
‘Dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus Christus, 

die Gij gezonden hebt.’
Johannes 17:3

GELOOF IN GOD
voor jongens



IK BEN EEN KIND VAN GOD
Ik weet dat mijn hemelse Vader van mij houdt, 

en ik houd van Hem.

Ik kan altijd en overal tot mijn hemelse Vader bidden.

Ik probeer altijd aan Jezus Christus te 

denken en Hem te volgen.

Ik heet



Geliefde jonge vriend,

Jij bent een kind van God. Hij is je hemelse Vader. Hij
heeft je lief en heeft het beste met je voor. Hij wil dat je geloof
in Hem hebt en vaak tot Hem bidt — altijd en overal.

Hij hoopt dat je je aan het verbond zult houden dat je bij
de doop hebt gesloten en dat je de leringen en het voorbeeld
van Jezus Christus zult volgen. Hij heeft je de gave van de
Heilige Geest gegeven om je te leiden, huisgenoten om van
je te houden en je te leren, en jeugdwerkleidsters en 
-leerkrachten om je te helpen.

Je bent je aan het voorbereiden om het Aäronisch
priesterschap te ontvangen. Gebruik deze jaren om te leren
over het priesterschap, goed te leven en klaar te zijn om het
te ontvangen.

Wij moedigen je aan om het evangelie te leren en na te
leven, andere mensen te helpen, en de talenten te gebruiken
die onze hemelse Vader je heeft gegeven zodat je kunt leren
en veel goeds kunt doen. Als je de onderscheiding Geloof in
God verdient, word je een goed mens. Een mens zoals je
graag wilt worden. Een mens zoals je hemelse Vader weet dat
je kunt worden.

Wij houden van je en bidden voor je.

Het Eerste Presidium
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MIJN 
DOOPVERBOND

Toen ik me liet dopen, beloofde ik om de 

naam van Jezus Christus op me te nemen, 

Hem te dienen en te gehoorzamen.

Mijn hemelse Vader heeft me de Heilige Geest 

gegeven. Door de verzoening van Jezus Christus kan ik 

vergeving krijgen voor mijn zonden, als ik me bekeer. 

Als ik me aan mijn doopverbond houd, 

kan ik later weer bij Hem wonen.
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Als ik van het avondmaal neem, beloof ik om 

de naam van Jezus Christus op me te nemen, 

altijd aan Hem te denken en zijn geboden te gehoorzamen.

Als ik dat doe, voel ik dat de Heilige Geest mij leidt.

(Zie Mosiah 18:8–10 en Leer en Verbonden 20:37.)



4

Als je acht wordt, kun je aan de onderscheiding Geloof 
in God beginnen te werken. Om de onderscheiding te

verdienen, vul je vóór je twaalfde verjaardag de vereisten in
deze leidraad in. Je ouders en jeugdwerkleidsters kunnen je
helpen met de activiteiten.

Basisvereisten
Om geloof in God te hebben, is het belangrijk om je aan je
doopverbond te houden en geestelijk sterk te blijven. Als je
geloof wilt ontwikkelen en verleiding weerstaan, dan kan het
volgende je daarbij helpen:

• Bid dagelijks tot je hemelse Vader.

• Lees regelmatig in de Schriften.

• Onderhoud de geboden en leef naar ‘Mijn evangelie-
normen’ (zie de achterkant).

• Eer je ouders en wees aardig voor je familieleden.

• Betaal je tiende en ga naar de tiendevereffening.

• Ga regelmatig naar de avondmaalsdienst en het 
jeugdwerk.

Andere vereisten
Doe het volgende om je begrip en getuigenis van het
evangelie groter te maken:

• Schrijf je getuigenis op.

VEREISTEN VOOR DE 
ONDERSCHEIDING 
GELOOF IN GOD



• Leer de geloofsartikelen uit je hoofd en leg uit wat ze
betekenen.

• Doe activiteiten uit de volgende categorieën in dit boekje:

Het evangelie leren en naleven (p. 6)
Anderen helpen (p. 8)
Talenten ontwikkelen (p. 10)
Voorbereiden op het priesterschap (p. 12)

• Praat met een lid van de bisschap of het gemeentepre-
sidium.

In dit boekje vind je al wat ideeën voor activiteiten om de
onderscheiding Geloof in God te verdienen. Met hulp van
je ouders of je jeugdwerkleidster
kun je ook andere dingen
bedenken en doen. Houd
je vooruitgang bij in het
schema op pagina 20.
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‘Gedenk, mijn zoon, om in uw jeugd wijsheid te leren; ja, 

leer in uw jeugd de geboden van God te onderhouden.’
Alma 37:35

Doe elk jaar minstens twee van de volgende activiteiten:

• Leg uit hoe je je doopverbond hernieuwt door deel te
nemen aan het avondmaal. Vertel tijdens een gezinsavond
wat we kunnen doen om getrouw te blijven.

• Geef een gezinsavondles over het eerste visioen van
Joseph Smith (zie Geschiedenis van Joseph Smith
1:1–20). Bespreek de manier waarop onze hemelse Vader
onze oprechte gebeden verhoort.

• Markeer in je Schriften de volgende verzen over de Heilige
Geest: Johannes 14:16–17, 2 Nephi 32:5 en Moroni 10:5.
Bespreek de manieren waarop de Heilige Geest je helpt.

• Lees een conferentietoespraak die de profeet kort geleden
gehouden heeft. Beslis wat jij kunt doen om de profeet te
volgen, en doe dat.

• Geef bij een gezinsavond of een jeugdwerkbijeenkomst
een openings- en een slotgebed. Vertel hoe we volgens jou
door gebed beschermd worden en geholpen om dicht bij
onze hemelse Vader en onze Heiland te blijven.

• Vertel een verhaal uit het Boek van Mormon over geloof
in Jezus Christus. Geef je getuigenis van de Heiland.

HET EVANGELIE LEREN 
EN NALEVEN
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• Lees LV 89. Bespreek waar onze hemelse Vader ons mee
zegent als we het woord van wijsheid naleven. Werk mee
aan het plannen en leiden van een activiteit om anderen te
leren wat het woord van wijsheid inhoudt.

• Vul een stamboomlijst in met jouw naam en de namen van
je ouders en grootouders erop. Vul een gezinslijst in voor je
ouderlijk gezin en vertel een familieverhaal. Bespreek hoe
de familie gezegend wordt door tempelwerk.

• Zing of lees ‘Kies toch goed’ (lofzang 162). Leg uit wat
keuzevrijheid is en wat het inhoudt om verantwoordelijk
te zijn voor je keuzen. Bespreek hoe je groter geloof 
ontwikkeld hebt door goede keuzen te doen.

• Plan een activiteit om het evangelie te leren en na te leven,
en voer die uit. (Schrijf hieronder op wat de activiteit
inhoudt.)
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‘En ziet, ik vertel u deze dingen, opdat gij wijsheid moogt 
leren, en moogt weten, dat, wanneer gij in de dienst van uw

naasten zijt, gij louter in de dienst van uw God zijt.’
Mosiah 2:17

Doe elk jaar minstens twee van de volgende activiteiten:

• Lees en bespreek de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan (zie Lucas 10:30–37). Plan een dienstbetoon-
project om een familielid of omwonende te helpen, en
voer het uit. Als je klaar bent met het project, bespreek
dan hoe je geloof erdoor gegroeid is.

ANDEREN 
HELPEN
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• Schrijf een brief aan een leerkracht, je ouders of je
grootouders om ze te vertellen dat je ze waardeert en
respecteert.

• Maak een lijst van karaktereigenschappen die je goed
vindt. Kies er een uit die je zelf wilt ontwikkelen.
Bespreek hoe jij, je familie en andere mensen gesterkt
worden door respect en vriendelijkheid.

• Plan een voedzame maaltijd. Bereid de maaltijd en serveer
hem.

• Houd kleine kinderen bezig met liedjes of spelletjes die je
zelf hebt geleerd of bedacht. Laat zien dat je weet hoe je
voor een klein kind moet zorgen en hoe je het moet
beschermen.

• Leer goede manieren en beleefdheid, en breng het in
praktijk.

• Plan een ouder-kindactiviteit, zoals een maaltijd, picknick,
wandeltocht, dagtocht of dienstbetoonproject.

• Lees het twaalfde geloofsartikel. Bespreek wat het inhoudt
om een goede burger te zijn, en wat voor uitwerking je
gedrag op andere mensen heeft.

• Help je jeugdwerkleidsters met het plannen en uitvoeren
van de volgende driemaandelijkse activiteit.

• Plan je eigen activiteit om andere mensen te helpen, en
voer die uit. (Schrijf hieronder op wat de activiteit
inhoudt.)
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want er zijn vele gaven, en een ieder wordt door 
de Geest Gods een gave geschonken.’

Leer en Verbonden 46:11

Doe elk jaar minstens twee van de volgende activiteiten:

• Leer een begroting op te stellen en begin geld te sparen.
Bespreek waarom het belangrijk is getrouw tiende te
betalen, en hoe onze hemelse Vader ons zegent als we
dat doen (zie 3 Nephi 24:10–11). Betaal je tiende en
begin te sparen voor een zending.

• Leer een liedje uit Kinderliedjes zingen, spelen of dirige-
ren. Leer anderen het liedje tijdens een gezinsavond of
jeugdwerkbijeenkomst. Bespreek hoe het ontwikkelen van
talenten ons voorbereidt op dienstbaarheid aan onze
hemelse Vader en anderen.

• Schrijf een gedicht, verhaal of toneelstukje over een
evangeliebeginsel of over een van de scheppingen van
onze hemelse Vader.

• Maak iets van hout, metaal, stof of een ander materiaal,
of teken, schilder of beeldhouw een kunstwerk. Laat je
kunstwerk aan anderen zien.

• Bezoek een kunstmuseum, of woon een concert, toneel-
stuk of ander cultureel evenement bij. Vertel je familie of
de kinderen op de activiteitendag wat je ervan vond.

TALENTEN 
ONTWIKKELEN

‘Want allen wordt niet iedere gave geschonken; 
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• Lees Leer en Verbonden 88:118. Bespreek wat het inhoudt
om ‘door studie en geloof’ kennis te vergaren. Verbeter je
studiegewoonten door te leren goede boeken te kiezen en te
lezen, of je dagelijks klaar te maken om naar school te gaan.

• Noem vijf dingen waar je in en om het huis mee kunt
helpen. Bespreek hoe belangrijk het is om je ouders te
gehoorzamen en eren, en te leren werken.

• Plan een fitnessprogramma voor jezelf, of leer een sport of
een spel spelen. Volg het programma of de sportoefeningen
een maand lang.

• Leer wat goede voeding, een goede gezondheid en goede
verzorging inhouden, en houd je eraan. Kleed je fatsoenlijk.

• Plan een activiteit om je talenten te ontwikkelen, en voer
die uit. (Schrijf hieronder op wat de activiteit inhoudt.)
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‘Het priesterschap van Aäron is […] een toevoeging 
aan het hoge of Melchizedekse priesterschap, en [geeft] 

macht […] in uiterlijke verordeningen te bedienen.’
Leer en Verbonden 107:13–14

Doe tijdens je elfde levensjaar de volgende activiteiten.
Zo bereid je je voor om het Aäronisch priesterschap te
ontvangen en een rechtschapen jongeman te worden.

• Leer over de herstelling van het Aäronisch priesterschap
(zie LV 13, 107:20 en Geschiedenis van Joseph Smith
1:68–73).

• Lees LV 20:57–60 en Aäronische priesterschap: onze
plicht jegens God vervullen (diaken) (p. 7). Bespreek met
een ouder of leider wat de doelen van het Aäronisch
priesterschap zijn en wat het inhoudt om je plicht jegens
God te doen.

• Bespreek de rol van het diakenenquorum met het presi-
dium van het diakenenquorum. Schrijf in je dagboek op
hoe je de Heer als lid van een diakenenquorum kunt
dienen.

• Lees LV 88:77–80, 118 en LV 130:19. Bespreek met een
ouder of jeugdwerkleidster hoe belangrijk een goede
opleiding is en wat je er als priesterschapsdrager thuis
en in de kerk aan hebt.

VOORBEREIDING 
OP HET PRIESTERSCHAP



• Lees ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld.’ Maak een
lijst van dingen die je kunt doen om je ouderlijk gezin te
sterken en thuis een fijne sfeer te scheppen. Vertel je ouders
of jeugdwerkleidster wat je hebt opgeschreven.
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Als je het evangelie leert en naleeft, blijft je getuigenis groeien.
Schrijf op deze pagina's je getuigenis van je hemelse Vader en
de Heiland op. Schrijf ook op wat het doopverbond voor jou
betekent. En misschien kun je nog iets toevoegen aan het
getuigenis dat je in je dagboek hebt geschreven.
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MIJN GETUIGENIS
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1. WIJ GELOVEN in God, de eeuwige
Vader, en in zijn Zoon Jezus
Christus, en in de Heilige Geest.

2. WIJ GELOVEN dat de mens zal wor-
den bestraft voor zijn eigen zonden
en niet wegens Adams overtreding.

3. WIJ GELOVEN dat dankzij de ver-
zoening van Christus alle mensen
door gehoorzaamheid aan de wetten
en verordeningen van het evangelie
zalig kunnen worden.

4. WIJ GELOVEN dat de fundamentele
beginselen en verordeningen van het
evangelie zijn: ten eerste, geloof in
de Heer Jezus Christus; ten tweede,
bekering; ten derde, doop door
onderdompeling ter vergeving der
zonden; ten vierde, oplegging der
handen voor de gave van de Heilige
Geest.

5. WIJ GELOVEN dat men om het evan-
gelie te prediken en de verordeningen
ervan te bedienen, van Godswege
moet worden geroepen, door profetie
en door oplegging der handen van
hen die daartoe het gezag bezitten.

6. WIJ GELOVEN in dezelfde organisatie
die in de vroegchristelijke kerk voor-
kwam, namelijk: apostelen, profeten,
herders, leraars, evangelisten enz.

7. WIJ GELOVEN in de gave van talen,
in profetie, openbaring, visioenen,
gezondmaking, uitlegging van talen
enz.

8. WIJ GELOVEN dat de Bijbel het
woord van God is, voorzover de
vertaling juist is; wij geloven ook
dat het Boek van Mormon het
woord van God is.

9. WIJ GELOVEN alles wat God heeft
geopenbaard, alles wat Hij in onze
tijd openbaart, en wij geloven dat
Hij nog vele heerlijke en belangrijke
dingen van het koninkrijk Gods zal
openbaren.’

10. WIJ GELOVEN in de letterlijke verga-
dering van Israël en in de herstelling
van de tien stammen; dat Zion (het
nieuwe Jeruzalem) zal worden
gebouwd op het Amerikaanse vaste-
land; dat Christus in eigen persoon
op aarde zal regeren; en dat de aarde
zal worden vernieuwd en haar para-
dijsheerlijkheid zal ontvangen.

11. WIJ EISEN het goed recht de
almachtige God te vereren volgens
de stem van ons eigen geweten, en
kennen alle mensen hetzelfde goed
recht toe, hoe, waar of wat zij ook
mogen vereren.

12. WIJ GELOVEN onderworpen te
moeten zijn aan koningen, presiden-
ten, heersers en overheidsdienaars,
en de wet te moeten gehoorzamen,
eerbiedigen en hooghouden.

13. WIJ GELOVEN eerlijk te moeten
zijn, trouw, kuis, welwillend,
deugdzaam, en goed te moeten
doen aan alle mensen; met recht
mogen we zeggen dat we de aan-
sporing van Paulus volgen: wij
geloven alles, wij hopen alles, wij
hebben veel verdragen en hopen
alles te kunnen verdragen. Als er
iets deugdelijk, liefelijk, eervol of
prijzenswaardig is, dan streven wij
dat na.

JOSEPH SMITH
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GELOOFSARTIKELEN
VAN DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN 

DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN



Ouders hebben de plicht om hun kinderen het evangelie te leren
en ze te helpen met het naleven ervan. Jeudwerkleraressen en 
-leidsters helpen de ouders bij deze belangrijke taak. Dit boekje
Geloof in God brengt jongens en meisjes ertoe hun grote potentieel
als kind van God te verwezenlijken.

DOEL
Het doel van de boekjes Geloof in God is jongens en meisjes van
acht tot en met elf jaar te helpen met het naleven van evangeliebe-
ginselen, ontwikkelen van een getuigenis, sluiten van vriendschap-
pen, en zich voor te bereiden op het ontvangen van het Aäronisch
priesterschap of het worden van een rechtschapen jongevrouw.
Kinderen die aan de vereisten in het boekje voldoen, komen in
aanmerking voor de onderscheiding Geloof in God.

HOE HET PROGRAMMA WERKT
De kinderen nemen deel aan activiteiten waardoor ze evangeliege-
woonten ontwikkelen, zoals bidden, Schriften lezen en ‘Mijn evan-
gelienormen’ naleven (zie achterzijde omslag). Ze nemen boven-
dien deel aan allerlei activiteiten op de volgende gebieden: (1) het
evangelie leren en naleven, (2) anderen helpen, (3) talenten ontwik-
kelen en (4) voorbereiden op het priesterschap of de jongevrouwen.

De activiteiten voor het programma staan in twee boekjes: Geloof
in God — voor jongens en Geloof in God — voor meisjes. De kin-
deren kunnen thuis — met hun huisgenoten — aan de activiteiten
werken, of tijdens activiteitendagen van het jeugdwerk (zie p. 18).

ACTIVITEITENDAGEN VAN HET JEUGDWERK
Activiteitendagen van het jeugdwerk hebben tot doel om kinderen
van acht tot en met elf jaar de gelegenheid te geven om te werken
aan activiteiten voor het programma Geloof in God. De activitei-
tendagen vinden gewoonlijk tweemaal per maand bij iemand
thuis of in het kerkgebouw plaats. De kosten voor de activitei-
tendagen dienen uit de unittoelage betaald te worden.
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INFORMATIE VOOR OUDERS 
EN LEIDINGGEVENDEN



Activiteitendagen begint en besluit u met een gebed. Afhankelijk
van plaatselijke behoeften en omstandigheden kunt u activitei-
tendagen tegelijkertijd houden met andere kerkactiviteiten, mits
ze op een andere dag dan de zondag vallen.

Af en toe kunnen de leidsters ook jeugdwerkkinderen onder de acht
jaar uitnodigen om mee te doen aan een activiteitendag. Dit dient
echter niet vaker dan eens in de drie maanden gedaan te worden.
Activiteitendagen met alle kinderen worden gepland door het
jeugdwerkpresidium. Veel ideeën in dit boekje zijn te gebruiken
voor die activiteitendagen. Het presidium kan eventueel de
activiteitendagenleidster en de kinderen van acht tot en met elf jaar
vragen om te helpen bij het plannen en leiden van de activiteit.

JEUGDWERKLEIDSTERS EN -LEERKRACHTEN
Het jeugdwerkpresidium wijst een jeugdwerkleerkracht of een
ander goed volwassen lid aan als activiteitendagenleid(st)er. De
activiteitendagen voor meisjes mogen alleen door een volwassen
vrouw worden geleid. Bij de planning van activiteiten overwegen 
de leidsters ideeën uit deze leidraad, uit ‘Mijn evangelienormen’,
De Kindervriend en ideeën van de kinderen zelf. Vraag eventueel
ouders of anderen met bijzondere vaardigheden om hulp.

Ouders mogen hun kinderen helpen met de activiteiten in het
boekje, vooral als het voor de kinderen moeilijk is om voor
activiteitendagen van het jeugdwerk bijeen te komen.

PERSPECTIEF OP HET PRIESTERSCHAP
Elk jaar houdt de bisschap een bijeenkomst met alle jongens van
elf jaar en hun ouders om ze inzicht te geven in het belang van
het priesterschap, waardoor ze zich vaster voornemen zich erop
voor te bereiden. Het jeugdwerkpresidium woont die bijeenkomst
ook bij.

ORIËNTATIE EN ONDERSCHEIDING
Wordt een jongen of een meisje acht jaar, dan geeft een lid van het
jeugdwerkpresidium of de activiteitendagenleidster het kind en de
ouders een exemplaar van de leidraad en legt het doel van de
activiteitendagen uit en verklaart hoe het kind de onderscheiding
Geloof in God kan verdienen.
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De kinderen krijgen als volgt voortdurend erkenning voor hun
prestaties:

1. Elke keer dat een kind een activiteit af heeft, kan hij of zij de
geboekte vooruitgang aangeven op het schema op pagina 20
van deze leidraad.

2. Ten minste twee keer per jaar moeten de kinderen op een acti-
viteitendag van het jeugdwerk de gelegenheid krijgen om te
vertellen wat zij hebben geleerd en bereikt.

3. Zijn alle vereiste activiteiten afgewerkt, dan ondertekenen de
jeugdwerkpresidente en de bisschop het certificaat van de
onderscheiding Geloof in God, dat op de laatste pagina van
deze leidraad te vinden is. Een lid van de bisschap, het
gemeentepresidium of het jeugdwerkpresidium prijst het kind
in het jeugdwerk voor zijn of haar prestaties.

Ouders en leidinggevenden behoren de kinderen te laten inzien
dat de vreugde van het naleven van het evangelie de belangrijkste
beloning is.
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Houd op deze pagina bij hoe ver je al bent met het verdienen van
de onderscheiding Geloof in God. Elke keer als je een activiteit af
hebt, geef je dat aan in een van de vakjes onder het juiste kopje.
Heb je aan alle vereisten voldaan, dan bespreek je met je leidster
wat je hebt gedaan en wat je ervan hebt geleerd.

HET EVANGELIE LEREN EN NALEVEN

� � � � � � � �
ANDEREN HELPEN

� � � � � � � �
TALENTEN ONTWIKKELEN

� � � � � � � �
VOORBEREIDING OP HET PRIESTERSCHAP

� � � � �
GELOOFSARTIKELEN

� � � � � � �
� � � � � �
IK HEB MIJN GETUIGENIS OPGESCHREVEN.

�
IK HEB EEN GESPREK GEHAD MET EEN LID VAN MIJN BISSCHAP
OF GEMEENTEPRESIDIUM. DATUM. 

�
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PRESTATIESCHEMA 
GELOOF IN GOD



COMPLETION OF
FAITH IN GOD 

Naam kind

heeft voldaan aan de vereisten voor de onderscheiding

Geloof in God van De Kerk van Jezus Christus van de

Heiligen der Laatste Dagen.

Handtekening jeugdwerkpresidente

Datum

Hij heeft zich voorbereid op zijn ordening tot 

het ambt van diaken in het Aäronisch priesterschap.

Handtekening bisschop of gemeentepresident

Datum

DE ONDERSCHEIDING 
GELOOF IN GOD 
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Ik volg het plan dat mijn hemelse Vader voor mij heeft.

Ik gedenk mijn doopverbond en luister naar de Heilige Geest.

Ik kies de goede weg. Ik weet dat ik me kan bekeren als ik een ver-
gissing maak.

I k ben eerlijk tegenover mijn hemelse Vader, andere mensen en
mijzelf.

Ik gebruik de naam van onze hemelse Vader en van Jezus
Christus met eerbied. Ik vloek niet en gebruik geen grove taal.

Op de sabbat doe ik dingen waardoor ik me dichter bij mijn
hemelse Vader en Jezus Christus voel.

Ik eer mijn ouders en doe wat ik kan om mijn huisgenoten te
sterken.

Ik houd mijn gedachten en lichaam heilig en rein, en ik neem
niets tot me dat schadelijk voor me is.

Ik kleed me fatsoenlijk om mijn hemelse Vader en mijzelf respect
te tonen.

Ik lees en kijk alleen naar dingen die goed zijn in de ogen van
mijn hemelse Vader.

Ik luister alleen naar muziek die mijn hemelse Vader goedkeurt.

Ik zoek goede vrienden en ben aardig voor andere mensen.

Ik leef nu al goed zodat ik later naar de tempel kan gaan om te
werken aan een eeuwig gezin.

MIJN EVANGELIENORMEN
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