): 

'Aan de hand van de vele gesprekken die ik in de loop der jaren met mensen heb 
gevoerd, heb ik gemerkt dat veel te veel mensen geen behoorlijke begroting heb-
ben en niet de zelfbeheersing kunnen opbrengen om zich aan de bepalingen van 
een begroting te houden. Veel mensen denken dat een begroting hen van hun 
vrijheid berooft. Integendeel, geslaagde mensen hebben geleerd dat een begro-
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ting werkelijke, economische vrijheid mogelijk maakt.' (Zie De Ster, mei 1982, 
blz. 12-18.) 

Wees eerlijk in al uw financiële zaken. 

Laat iemand uit de klas de volgende uitspraak van president Tanner voorlezen 
(blz. 31 in het cursistenboek): 

'Het ideaal van onkreukbaarheid zal nooit uit de mode raken. Het is van toepas-
sing op alles wat wij doen. Als leiders en leden van de kerk behoren wij de beli-
chaming van onkreukbaarheid te zijn.' (Zie De Ster, mei 1982, blz. 12-18.) 

• Waarom is eerlijkheid een belangrijk onderdeel van al onze financiële aangele-
genheden? Waarom is eerlijkheid tussen echtgenoten van het grootste belang 
als het de financiën betreft? 

Tot slot 

Zeg met nadruk dat man en vrouw samen moeten werken om hun financiën 
goed te beheren. Laat de cursisten nadenken over de vraag hoe zij de beginselen 
die in de les behandeld zijn, opvolgen. Vraag hun plannen te maken om hun 
financieel beleid te verbeteren. 

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

Verwijs naar blz. 28-32 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het artikel 
'Bestendigheid te midden van verandering' van president N. Eldon Tanner te 
lezen. Wijs erop dat echtparen er veel profijt van kunnen hebben als ze de arti-
kelen in het cursistenboek samen lezen en bespreken. 

Herhaling van de lessen in deel A van de cursus Huwelijk en gezin 

Met deze les sluiten we deel A van de cursus Huwelijk en gezin af. Als u de hele 
cursus geeft, overweeg dan of u de volgende oefening kunt gebruiken: 

Geef elke cursist schrijfgerei. Laat de cursisten drie minuten tijd nemen om te 
noteren welke leringen en beginselen zij zich van de eerste acht lessen van deze 
cursus herinneren. Laat hen de leringen of beginselen onderstrepen die voor hen 
het belangrijkst zijn geweest. Spoor hen aan om zich voor te bereiden iets te zeg-
gen over een aantal onderwerpen die ze hebben onderstreept. Als ze hulp nodig 
hebben, kunt u de inhoudsopgave op blz. V-VII in dit lesboek gebruiken, of het 
overzicht van de cursus op blz. VII-VIII in het cursistenboek. 

Laat elke cursist na die drie minuten één punt van zijn of haar lijstje voorlezen 
en uitleggen waarom juist dat punt belangrijk is. Vat op het bord de opmerkin-
gen van de cursisten samen en bevestig het belang ervan. Vertel dan wat u er 
zelf over denkt. Als de tijd het toelaat, kunt u deze oefening herhalen. 

Bedank de cursisten voor hun deelname aan het eerste deel van deze cursus. Ver-
tel dat het tweede deel van de cursus bestaat uit acht lessen over de manier 
waarop ouders hun gezin kunnen versterken en hoe ze vreugde kunnen vinden 
in hun taak. Zeg dat alle cursisten welkom zijn bij het vervolg van de cursus. 
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DEEL B 
DE ROL VAN DE OUDERS IN EEN 

HARMONIEUS GEZINSLEVEN 



'KINDEREN ZIJN EEN ERFDEEL 
DES HEREN' 

De cursisten in herinnering brengen dat aardse ouders, als zij kinderen van onze 
hemelse Vader in hun gezin verwelkomen, de taak hebben van hen te houden, 
hen te koesteren, te onderwijzen en te begeleiden naar het eeuwige leven. 

1. Zoek bij uw voorbereiding naar manieren om de beginselen onder 'Uw taak 
als leerkracht' toe te passen (blz. IX-XI in dit lesboek). 

2. Lees de vetgedrukte kopjes in de les. Die kopjes geven u een overzicht van de 
leringen en beginselen die in de les aan de orde komen. Bedenk, als onderdeel 
van uw voorbereiding, hoe u de cursisten ertoe kunt brengen om die leringen 
en beginselen toe te passen. Vraag om de leiding van de Geest om te kunnen 
bepalen wat u moet benadrukken om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de cursisten. 

3. Vraag van te voren of een paar jeugdwerkkinderen aan het begin van de les 'Ik 
ben een kind van God' kunnen komen zingen. (Kinderliedjes, blz. 2-3; lofzang 
195). Of tref voorbereidingen om dat lied met de cursisten te zingen. 

4. Vraag een of twee cursisten van te voren om een kort praatje te houden over 
de vreugde die ze aan hun kinderen beleven. Vraag hun om er hun eigen erva-
ringen in te verweven. Vraag om de leiding van de Geest om te bepalen wie u 
hiervoor zult vragen. 

Onze hemelse Vader vertrouwt zijn geestkinderen toe aan ouders op aarde. 

Laat de jeugdwerkkinderen die u daartoe van tevoren heeft uitgenodigd, 'Ik ben 
een kind van God' zingen. (Zie 'Voorbereiding', punt 3.) Laat de kinderen direct 
daarna naar hun klas teruggaan. Als u geen jeugdwerkkinderen heeft uitgeno-
digd, zingt u het lied met de cursisten. 

• Welke waarheden staan er in dit lied? 

• Wat kunnen we door dit lied te weten komen over de taak van ouders? U 
kunt eventueel wijzen op de woorden in het refrein: 'Leid mij, help mij, blijf 
dicht bij mij, vraag ik hun steeds weer, leer mij al wat ik moet doen dat ik tot 
Hem wederkeer'. 

President Gordon B. Hinckley, de vijftiende president van de kerk, heeft het 
volgende advies gegeven: 'Vergeet nooit dat deze kinderen de zoons en doch-
ters van God zijn, en dat u in feite hun voogd bent. God was al een ouder 
voordat u ouders was, en Hij heeft geen afstand gedaan van zijn ouderlijke 
rechten en belangen. Houd van ze, zorg goed voor ze. Vaders, beheers uw 
kwaadheid, nu en in de toekomst. Moeders, houd uw stem in bedwang, ver-
hef uw stem niet. Voed uw kinderen met liefde op, in de lering en vermaning 
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van de Heer. Zorg goed voor uw kinderen. Verwelkom ze bij u thuis, voed ze 
op en houd van ze met heel uw hart.' (De Ster, mei 1998, blz. 26.) 

Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
gezegd: 'Elk mens is een geestkind van God en heeft voor zijn komst naar de 
aarde bij onze hemelse Vader geleefd. Hij vertrouwt zijn geestkinderen aan 
aardse ouders toe, die hun door het wonder van de geboorte een sterfelijk 
lichaam geven; Hij geeft de ouders de heilige taak om hen lief te hebben, te 
beschermen, te onderwijzen, en hen in licht en waarheid groot te brengen, 
zodat ze op zekere dag, door de verzoening en opstanding van Jezus Christus, 
in de tegenwoordigheid van onze Vader zullen terugkeren.' (De Ster, juli 1991, 
blz. 75.) 

• Hoe behoren ouders hun kinderen te behandelen als ze dit weten en begrijpen? 

Lees de volgende raad voor van bisschop Robert D. Hales, destijds presiderende 
bisschop: 'In veel opzichten vertegenwoordigen aardse ouders hun hemelse 
Vader bij het verzorgen, liefhebben en onderwijzen van kinderen. Natuurlijk let-
ten kinderen, vaak zonder het te beseffen, op hun vader en moeder om te zien 
welke eigenschappen hun hemelse Vader heeft. Hebben ze eenmaal geleerd hun 
aardse ouders te respecteren, van ze te houden en vertrouwen in ze te hebben, 
dan ontwikkelen ze vaak onbewust diezelfde gevoelens voor hun hemelse Vader.' 
(De Ster, januari 1994, blz. 9.) 

Laat de cursisten nadenken over de vraag welke invloed de houding en de daden 
van ouders kunnen hebben op de gevoelens van hun kinderen ten opzichte van 
onze hemelse Vader. 

Ouders proberen tegemoet te komen aan de behoeften van elk kind. 

Leg uit dat elk kind zijn eigen verlangens, talenten en behoeften heeft. Het is 
belangrijk dat ouders proberen te begrijpen welke capaciteiten en behoeften elk 
kind heeft. 

Veel kinderen zijn heel anders dan hun ouders. Hun temperament kan verschil-
len, en ze kunnen verschillende sterke en zwakke punten hebben. Die verschil-
len kunnen ouders parten spelen, want zij kunnen het moeilijk vinden om hun 
kinderen te leiden en te helpen bij ervaringen die zij zelf nooit gehad hebben. 
Maar de ouders moeten eraan denken dat onze hemelse Vader juist deze kinde-
ren aan hen heeft toevertrouwd en dat Hij hun zal laten weten hoe zij elk kind 
kunnen helpen zijn om zijn of haar goddelijk potentieel te verwezenlijken. Zus-
ter Michaelene R Grassli, voormalig algemeen presidente van het jeugdwerk, 
heeft gezegd: 

'We moeten ontdekken wie onze kinderen echt zijn. We moeten weten wat hen 
interesseert, waarover ze zich zorgen maken, en wat ze zouden doen als hun lief-
ste dromen werkelijkheid zouden worden. Bijna altijd zijn dat prachtige dromen. 
Wij kunnen zorgen dat kinderen zichzelf zijn en niet van hen verwachten dat ze 
het evenbeeld van hun ouders worden. Zorg voor verschillende ervaringen zodat 
ze kunnen ontdekken wat hen boeit, en moedig die interesses en talenten dan 
aan — ook als ze niet overeenkomen met die van u.' ('Teaching Our Children', 
Ensign, april 1994, blz. 62.) 

• Waarom is het belangrijk dat ouders van elk van hun kinderen weten welke 
eigenschappen en behoeften ze hebben? 
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Les 9: 'Kinderen zijn een erfdeel des Heren' 

• Wat kan er gebeuren als ouders hun kinderen dwingen tot activiteiten of 
ervaringen die onverenigbaar zijn met de eigen talenten en interesses van 
het kind? 

• Wat kunnen ouders doen om de talenten en mogelijkheden van al hun kinde-
ren te stimuleren? 

Laat de cursisten, om dit beginsel te leren toepassen, opschrijven in welke 
opzichten kinderen in hetzelfde gezin kunnen verschillen van elkaar en van hun 
ouders. De cursisten kunnen daarbij putten uit hun eigen ervaring als ouders of 
uit hun ervaring met hun eigen ouders en broers en zussen. Zet hun ideeën op 
het bord. Bespreek dan bepaalde talenten of eigenschappen uit de lijst. Bespreek 
bepaalde talenten of eigenschappen door vragen te stellen als: 

• Wat zouden ouders kunnen doen om een kind aan te moedigen dit talent te 
blijven ontwikkelen? 

• Wat zouden ouders van een kind met deze eigenschap kunnen doen om het 
te leren aardig en vriendelijk te zijn? 

• Wat zou een kind met dit talent op de gezinsavond kunnen doen? 

Wijs erop dat ouders die begrijpen wat van elk kind de mogelijkheden en eigen-
schappen zijn, beter in staat zijn hun kinderen te leren gehoorzamen. Laat een 
cursist de volgende raad voorlezen van ouderling James E. Faust, die destijds deel 
uitmaakte van het Quorum der Twaalf Apostelen (blz. 49 in het cursistenboek): 

'Een van de moeilijkste ouderlijke taken is kinderen op een goede manier disci-
plineren. Opvoeding is zo individueel. Ieder kind is anders en uniek. Wat voor 
de een goed is, hoeft niet altijd voor de ander goed te zijn. Wie anders zouden 
weten welke maatregel te zwaar of te licht is dan de ouders, die het meest van de 
kinderen houden? De ouders moeten steeds onder gebed beslissen en handelen. 
Het overkoepelende en fundamentele beginsel hierbij is dat liefde de sterkste 
drijfveer voor de maatregel moet zijn.' (De Ster, januari 1991, blz. 32.) 

• Waardoor bent u gaan begrijpen dat maatregelen genomen moeten worden 
volgens de behoeften en de omstandigheden van het individuele kind? 

Kinderen hebben recht op een liefdevolle band met hun ouders. 

Wijs op een van de belangrijkste dingen die ouders kunnen doen, namelijk zor-
gen voor een sfeer van liefde, vriendschap en geluk in hun gezin. Lees de vol-
gende uitspraken voor: 

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Gordon B. Hinck-
ley gezegd: 'Hoe gelukkig, hoe gezegend is het kind dat de genegenheid van zijn 
ouders voelt. Die warmte en die liefde zullen in de jaren daarna goede vruchten 
afwerpen.' (Ensign, november 1978, blz. 18.) 

Ouderling Marlin K. Jensen van de Zeventig heeft gezegd: 'Zoals zoveel waarde-
volle zaken in het leven, wordt er thuis het beste voorzien in onze behoefte aan 
vriendschap. Als onze kinderen binnen het gezin vriendschap ervaren, met 
elkaar en met hun ouders, zullen ze daarbuiten niet wanhopig op zoek gaan 
naar acceptatie.' (De Ster, juli 1999, blz. 74.) 

• Wat kunt u zich uit uw jeugd herinneren waardoor u het gevoel kreeg dat 
men van u hield? Welke invloed heeft dat gevoel op uw leven gehad? 
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• Wat kunnen ouders thuis doen om hun kinderen te laten voelen dat ze van 
hen houden? 

Wijs erop dat een goede communicatie van het grootste belang is als ouders een 
liefdevolle band met hun kinderen willen smeden. Ouderling M. Russell Ballard 
heeft de volgende raad gegeven: 'Er is in de relatie tussen gezinsleden niets 
belangrijker dan een open, eerlijke communicatie. Dat gaat vooral op voor 
ouders die proberen hun kinderen de beginselen en normen van het evangelie 
bij te brengen. Het vermogen om onze jeugd te begeleiden en, misschien nog 
belangrijker, echt te luisteren naar wat hen bezighoudt, is het fundament waarop 
goede verhoudingen gebouwd worden. Vaak zal wat we in de ogen zien en in 
ons hart voelen veel duidelijker zijn dan wat we horen of zeggen.' (De Ster, juli 
1999, blz. 103.) 

• Wat kunnen ouders doen om goed met hun kinderen te communiceren? 
(Mogelijke antwoorden vindt u hieronder.) 

a. Wees onvermoeibaar in het luisteren. Herhaal zo nodig wat uw kinderen 
volgens u zeggen. Daardoor laat u zien dat u echt luistert en weet u zeker 
dat u hen begrijpt. 

b. Neem de tijd om, ook als de kinderen nog jong zijn, met hen te praten en 
naar hen te luisteren — zelfs nog voordat ze kunnen praten. 

c. Wees geïnteresseerd in hun ideeën. 
d. Moedig gesprekken tijdens de maaltijd aan. 
e. Neem de tijd om met elk kind apart te spreken. 

Om te benadrukken dat ouders voor elk kind apart de tijd moeten nemen, 
leest u voor welke raad ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf 
Apostelen gezegd heeft: 'Besteed tijd met uw kinderen afzonderlijk. Laat hen 
de activiteit en het onderwerp van gesprek uitkiezen. Zorg ervoor dat u niet 
wordt afgeleid.' (De Ster, juli 1999, blz. 38.) 

Meer ideeën over de beginselen van een goede communicatie vindt u op blz. 
24-26, in les 5. 

Kindermishandeling is een zonde voor God. 

Lees Matteüs 18:6 met de cursisten. Leg uit dat ouders hun kinderen op geen 
enkele manier mogen mishandelen. 

• Noem enkele vormen van kindermishandeling. (U kunt de antwoorden op het 
bord zetten. Mogelijke antwoorden vindt u hieronder.) 

a. Gewelddadige boosheid 
b. Schreeuwen 
c. Dreigementen 
d. Lichamelijk geweld 
e. Elke vorm van seksueel contact of ongepaste aanraking 
f. Denigrerende opmerkingen 
g. Uitingen van genegenheid achterwege laten 
h. Blootgesteld worden aan ongepaste films, grappen, taal, tijdschriften of 

materiaal vanaf Internet 
i. Ongepast blootgesteld worden aan de elementen 
j. Verwaarlozing, waaronder ook ontoereikende medische zorg en onvol-

doende leiding of discipline 
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Les 9: 'Kinderen zijn een erfdeel des Heren' 

• In welke opzichten ondervinden kinderen hiervan nadelige gevolgen? 

Als u deze vraag besproken hebt, legt u uit dat volwassenen die in hun jeugd 
mishandeld zijn, kinderen soms op dezelfde negatieve manier behandelen en 
daarbij niet beseffen hoe schadelijk dat gedrag is. Soms kunnen ze denken dat ze 
hun gedrag niet zonder hulp kunnen veranderen. Vertel met nadruk dat mensen 
hun gedrag kunnen veranderen als ze nederig om hulp en leiding van de Heer 
vragen. 

Degenen die hulp willen om hun onaangepaste gedrag te begrijpen en te veran-
deren, kunnen zich tot hun bisschop wenden. Hij kan ook verwijzen naar 
instanties in de samenleving die hulp verlenen, die overeenstemmen met de 
normen van de kerk. 

Lees Leer en Verbonden 121:41-44 met de cursisten. 

• In welk opzicht heeft deze tekst te maken met de manier waarop ouders hun 
kinderen gehoorzaamheid bijbrengen? 

Toen president Gordon B. Hinckley eerste raadgever in het Eerste Presidium 
was, heeft hij gezegd: 

'Kinderen hoeven niet geslagen te worden. Ze hebben liefde en aanmoediging 
nodig. Ze hebben een vader nodig die ze kunnen respecteren, niet vrezen. En 
ze hebben bovenal een goed voorbeeld nodig. (...) 

'Mijn smeekbede is (...) red de kinderen. Te veel kinderen leven met pijn en 
angst, in eenzaamheid en wanhoop. Kinderen kunnen niet buiten zonlicht. 
Zij hebben behoefte aan liefde en zorg. Vriendelijkheid, verkwikking en gene-
genheid hebben ze nodig. Elk thuis, ongeacht de prijs van het huis, kan een 
liefdevolle sfeer bieden, wat een hemelse sfeer is.' (De Ster, januari 1995, blz. 
52-53.) 

President Brigham Young, de tweede president van de kerk, heeft gezegd: 

'Voed uw kinderen zo op dat ze de Heer liefhebben en eren. Leer hun karakter 
en hun temperament kennen en houd daar bij de opvoeding rekening mee. 
Wijs uw kinderen niet terecht als u heel erg boos bent. Zorg ervoor dat ze van 
u houden, en niet bang voor u zijn.' (Discourses of Brigham Young, onder redac-
tie van John A. Widtsoe [1954], blz. 207.) 

Kinderen brengen grote vreugde in het leven van hun ouders. 

Wijs erop dat het belangrijk is dat ouders hun heilige en plechtige taak in 
gedachten houden, maar dat het ook belangrijk is te denken aan de vreugde die 
hun kinderen hun geven. Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
ouderling James E. Faust opgemerkt: 'Hoewel weinig taken zwaarder zijn dan het 
ouderschap, bieden ook weinig taken meer kans op vreugde.' (De Ster, januari 
1991, blz. 31; zie ook blz. 48 in het cursistenboek.) 

Laat de cursisten die u daartoe opdracht heeft gegeven, kort iets vertellen over de 
vreugde die hun kinderen hun geven. (Zie 'Voorbereiding', punt 4.) Als er nog 
tijd voor is, kunt u vertellen over de vreugde die kinderen u gebracht hebben. 
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Zeg met nadruk dat kinderen een geschenk zijn van onze hemelse Vader. Zoals 
de psalmist heeft gezegd: 'Zie, [kinderen] zijn een erfdeel des Heren' (psalm 
127:3). Als aardse ouders kinderen van onze hemesle Vader in hun huis verwel-
komen, nemen zij de taak op zich van hen te houden, hen te verzorgen, te 
onderwijzen en ze naar het eeuwige leven te leiden. 

Verwijs naar blz. 35-38 in het cursistenboek. Spoor de klas aan om de leringen 
en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een van 
de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het artikel 'Dier-
bare kinderen, een gave van God' van president Thomas S. Monson te lezen. 
Wijs erop dat echtparen er veel profijt van kunnen hebben als ze de artikelen in 
het cursistenboek samen lezen en bespreken. 

Vraag de cursisten om voor de volgende les hun cursistenboek mee te brengen. 

Uitspraken, gericht tot degenen die geen deel uitmaken van een traditioneel gezin 

Om de situatie ter sprake te brengen van cursisten die geen deel uitmaken van 
een traditioneel gezin, kunt u een of meer van de volgende uitspraken voorlezen: 

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft uitgelegd: 
'Wie door de natuur of door omstandigheden niet de zegen van een huwelijk en 
het ouderschap is gegeven, of wie zonder schuld alleen staat voor de opvoeding 
van de kinderen en moet werken om in het onderhoud te voorzien, zal in de 
eeuwigheid niet één zegening mislopen — mits men zich aan de geboden houdt. 
President Lorenzo Snow heeft daaromtrent beloofd: "Dat staat vast.'" (De Ster, 
januari 1994, blz. 22.) 

President Harold B. Lee, de elfde president van de kerk, heeft gezegd: '[Vrouwen] 
wie de zegening van het huwelijk of het moederschap in dit leven is onthouden 
— die in hun hart zeggen: als ik kon, had ik het gedaan, of ik zou gegeven heb-
ben als ik het had, maar dat kan niet, want ik heb het niet — zal de Heer zege-
nen alsof u het gedaan had, en in de komende wereld zullen degenen die in hun 
hart verlangen naar de rechtschapen zaken die zij buiten hun schuld niet kon-
den doen, compensatie ontvangen.' ('Maintain Your Place As a Woman', Ensign, 
februari 1972, blz. 56.) 

Ouderling Gene R. Cook van de Zeventig heeft uitgelegd: 'Soms is er in een 
gezin door de dood of een scheiding maar één ouder. Soms is maar een van 
beide ouders lid van de kerk. Soms is de één minder actief dan de ander. Toch 
kan een geestelijk gemotiveerde ouder met succes een gezin opvoeden tot 
geloof in de Heer. Een aantal van de beste mensen die ik ken, komen uit zo'n 
gezin. Moge de Heer altijd die goede moeders en vaders zegenen die misschien 
denken dat ze het 'allemaal in hun eentje' moeten doen, maar die in feite hun 
kinderen opvoeden onder leiding van de Heer.' (Raising Up a Family to the Lord 
[1993], blz. XV.) 
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DE HEILIGE TAAK 
VAN DE OUDERS 
Deel 1: de taak van de vader 

Doel De cursisten laten begrijpen hoe een vader zijn heilige taak vervult en hoe ouders 
elkaar als gelijkwaardige partners kunnen helpen. 

Voorbereiding 1. Bedenk manieren om de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' (blz. IX-XI 
in dit lesboek) toe te passen. 

2. Overdenk de leringen en beginselen die aangegeven worden in de vetgedrukte 
kopjes in de les. Bedenk in de loop van de week hoe u die leringen en beginse-
len kunt behandelen. Vraag om de leiding van de Geest om te kunnen bepa-
len wat u moet benadrukken om aan de behoeften van de cursisten tegemoet 
te komen. 

3. Vraag de cursisten hun cursistenboek mee te brengen. 

Zet geloofsschild op het bord. Lees Leer en Verbonden 27:15, 17 met de cursisten. 

• In welke opzichten is geloof te vergelijken met een schild? 

Lees de volgende uitspraak voor van president Boyd K. Packer, waarnemend pre-
sident van het Quorum der Twaalf Apostelen. Vraag de cursisten aandachtig te 
luisteren zodat ze zullen inzien waarom kinderen thuis het 'geloofsschild' moe-
ten ontvangen. 

'Het plan van onze Vader vergt dat, net als de verwekking van het leven zelf, het 
schild des geloofs in het gezin wordt vervaardigd en aangemeten. Er kunnen er 
geen twee hetzelfde zijn. Ieder moet met de hand op maat vervaardigd zijn. 

'Het plan van de Heer beoogt dat man en vrouw gezamenlijk ieder kind uitrus-
ten met een schild des geloofs dat zo stevig aangegespt wordt, dat het niet los te 
trekken is, noch door vurige pijlen kan worden doorboord. 

'Het vergt de gestadige kracht van een vader om het metaal te bewerken en de 
zachte handen van een moeder om het te polijsten en passend te maken. Soms 
moet een ouder het alleen doen. Dat is moeilijk, maar niet onmogelijk. 

'In de kerk kunnen wij kennis overbrengen van het materiaal waaruit een schild 
des geloofs bestaat: eerbied, moed, kuishied, bekering, vergeving, medeleven. In 
de kerk kunnen we leren ze samen te voegen. Maar in het gezin wordt het schild 
des geloofs echt gemaakt en aangegespt. Anders zal het in een crisis misschien 
los gaan zitten en afvallen.' (De Ster, juli 1995, blz. 8.) 

• Wat leren we door deze uitspraak over de rol van de ouders? 

Laat de cursisten hun cursistenboek opendoen op blz. IV: 'Het gezin: een procla-
matie aan de wereld'. (Zie ook blz. VIII in dit lesboek.) Lees samen met hen de 
volgende beginselen in de zevende alinea van de proclamatie: 

De ouders voorzien elk van hun kinderen eensgezind met een geloofsschild. 
Aanbevolen 
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'Volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in recht-
schapenheid 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 gelijkwaar-
dige partners met deze heilige taken te helpen. Invaliditeit, overlijden of andere 
omstandigheden kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken.' 

Leg uit dat deze les en les 11 handelen over de heilige taak van ouders. Hoewel 
in de ene les de taak van de vader centraal staat en in de andere die van de moe-
der, zijn beide lessen van toepassing op zowel de vader als de moeder, wier 
'plicht [het is] elkaar te helpen als gelijkwaardige partners'. De lessen zijn ook 
een hulpmiddel voor alleenstaande ouders die hun uiterste best doen om, met 
de hulp van de Heer, beide taken te vervullen. 

De vader presideert met liefde en in rechtschapenheid. 

Vestig de aandacht van de cursisten op het volgende fragment in de proclamatie 
over het gezin: 'Volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met 
liefde en in rechtschapenheid te presideren.' Leg uit dat het woord presideren 
betekent: leidinggeven en de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van 
het gezin. 

Vertel met nadruk dat een man die zijn taak om het gezin te presideren vervult, 
samenwerkt met zijn vrouw. President Howard W. Hunter, de veertiende presi-
dent van de kerk, heeft geadviseerd: 'Een priesterschapsdrager aanvaardt zijn 
vrouw als zijn vennoot in de leiding van het huisgezin en geeft haar alle infor-
matie en volledige medezeggenschap in alle beslissingen aangaande het gezin. 
(...) De verantwoordelijkheid om thuis te presideren, is door God aan de pries-
terschapsdrager gegeven. (Zie Mozes 4:22.) Het was Gods bedoeling dat de vrouw 
een hulpe voor haar man zou zijn — met andere woorden, een gezellin die 
gelijkwaardig is en noodzakelijk is voor een vol deelgenootschap. Presideren in 
rechtschapenheid vereist een gedeelde verantwoordelijkheid tussen man en 
vrouw; samen handelen zij in alle gezinsaangelegenheden met kennis en mede-
zeggenschap. Een man die onafhankelijk handelt en zijn gezin leidt zonder reke-
ning te houden met de gevoelens en het advies van zijn vrouw, oefent 
onrechtvaardige heerschappij uit.' (De Ster, januari 1995, blz. 46.) 

President Spencer W. Kimball, de twaalfde president van de kerk, heeft gezegd 
dat vaders 'moeten presideren zoals Jezus Christus zijn kerk presideert — liefde-
vol, dienstbaar, met tederheid en als voorbeeld.' (Ensign, mei 1976, blz. 45.) 

• Waarom is het belangrijk dat de vader liefdevol en rechtschapen presideert? 

Toen president Gordon B. Hinckley eerste raadgever in het Eerste Presidium 
was, heeft hij tegen de vaders gezegd: 'Het is uw fundamentele en onont-
koombare plicht om als hoofd van uw gezin te fungeren. Dat impliceert totaal 
niet dat daar een dictatorschap of onrechtvaardige heerschappij uit moet 
voortvloeien. Het brengt alleen de vaderplicht met zich mee om in de behoef-
ten van het gezin te voorzien. En die behoeften zijn meer dan alleen voedsel, 
kleding en onderdak. Die behoeften omvatten rechtvaardige leiding en onder-
richt, zowel door voorbeeld als formeel onderricht, van fundamentele beginse-
len als eerlijkheid, integriteit, dienstbetoon, respect voor andermans rechten, 
en een begrip dat we rekenschap moeten afleggen van wat we in dit leven 

54 



doen — niet alleen aan elkaar, maar ook aan de God des hemels, die onze eeu-
wige Vader is.' (De Ster, januari 1994, blz. 57.) 

President Howard W. Hunter heeft gezegd: 'Wij herinneren u eraan, broeders, 
dat het priesterschapsgezag alleen in rechtschapenheid uitgeoefend kan wor-
den. Win de waardering en het vertrouwen van uw kinderen door uw liefde-
volle omgang met hen ."(De Ster, januari 1995, blz. 46.) 

Om de cursisten te laten begrijpen wat een vader moet doen om zijn kinderen in 
geestelijke zin leiding te geven, laat u blz. 41-42 in het cursistenboek opzoeken. 
Lees en bespreek de volgende uitspraak van president Ezra Taft Benson, de der-
tiende president van de kerk: 

'Met liefde in het hart voor de vaders in Israël wil ik tien concrete manieren noe-
men waarop vaders geestelijke leiding kunnen geven aan hun kinderen: 

'1. Geef uw kinderen vaderlijke zegens. Doop en bevestig uw kinderen. Verleen 
uw zoons het priesterschap. Dit zullen de geestelijke hoogtepunten in het leven 
van uw kinderen zijn. 

'2. Geef persoonlijk leiding aan gezinsgebeden, schriftstudie en de wekelijkse 
gezinsavond. Uw persoonlijke betrokkenheid zal uw kinderen doen inzien hoe 
belangrijk deze dingen zijn. 

'3. Woon waar mogelijk als gezin de vergaderingen van de kerk bij. Onder uw 
leiding als gezin aanbidden is essentieel voor het geestelijk welzijn van uw 
kinderen. 

'4. Neem uw kinderen individueel mee uit. Ga als gezin kamperen en picknic-
ken, naar sportwedstrijden en concerten, naar schoolprogramma's enzovoort. 
Het is veel leuker als papa erbij is. 

'5. Bouw tradities op van vakanties, tochtjes en uitjes met het gezin. Uw kinderen 
zullen deze herinneringen hun leven lang met zich mee dragen. 

'6. Voer regelmatig gesprekken onder vier ogen met uw kinderen. Laat hen bepa-
len waarover jullie praten. Onderwijs hen in de beginselen van het evangelie. 
Breng hun gedegen waarden bij. Vertel hun dat u van hen houdt. Persoonlijke 
tijd met uw kinderen laat hun zien wat papa's prioriteiten zijn. 

'7. Leer uw kinderen werken, en laat hen zien hoe goed het is om naar een goed 
doel toe te werken. Het openen van spaarrekeningen voor de zending en oplei-
ding van uw kinderen laat hen zien wat papa belangrijk vindt. 

'8. Moedig goede muziek en kunst en literatuur aan in uw gezin. Wanneer er 
thuis een sfeer van verfijning en schoonheid heerst, zal dat het leven van uw 
kinderen voor altijd tot zegen zijn. 

'9. Ga, waar de reisafstand dit toelaat, regelmatig met uw vrouw naar de tempel. 
Uw kinderen zullen een beter begrip hebben van het belang van een tempelhu-
welijk, de tempelbeloften en de eeuwige gezinseenheid. 

'10. Laat uw kinderen zien hoeveel vreugde en voldoening u vindt in uw werk 
in de kerk. Dit kan aanstekelijk op hen werken, waardoor zij ook in de kerk zul-
len willen werken en van het koninkrijk zullen houden.' (De Ster, januari 1988, 
blz. 44.) 
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De vader voorziet zijn gezin van de eerste levensbehoeften en biedt het 
bescherming. 

Breng de klas in herinnering dat in de proclamatie voor het gezin staat dat de 
vader 'tot taak [heeft] te voorzien in de behoeften (...) van zijn gezin'. 

• Wat zijn stoffelijke behoeften? (Mogelijke antwoorden zijn: voedsel, geld, kle-
ding en onderdak.) Hoe moet een vader in die behoeften voorzien? 

President Howard W. Hunter heeft gezegd: 'U die priesterschapsdrager bent, 
hebt — tenzij u gehandicapt bent — de plicht om te zorgen voor het stoffelijk 
onderhoud van uw vrouw en kinderen. Geen enkele man kan die verantwoor-
delijkheid op een ander afschuiven, ook niet op zijn vrouw. De Heer heeft 
geboden dat vrouw en kinderen er recht op hebben dat hun echtgenoot en 
hun vader in hun onderhoud voorziet. (Zie LV 83; 1 Timoteüs 5:8.) (...) Wij 
dringen er bij u op aan dat u alles doet wat in uw vermogen ligt om uw vrouw 
thuis voor de kinderen te laten zorgen terwijl u zo goed mogelijk zorgt voor 
het onderhoud van het gezin.' (Zie De Ster, januari 1995, blz. 46.) 

• Wat zijn geestelijke levensbehoeften? (Mogelijke antwoorden zijn: een getui-
genis, liefde, dagelijks gebed en schriftstudie, onderwezen worden in het evan-
gelie, en priesterschapsverordeningen.) Wat kan een vader doen om in die 
behoeften te voorzien? 

• Hoe kunnen vrouw en kinderen hun man en hun vader steunen in zijn 
inspanningen om in de behoeften van zijn gezin te voorzien? 

Wijs de klas op het volgende advies in de procalmatie voor het gezin: '[De vader] 
heeft tot taak te voorzien in (...) de bescherming van zijn gezin.' 

• Waartegen moet een gezin beschermd worden? 

• Hoe kan een man en vader zijn gezin bescherming bieden? 

President Howard W. Hunter heeft gezegd: 

'Een rechtschapen vader beschermt zijn kinderen wanneer hij tijd voor hen 
maakt en hen bijstaat in hun opleiding en bij hun maatschappelijke en gees-
telijke taken en activiteiten. (...) 

'Een priesterschapsdrager is actief in de kerk en is daarin een voorbeeld voor 
zijn gezin zodat de gezinsleden het evangelie leren kennen en de bescherming 
genieten van de verbonden en verordeningen. Om de zegeningen van de Heer 
te genieten, moet u uw gezin in orde brengen. Samen met uw vrouw bepaalt u 
het geestelijk klimaat bij u thuis. Uw eerste plicht is om uw eigen geestelijk 
leven in orde te brengen door regelmatig in de Schriften te lezen en dagelijks 
te bidden. Verkrijg en eer uw priesterschaps- en tempelverbonden en moedig 
uw gezinsleden aan om hetzelfde te doen.' (De Ster, januari 1995, blz. 46.) 

• Welke voorbeelden heeft u gezien van vaders die hun heilige taak vervulden? 

Opmerking: Als u deze les apart behandelt en niet van plan bent les 11 te behan-
delen, kunt u eventueel het volgende fragment uit de proclamatie voor het gezin 
bespreken: 'Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige part-
ners met deze heilige taken te helpen.' In les 11 vindt u aanwijzingen voor de 
bespreking van deze waarheid. (Zie blz. 56-57.) 
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Les 11: De heilige taak van de ouders (Deel 2: de taak van de moeder) 

Tot slot 

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

Verwijs naar blz. 39-42 in het cursistenboek. Spoor de klas aan om de leringen 
en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een van 
de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het artikel 'Tot 
de vaders in Israël' van president Ezra Taft Benson te lezen. Vertel met nadruk 
dat echtparen er veel profijt van kunnen hebben door de artikelen in het cursis-
tenboek samen te lezen en te bespreken. 

Vraag de cursisten voor de volgende les hun cursistenboek mee te brengen. 
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1. Neem de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' (blz. IX-XI in dit lesboek) 
nog eens door. Bedenk manieren om die beginselen in uw voorbereiding toe 
te passen. 

2. Lees de vetgedrukte kopjes in de les waarmee een overzicht wordt gegeven 
van de leringen en beginselen van de les. Overdenk die leringen en beginselen 
in de loop van de week, als onderdeel van uw voorbereiding, en vraag om de 
leiding van de Geest om te kunnen bepalen wat u moet benadrukken om aan 
de behoeften van de cursisten tegemoet te komen. 

3. Vraag de cursisten hun cursistenboek mee te brengen. 

De moeder neemt deel aan Gods werk. 

Lees ter inleiding van de les met de klas het volgende uittreksel van een toe-
spraak van ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen 
(blz. 44 in het cursistenboek): 

'Een jonge moeder schreef mij onlangs dat de angst haar op drie fronten dreigde 
aan te vallen. Ten eerste moest ze huilen als er over moederschap in de kerk 
werd gesproken, omdat ze het gevoel had niet te voldoen of niet opgewassen te 
zijn tegen deze taak. Ten tweede kreeg ze de indruk dat de wereld verwachtte dat 
ze haar kinderen lezen, schrijven, binnenhuisarchitectuur, Latijn, rekenen en 
Internet zou bijbrengen zelfs voordat de baby zoiets prozaïsch zei als 'mama'. 
Ten derde deden mensen, volgens haar, wel eens neerbuigend — gewoonlijk 
onopzettelijk — omdat hun raad, of zelfs hun complimenten, niets weerspiegel-
den van de mentale investering, de geestelijke en emotionele inspanning, de 
eindeloze nachten en de lange dagen met hun hoge eisen die gepaard gaan met 
haar pogingen en haar verlangen de moeder te zijn zoals God dat graag wil. 

'Slechts één ding, zegt ze, houdt haar op de been: 'Door alles heen — ook de tra-
nen die ik wel eens stort — weet ik, diep in mijn hart, dat ik Gods werk doe. Ik weet 
dat ik door mijn moederschap zijn eeuwige medewerkster ben. Het ontroert mij 
ten zeerste dat God het hoogste doel en de diepste zin van zijn bestaan vindt in 
het ouderschap, ook al laten sommigen van zijn kinderen Hem huilen.' 

'"Dat is het gevoel", zo besluit zij, "dat ik probeer vast te houden op die onver-
mijdelijk moeilijke dagen als dit alles me teveel dreigt te worden. Misschien zijn 
het juist ons onvermogen en onze angst die ons aanzetten om Hem te zoeken, 
waardoor zijn vermogen om ons te helpen, wordt vergroot. Misschien hoopt 
Hij heimelijk dat we inderdaad angstig zullen zijn en inderdaad nederig om 
hulp zullen smeken. Dan kan Hij, volgens mij, onze kinderen rechtstreeks 
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onderrichten, via ons, maar zonder onze weerstand. Dat idee staat me aan en 
geeft me hoop. Als ik goed kan zijn in de ogen van mijn hemelse Vader, zal Hij 
onze kinderen misschien ongehinderd kunnen leiden. Misschien kan dat dan 
wel in een zeer letterlijke zin zijn werk en zijn heerlijkheid zijn.'" (De Ster, juli 
1997, blz. 35.) 

Laat cursisten vertellen hoe zij denken over het aandeel van moeders in het werk 
van God. 

De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. 

Laat bladzijde IV in het cursistenboek opzoeken. Wijs op het volgende fragment 
in de zevende alinea van de proclamatie over het gezin: 'De taak van de moeder 
is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen'. 

• Op welke manieren zorgt een moeder voor haar kinderen? (Laat cursisten ver-
tellen hoe zij de goede invloed van hun moeder gezien hebben. Lees daarna 
de volgende uitspraken voor.) 

'Als moeder die geleid wordt door de Heer, weeft u een karakter voor uw kin-
deren met draden van waarheid door zorgvuldig onderricht en een goed voor-
beeld. U doordringt het verstand en het hart van uw kinderen met 
eigenschappen als eerlijkheid, geloof in God, plichtsbewustzijn, respect voor 
andere mensen, vriendelijkheid, zelfvertrouwen, het verlangen om een bij-
drage te leveren, te leren en te geven. Geen enkele kinderdagopvang kan dat. 
Het is uw heilige plicht en voorrecht.' (De Ster, januari 1997, blz. 71.) 

President Boyd K. Packer, waarnemend president van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, heeft opgemerkt: 'Geen enkele vorm van onderwijs is dankbaarder, 
geestelijk lonender of verheffender dan het onderwijs van een moeder aan 
haar kinderen.' (Zie Liahona, mei 2000, blz. 14.) 

Laat de cursisten blz. 45-47 in het cursistenboek opzoeken, waar nog meer 
ideeën te vinden zijn over de manier waarop een moeder voor haar kinderen 
kan zorgen. Laat opzoeken welke tien aanwijzingen president Ezra Taft Benson 
heeft gegeven met betrekking tot wat een moeder kan doen om op een zinvolle 
manier tijd aan haar kinderen te besteden. Zet die aanwijzingen op het bord 
zoals hieronder wordt aangegeven. Bespreek welke voordelen het oplevert als we 
al die aanwijzingen opvolgen. 

1. Sta klaar voor uw 7. Lees dagelijks in 
kinderen. de Schriften 

2. Wees een goede 8. Doe dingen samen 
vriendin. als gezin. 

3. Lees uw kinderen voor. 9. Onderwijs uw kinderen. 
4. Bid met uw kinderen. 10. Heb uw kinderen 
5. Houd wekelijks waarlijk lief. 

gezinsavond. 
6. Eet samen. 
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Wijs erop dat hedendaagse profeten nadrukkelijk hebben gezegd hoe belangrijk 
het is dat de moeder thuis blijft bij haar kinderen en beter niet buitenshuis kan 
werken. Lees de volgende uitspraak van president Gordon B. Hinckley, de vijf-
tiende president van de kerk, voor: 

'Er zijn vrouwen (en dat zijn er in feite heel veel geworden), die moeten werken 
om te voorzien in de behoeften van hun gezin. Tegen u zeg ik: doe uw best. Ik 
hoop dat u, als u een voltijdbaan hebt, dat doet om ervoor te zorgen dat er in de 
fundamentele behoeften voorzien wordt en niet alleen om uw zin te doen en 
een groter huis te hebben, een extra mooie auto of vanwege andere luxe zaken. 
Het grootste werk dat welke moeder dan ook zal doen, is het verzorgen, onder-
richten, opbouwen, aanmoedigen en opvoeden van haar kinderen in rechtscha-
penheid en waarheid. Niemand anders kan doeltreffend haar plaats innemen.' 
(De Ster, januari 1997, blz. 66.) 

• Welke offers moet een gezin mogelijk brengen om deze raad op te volgen? 

Ter afsluiting van dit gedeelte van de les leest u een van de volgende verklarin-
gen voor, of beide: 

Als eerste raadgever in het Eerste Presidium heeft president Gordon B. Hinckley 
gezegd: 'Ik herinner de moeders overal eraan hoe heilig uw roeping is. Niemand 
anders kan uw plaats innemen. Geen verantwoordelijkheid is groter, geen plicht 
bindender dan degenen die u in de wereld hebt gebracht, op te voeden in liefde, 
vrede en integriteit.' (Zie De Ster, januari 1994, blz. 57.) 

Ouderling Jeffrey R. holland heeft tegen moeders gezegd: 'U volgt in de voetstap-
pen van Eva, de moeder aller levenden, die begreep dat zij en Adam wel moesten 
vallen "opdat de mensen zouden zijn" [2 Nephi 2:25] en vreugde zouden heb-
ben; in de voetstappen van Sara, Rebekka en Rachel, zonder wie die geweldige 
patriarchale beloften aan Abraham, Isaak en Jakob, die ons allen tot zegen zijn, 
niet mogelijk waren geweest; in de voetstappen van Loïs en Eunike [zie 2 Timo-
teüs 1:5] en de moeders van de tweeduizend jeugdige soldaten; in de voetstap-
pen van Maria, die was gekozen vóór de grondlegging der wereld om de Zoon 
van God te ontvangen, te dragen en te baren. Wij danken u allen, en ook onze 
eigen moeders, en drukken u op het hart dat er op aarde niets belangrijker is dan 
zo rechtstreeks deel te nemen aan het werk en de heerlijkheid van God door de 
sterfelijkheid en het aardse leven van zijn zoons en dochters mogelijk te maken, 
zodat er onsterfelijkheid en eeuwig leven kan zijn in het celestiale koninkrijk.' 
(De Ster, juli 1997, blz. 36.) 

De vader en moeder dienen elkaar behulpzaam te zijn als eikaars gelijken. 

Opmerking: Overweeg om, als u deze les apart behandelt en les tien niet gegeven 
hebt, dit gedeelte van de les te beginnen met de uitspraak van president Boyd K. 
Packer op blz. 49 van dit lesboek. 

Vraag de aandacht van de cursisten voor het volgende fragment uit de proclama-
tie over het gezin: 'Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaar-
dige partners met [hun] heilige taken te helpen'. 

• Wat betekent het voor man en vrouw om gelijkwaardige partners te zijn? 

Wijs erop dat een man en een vrouw die als gelijkwaardige partners samen-
werken, een eenheid vormen in wat ze doen. Ze steunen elkaar en maken 
gebruik van eikaars sterke punten en talenten. Elk echtpaar kan door de Heer 
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geleid worden om te bepalen hoe ze elkaar in hun taak kunnen steunen. Ze 
kunnen besluiten nemen die gebaseerd zijn op geopenbaarde beginselen en 
op de unieke sterke punten en mogelijkheden van beide partners. 

• Wat kan een man doen om zijn vrouw te steunen bij de verzorging van de 
kinderen? 

• Wat kan een vrouw doen om haar man te steunen in zijn taak om te preside-
ren en te voorzien in de behoeften van het gezin? 

• Welke voorbeelden heeft u gezien van echtgenoten die elkaar wezenlijk steu-
nen in de zorg en het onderricht van hun kinderen? 

Tot slot 

Lees Leer en Verbonden 64:33-34 met de cursisten. 

• In welk opzicht heeft deze tekst betrekking op de taken van de vader en de 
moeder? 

Vertel met nadruk dat ouders werkelijk 'het fundament van een groot werk' 
leggen. De dagelijkse zorg voor de opvoeding van kinderen kan soms klein en 
onbetekend lijken, maar 'uit het kleine komt het grote voort'. Als ouders 
samenwerken in de vervulling van hun heilige taak, zal hun gezin grote zege-
ningen van de Heer ontvangen. 

Vertel, als de Geest u daartoe aanzet, dat u overtuigd bent van de waarheden die 
in de les besproken zijn. 

Verwijs naar blz. 43-47 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen in deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) de artikelen 
'Omdat zij moeder is' van ouderling Jeffrey R. Holland, en 'Tot de moeders in 
Zion' van president Ezra Taft Bensons te lezen. Wijs erop dat echtparen er veel 
profijt van kunnen hebben als ze samen de artikelen in het cursistenboek lezen 
en bespreken. 
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KINDEREN LEREN VAN VOORBEELD 
EN INSTRUCTIE 

De cursisten tot het inzicht brengen dat ouders de taak hebben hun kinderen te 
onderwijzen door voorbeeld en onderricht, en bij dat alles om goddelijke 
inspiratie te vragen. 

1. Zoek tijdens uw voorbereiding naar manieren om de beginselen onder 'Uw 
taak als leerkracht' (blz. IX-XI in dit lesboek) toe te passen. 

2. Lees de vetgedrukte kopjes van de les. Die kopjes geven u een overzicht van 
de leringen en beginselen die in de les aan de orde komen. Bedenk tijdens uw 
voorbereiding hoe u de cursisten kunt helpen die leringen en beginselen toe 
te passen. Vraag om de leiding van de Geest bij het bepalen van wat u moet 
behandelen om tegemoet te komen aan de behoeften van de cursisten. 

3. Bestudeer, als het Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120) beschikbaar is, 
'Onderricht door voorbeeld' op blz. 277-279, en 'Met de kinderen praten' op 
blz. 279. Overweeg om tijdens de les deze artikelen ter sprake te brengen. 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het onderricht aan hun kinderen. 

Vertel het volgende verhaal dat president Gordon B. Hinckley, de vijftiende pre-
sident van de kerk eens verteld heeft: 

'Niet lang na ons huwelijk hebben we ons eerste huis gebouwd. We hadden heel 
weinig geld. Veel werk heb ik zelf gedaan. (...) De aanleg van de tuin was hele-
maal mijn taak. De eerste van de vele bomen die ik plantte, was een doornloze 
Christusdoorn. (...) Het was maar een piepklein boompje, een centimetertje in 
doorsnee. Het was zo buigzaam dat ik het met gemak in elke richting kon bui-
gen. In de loop van de jaren heb ik er weinig aandacht aan besteed. 

'Toen, op een dag in de winter, toen de boom zijn blad had verloren, keek ik toe-
vallig uit het raam. Ik merkte dat hij naar het westen overboog, vervormd en uit 
het evenwicht. Ik kon het nauwelijks geloven. Ik ging naar buiten en probeerde 
hem rechtop te krijgen door er met mijn hele gewicht tegenaan te duwen. Maar 
de stam had nu een doorsnede van ruim 30 centimeter. Ik kon er met mijn 
kracht niets tegen beginnen. (...) 

'Toen ik hem pas geplant had, zou een touwtje genoeg zijn geweest om hem 
tegen de kracht van de wind te beschermen. Ik had dat touwtje met zo weinig 
inspanning kunnen aanbrengen, en dat had ik ook moeten doen. Maar dat was 
niet het geval, en hij was meegebogen met de krachten die hem belaagden.' 
CTeachings of Gordon B. Hinckley, [1997], blz. 419-420.) 

• Hoe kunnen we wat president Hinckley heeft meegemaakt, toepassen op de 
taak van de ouders om hun kinderen te onderrichten? (Lees als de cursisten 
deze vraag bespreken, Spreuken 22:6 met hen.) 
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In verband met zijn ervaring met de boom, heeft president Hinckley gezegd: 
'Iets dergelijks heb ik vele malen gezien bij kinderen die ik geobserveerd heb. 
Het lijkt wel of de ouders die hen ter wereld hebben gebracht, bijna afstand 
hebben gedaan van hun taak. De gevolgen zijn tragisch. Wat eenvoudige 
steun zou hun de kracht hebben gegeven om de krachten te weerstaan die 
hun leven vorm hebben gegeven.' (Teachings of Gordon B. Hinckley, blz. 420.) 

Leg uit dat de Heer de ouders een heilige plicht heeft gegeven om hun kinderen 
te onderrichten. Die taak mag niet licht worden opgevat of aan anderen worden 
overgelaten. Ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf apostelen 
heeft met nadruk gezegd:. 

'Wij kunnen, mogen niet toestaan dat de school, de samenleving, de TV of zelfs de 
kerk de waarden van onze kinderen bepaalt. De Heer heeft die taak op de schou-
ders van vaders en moeders gelegd. Het is een taak die we niet kunnen afschui-
ven of delegeren. Anderen kunnen helpen, maar de ouders blijven 
verantwoordelijk. Daarom moeten we de heiligheid van ons thuis in stand hou-
den, omdat daar de kinderen hun waarden, houding en gewoonten van alledag 
aanleren.' (De Ster, juli 1991, blz. 76.) 

• Waarom is het van het allergrootste belang dat ouders hun kinderen onder-
richten en die taak niet overlaten aan anderen? Welke risico's zitten eraan vast 
als ouders die taak niet vervullen? 

• Op welke manieren kunnen andere familieleden, zoals grootouders en ooms 
en tantes, de ouders bij die taak helpen? 

Ouders kunnen leiding ontvangen voor het onderwijs aan hun kinderen. 

Laat de cursisten Leer en Verbonden 42:14 opzoeken. Leg uit dat dit vers een 
belangrijke sleutel voor ouders bevat. Lees het vers samen met de cursisten. 

• Welke sleutel vinden we in dit vers? (We moeten onderwijzen door de Geest.) 
Wat betekent het om door de Geest te onderwijzen? 

Lees 2 Nephi 32:5 en 33:1 met de cursisten. Wijs erop dat de Geest, of de Hei-
lige Geest, ons kan laten weten wat we moeten doen en zeggen. Als de ouders 
onderrichten in overeenstemming met de influisteringen van de Heilige 
Geest, zal de Heilige Geest de boodschap overbrengen in het hart van hun 
kinderen. 

Lees voor wat president Gordon B. Hinckley ons aanraadt: 

'Ouders, houd van uw kinderen. Zorg goed voor hen. Ze zijn zo kostbaar. Ze zijn 
zo enorm belangrijk. Zij zijn de toekomst. U hebt meer dan uw eigen wijsheid 
nodig om hen op te voeden. U hebt de hulp van de Heer nodig. Bid om die 
hulp, en geef gehoor aan de inspiratie die u ontvangt.' (De Ster, januari 1996, 
blz. 81.) 

• Waarom hebben ouders inspiratie nodig bij het onderricht aan hun kinderen? 
Wat kunnen ouders doen om de invloed van de Heilige Geest in hun leven te 
betrekken bij het onderricht aan hun kinderen? 

Vertel het volgende verhaal van ouderling F. Enzio Busche van de Zeventig: 

'Eens, toen de omstandigheden het noodzakelijk maakten dat ik op een onge-
wone tijd thuis was, was ik er vanuit een andere kamer getuige van hoe onze 
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zoon van elf, die net uit school kwam, zijn jongere zusje lelijke woorden naar 
het hoofd slingerde. Het waren woorden die me ergerden — ik had nooit 
gedacht dat onze zoon die zou gebruiken. In mijn boosheid was mijn eerste, 
natuurlijke reactie op te staan en hem achterna te gaan. Gelukkig moest ik om 
bij hem te komen naar de andere kant van de kamer lopen en een deur open-
doen, en ik herinner me dat ik in die paar seconden mijn hemelse Vader vurig 
bad of Hij me wilde helpen om in die situatie juist te handelen. Er kwam rust 
over me. Ik was niet langer boos. 

'Onze zoon schrok toen hij zag dat ik thuis was en was bang toen ik naar hem 
toe kwam. Tot mijn verrassing hoorde ik mezelf zeggen: "Welkom thuis, zoon!" 
en ik stak ter begroeting mijn hand uit. Vervolgens nodigde ik hem op formele 
wijze uit om in de woonkamer naast me te komen zitten voor een persoonlijk 
gesprek. Ik hoorde mezelf uiting geven aan mijn liefde voor hem. Ik sprak met 
hem over het gevecht dat ieder van ons elke dag in ons binnenste moet voeren. 

'Toen ik vertelde hoeveel vertrouwen ik in hem had, barstte hij in huilen uit, 
bekende hoe fout hij was en veroordeelde zichzelf zeer. Nu was het mijn taak om 
zijn overtreding in het juiste perspectief te zetten en hem te troosten. Er kwam 
een schitterende geest over ons, en het eindigde ermee dat we samen huilden, 
elkaar vol liefde en uiteindelijk vol vreugde knuffelden. Wat een rampzalige con-
frontatie tussen vader en zoon had kunnen zijn, werd, door de hulp van de 
machten hierboven, een van de mooiste ervaringen die we geen van beiden ooit 
vergeten zijn. (Ensign, mei 1982, blz. 70.) 

• Wat zou er gebeurd kunnen zijn als deze vader gehoor had gegeven aan zijn 
impuls om boos te reageren? 

Vraag de cursisten om de klas deelgenoot te maken van situaties waarin de Hei-
lige Geest hen op een bepaalde manier leidde om een kind te onderrichten of te 
helpen — misschien wel op een manier die zij aanvankelijk niet van plan waren. 

• Wat kunnen ouders doen om te zorgen dat ze de leiding van de Heilige Geest 
kunnen ontvangen? (Laat tijdens de bespreking van deze vraag een aantal van 
de volgende of alle volgende teksten lezen: Alma 17:2-3; LV 11:21; 20:77; 
121:45-46; 136:33.) 

Ouders onderwijzen door voorbeeld en voorschrift. 

Leg uit dat ouders hun kinderen op twee belangrijke manieren onderrichten: 
door hun voorbeeld en door hun woorden. 

• In welk opzicht voegt het voorbeeld van ouders betekenis toe aan hun woor-
den bij het onderricht aan hun kinderen? 

Laat de cursisten lezen wat ouderling James E. Faust gezegd heeft toen hij lid 
was van het Quorum der Twaalf Apostelen (op blz. 49 in het cursistenboek): 

'Als ouders hun kinderen proberen te leren gevaar te vermijden, doen ze er 
geen goed aan om tegen hen te zeggen: "Wij zijn ouder en wijzer dan jullie, 
en wij kunnen dichter bij de rand komen dan jullie." Schijnheilige ouders 
kunnen kinderen cynisch maken, en ze zullen niet meer geloven wat hun 
thuis geleerd wordt. Bijvoorbeeld, als ouders naar films kijken die hun kinde-
ren niet mogen zien, verliest hun ouderlijk gezag veel van haar geloofwaardig-
heid. Als van de kinderen eerlijkheid verwacht wordt, moeten de ouders ook 
eerlijk zijn. Als van de kinderen deugdzaamheid verwacht wordt, moeten de 
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Les 12: Kinderen leren van voorbeeld en instructie 

ouders deugdzaam zijn. Als u wilt dat uw kinderen eerbaar handelen, moet u 
zelf eerbaar handelen." (De Ster, januari 1991, blz. 31-32.) 

Wat kunnen ouders doen om door hun voorbeeld in de evangeliebeginselen 
te onderwijzen? 

Als presiderende bisschop heeft bisschop Robert D. Hales gezegd: 'Wanneer ik 
nadenk over die familiebanden, moet ik altijd denken aan het voorbeeld dat 
mijn eigen ouders mij gegeven hebben.' (De Ster, januari 1994, blz. 8.) Uit de 
volgende herinneringen blijkt hoe bisschop Hales van zijn ouders leerde: 

'Mijn vader heeft me geleerd het priesterschap te respecteren. Als Aaronisch-
priesterschapsdragers dienden we het avondmaal rond met roestvrijstalen 
avondmaalsschalen die, als gevolg van het knoeien met water, vaak dof wer-
den doordat het harde water kalkvlekken naliet. Ik had als Aaronisch-priester-
schapsdrager de taak om te helpen met het klaarzetten van het avondmaal. 
Mijn vader vroeg me om de schalen mee naar huis te nemen, waar we ze 
samen schoonmaakten met staalwol totdat elke schaal glom. Wanneer ik het 
avondmaal ronddiende, wist ik dat wij bijgedragen hadden tot het heiliger 
maken van de avondmaalsverordening.' (De Ster, januari 1994, blz. 8.) 

'Ik ben dankbaar voor een moeder die haar man en kinderen toegewijd was — 
een moeder die door haar voorbeeld onderrichtte. Ik ben dankbaar voor haar 
toegewijde werken in de ZHV — meer dan dertig jaar lang. Toen ik op mijn 
zestiende mijn rijbewijs had gehaald, was het mijn voorrecht van haar te leren 
toen zij mij meenam wanneer zij de bisschop hielp bij de zorg voor de armen 
en behoeftigen.' (De Ster, juli 1992, blz. 59.) 

• Welke mogelijkheden hebben ouders om hun kinderen door hun woorden te 
onderrichten? 

Leg bij het bespreken van deze vraag uit dat het gezinsgebed, schriftstudie met 
het gezin en de gezinsavond in les 16 besproken zullen worden. In aanvulling 
op die vaste gelegenheden om te leren, doen zich in het dagelijks leven veel 
niet-geplande leergelegenheden voor. Die gelegenheden kunnen krachtige 
leermomenten zijn omdat ze nauw verbonden zijn met wat kinderen ervaren. 
Omdat dergelijke gelegenheden zich onverwacht voordoen, moeten de ouders 
ze onderkennen en erop voorbereid zijn beginselen aan te leren waar hun kin-
deren aan toe zijn. 

• Op welke ongeplande leermomenten kunnen ouders bedacht zijn? (Als de cur-
sisten moeite hebben met het beantwoorden van deze vraag, kunt u eventueel 
de volgende ideeën opperen om de bespreking op gang te brengen.) 

Ouders kunnen leermomenten vinden als kinderen vragen hebben en zich 
ergens zorgen over maken, problemen hebben met broers, zussen of vrienden, 
een besluit moeten nemen, of zich druk maken over opvattingen die door de 
media gepresenteerd worden. Andere gelegenheden om kinderen iets bij te 
brengen, doen zich voor als ze van hun fouten moeten leren, als ze anderen 
helpen, als ze hun boosheid moeten inhouden, of als ze hulp nodig hebben 
om de invloed van de Heilige Geest te herkennen. 

• Op welke manieren kunnen gezinsaangelegenheden zoals de maaltijden en 
bedtijd mogelijkheden zijn om kinderen iets bij te brengen? 
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• Op welke manieren kan de tijd die ouders aan elk kind apart besteden, een 
leermoment zijn? Wat kunnen ouders doen om ervoor te zorgen dat ze aan 
elk van hun kinderen tijd besteden? 

• Wat heeft u uw kinderen op ongeplande leermomenten kunnen bijbrengen? 

Leg uit dat in de volgende vier lessen van deze cursus beginselen besproken zul-
len worden die ouders hun kinderen behoren bij te brengen, en welk gelegenhe-
den ouders daarvoor hebben. 

Tot slot 

Vertel met nadruk dat, als ouders vragen om de leiding van de Heer, Hij hen zal 
leiden bij hun inspanningen om hun kinderen te onderwijzen. Ouders behoren 
ijverig en consequent te onderrichten door hun voorbeeld en hun woorden. 

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

Verwijs naar blz. 48-53 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in Tdeeën voor de praktijk' op te volgen en (2) de artikelen 
'Het moeilijkste ter wereld' van ouderling James E. Faust en 'Een tafel, omringd 
met liefde' van ouderling LeGrand R. Curtis te lezen. Wijs erop dat echtparen er 
veel profijt van kunnen hebben als ze de artikelen in het cursistenboek samen 
lezen en bespreken. 
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Ertoe bijdragen dat de cursisten meer het verlangen en de bekwaamheid krijgen 
om hun kinderen te onderwijzen in de belangrijkste evangeliebeginselen en 
-verordeningen. 

1. Overweeg hoe u de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' (blz. IX-XI in dit 
lesboek) kunt toepassen. 

2. Denk na over de leringen en beginselen die in de vetgedrukte kopjes van de 
les worden weergegeven. Bedenk deze week manieren om die leringen en 
beginselen te behandelen. Vraag om de leiding van de Geest om te kunnen 
bepalen wat u moet benadrukken om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de cursisten. 

Het onderwijs van ouders kan ertoe bijdragen dat hun kinderen gelovig 
blijven. 

Teken het volgende op het bord: 

• Wat stellen deze tekeningen voor? Wat geven deze tekeningen weer over de 
opvoeding van kinderen? 

Als de cursisten deze vragen moeilijk vinden, kunt u hen herinneren aan het 
verhaal van president Hinckley over het planten van een boom, in les 12. (Als 
u deze les apart behandelt en les 12 niet gegeven heeft, vertelt u het verhaal 
op blz. 58-59 voordat u de tekeningen op het bord bespreekt.) 

De boom links stelt een kind voor dat van het evangelie afdwaalt doordat zijn 
ouders hem thuis niet in het evangelie hebben onderwezen en het niet heb-
ben nageleefd. De boom rechts stelt een kind voor dat door de woorden en 
het voorbeeld van zijn ouders over het evangelie leert. Een jonge boom die 
door een touw geleid wordt, zal, ook als het hard waait, recht groeien. Zo is de 
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kans ook groter dat kinderen sterk zullen blijven in het geloof als hun ouders 
hun de eenvoudige evangeliebeginselen hebben bijgebracht. 

Lees Leer en Verbonden 68:25-28 met de cursisten. 

• Wat vraagt de Heer volgens deze tekst van de ouders? (Zet de antwoorden van de 
klas op het bord zoals hieronder wordt aangegeven.) 

Geloof in Jezus Christus 

Bekering 

Doop 

De gave van de Heilige Geest ontvangen 

Gebed 

Oprecht wandelen voor de Heer 

• Waarom is het belangrijk dat ouders die beginselen en verordeningen hun 
kinderen al vroeg bijbrengen? 

Toen Robert D. Hales presiderende bisschop was, heeft hij uitgelegd: 'Kinderen 
die leren bidden en die jóng bidden met hun ouders, zullen eerder geneigd 
zijn om te bidden wanneer ze ouder worden. Zij die al jong leren God lief te 
hebben en te geloven dat Hij leeft, zullen eerder geneigd zijn om hun spiritu-
ele ontwikkeling voort te zetten en hun liefde te vergroten wanneer zij vol-
wassen worden. (De Ster, januari 1994, blz. 9.) 

Ouders dienen hun kinderen te onderwijzen in de fundamentele beginselen 
en verordeningen van het evangelie. 

Gebruik de volgende vragen om manieren te bespreken waarop ouders hun kin-
deren kunnen helpen de beginselen van geloof en bekering toe te passen en zich 
voor te bereiden op hun doop en op het ontvangen van de gave van de Heilige 
Geest. Moedig de cursisten tijdens deze bespreking aan om voorbeelden uit hun 
eigen leven te geven. 

• Om geloof in Jezus Christus te oefenen, moeten we inzicht hebben in zijn 
karakter en zijn eigenschappen. Wat kunnen ouders doen om hun kinderen 
inzicht te geven in het karakter en de eigenschappen van de Heiland? 

• Neem in het kort het verhaal door van de genezing van de dochter van Jaïrus 
(Marcus 5:21- 24, 35-43) en de reactie van Nephi op het gebod om de kope-
ren platen te gaan halen (1 Nephi 3:1-7). Hoe kunnen die verhalen uit de 
Schriften voor kinderen een hulpmiddel zijn om geloof in Jezus Christus te 
oefenen? 

• Op welke manier kan het geloof van een kind versterkt worden als wij hen 
deelgenoot maken van ervaringen uit ons eigen leven? 

Wijs erop dat ouders bedacht moeten zijn op gelegenheden om hun kinderen 
het geloof bij te brengen waardoor we de moeilijkheden van het leven aankun-
nen. Als een kind bijvoorbeeld moeilijkheden heeft op school of met een vriend 
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Les 13: Kinderen de evangeliebeginselen leren (Deel 1) 

of vriendin, zouden ouders met het kind een schrifttekst kunnen lezen, met hem 
of haar samen bidden om leiding en troost, en het kind laten begrijpen hoe de 
Heer helpt. 

• Waarom is het belangrijk dat ouders, als ze hun kinderen over bekering probe-
ren te vertellen, bedacht zijn op leermomenten in het leven van alledag? 

Leg uit dat ouders, als zij hun kinderen onverstandige beslissingen zien 
nemen, aan hun kinderen kunnen vragen wat zij van die beslissingen vinden 
en wat ze anders hadden kunnen doen. Ze kunnen kinderen de gelegenheid 
geven hun fouten te herstellen en, zo nodig, hun spijt te betuigen aan de Heer 
en aan degenen die beledigd of gekwetst zijn. Ouders kunnen hun kinderen 
ook leren inzien dat geluk en gemoedsrust het gevolg zijn van waarachtige 
bekering. 

• Bespreek in het kort de bekering van Alma de jonge (Mosiah 27; Alma 36) en 
van de Anti- Nephi-Lehieten (Alma 23). Waarom kunnen kinderen door deze 
verhalen uit de Schriften beter inzien hoe waardevol de zegeningen van beke-
ring en vergeving zijn? 

• Neem met de cursisten het doopverbond nog eens door aan de hand van 
Mosiah 18:8-10 en Leer en Verbonden 20:37. Hoe kunnen ouders hun kinde-
ren helpen zich voor te bereiden op de doop en zich aan hun doopverbond te 
houden? 

• Hoe kunnen ouders ertoe bijdragen dat hun kinderen zich verheugen op de 
doop en op het ontvangen van de gave van de Heilige Geest? 

Ouders leren 'hun kinderen (...) te bidden en oprecht voor de Here te 
wandelen.' 

• Waarom is het voorbeeld van de ouders de beste leermeester waardoor de kin-
deren het gebed tot een normaal onderdeel van hun leven maken? 

• Wat zijn, behalve het voorbeeld geven, nog meer beginselen betreffende het 
gebed waardoor ouders hun kinderen kunnen onderwijzen? (Lees bij de 
bespreking van deze vraag de volgende teksten en het citaat. Spoor de cursis-
ten aan te vertellen over ervaringen die met deze leringen in verband staan.) 

a. Jakobus 1:5-6 (God zal ons wijsheid geven als we dat in geloof aan Hem 
vragen.) 

b. 2 Nephi 32:9 (We moeten altijd bidden. We bidden tot de Vader in de naam 
van Jezus Christus.) 

c. Alma 37:37 (Als we de Heer raadplegen bij alles wat we doen, zal Hij ons 
ten goede leiden.) 

d. 3 Nephi 18:19-21 (Als wij tot de Vader bidden in de naam van Jezus Chris-
tus, zullen we, als dat goed is, ontvangen wat we vragen. We behoren te 
bidden in ons gezin.) 

e. Leer en Verbonden 112:10 (Als we nederig zijn, zal de Heer onze gebeden 
verhoren.) 

Ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft erover 
gesproken hoe belangrijk het is dat we 'de taal van het gebed' gebruiken. Hij 
heeft gezegd dat kinderen die taal van hun ouders kunnen leren: 

'We leren onze moedertaal eenvoudig door te luisteren naar de mensen die 
deze taal spreken. Zo gaat het ook met de taal waarmee we onze hemelse 
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Vader aanspreken. De taal van het gebed is gemakkelijker en aangenamer om 
te leren dan enige andere taal. We behoren onze kinderen het voorrecht te 
geven deze taal te leren, door te luisteren hoe hun ouders haar gebruiken in 
de verschillende gebeden die dagelijks in ons gezin worden uitgesproken. (De 
Ster• juli 1993, blz. 17.) 

• Hoe kunnen ouders het gezinsgebed gebruiken als leermoment voor hun 
kinderen? 

• Wat kunnen ouders doen om hun kinderen aan te moedigen zelf te bidden? 

• De Heer heeft gezegd dat ouders hun kinderen moeten leren 'oprecht [voor 
Hem] te wandelen' (LV 68:28). Hoe kunnen ouders de situaties thuis gebrui-
ken om hun kinderen aan te sporen 'oprecht voor de Here te wandelen'? 
(Geantwoord kan worden dat ouders hun kinderen kunnen leren de wetten 
en verordeningen van het evangelie te gehoorzamen en te allen tijde als 
getuige voor God te staan.) 

• Wat kunnen grootouders en andere familieleden doen om de ouders behulp-
zaam te zijn bij hun evangelieonderricht aan hun kinderen? Hoe heeft u 
gezien dat het goede voorbeeld van familieleden kinderen tot steun kan zijn? 

Tot slot 

Zeg met nadruk dat God aan ouders de taak heeft gegeven hun kinderen de 
beginselen van rechtschapenheid bij te brengen. Spoor de cursisten aan om 
ernaar te streven de beginselen die in deze les behandeld zijn, na te leven en 
te bepalen op welke manieren zij die beginselen hun kinderen beter kunnen 
bijbrengen. 

Zeg, als de Geest u daartoe aanzet, dat u overtuigd bent van de waarheden die in 
de les besproken zijn. 

Verwijs naar blz. 54-57 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en de beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste 
een van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het 
artikel 'Het gezin sterken — onze heilige taak' van ouderling Robert D. Hales te 
lezen. Wijs erop dat echtparen er veel profijt van kunnen hebben als ze de 
artikelen in het cursistenboek samen lezen en bespreken. 
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Zorgen dat de cursisten een groter verlangen en een groter vermogen krijgen om 
kinderen medeleven en dienstbetoon, eerlijkheid en respect voor andermans 
eigendommen, de vreugde van eerlijk werk, en zedelijke reinheid bij te brengen. 

1. Neem de beginselen onder 'Uw taak als leerkracht' (blz. IX-XI in dit lesboek) 
nog eens door. Zoek tijdens uw voorbereiding naar manieren om die beginse-
len toe te passen. 

2. Lees de vetgedrukte kopjes boven de onderdelen waarin de leringen en de 
beginselen van de les worden weergegeven. Denk, als onderdeel van uw voor-
bereiding, de hele week over die leringen en beginselen na en vraag om lei-
ding van de Geest om te kunnen bepalen waarop u de nadruk moet leggen 
om tegemoet te komen aan de behoeften van de cursisten. Gebruik zo nodig 
twee lesperioden om die beginselen te behandelen. 

3. Bekijk de volgende materialen als die beschikbaar zijn en breng ze mee: 

a. Voor de kracht van de jeugd (34285 120). 
b. Leidraad voor ouders (31125 120) 
c. Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120). Besteed bij het bekijken van deze 

bron vooral aandacht aan 'Het leren van verantwoordelijkheid' op blz. 
281-282, en 'Voortplanting en kuisheid' op blz. 287-293. Overweeg om die 
artikelen in de les ter sprake te brengen. 

Met hun onderwijs aan hun kinderen laten ouders zien dat ze van hen 
houden. 

Vertel het volgende verhaal van ouderling Loren C. Dunn van de Zeventig: 

'Omdat we in een kleine gemeenschap opgroeiden, vond mijn vader dat het 
voor mijn broer en mij nodig was het beginsel van werken te leren. Daarom 
zette hij ons aan het werk op een kleine boerderij aan de rand van de stad waar 
hij was opgegroeid. Omdat hij werkzaam was bij het plaatselijk nieuwsblad had 
hij niet veel tijd voor ons, alleen 's morgens vroeg en 's avonds. Voor twee jonge 
tieners was het een hele taak, en soms maakten we fouten. 

'In de omgeving van ons boerderijtje stonden andere boerderijen, en een van 
de boeren kwam op een dag bij mijn vader om hem te vertellen wat we volgens 
hem verkeerd deden. Mijn vader luisterde aandachtig en zei toen: 'Jim, je 
begrijpt het niet. Kijk, ik voed jongens op, geen koeien.' Na de dood van mijn 
vader heeft Jim ons zijn verhaal verteld. Wat was ik dankbaar dat mijn vader 
besloten had jongens op te voeden, en geen koeien. Ondanks de fouten die we 
maakten, leerden we op dat boerderijtje hoe we moesten werken, en ik denk, 
hoewel ze het niet met zoveel woorden gezegd hebben, dat we altijd geweten 
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hebben dat we voor onze ouders belangrijker waren dan de koeien, of, nu we 
het daar over hebben, belangrijker dan wat dan ook.' (Ensign, november 1974, 
blz. 11.) 

• Welke indruk maakt dit verhaal op u? 

Vertel met nadruk dat ouderling Dunn en zijn broer altijd geweten hebben dat 
hun ouders van hen hielden. Een manier waarop ouders hun liefde voor hun 
kinderen tonen, is door tijd te nemen om hun de evangeliebeginselen te leren 
en te laten toepassen. In deze les behandelen we hoe we kinderen kunnen leren 
hoe zij vijf belangrijke evangeliebeginselen kunnen naleven: medeleven en 
dienstbetoon, eerlijkheid, respect voor andermans eigendommen, de vreugde 
van eerlijk werk, en zedelijke reinheid. 

Ouders dienen hun kinderen medeleven en dienstbetoon te leren. 

Leg uit dat de Heiland tijdens zijn hele bediening gezegd heeft hoe belangrijk 
het is dat we anderen liefhebben en dienen. Hij heeft ons dat beginsel door 
woord en voorbeeld geleerd. 

• Welke voordelen ondervinden kinderen ervan als ze van hun ouders geleerd 
hebben van anderen te houden en hen te helpen? (In aanvulling op wat de 
cursisten antwoorden, kunt u onderstaande voorbeelden geven.) 

President Boyd K. Packer, waarnemend president van het Quorum der Twaalf 
Apostelen, heeft opgemerkt: 

'In de loop der jaren heb ik een lieve zuster geobserveerd die dienstbetoon 
verricht dat veel verder gaat dan een roeping in de kerk om te onderwijzen of 
leiding te geven. Zij ziet een behoefte en verricht dienstbetoon; ze zegt niet: 
"Roep me als je hulp nodig hebt", maar: "Hier ben ik; wat kan ik voor je 
doen?" Ze doet zoveel kleine dingen, zoals iemands kind vasthouden in een 
vergadering, of een buurkind naar school brengen als het de bus gemist heeft. 
Ze kijkt altijd of er nieuwe gezichten in de kerk zijn en stapt op ze af om ze te 
verwelkomen. (...) 

'Die geest van dienstbetoon had ze van haar moeder geleerd. De geest van 
dienstbetoon leert men thuis het beste. Wij moeten onze kinderen door ons 
voorbeeld onderrichten en hun zeggen dat een onzelfzuchtige geest onmis-
baar is om gelukkig te worden.' (De Ster, januari 1998, blz. 6.) 

In een bepaald gezin maakte een van de kinderen een moeilijke periode door. 
Om hem te helpen, spoorden zijn ouders hem aan om elke dag stilletjes iets 
voor een ander gezinslid te doen. Tegen het einde van de week maakte hij 
zich niet meer zo druk over zijn eigen problemen en begon hij de zegeningen 
en de gemoedsrust te ervaren die je krijgt als je voor anderen zorgt. 

• Wat kunnen we thuis leren over dienstbetoon wat we nergens anders kun-
nen leren? 

• Welke tips kunt u ouders geven die voor hen een hulpmiddel kunnen zijn om 
hun kinderen te leren anderen te helpen? 

U kunt de antwoorden van de cursisten eventueel op het bord zetten. Moedig 
de cursisten aan om voorbeelden uit hun eigen leven te geven. Vraag ook of 
ze ideeën hebben voor dienstbetoonactiviteiten voor het gezin. Zorg dat tij-
dens de bespreking de volgende ideeën aan de orde komen: 
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Les 13: Kinderen de evangeliebeginselen leren (Deel 1) 

a. Ouders kunnen het voorbeeld geven door familieleden te helpen, hun 
taken in de kerk te vervullen en anderen om hen heen te helpen. 

b. Ze kunnen letten op gelegenheden voor hun kinderen om familieleden en 
anderen te helpen. Zelfs jonge kinderen kunnen voelen hoe fijn het is om 
anderen te helpen. 

Ouders dienen hun kinderen eerlijkheid en respect voor andermans eigen-
dommen bij te brengen. 

Lees voor welk advies president N. Eldon Tanner, voormalig raadgever in het Eer-
ste Presidium, gegeven heeft: 

'Het aanleren van eerlijkheid begint thuis. Allemaal hebben we persoonlijke 
eigendommen die alleen ons toebehoren. We kunnen en behoren zaken als 
speelgoed, spelletjes met anderen te delen en anderen te helpen, maar we heb-
ben geld, sieraden of kleding van onszelf en die behoren zonder toestemming 
van de eigenaar niet te worden weggenomen. Een kind dat die eerlijkheid thuis 
in acht neemt, is niet geneigd om dat beginsel ergens anders met voeten te tre-
den. Anderzijds wordt door gebrek aan zo'n training ook gebrek aan respect voor 
de rechten en het eigendom van anderen in de hand gewerkt.' (Ensign, mei 
1978, blz. 44.) 

• Wat kan er gebeuren als kinderen geen respect voor andermans eigendom 
wordt aangeleerd? 

• Hoe kunnen kinderen thuis leren eerlijk te zijn en andermans eigendom te 
respecteren? Wanneer behoren ouders te beginnen hun kinderen die beginse-
len bij te brengen? 

Ouders dienen hun kinderen te leren dat arbeid adelt. 

Leg uit dat de leiders van de kerk de ouders veelvuldig hebben verteld hoe 
belangrijk het is kinderen te leren werken. Hoewel dat soms moeilijk is, behoren 
ouders het te blijven proberen. Ouderling L. Tom Perry van het Quorum der 
Twaalf Apsotelen heeft geadviseerd: 'Kinderen de vreugde van eerlijk werk laten 
voelen, is een van de grootste geschenken die u hun kunt geven.' (Ensign, 
november 1986, blz. 62.) 

• Welke waarde heeft het om kinderen als ze nog jong zijn, de beginselen van 
werk en ijver bij te brengen? Hoe kunnen ouders hun kinderen leren werken? 
(Spoor de cursisten tijdens de bespreking van deze vraag aan om voorbeelden 
uit hun leven te geven. Om de bespreking op gang te brengen, kunt u eventu-
eel de volgende ideeën te berde brengen.) 

a. Wees een voorbeeld voor de kinderen door opgewekt huishoudelijke klusjes 
te doen. 

b. Geef kinderen taken die ze aankunnen. 
c. Neem de tijd om de kinderen te leren hoe ze hun taak goed kunnen 

vervullen. 
d. Spreek uw waardering uit voor de hulp van de kinderen. 

Lees een van de volgende uitspraken voor (of beide): 
President Gordon B. Hinckley, de vijftiende president van de kerk, heeft geadvi-
seerd: 'Kinderen behoren met hun ouders samen te werken — samen met hen de 
afwas te doen, samen met hen vloeren te dweilen, het gras te maaien, bomen en 
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struiken te snoeien, te schilderen, op te knappen en schoon te maken, en hon-
derd andere zaken waardoor ze leren dat werk de prijs is van netheid, vooruit-
gang en welvaart.' (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], blz. 707.) 

Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling James E. Faust 
gezegd: 'Kinderen discipline en verantwoordelijkheid bijbrengen, houdt ook in 
dat we ze leren werken. (...) De beste leermeesters van het beginsel werken zijn 
de ouders zelf. Ik leerde werken leuk vinden door samen aan de slag te gaan met 
mijn vader, grootvader, ooms en broers. Ik weet zeker dat ik ze vaker lastig viel 
dan hielp, maar de herinneringen zijn dierbaar en de lessen waardevol. Kinderen 
moeten leren verantwoordelijkheid te dragen en onafhankelijk te zijn. Nemen 
de ouders zelf de tijd om te laten zien, voor te doen en uit te leggen dat de kin-
deren in staat zijn om, zoals Lehi het zei, "zelfstandig te handelen en niet (...) 
met zich te laten handelen"? (2 Nephi 2:26.)' (Zie De Ster, januari 1991, blz. 
32-33; zie ook blz. 50 in het cursistenboek.) 

• Waarom is het belangrijk dat kinderen samenwerken met hun ouders en 
andere gezinsleden? Op welke manieren worden de gezinsbanden beïnvloed 
als gezinsleden samenwerken? 

• Wat zijn de beloningen voor eerlijk werk? (Mogelijke antwoorden volgen 
hieronder.) 

a. Bevrediging en plezier in een klusje dat goed gedaan is 
b. Het gevoel dat er iets gepresteerd is 
c. Belangrijke, praktische vaardigheden aanleren 
d. Meer gevoel van eigenwaarde 
e. Materiële beloningen, zoals onderscheidingen op school en financiële 

voordelen 

• In welke opzichten is werk zowel een geestelijke als een stoffelijke zegening? 

• Wat kunnen ouders doen om hun kinderen te helpen met geld verdienen en 
dat geld verstandig te gebruiken? Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen 
evenwicht te vinden tussen een baantje en andere soorten werk, zoals werk in 
de kerk, schoolwerk en klusjes in huis? 

• Welke gevaren schuilen erin als ouders hun kinderen toestaan de plicht om te 
werken te ontlopen? 

Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
gezegd: 

'Het evangelie van werken [maakt] deel uit van 'de volheid van het evangelie'. 
Zendingswerk is fijn, en toch werk. Tempelwerk is fijn, en toch werk. Helaas 
werken sommige onderbelaste jongeren wel, maar vooral voor zichzelf. (...) 

'Wees voorzichtig (...) als u te veel wilt dat uw kinderen het beter hebben dan 
u het had. Probeer niet onbedoeld de zaak erger te maken door geen redelijke 
hoeveelheid werk van ze te eisen, waardoor ze geïsoleerd raken van juist dat-
gene wat u gemaakt heeft tot wat u bent!' (De Ster, juli 1998, blz. 44.) 

Ouders dienen hun kinderen zedelijke reinheid bij te brengen. 

Vertel met nadruk dat ouders de plicht hebben hun kinderen de normen bij te 
brengen die de Heer gegeven heeft met betrekking tot zedelijke reinheid. Daar-
door zullen de kinderen verleiding kunnen weerstaan. 
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Les 13: Kinderen de evangeliebeginselen leren (Deel 1) 

• Waarom behoren ouders het initiatief te nemen tot een gesprek met hun kin-
deren over zedelijke reinheid en seksualiteit? Welke risico's zitten eraan vast 
als ouders dat initiatief niet nemen? 

Wijs erop dat we in de wereld van vandaag niet kunnen voorkomen dat kin-
deren over seksualiteit horen. Maar veel van wat ze in de wereld horen, 
bevordert misbruik van het heilig voortplantingsvermogen. Kinderen — en 
vooral tieners — hebben juiste informatie en echte voorlichting nodig over 
die onderwerpen. Ouders moeten hen helpen om krachtig weerstand te bie-
den aan de leugens die in de wereld verteld worden. Ze moeten hun kinde-
ren uitleggen welk plan de Heer heeft met het gebruik van het 
voortplantingsvermogen. 

Vraag cursisten die zelf kinderen hebben welke succesvolle ervaringen zij hebben 
gehad toen zij die onderwerpen met hun kinderen bespraken. Behandel daar-
naast nog de volgende beginselen: 

Heel jonge kinderen moeten duidelijke en eenvoudige informatie krijgen over de 
heiligheid van hun lichaam. Als ze dat begrijpen, kunnen ze zichzelf bescher-
men tegen degene die misschien probeert misbruik van hen te maken. Als kinde-
ren de puberteitsleeftijd naderen, moeten de ouders hun zorgvuldig uitleggen 
welk veranderingen hun lichaam zal ondergaan. Zij moeten uitleggen dat licha-
melijke volwassenwording een normaal onderdeel is van Gods plan. 

Ouders moeten hun kinderen ook uitleggen dat seksualiteit goed is als die 
gebruikt wordt binnen de grenzen die de Heer gesteld heeft, maar dat het een 
ernstige zonde is als het gebruikt wordt tegen de geboden van de Heer in. Tie-
ners hebben duidelijke richtlijnen van hun ouders nodig over de normen van 
de Heer. 

Toon de brochure Voor de kracht van de jeugd. Vertel dat deze brochure een uitste-
kend hulpmiddel is voor de jeugd en hun ouders. Hij bevat informatie over de 
normen van de kerk in verband met verkering, kleding, taalgebruik, de media, 
muziek en dansen. Spoor de ouders aan om deze brochure apart met elk van 
hun kinderen die in de puberteit zijn, te lezen en te bespreken. In die situatie 
hebben jongeren de gelegenheid specifieke vragen te stellen over de normen van 
zedelijkheid. Lees het volgende uittreksel van blz. 13-14 van de brochure voor: 

'Onze hemelse Vader heeft aangegeven dat zijn kinderen seksuele intimiteiten 
voor het huwelijk behoren te bewaren. De lichamelijke band tussen man en 
vrouw kan mooi en heilig zijn. Die band is door God bestemd voor het verwek-
ken van kinderen en voor het uiten van liefde binnen het huwelijk: 'Daarom zal 
een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zul-
len tot één vlees zijn' (Genesis 2:24). 

'Omdat seksuele intimiteit zo heilig is, verlangt de Heer zelfbeheersing en rein-
heid vóór het huwelijk, alsmede volledige trouw in het huwelijk. Behandel je 
vriend(in) met respect, en verwacht dat hij of zij dat ook ten opzichte van jou 
doet. Zie hem of haar nooit als een object waarop je je eigen begeerten kunt bot-
vieren. Ongepast lichamelijk contact kan ertoe leiden dat je je zelfbeheersing 
verliest. Blijf altijd baas over jezelf en je gevoelens. 

'De Heer verbiedt duidelijk bepaald gedrag, met inbegrip van alle seksuele rela-
ties vóór het huwelijk, elkaar betasten, seksuele perversies (zoals homoseksuali-
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teit, verkrachting en incest), zelfbevrediging, en voortdurend bezig zijn met seks 
in gedachte, taalgebruik of daad.(...) 

Homoseksuele en lesbische activiteiten zijn zondig en een gruwel in de ogen van 
de Heer (zie Romeinen 1:26-27). Onnatuurlijke genegenheid, inclusief die voor 
personen van dezelfde sekse, gaat lijnrecht in tegen Gods eeuwige plan voor zijn 
kinderen. Je bent verantwoordelijk voor het doen van de juiste keuzen. Wellus-
tige gevoelens en verlangens, ongeacht of die gericht zijn op mensen van 
dezelfde of van de andere sekse, kunnen tot ernstiger zonden leiden. Alle heili-
gen der laatste dagen moeten leren zichzelf te beheersen.' 

Toon een exemplaar van Leidraad voor ouders en Hulpboek voor de gezinsavond. Leg 
uit dat dit hulpmiddelen zijn voor ouders die hun kinderen over kuisheid willen 
leren. De Leidraad voor ouders is helemaal aan dat onderwerp gewijd. In het Hulp-
boek voor de gezinsavond wordt dit onderwerp behandeld op blz. 287-293. 

Vertel met nadruk dat ouders, als zij met hun kinderen over seksualiteit praten, 
kunnen getuigen dat zedelijke reinheid vreugde en gemoedsrust tot gevolg heeft. 

• Waarom is het van het grootste belang dat ouders niet alleen in zedelijke rein-
heid onderwijzen, maar er ook een voorbeeld van zijn? Hoe kunnen ouders 
dat voorbeeld geven? 

Wijs erop dat kinderen de beginselen van zedelijke reinheid kunnen leren 
door de manier waarop hun ouders met elkaar omgaan, door het soort lectuur 
en andere media die hun ouders thuis toelaten, en door de manier waarop 
hun ouders spreken over het heilig voortplantingsvermogen. 

Tot slot 

Zeg met nadruk dat ouders de taak hebben hun kinderen in de beginselen van 
rechtschapenheid te onderwijzen. Spoor de cursisten aan te leven volgens de 
beginselen die in deze les behandeld zijn en om te bepalen op welke manieren 
zij hun kinderen die beginselen beter kunnen bijbrengen. 

Getuig, als de Geest u daartoe aanzet, van de waarheden die tijdens de les 
besproken zijn. 

Verwijs naar blz. 58-63 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) door het 
artikel 'Leer de kinderen' van president Boyd K. Packer te lezen. Wijs erop dat 
echtparen er veel profijt van hebben als ze de artikelen in het cursistenboek 
samen lezen en bespreken. 

76 



KINDEREN BEGELEIDEN BIJ 
HUN BESLISSINGEN 

LES 

10 
Beginselen behandelen waardoor ouders hun kinderen kunnen begeleiden bij 
hun beslissingen. 

1. Zoek tijdens uw voorbereiding naar manieren om de beginselen onder 'Uw 
taak als leerkracht' toe te passen. (Zie blz. IX-XI van dit lesboek.) 

2. Lees de vetgedrukte kopjes van de les. Die kopjes geven u een overzicht van 
de leringen en beginselen die in de les aan de orde komen. Bedenk tijdens uw 
voorbereiding hoe u de cursisten kunt helpen die leringen en beginselen toe 
te passen. Vraag om de leiding van de Geest bij het bepalen van wat u moet 
behandelen om tegemoet te komen aan de behoeften van de cursisten. 

3. Studeer, als het Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120) beschikbaar is, 'De 
vrije wil — de basis voor groei' op blz. 273-274, en 'Een afgedwaald kind 
terugwinnen' op blz. 286-287.Tijdens de les kunt u eventueel naar deze artike-
len verwijzen. 

4. Breng een kiezelsteentje mee naar de les. Dat gebruikt u in het laatste onder-
deel van de les. 

Kinderen hebben behoefte aan begeleiding bij hun beslissingen. 

Lees het volgende gedicht voor dat president Thomas S. Monson van het Eerste 
Presidium tijdens een algemene conferentie heeft voorgedragen: 

Hij stond alleen op de kruising, 
De zon in zijn gezicht. 
Hij dacht niet aan de onbekende wereld — 
Nee, hij zou de zware race winnen. 
Maar de weg ging naar links en de weg ging naar rechts, 
En de jongen wist niet welke de beste was; 
Dus nam hij de weg omlaag, 
En verloor de race, de overwinnaarskroon. 
Hij liep in een boze val 
Want niemand had op de kruising gestaan 
Om hem de goede weg te wijzen. 

Op een andere dag, op diezelfde plaats, 
Stond een jongen met hooggespannen verwachtingen. 
Ook hij wilde de zware race winnen; 
Ook hij streefde naar het goede; 
Maar er stond iemand die de weg kende, 
En hem toonde hoe hij moest gaan. 
Dus keerde hij zich af van de weg omlaag, 
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En hij won de race, de overwinnaarskroon. 
Nu bewandelt hij zeer fraaie wegen 
Omdat iemand op die kruising had gestaan 
Om hem de goede weg te wijzen. 
{De Ster, januari 1994, blz. 45-46.) 

Leg uit dat kinderen en jongeren zich vaak op een kruispunt bevinden — perio-
den waarin zij gesteld worden voor beslissingen die een blijvende invloed op 
hun leven kunnen hebben. Ouders, die de weg kennen, behoren er te zijn om 
hun kinderen te helpen juiste beslissingen te nemen. Ook als ouders op het 
moment dat het besluit genomen moet worden, niet bij hun ki underen kunnen 
zijn, moeten de kinderen in staat zijn leiding te ontvangen en te vertrouwen op 
de influisteringen van de Heilige Geest door hun herinnering aan wat hun 
ouders hun geleerd hebben. 

Ouders kunnen hun kinderen leren dat ze op rechtschapen wijze met hun 
keuzevrijheid omgaan. 

Zeg dat keuzevrijheid een van de belangrijkste geschenken is die onze hemelse 
Vader ons gegeven heeft. Keuzevrijheid is het vermogen om zelf te kiezen en te 
handelen. Door onze keuzevrijheid kiezen we ervoor de Heiland te volgen en de 
zegeningen van het eeuwige leven te ontvangen. (Zie 2 Nephi 2:25-28.) 

Lees Leer en Verbonden 58:27-28 met de cursisten. 

• In welke opzichten is deze tekst van toepassing op ouders die hun kinderen 
helpen bij het nemen van beslissingen? 

• Wat zijn de voordelen als we kinderen hun eigen beslissingen laten nemen? 

Het volgende materiaal geeft een overzicht van beginselen die ouders kunnen 
toepassen om hun kinderen te helpen hun keuzevrijheid op een goede manier te 
gebruiken. Bespreek die beginselen met de cursisten. 

Onderwijs kinderen in het grote plan van gelukzaligheid van onze hemelse Vader. 

Lees met de cursisten het volgende fragment uit Alma 12:32: 

'Daarom gaf God hun geboden, nadat Hij hun het plan der verlossing had 
bekendgemaakt.' 

• Waarom is het van belang dat God geboden gaf nadat Hij het plan van verlos-
sing bekend had gemaakt? Op welke manieren is dit beginsel van toepassing 
op de inspanningen van ouders om hun kinderen aan te sporen de geboden 
te gehoorzamen? 

Ouderling Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: 

'Jonge mensen vragen zich af 'waarom?' — Waarom wordt ons geboden een 
aantal zaken te doen, en waarom wordt ons geboden andere zaken niet te doenl 
Kennis van het plan van gelukzaligheid (...) kan bij jonge mensen vraagtekens 
oproepen. (...) 

'Op het moment dat [uw] kinderen in verleiding komen, bent u niet bij hen. 
Op die gevaarlijke momenten moeten ze op hun eigen hulpbronnen vertrou-
wen. Als zij binnen het kader van het evangelie hun plaats gevonden hebben, 
zullen ze enorm gesterkt worden. 
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Les 15: Kinderen begeleiden bij hun beslissingen 

'Het plan is het waard om steeds weer verteld te worden. Dan zal hun het 
doel van het leven, het bestaan van de Verlosser en de reden voor de gebo-
den bijblijven. 

'Hun studie van het evangelie en hun ervaringen in het leven zullen toevoe-
gen aan een groeiend getuigenis van de Christus, de verzoening, van de her-
stelling van het evangelie.' (The Great Plan of Happiness [toespraak tot 
godsdienstleerkrachten, 10 augustus 1993], blz. 3.) 

Geef kinderen richtlijnen die gebaseerd zijn op de evangeliebeginselen. 

Vertel dat ouders hun kinderen duidelijke richtlijnen moeten geven voor het 
nemen van beslissingen. Dat houdt in dat ze onderwijzen in het evangelie en 
thuis gedragsnormen instellen. Ouderling Joe J. Christensen van de Zeventig 
heeft gezegd: 

Wees niet bang om duidelijke zedelijke normen en richtlijnen te geven. Zeg vooral zo 
nodig 'nee'. (...) Vertel [uw kinderen] dat er bepaalde dingen zijn die men, als lid 
van uw gezin, gewoon niet doet. Sommige ouders lijken bijna ziekelijk bezorgd 
te zijn over de populariteit en sociale aanvaarding van hun kinderen, en staan 
daarom tegen beter weten in teveel toe, zoals dure rages, onzedelijke kleding, 
laat thuis komen, romantische afspraakjes voor het zestiende levensjaar, onge-
paste films, enzovoort. Het kan voor zowel kinderen als ouders soms heel een-
zaam voelen om voor het goede op te komen. Het kan eenzame avonden tot 
gevolg hebben, of het overslaan van feestjes en films. Het zal niet altijd leuk 
zijn. Maar het ouderschap is geen wedstrijd in populariteit. 

• Wat kunnen ouders doen om duidelijke, zedelijke richtlijnen voor hun gezin 
vast te stellen? (Spoor de cursisten aan om tijdens de bespreking van deze 
vraag voorbeelden uit hun eigen leven te geven.) 

Lees Moroni 7:15-19 met de cursisten. 

• Hoe kunnen we volgens deze tekst het verschil tussen goed en kwaad onder-
scheiden? Hoe kunnen ouders die raad opvolgen bij het vaststellen van richt-
lijnen voor hun kinderen? 

• Op welke gebieden hebben kinderen en jongeren soms hulp nodig om te 
beoordelen wat goed en wat kwaad is? Hoe kunnen ouders de raad in Moroni 
7:15-19 gebruiken om hun kinderen te helpen bij het nemen van de juiste 
beslissingen? 

Zorg dat de kinderen de invloed van de Heilige Geest in hun leven leren herkennen 

Leg uit dat Moroni 7:15-19 handelt over het licht van Christus, waardoor wij 
goed van kwaad kunnen onderscheiden. Behalve het licht van Christus volgen, 
kunnen we ook nog leiding ontvangen van de Heilige Geest, die 'alles zal tonen, 
wat gij moet doen' (2 Nephi 32:5) en ons 'de waarheid van alle dingen' laat 
weten (Moroni 10:5). Als kinderen de influisteringen van de Heilige Geest leren 
herkennen en opvolgen, zullen ze meer hulp krijgen bij het nemen van beslis-
singen. Als kinderen de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen de 
ouders hen helpen bij het ontwikkelen van het verlangen om het voortdurende 
gezelschap van de Geest waardig te zijn. 

Ouderling Robert D. Hales van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft verteld 
hoe zijn moeder hem de invloed van de Heilige Geest liet herkennen: 
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'Na mijn doop en bevestiging nam mijn moeder mij ter zijde en vroeg: "Hoe 
voel je je nu?" Ik beschreef het warme gevoel van vrede, troost en geluk zo goed 
mogelijk. Mijn moeder legde uit dat mijn gevoel de gave was die ik zojuist had 
ontvangen — de gave van de Heilige Geest. Ze vertelde me dat ik die gave voort-
durend bij me zou hebben als ik ernaar zou leven. Die woorden zijn mij altijd 
bijgebleven.' (De Ster, juli 1999, blz. 39.) 

• Wat kunnen ouders doen om te zorgen dat hun kinderen de invloed van de 
Heilige Geest voelen en herkennen? (Geantwoord kan worden dat ouders hun 
kinderen kunnen aansporen om de Schriften te bestuderen, naar gewijde 
muziek te luisteren, de geboden te onderhouden en oprecht te bidden. Ook 
kunnen zij hun kinderen vertellen over hun eigen geestelijke ervaringen en 
uiting geven aan hun liefde voor hen.) 

Zeg met nadruk dat het van het grootste belang is dat ouders de godsdienstige 
gewoonten van hun kinderen aanmoedigen, zoals persoonlijke schriftstudie, 
bidden en vasten. Deelnemen aan de godsdienstige activiteiten van het gezin 
is belangrijk, maar niet genoeg. 

Geef kleine kinderen de gelegenheid om eenvoudige beslissingen te nemen. 

Wijs erop dat ouders kleine kinderen de gelegenheid kunnen geven om beslissin-
gen te nemen. Die beslissingen kunnen ze eenvoudig houden, slechts twee keu-
zemogelijkheden aanbieden en ervoor zorgen dat beide keuzen aanvaardbaar 
zijn. Een ouder kan bijvoorbeeld zeggen: 'Wil je vandaag je blauwe of je rode 
truitje aan?' of 'Wil je dat ik je een verhaaltje vertel, of wil je blijven spelen todat 
het bedtijd is?' Als de ouders een kind voor zo'n keuze gesteld hebben, behoren 
ze het besluit van het kind te accepteren. 

• Hoe zouden zulke eenvoudige beslissingen kinderen kunnen voorbereiden op 
vérstrekkende en moeilijke besluiten die ze later moeten nemen? 

Zorg dat kinderen begrijpen dat sommige beslissingen eeuwige gevolgen hebben. 

Leg uit dat het belangrijk is dat kinderen weten hoe ze een oordeel moeten vel-
len dat gebaseerd is op de waarheid van het evangelie, als ze moeilijke beslissin-
gen moeten nemen, zoals het kiezen van activiteiten op de sabbat, vrienden, een 
opleiding, of doelen in verband met een loopbaan. Het is van groot belang dat 
ze begrijpen dat hun beslissingen eeuwige gevolgen kunnen hebben. Ouders 
moeten al vroeg in het leven van hun kinderen de tijd nemen om met hen over 
die beginselen te praten. 

• Noem een aantal manieren waarop ouders hun kinderen leiding kunnen 
geven als zij om raad vragen. (Geantwoord kan worden dat ouders over hun 
eigen ervaringen kunnen vertellen, hun kinderen kunnen herinneren aan de 
geboden van de Heer en hen over de eeuwige gevolgen van de verschillende 
keuzemogelijkheden laten nadenken. 

• In welke situaties kan het absoluut nodig zijn dat een ouder ingrijpt als een 
kind verkeerde beslissingen neemt? 

Laat iemand uit de klas de volgende raad van ouderling M. Russell Ballard van 
het Quorum der Twaalf Apostelen voorlezen (op blz. 66 in het cursistenboek): 

'Het is de plicht van de ouders om in te grijpen als ze zien dat er verkeerde 
keuzen worden gemaakt. Dat houdt niet in dat ouders hun kinderen hun 
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Les 15: Kinderen begeleiden bij hun beslissingen 

kostbare keuzevrijheid ontnemen. Omdat keuzevrijheid een gave van God is, 
zal de keuze wat ze doen, hoe ze zich gedragen en wat ze geloven uiteindelijk 
altijd aan hen zijn. Maar als ouders moeten we zorgen dat ze begrijpen wat 
gepast gedrag is en wat de gevolgen zijn als ze een verkeerde koers volgen. 
Denk eraan: wederrechtelijke censuur bestaat niet in het gezin. Films, tijd-
schriften, televisie, video's, internet en andere media zijn gasten en alleen wel-
kom als ze de vreugde in het gezin verhogen. Maak van uw huis een 
toevluchtsoord van vrede en rechtschapenheid. Sta niet toe dat verkeerde 
invloeden uw eigen geestelijke milieu vervuilen. Wees vriendelijk, attent, aar-
dig en zorgzaam in wat u zeg ten hoe u elkaar behandelt. Dan zullen gezins-
doelen, gebaseerd op evangelienormen, goede besluitvorming gemakkelijker 
maken. (De Ster, juli 1999, blz. 103.) 

Ouders moeten hun kinderen de kans geven om te leren van de gevolgen 
van onverstandige beslissingen. 

Wijs erop dat ouders wel eens moeten ingrijpen om hun kinderen te helpen bij 
het nemen van goede beslissingen, maar dat ze niet tussenbeide moeten komen 
om te voorkomen dat hun kinderen de gevolgen van onverstandige beslissingen 
ondergaan. 

• Wat kan het resultaat zijn als ouders hun kinderen beschermen voor de gevol-
gen van hun beslissingen? Wat voor positiefs kan er gebeuren als we toelaten 
dat kinderen de natuurlijke gevolgen van hun beslissingen ondergaan? (Moe-
dig de cursisten aan om voorbeelden uit hun eigen leven te geven. Lees dan 
de volgende uitspraken voor.) 

Ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft 
gezegd: 'Ouders, wanneer uw kinderen bewust gekozen hebben om geboden 
niet te gehoorzamen, bega dan niet de fout dat u gevolgen van dergelijke keu-
zen zou verzachten of wegnemen. Op die manier versterkt u alleen maar 
onjuiste beginselen, opent u de deur voor ernstiger zonde en vermindert u de 
kans op bekering.' (De Ster, juli 1993, blz. 32.) 

Ouderling Robert D. Hales heeft gezegd: 'Het kan beangstigend zijn om onze 
kinderen de ruimte te geven van hun verkeerde keuzes te leren, maar de kans 
dat zij voor de normen van het gezin zullen kiezen, is groter als die keuze van-
uit henzelf komt en niet wordt opgelegd. De manier van liefde en aanvaar-
ding die de Heer gebruikt, is beter dan de manier van dwang en 
onderdrukking die Satan gebruikt — vooral als het tieners betreft. (De Ster, juli 
1999, blz. 39.) 

Ouders dienen hun kinderen die afdwalen, onvoorwaardelijk lief te hebben. 

Wijs erop dat sommige kinderen, zelfs als de ouders hun uiterste best hebben 
gedaan, toch beslissingen kunnen nemen die de oorzaak zijn van veel verdriet 
voor henzelf en voor anderen. Ouders moeten nooit ophouden te houden van 
kinderen die afdwalen. Ouderling Richard G. Scott heeft gezegd: 

'Sommigen hebben kinderen die niet gehoorzamen en totaal andere paden wil-
len bewandelen. Ook onze hemelse Vader heeft herhaaldelijk dezelfde ervaring 
gehad. Hoewel sommigen van zijn kinderen zijn gave van keuzevrijheid gebruikt 
hebben om tegen zijn raad in te gaan, blijft Hij hen liefhebben. Ik ben ervan 
overtuigd dat Hij zich nooit schuldig gevoeld heeft voor verkeerde keuzen die zij 
gedaan hebben.' (De Ster, juli 1993, blz. 32.) 
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Als lid van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ouderling Howard W. Hunter 
de volgende raad gegeven aan ouders die hun best hebben gedaan, maar verdriet 
hebben om de fouten van een kind: 

'Een ouder is succesvol als hij of zij heeft liefgehad en geofferd, en als hij of zij 
voor het kind heeft gezorgd, het heeft onderwezen en in de behoeften van het 
kind heeft voorzien. Als u dat allemaal gedaan heeft en uw kind toch nog is 
afgedwaald, u zorgen baart of wereldsgezind is, dan kunt u toch een succesvolle 
ouder zijn. Misschien zijn er kinderen op de wereld gekomen die elk ouderpaar 
onder alle omstandigheden problemen zouden geven. Zo zijn er misschien ook 
andere kinderen die voor bijna elke vader en moeder een zegen zouden zijn en 
vreugde zouden geven.'(Ensign, november 1983, blz. 65.) 

Geef iemand uit de klas het kiezelsteentje dat u heeft meegebracht. (Zie 'Voorbe-
reiding', punt 4.) Vraag of de cursist dat steentje vlak voor zijn of haar oog wil 
houden. Laat dan beschrijven wat hij of zij ziet. Lees de volgende analogie voor 
die ouderling Richard G. Scott gebruikt heeft toen hij deel uitmaakte van de 
Zeventig: 

'Als ik een kiezelsteen pak en dat vlak voor mijn oog houd, lijkt het een machtig 
rotsblok. Dat is het enige wat ik kan zien. Het beneemt het totale uitzicht — net 
zoals de problemen van iemand die ons dierbaar is ons helemaal in beslag 
nemen. Als de dingen die u praktisch gesproken kunt doen, gedaan zijn, laat de 
zaak dan in de handen van de Heer en zit er niet meer over in. Voel u niet schul-
dig omdat u niet méér kunt doen. Verspil uw energie niet aan nutteloze bezorgd-
heid. De Heer zal de kiezelsteen die u het uitzicht beneemt, wegnemen en het 
voegen bij de problemen waarmee u te maken krijgt in uw eeuwige vooruitgang. 
Dan zult u het in het juiste perspectief zien. Mettertijd zult u ingevingen krijgen 
en weten hoe u verder moet helpen. U zult meer vrede en geluk vinden, anderen 
die u nodig hebben niet verwaarlozen, en in staat zijn om, vanwege dat eeuwige 
perspectief, belangrijker hulp te geven.' (Ensign, mei 1988, blz. 60.) 

• Hoe kunnen ouders liefde blijven tonen aan een zoon of dochter die afge-
dwaald is? Hoe kunnen zij die liefde tonen zonder de daden van de zoon of 
dochter goed te praten? 

Lees Lucas 15:11-32 met de klas. Vertel dat die tekst vaak de gelijkenis van de 
verloren zoon genoemd wordt. We zouden het echter ook de gelijkenis van de 
liefhebbende vader kunnen noemen. 

• Wat kunnen we uit die gelijkenis leren over de manier waarop de liefde van 
ouders hun afgedwaalde kinderen kan beïnvloeden? 

Als eerste raadgever in het Eerste Presidium heeft president Gordon B. Hinck-
ley gezegd: 

'Door de geschiedenis van de mens heen hebben de daden van opstandige 
kinderen voor veel verdriet en hartzeer gezorgd, maar zelfs als er sprake was 
van opstandigheid hebben hechte gezinsbanden de weg vrijgelaten voor de 
opstandige. 

'Ik ken geen mooier verhaal in de literatuur dan dat van de Meester dat staat 
opgetekend in het vijftiende hoofdstuk van Lucas. Het is het verhaal van de 
onstuimige en gierige zoon die zijn erfenis opeiste, die hij er onverwijld door-
heen joeg. Berouwvol keerde hij terug naar zijn vader, en zijn vader, die hem 
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Les 15: Kinderen begeleiden bij hun beslissingen 

al van verre zag aankomen, rende hem tegemoet, omhelsde hem en kuste 
hem. (De Ster, juli 1991, blz. 69.) 

Tot slot 

Vertel met nadruk hoe belangrijk het is kinderen leiding te geven bij de beslis-
singen die ze nemen en ze vervolgens te laten leren van de gevolgen van hun 
daden. Herinner de klas eraan dat de Heer de ouders zal zegenen als ze van hun 
kinderen blijven houden en met hen blijven werken. Lees daarna voor wat bis-
schop Robert D. Hales als presiderende bisschop gezegd heeft: 

'Natuurlijk zullen ouders bij de opvoeding fouten maken, maar door nederig-
heid, geloof, gebed en studie kan iedereen erachter komen hoe het beter kan, 
daarmee de gezinsleden nu tot zegen zijn, en de komende generaties juiste tradi-
ties bijbrengen.' (De Ster, januari 1994, blz. 9.) 

Getuig, als de Geest u daartoe aanzet, van de beginselen die in de les bespro-
ken zijn. 

Verwijs naar blz. 64-67 van het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de 
leringen en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste 
een van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) het 
artikel 'Als een onuitblusbare vlam' van ouderling M. Russell Ballard te lezen. 
Wijs erop dat echtparen er veel profijt van kunnen hebben als ze de artikelen in 
het cursistenboek samen lezen en bespreken. 
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GEBED EN SCHRIFTSTUDIE IN 
GEZINSVERBAND, 

EN DE GEZINSAVOND 

Gezinnen aansporen om regelmatig gezinsgebed te houden, met het gezin de 
Schriften te bestuderen en gezinsavond te houden, en bij elk van die gelegenhe-
den te onderwijzen in het evangelie. 

1. Zoek tijdens uw voorbereiding naar manieren om de beginselen onder 'Uw 
taak als leerkracht' toe te passen. (Zie blz. IX-XI van dit lesboek.) 

2. Lees de vetgedrukte kopjes van de les. Die kopjes geven u een overzicht van 
de leringen en beginselen die in de les aan de orde komen. Bedenk tijdens uw 
voorbereiding hoe u de cursisten kunt helpen die leringen en beginselen toe 
te passen. Vraag om de leiding van de Geest bij het bepalen van wat u moet 
behandelen om tegemoet te komen aan de behoeften van de cursisten. 

3. Breng het volgende materiaal, als dat beschikbaar is, mee naar de les. Zorg dat 
u dat kunt tonen als u de gezinsavond behandelt. 

a. De Schriften. 
b. Hulpboek voor de gezinsavond (31106 120). 
c. Leidraad voor het gezin (31180 120). 
d. Gezinsavond videosupplement (53276 120) en Gezinsavond videosupplement 2 

(53277 120). 
e. Evangeliebeginselen (31110 120). 
f. Tijdschriften van de kerk. 
g. Ons erfgoed: een beknopte geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de 

Heiligen der Laatste Dagen (35448 120) 
h. Lesboeken voor de Melchizedekse priesterschap en de ZHV. 
i. Studiegidsen voor cursisten van de cursussen Evangelieleer, 
j. Voor de kracht van de jeugd (34285 120). 
k. Door de kerk uitgegeven verhalenboeken over de Schriften, zoals het boek 

Verhalen uit het Boek van Mormon (35666 120) 
1. Evangelieplaten (34730 120). 

4. Als u de herhalingsoefening op blz. 84 gebruikt, breng dan voor elke cursist 
schrijfgerei mee. 

Gezinsgebed, schriftstudie en gezinsavond moeten hoge prioriteit hebben 
voor ieder gezin in de kerk. 

Vertel dat het Eerste Presidium in februari 1999 een brief heeft gestuurd aan 
de leden van de kerk over de hele wereld. In de brief stonden de volgende 
aanwijzingen: 

84 

Doel 

Voorbereiding 

Aanbevolen 
lesschema 

LES 
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'Wij raden ouders en kinderen aan de hoogste prioriteit te geven aan gezins-
gebed, gezinsavond, evangeljestudie en -onderwijs, en opbouwende activitei-
ten. Zelfs als andere werkzaamheden en bezigheden waardevol en nuttig zijn, 
moet men niet toestaan dat die de plaats gaan innemen van de taken die 
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God heeft toegewezen aan ouders en gezin.' (Brief van het Eerste Presidium, 
11 februari 1999.) 

• Waarom is die raad vooral in deze tijd belangrijk? 

Leg uit dat in deze les besproken wordt wat ouders kunnen doen om dagelijks 
gezinsgebed te houden en de Schriften te bestuderen, en wekelijks gezinsavond 
te houden. 

Het gezin dat samen bidt, ontvangt grote zegeningen. 

Lees 3 Nephi 18:21 met de klas. Lees dan voor wat president Gordon B. Hinckley, 
de vijftiende president van de kerk ons aanraadt: 

'Laat de leden van elk gezin in deze kerk gezamenlijk bidden. Persoonlijk gebed 
is wel belangrijk, maar gezinsgebed is prachtig. Bid in geloof tot uw Vader in de 
hemel. Bid in de naam van de Heer Jezus Christus. U kunt niets beters voor uw 
kinderen doen dan ze om de beurt het gezinsgebed te laten uitspreken en hun 
dankbaarheid laten uiten voor hun zegeningen. Als ze dat doen in hun jonge 
jaren, zullen ze opgroeien met een gevoel van dankbaarheid in hun hart.' 
('Inspirerende gedachten', De Ster, augustus 1997, blz. 7.) 

• Wat kan een gezin doen om dagelijks gezinsgebed tot een gewoonte te 
maken? Welke moeilijkheden heeft u ondervonden met het houden van een 
gezinsgebed, en welke oplossingen heeft u daarvoor gevonden? 

• Wat kan een gezin doen om het gezinsgebed te maken tot een zinvol 
moment? (Geef, naast de antwoorden van de klas, een aantal van de volgende 
aanwijzingen [of alle]). 

a. De ouders kunnen vóór het gebed tijd nemen om te vragen of er iets is 
waarvoor het gezin onze hemelse Vader behoort te bedanken, en of er 
bepaalde dingen zijn die in het gebed aan de orde gesteld moeten worden. 

b. Ouders kunnen ervoor zorgen dat de kinderen regelmatig de gelegenheid 
krijgen het gezinsgebed uit te spreken. 

c. Het gezin kan bidden voor leiders van de kerk, zendelingen, en familieleden 
die bijzondere zegeningen nodig hebben. 

d. Ouders kunnen hun gebeden benutten als een gelegenheid om te onderwij-
zen. Als zij bijvoorbeeld uiting geven aan hun dankbaarheid kan dat soort-
gelijke gevoelens bij hun kinderen opwekken. 

e. Ouders kunnen al hun kinderen in hun gebed met name noemen, waar-
door de kinderen voelen hoeveel hun hemelse Vader en hun aardse ouders 
van hen houden. 

• Welke zegeningen hebben u en uw gezin ontvangen door het gezinsgebed? 

Schriftstudie in gezinsverband draagt ertoe bij dat men dichter bij God komt. 

Zet de volgende zinnen op het bord, of lees ze voor: 

Meer eerbied 
Meer respect en attentheid 
Minder conflicten 
Het vermogen om de kinderen met meer liefde en wijsheid van advies te dienen 
Meer ontvankelijkheid voor de raad van de ouders 
Meer rechtschapenheid 
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Les 16: Gebed en schriftstudie in gezinsverband, en de gezinsavond 

Toegenomen geloof, hoop, en naastenliefde 
Vrede, vreugde; en geluk 

Laat de klas nadenken over de volgende vragen zonder daar hardop antwoord op 
te geven: 

• Wat zou u kunnen doen om te zorgen dat uw gezin overvloediger geze-
gend wordt? 

Vertel dat president Marion G. Romney van het Eerste Presidium getuigd heeft 
dat ons gezin meer van die zegeningen kan verkrijgen als we de Schriften, vooral 
het Boek van Mormon, bestuderen: 

'Ik weet zeker dat, als de ouders zelf en met hun kinderen regelmatig en gebed-
vol in het Boek van Mormon lezen, de geest van dat grootse boek ons huis en 
iedereen die er woont, zal doordringen. De geest van eerbied zal toenemen; het 
wederzijdse respect en de zorg voor elkaar zal groeien. De geest van twisten zal 
verdwijnen. Ouders zullen hun kinderen met meer liefde en wijsheid van advies 
dienen. Kinderen zullen ontvankelijker zijn voor de raad van hun ouders en er 
bereidwilliger gehoor aan geven. De gerechtigheid zal toenemen. Geloof, hoop 
en naastenliefde — de reine liefde van Christus — zullen in ons huis en ons 
leven overvloedig aanwezig zijn en vrede, vreugde en geluk met zich meebren-
gen. (Ensign, mei 1980, blz. 67.) 

In verband met de beloften van president Romney, heeft president Ezra Taft 
Benson, de dertiende president van de kerk, gezegd: 'Die beloften — meer har-
monie in het gezin, meer respect tussen ouder en kind, meer spiritualiteit en 
gerechtigheid — zijn geen loze beloften, maar precies wat de profeet Joseph 
Smith bedoelde toen hij zei dat het Boek van Mormon ons zou helpen om nader 
tot God te komen.' (De Ster, januari 1987, blz. 5.) 

Laat de cursisten vertellen over de zegeningen die hun gezin ten deel zijn geval-
len door hun gezamenlijke schriftstudie. 

• Wat heeft u gedaan om de schriftstudie in het gezin tot een succes te maken? 
Welke moeilijkheden heeft u daarbij ondervonden, en wat heeft u gedaan om 
die op te lossen? (Naast de antwoorden van de cursisten kunt u de volgende 
aanwijzingen geven.) 

a. Stel samen een tijd vast waarop u dagelijks met het hele gezin de Schriften 
gaat bestuderen. Dat is vaak het moeilijkste aspect van de schriftstudie met 
het gezin. Maar u kunt vragen om de leiding van de Geest om te bepalen 
wat in uw omstandigheden het beste is. 

b. Overweeg of u er per dag een bepaalde tijd aan gaat besteden, of elke dag 
een bepaald aantal verzen, hoofdstukken of bladzijden gaat lezen. 

c. Zorg zo mogelijk dat elk gezinslid een eigen stel Schriften heeft. Zelfs voor 
kinderen die niet kunnen lezen, is het goed hun eigen Schriften te hebben. 
Ouders kunnen hun kinderen Schriften geven ter gelegenheid van hun 
doop, verjaardag, of andere bijzondere gelegenheden. Of kinderen kunnen 
geld verdienen om hun eigen Schriften te kopen. 

d. Lees om-de beurt, en help de jongere kinderen als dat nodig is. Wanneer er 
een alinea gelezen is, herhaalt u wat er gelezen is op een manier die voor 
jonge kinderen begrijpelijk is. 
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e. Laat jonge kinderen een tekening maken van verhalen uit de Schriften. U 
kunt bijvoorbeeld met uw gezin een muurschildering maken van Lehi's 
visioen van de boom des levens. 

f. Leer favoriete verzen samen uit het hoofd. 
g. Lees bij bijzondere gelegenheden teksten die daarmee te maken hebben, 

zoals met Pasen, Kerstmis, ter gelegenheid van een doop, een priester-
schapsverordening of de inwijding van een tempel. 

h. Bestudeer samen een bepaald evangelieonderwerp. 
i. Houd als gezin een notitieboekje bij waarin u vragen noteert, doelen, of 

indrukken die verband houden met wat u in de Schriften heeft gelezen. 

Wijs erop dat ouders, als het moeilijk wordt het gezin voor schriftstudie bij 
elkaar te krijgen, eraan moeten denken dat hun inspanningen een langduriger 
effect kunnen hebben dan ze zich kunnen voorstellen. Zuster Susan L.Warner, 
voormalig tweede raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium, heeft 
gezegd: 

'Wij hebben echt geprobeerd 's morgens vroeg met ons gezin in de Schriften te 
lezen, maar we waren vaak gefrustreerd als onze zoon klaagde en overgehaald 
moest worden om uit zijn bed te komen. En als hij dan uiteindelijk kwam, legde 
hij vaak gewoon zijn hoofd op tafel. Jaren later, toen hij op zending was, schreef 
hij ons in een brief: "Dank u dat u mij uit de Schriften heeft geleerd. Ik wil u 
laten weten dat ik iedere keer als ik deed alsof ik sliep, eigenlijk luisterde met 
mijn ogen dicht.'" (De Ster, juli 1996, blz. 74.) 

De gezinsavond draagt bij tot de bescherming tegen wereldse invloeden. 

Vertel dat president Joseph F. Smith en zijn raadgevers in het Eerste Presidium in 
1915 de ouders aanraadden om regelmatig 'gezinsavond' te gaan houden. Die 
was bedoeld als een periode waarin ouders hun gezinsleden de evangeliebeginse-
len konden bijbrengen. Het Eerste Presidium schreef: 'Als de heiligen deze raad 
volgen, beloven we dat zij enorm gezegend zullen worden. De liefde thuis en de 
gehoorzaamheid aan de ouders zullen toenemen. Het geloof zal zich in het hart 
van de jeugd van Israël ontwikkelen, en zij zullen de macht ontvangen om de 
kwade invloeden en verleidingen op hun pad te weerstaan.' (Messages of the First 
Presidency of The Church of Jesus Christus of Latter-day Saints, onder redactie van 
James R. Clark, zes delen [1965-1975], deel 4, blz. 339.) 

President Gordon B. Hinckley heeft verteld hoe zijn ouders de raad van president 
Smith opvolgden: 

'In 1915 heeft president Joseph F. Smith de leden van de kerk gevraagd om 
gezinsavond te houden. Mijn vader zei dat we dat gingen doen, dat we de woon-
kamer zouden verwarmen waar moeders vleugel stond, en dat we zouden doen 
wat de president gevraagd had. 

'Als kinderen traden we niet graag op de voorgrond. Als we speelden, konden we 
van alles samen, maar van de een vragen om voor de anderen te zingen, was net 
zoiets als ijs op de kachel zetten en dan niet willen dat het smelt. In het begin 
giechelden we en maakten we lollige opmerkingen over eikaars optreden. Maar 
onze ouders hielden vol. We zongen samen. We baden samen. We luisterden stil 
als moeder uit de Bijbel en het Boek van Mormon voorlas. Vader vertelde verha-
len uit zijn hoofd. (...) 
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'Uit die kleine bijeenkomsten in de woonkamer van ons oude huis groeide er 
iets onbeschrijfelijks en heerlijks. We gingen meer van onze ouders houden. We 
gingen meer van onze broers en zussen houden. We gingen meer van de Heer 
houden. We gingen de goedheid van het eenvoudige waarderen. Dat gebeurde 
omdat onze ouders de raad van de profeet opvolgden. Dat is een bijzonder veel-
zeggende les voor mij geweest.' {De Ster, juli 1993, blz. 56.) 

Vertel dat elke president van de kerk sinds president Joseph F. Smith het belang 
van de gezinsavond heeft benadrukt. In deze tijd heeft het Eerste Presidium de 
gezinnen aangeraden om elke maandag gezinsavond te houden. 

Wijs erop dat er tijdens de gezinsavond altijd een gezinsgebed wordt uitgespro-
ken en een les wordt gegeven. Een van de ouders of een van de kinderen kan dat 
doen. Ouders kunnen jonge kinderen helpen bij de voorbereiding en het geven 
van de lessen. 

Vertel dat de kerk materiaal heeft gemaakt als hulpmiddel voor succesvolle 
gezinsavonden. Toon het materiaal van de kerk dat u heeft meegebracht. (Zie 
'Voorbereiding', punt 3.) Vraag bijzondere aandacht voor het Hulpboek voor de 
gezinsavond, wat voor elke ouder een waardevol hulpmiddel is. Dat boek is de 
belangrijkste bron van de kerk waaruit gezinnen kunnen putten om de gezins-
avond te plannen en te leiden. Het bevat lessen en ideeën voor activiteiten. 

• Wat kan er tijdens een gezinsavond nog meer gebeuren dan gezamenlijk 
bidden en een les? (Antwoorden kunnen zijn: spelletjes doen, in de Schrif-
ten lezen, lofzangen of andere liederen zingen, gezinsraad houden en iets 
lekkers eten.) 

• Hoe kunnen ouders de gezinsavond gebruiken om tegemoet te komen aan de 
behoeften van hun gezinsleden? (Laat de cursisten antwoorden, maar geeft 
ook het volgende voorbeeld.) 

Een vader maakte gezinsavondlessen door met elk van zijn kinderen apart te 
spreken. Tijdens de gesprekken met zijn kinderen stelde hij vaak vragen over 
bepaalde zaken van belang, zoals: 'Wat zeggen de jongens op school over 
meisjes?' of 'Heeft iemand het wel eens over drugs?' Door de antwoorden van 
de kinderen kreeg hij inzicht in wat ze moesten leren en bespreken. Zijn 
vrouw en hij maakten dan plannen voor lessen die op die behoeften inspeel-
den. De kinderen vonden het fijn om te vertellen wat zij ervan dachten en 
werden voorbereid om reële situaties het hoofd te bieden. 

• Wat kunnen ouders doen om elk gezinslid aan te sporen met de gezinsavond 
mee te doen? 

• Welke zegeningen heeft uw gezin ontvangen doordat u gezinsavond houdt? 

Tot slot 

Vertel met nadruk dat de gezinsbanden versterkt zullen worden door dagelijks 
gezinsgebed en schriftstudie en door de wekelijkse gezinsavond, dat het getuige-
nis van de gezinsleden krachtiger zal worden en dat het de gezinsleden voorbe-
reidt op de moeilijkheden die zich in het leven voordoen. 

Geef, als de Geest u daartoe aanzet, uiting aan uw liefde voor uw gezin en getuig 
van de waarheden die in deze les en in de loop van de cursus behandeld zijn. 

89 

Les 16: Gebed en schriftstudie in gezinsverband, en de gezinsavond 



Verwijs naar blz. 68-72 in het cursistenboek. Spoor de cursisten aan om de lerin-
gen en beginselen van deze les nog eens door te nemen door (1) ten minste een 
van de aanwijzingen in 'Ideeën voor de praktijk' op te volgen en (2) de artikelen 
'De zegeningen van het gezinsgebed' van president Gordon B. Hinckley en 
'Daarom ben ik onderwezen' van ouderling L. Tom Perry te lezen. Wijs erop dat 
echtparen er veel profijt van kunnen hebben als zij de artikelen in het cursisten-
boek samen lezen en bespreken. 

Gezonde ontspanning voor het gezin 

9 0 

Aanvullende 
bronnen 


