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INLEIDING

DOEL

Deze cursus is bestemd voor leden van De Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste Dagen die zich voorbereiden op de tem-
pel. Leden die al eerder in de tempel zijn geweest, mogen er ook aan
deelnemen om meer over de tempel te weten te komen.

DEELNEMERS

Deelnemers aan deze cursus moeten de wens hebben naar de tempel
te gaan en in aanmerking te komen voor een tempelaanbeveling. Als
ze nog geen tempelaanbeveling hebben, moeten ze hun best doen
om er een te krijgen.

Als de deelnemers nog geen les hebben gehad uit het boek
Evangeliebeginselen in de zondagsschool, is het aan te raden, maar
niet vereist, dat zij die cursus eerst volgen. Voordat ze aan deze cur-
sus beginnen, behoren ze een redelijk begrip van de fundamentele
evangeliebeginselen te hebben en bereid te zijn de geboden van God
te onderhouden, zoals de wet van kuisheid, het heiligen van de sab-
bat, het woord van wijsheid en de wet van tiende. Naleving van de
gedragsnormen en deugdzaamheid zijn vereisten voor deelname aan
tempelverordeningen.

Onder leiding van de bisschop of gemeentepresident kan de wijk- of
gemeenteraad manieren bespreken om de cursus te gebruiken om het
gezin te sterken en mannen voor te bereiden op het Melchizedeks
priesterschap.

Iedere deelnemer wordt persoonlijk door de bisschop of gemeente-
president, of een andere Melchizedekse-priesterschapsleider in de
wijk of gemeente, voor de cursus uitgenodigd.

TIJD EN PLAATS

De klassen voor deze cursus kunnen qua aantal deelnemers variëren,
maar houd als stelregel aan dat u deze lessen op wijk- of gemeente-
niveau in kleine groepjes geeft. De cursus kan in de kerk of bij
iemand thuis gegeven worden. De cursisten en de leerkracht spreken
af waar, wanneer en hoe vaak ze bijeenkomen.



Het lesmateriaal is over zeven lessen verdeeld. De leerkracht dient
echter voor elke les net zoveel tijd uit te trekken als de cursisten
nodig hebben. Dat kan betekenen dat één les over meer dan één
lesperiode verdeeld moet worden.

LESMATERIAAL

Iedere cursist dient in de les de Schriften te kunnen raadplegen.
Iedereen dient ook een exemplaar van het boekje Voorbereiding op de
heilige tempel (36793 120) te hebben — wat als supplement voor de
cursist gebruikt wordt. Er wordt in de lessen herhaaldelijk naar ver-
wezen, en de cursisten dienen het in de loop van de cursus te lezen.

LEERKRACHTEN

Deze cursus kan door één leerkracht of een echtpaar gegeven worden.
Leerkrachten moeten een sterk getuigenis van het evangelie hebben
en ontvankelijk zijn voor de influisteringen van de Geest. Ze moeten
begiftigd zijn en een geldige tempelaanbeveling hebben, en zij moe-
ten begrijpen hoe belangrijk en heilig alles in de tempel is.

Zo mogelijk dienen de cursisten te worden begeleid door de leer-
kracht(en) als zij hun tempelverordeningen ontvangen.

IDEEËN VOOR DE LEERKRACHT

Voordat een kerklid naar de tempel gaat, moet hij of zij daar geeste-
lijk klaar voor zijn. Om daar klaar voor te zijn, moet men voldoende
begrip hebben van de leerstellingen inzake het heilsplan en tempel-
werk. Als leerkracht bent u in de gelegenheid om leden van de kerk
voor te bereiden op een van de heiligste gebeurtenissen in hun leven.
Wees ontvankelijk voor de influisteringen van de Geest, zodat u het
lesmateriaal zult behandelen op een manier die het best voor de cur-
sisten is. Denk aan de raad van de Heer: ‘En de Geest zal u door het
gebed des geloofs worden gegeven; en indien gij de Geest niet ont-
vangt, [zult] gij niet onderwijzen’ (LV 42:14).

Lees dit leerkrachtenboek van begin tot eind door voordat u de eerste
les geeft, want dan zult u de samenhang begrijpen. Bereid iedere les
ruim van tevoren voor, zodat u de denkbeelden goed begrijpt en ze
goed kunt presenteren. Zorg dat de cursisten alle beginselen goed
begrijpen voordat u verder gaat. Werk de lessen niet gehaast af. Wees
geduldig en geef de cursisten voldoende tijd om de stof te overden-
ken en erop te reageren.

Geef de cursisten aan het begin van elke les en tijdens de les de kans
om vragen te stellen en denkbeelden te bespreken. Help ze bij het
toepassen van de beginselen die ze leren. Beantwoord hun vragen
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aan de hand van de Schriften, de leringen van de hedendaagse profe-
ten en de leiding van de Geest van de Heer.

Houd gedurende deze cursus de heiligheid van de tempelverordenin-
gen in gedachten. Zoals in de volgende uitspraak wordt uitgelegd,
behoren sommige aspecten van het tempelwerk niet buiten de tem-
pel besproken te worden:

‘We bespreken de tempelverordeningen niet buiten de tempel. Het is
nooit de bedoeling geweest de kennis van deze tempelceremonies te
beperken tot een kleine groep uitverkorenen die ervoor moesten zor-
gen dat anderen deze kennis nooit zouden krijgen. Integendeel. Wij
sporen iedereen ten zeerste aan om ervoor te zorgen voor de tempel-
ervaring in aanmerking te komen en zich erop voor te bereiden.

‘De verordeningen en ceremonies in de tempel zijn eenvoudig. Ze
zijn mooi. Ze zijn heilig. Ze worden vertrouwelijk gehouden omdat
ze niet bestemd zijn voor mensen die er niet op zijn voorbereid.’
(Voorbereiding op de heilige tempel, p. 2.)

Versterk uw eigen getuigenis van de tempel en getuig tot de cursisten
vaak van de waarheid van de beginselen die u hun leert. Stel in voor-
komende gevallen ook de cursisten in de gelegenheid om hun getui-
genis te geven.

Vergeet nooit het essentiële belang van tempelwerk. Ouderling Boyd
K. Packer heeft gezegd: ‘Verordeningen en verbonden worden onze
geloofsbrieven voor toelating in zijn tegenwoordigheid. Deze op de
juiste wijze ontvangen is waar het om draait in het leven; ze vervol-
gens nakomen is de uitdaging van het sterfelijk leven.’ (Zie De Ster,
juli 1987, p. 19.)
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1

IN DE TEMPEL WORDT HET
GROOTSE HEILSPLAN UITEENGEZET1
DOEL

Ervoor zorgen dat de cursisten begrijpen dat het heilsplan in de tempel
uiteengezet wordt.

VOORBEREIDING

1. Zet vóór de les het onvolledige overzicht van het heilsplan op het
bord of een poster (zie p. 3). (U kunt een soortgelijk overzicht op
een vel papier zetten en iedere cursist er een kopie van geven om
tijdens de les af te maken.)

2. Zorg dat iedere cursist exemplaren van de Schriften ter beschikking
heeft. Iedere cursist behoort ook een exemplaar van het boekje
Voorbereiding op de heilige tempel te hebben. Deze behoren als
onderdeel van het lesmateriaal te zijn besteld.

3. U kunt een aantal cursisten vragen om u bij het tweede gedeelte
van de les te helpen. U kunt de schriftuurplaatsen die onder elk
gedeelte van het heilsplan vermeld staan (voorsterfelijk leven, de
val enz.) aan een cursist geven met de opdracht om tijdens de les
in het kort samen te vatten wat er in deze teksten over het heils-
plan staat.

4. Als Come unto Me (53146) niet beschikbaar is, kunt u ook De mens
op zoek naar het geluk [56100 120] (13 minuten) laten zien.

DE LES

DE TEMPEL IS EEN GEESTELIJKE SCHOOL

Vraag iemand om het openingsgebed uit te spreken.

Leg uit dat de Schriften tijdens elke les gebruikt zullen worden. Moedig
de cursisten aan om steeds hun Schriften mee te nemen.

Geef iedere cursist een exemplaar van het boekje Voorbereiding op de
heilige tempel. Leg uit dat dit het lesmateriaal voor de cursist is. Tijdens
de lessen zal materiaal uit het boekje besproken worden, en iedere
cursist dient het boekje in de loop van de cursus te lezen.

Begin de les met de uitleg dat de tempel een geestelijke school is
waarin wij meer te weten kunnen komen over het doel van het leven
en het heilsplan.

‘Dit nu is het
eeuwige leven, dat
zij U kennen, de
enige waarachtige
God, en Jezus
Christus, die Gij
gezonden hebt’
(Johannes 17:3).
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Laat de cursisten de volgende citaten lezen, waarin wordt uitgelegd
wat we in de tempel kunnen leren:

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd dat de tempel ‘een school
is met een opleiding in de heerlijke en heilige aangelegenheden van
God. Hier krijgen we het plan uiteengezet van een liefdevolle Vader
voor zijn zoons en dochters van alle geslachten. Hier krijgen we een
schets van de odyssee die de reis van de mens vormt, van het voor-
sterfelijk bestaan tot dit leven, en tot het leven hierna. Er worden op
duidelijke en eenvoudige wijze grote fundamentele waarheden onder-
richt die heel goed te begrijpen zijn voor allen die ze horen.’ (Zie ‘De
Salt Lake-tempel’, De Ster, november 1993, p. 5–6.)

‘Uw begiftiging betekent dat u alle verordeningen in het huis van de
Heer ontvangt die u na dit leven nodig hebt om in de tegenwoordig-
heid van de Vader terug te kunnen keren.’ (Discourses of Brigham
Young, samengesteld door John A. Widtsoe [1954], p. 416.)

Laat de cursisten Johannes 17:3 lezen.

• Wat staat er in deze tekst over de belangrijkste kennis die we kunnen
verwerven?

Leg uit dat we in de tempel meer te weten komen over onze hemelse
Vader en Jezus Christus, en dat we in staat worden gesteld om dichter
bij Hen te komen. Wij leren wat hun plan voor ons is, dat in de
Schriften verschillende namen heeft, zoals verlossingsplan of heilsplan.

• Hoe hebt u tot dusverre in uw leven kennis van het heilsplan ver-
worven?

• Wat voor zegeningen hebt u door uw kennis van het heilsplan ont-
vangen?

IN DE TEMPEL WORDEN WE IN HET HEILSPLAN ONDERWEZEN

Leg uit dat het heilsplan als onderdeel van de begiftiging wordt uit-
eengezet. Dit gedeelte van de les is erop gericht de cursisten inzicht
te geven in wat daarover in de tempel wordt uitgelegd.

Vestig de aandacht op het onvolledige overzicht op het bord en
bespreek de volgende informatie, waarbij u de Schriften gebruikt om
de cursisten de beginselen duidelijk te maken. Terwijl u de teksten
bespreekt, zet u ze op de desbetreffende lijnen in het overzicht. (Zie
het volledige overzicht op p. 5.) Als de cursisten een exemplaar van
dit overzicht hebben, laat ze dan zelf de tekstverwijzingen invullen.

Als u cursisten gevraagd hebt om u te helpen, laat hen dan vertellen
wat zij over het heilsplan te weten zijn gekomen. Zeg hun dat in
deze bespreking de volgende vragen worden beantwoord: Waar

‘En wij zullen hen
hiermee beproeven
om te zien of zij
alles zullen doen
wat de Here, hun
God, hun ook
zal gebieden’
(Abraham 3:25).
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komen we vandaan? Waarom zijn we hier op aarde? Waar gaan we
na dit leven heen?

Voorsterfelijk leven

1. Wij zijn geestkinderen van God, onze hemelse Vader. Voordat we
op aarde kwamen, woonden we bij Hem. (Zie Romeinen 8:16–17.)

2. Onze hemelse Vader riep een grote raadsvergadering in de hemel
bijeen. (Zie Abraham 3:22–23.) Hij introduceerde een plan voor
onze eeuwige ontwikkeling en ons eeuwige geluk, dat het heilsplan
genoemd wordt. Wij kozen ervoor om zijn plan te volgen.

3. Overeenkomstig het plan bood Jezus Christus, de eerstgeboren
Zoon van onze hemelse Vader, zich vrijwillig aan als onze Heiland.
(Zie Mozes 4:2; Abraham 3:27.)

4. Lucifer, ook een zoon van God, kwam in opstand tegen het plan van
onze hemelse Vader en probeerde de keuzevrijheid van de mens te
vernietigen. Hij en zijn volgelingen werden uit de hemel geworpen
en hun werd een lichaam en het sterfelijk leven ontzegd. Door de
eeuwen heen heeft Satan, zoals Lucifer nu genoemd wordt, gepro-
beerd alle mensen net zo ellendig te maken als hijzelf is door ze tot
goddeloosheid te verleiden. (Zie Mozes 4:1–4; 2 Nephi 2:17–18.)

Val

1. Adam en Eva werden gekozen om als de eerste kinderen van onze
hemelse Vader op aarde te komen. Ze werden in de hof van Eden
geplaatst. Toen was hun lichaam nog niet sterfelijk. (Zie Mozes
3:7–8, 21–23.)

2. Adam en Eva kozen ervoor om te eten van de vrucht die God hun
verboden had. Daardoor werden zij uit de tegenwoordigheid van
God verwijderd. Deze verwijdering wordt de geestelijke dood
genoemd. Zij werden sterfelijk, wat betekent dat hun aardse
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lichaam uiteindelijk zou sterven. Ze waren nu ook in staat om kin-
deren te krijgen. De overgang naar die sterfelijke staat wordt de val
genoemd. (Zie 2 Nephi 2:19–25; LV 29:40–41.)

Sterfelijk leven

1. Alle mensen die in het voorsterfelijk leven voor het plan van onze
hemelse Vader gekozen hebben, krijgen een lichaam wanneer zij
op aarde geboren worden. Tijdens ons sterfelijk leven worden wij
beproefd om te zien of wij bereid zijn in geloof te leven en de
geboden van onze hemelse Vader te onderhouden terwijl we ons
niet in zijn tegenwoordigheid bevinden. (Zie Alma 34:32; Abraham
3:24–26.)

2. Tijdens het sterfelijk leven kan iedereen ervoor kiezen om God of
Satan te volgen. (Zie 2 Nephi 2:27.)

Dood en opstanding

1. Als wij sterven, gaat onze geest naar de geestenwereld en blijft ons
lichaam op aarde. Deze periode van scheiding duurt voort tot het
moment van onze opstanding. De geesten van de rechtvaardigen
worden ontvangen in een staat van vrede en geluk, die we paradijs
noemen. De geesten van de goddelozen komen in een toestand van
duisternis terecht, die soms ook wel gevangenis wordt genoemd.
(Zie Alma 40:9–14; zie ook 1 Petrus 3:19.)

2. Door de verzoening en opstanding van Jezus Christus kunnen alle
mensen de lichamelijke dood overwinnen door te herrijzen. De
opstanding houdt in dat onze geest en ons vervolmaakte lichaam
voor eeuwig herenigd worden. (Zie 1 Korintiërs 15:22; 2 Nephi
9:10–13; Alma 11:42–44.)

3. Door de verzoening van Jezus Christus kunnen wij ook van onze
zonden gereinigd worden en vergeving ontvangen, zodat we in de
tegenwoordigheid van God kunnen verkeren. De Heiland heeft in
de hof van Getsemane en aan het kruis voor de zonden van alle
mensen geleden. Tengevolge van zijn verzoening kunnen wij ons
van onze zonden bekeren en kunnen we vergiffenis ontvangen. Als
wij het evangelie naleven, kunnen we in aanmerking komen voor
de gave van het eeuwige leven en kunnen we net zo worden als
Hij. (Zie Mosiah 3:5–12.)

Koninkrijken van heerlijkheid

Ten tijde van de opstanding wordt iedereen aan een koninkrijk van
heerlijkheid toegewezen. Zij die rechtschapen zijn, zullen grotere
vreugde en zegeningen ontvangen dan zij die Gods geboden niet
onderhouden. (Zie 1 Korintiërs 15:35, 40–42.)

‘Wij geloven dat
dankzij de verzoe-
ning van Christus
alle mensen door
gehoorzaamheid
aan de wetten en
verordeningen van
het evangelie zalig
kunnen worden’
(Geloofsartikelen
1:3).
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1. De telestiale heerlijkheid is voor de mensen die het evangelie van
Jezus Christus of het getuigenis van Jezus of de profeten van God
verwerpen en een zondig leven leiden. (Zie LV 76:81–88, 98–103.)

2. De terrestriale heerlijkheid is voor de eerzame mensen op aarde die
misleid zijn en voor hen die niet moedig in het getuigenis van
Jezus Christus zijn. (Zie LV 76:71–79.)

3. De celestiale heerlijkheid is voor de mensen die de geboden onder-
houden en de verordeningen ontvangen, die alles door geloof in
Jezus Christus overwinnen en rein van hart worden. (Zie LV
76:50–70.)

Laat de cursisten de volgende vragen beantwoorden:

• Wat hebt u over het heilsplan geleerd dat u nog niet wist?

• Wat voor gevoel krijgt u als u denkt aan de rol die Jezus Christus in
dit grote plan speelt?

• Hoe kunnen wij onze hemelse Vader en Jezus Christus tonen dat wij
dankbaar zijn voor hun plan?

Om nadruk te leggen op het belang van de verzoening van de Heiland
in het heilsplan kunt u het derde geloofsartikel onder het ingevulde
overzicht zetten.

TOT SLOT

Leg nadruk op het feit dat wij in de tempel kennis van dit plan ont-
vangen, kennis waardoor wij grote zegeningen kunnen ontvangen.
Getuig van de zegeningen die u ontvangt omdat u het heilsplan
begrijpt en de beginselen van het evangelie naleeft.

U kunt eindigen met de film ‘De mens op zoek naar het geluk’.

Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.
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WIJ MOETEN WAARDIG ZIJN
OM DE TEMPEL TE BETREDEN2
DOEL

Ervoor zorgen dat de cursisten begrijpen dat zij waardig moeten zijn
om de tempel te betreden.

VOORBEREIDING

1. Vraag de bisschop of gemeentepresident ruim van tevoren om tij-
dens deze les uit te leggen hoe we een tempelaanbeveling kunnen
krijgen. Materiaal voor deze presentatie is te vinden op bladzijde
10–11, onder het kopje ‘Het verkrijgen van een tempelaanbeveling
is een zegen’. Als de bisschop niet beschikbaar is, kunt u een van
de raadgevers hiervoor vragen.

2. Schrijf de volgende uitspraak op het bord of op een poster: ‘Ik wil
alle leden van de kerk uitnodigen steeds grotere aandacht te schen-
ken aan het leven en het voorbeeld van de Heer Jezus Christus.’
(President Howard W. Hunter, De Ster, januari 1995, p. 7.)

DE LES

Vraag iemand om het openingsgebed uit te spreken.

Vraag de cursisten of ze vragen hebben. Neem de tijd om alle vragen
zo goed mogelijk en onder leiding van de Geest van de Heer te beant-
woorden. Bedenk dat sommige aspecten van het tempelwerk niet bui-
ten de tempel besproken mogen worden.

Leg uit dat zij die de tempel betreden geloof in onze hemelse Vader
en Jezus Christus moeten tonen door het evangelie na te leven en de
geboden te onderhouden. Zij moeten zedelijk rein zijn, een volledige
tiende betalen, zich aan het woord van wijsheid houden, de sabbat
heiligen en ernaar streven in alle andere opzichten een rechtschapen
leven te leiden. Zij moeten ook een gesprek met de bisschop of
gemeentepresident en de ring- of zendingspresident hebben om te
bepalen of ze voor een tempelaanbeveling in aanmerking komen.
In deze les worden enkele beginselen en geboden van het evangelie
besproken die de cursisten moeten naleven om de tempel te kunnen
betreden.

‘Het diepste verlan-
gen van mijn hart
is dat ieder lid van
de kerk waardig is
om naar de tempel
te gaan. Ik hoop
dat ieder volwassen
lid een geldige
tempelaanbeveling
waardig is en die
bij zich heeft.’
(President Howard
W. Hunter.)
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ZEDELIJKE REINHEID

Leg uit dat de Heer en zijn profeten herhaaldelijk nadruk op het
belang van zedelijke reinheid hebben gelegd. President Gordon B.
Hinckley heeft gezegd: ‘Wij geloven in kuisheid vóór het huwelijk
en volkomen trouw in het huwelijk. Daar komt het allemaal op neer.
Dat is de weg naar een gelukkig leven. Dat is de weg naar voldoe-
ning. Het brengt rust in het hart en rust in het gezin.’ (Zie De Ster,
januari 1997, p. 46.)

Lees gezamenlijk de volgende teksten:

Leer en verbonden 42:22–24 (De Heer heeft ons geboden onze huwe-
lijkspartner lief te hebben en geen ander te begeren; Hij heeft over-
spel verboden.)

Leer en Verbonden 121:45 (De Heer heeft ons geboden: ‘Laat deugd
uw gedachten zonder ophouden versieren.’)

1 Timoteüs 4:12 (We moeten een voorbeeld in reinheid zijn.)

1 Nephi 10:21 (Niets onreins kan bij God wonen.)

Geloofsartikelen 1:13 (Wij geloven kuis en deugdzaam te moeten zijn.)

• Waarom legt de Heer zoveel nadruk op zedelijke reinheid?

• Wat zijn de gevolgen van de onzedelijkheid die we in de wereld om
ons heen zien? Wat zijn de zegeningen van een zedelijk rein leven?

Vestig de aandacht van de cursisten op de uitspraak die u op het bord
of een poster hebt gezet. (Zie de afdeling ‘Voorbereiding’ in deze les.)

• Hoe kunnen wij deze raad gebruiken om persoonlijk en als gezin
wereldse verleidingen te weerstaan en een zedelijk rein leven te lei-
den?

TIENDE

Laat de cursisten Leer en Verbonden 119:4 lezen.

Leg uit dat het Eerste Presidium de volgende definitie heeft gegeven
van een eerlijke tiende: ‘De eenvoudigste uitleg die we kennen, is de
uitleg van de Heer zelf, namelijk dat de leden van de kerk “jaarlijks
één tiende van al hun inkomsten betalen”, waarmee inkomen wordt
bedoeld.’ (Brief van het Eerste Presidium, 19 maart 1970.) Het tiende-
geld wordt gebruikt voor de bouw van kerkgebouwen en tempels,
voor de ondersteuning van het zendingswerk en voor de vestiging
van het koninkrijk van God op aarde.

Lees de volgende uitspraak van president James E. Faust voor:
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‘De tiende is een beginsel dat de basis vormt van het geluk en het
welzijn van de kerkleden over de hele wereld, zowel rijk als arm.
Tiende is een beginsel van offerande en een sleutel tot het opendoen
van de vensters van de hemel. (…) Leden van de kerk die geen tiende
betalen, verliezen hun lidmaatschap niet; ze verliezen slechts zege-
ningen.’ (Zie De Ster, januari 1999, p. 67–68.)

Bespreek met de cursisten de volgende teksten:

Leviticus 27:30 (De tiende komt de Heer toe; het is de Heer heilig.)

Maleachi 3:8–11 (Wij beroven God als we geen tiende betalen; God
zal de mensen die tiende betalen overvloedig zegenen.)

• Welke zegeningen hebt u door het betalen van tiende ontvangen?

• Waarom beroven we God als we geen tiende betalen? (Zie LV 104:14.)

Leg uit dat de leden elk jaar uitgenodigd worden voor een gesprek
met de bisschop of gemeentepresident, de zogenaamde tiendevereffe-
ning, waarin zij verklaren of zij al dan niet een volledige tiende heb-
ben betaald. Dit gesprek is een uitstekende gelegenheid voor de leden
om vast te stellen hoe goed ze dit belangrijke gebod naleven.

HET WOORD VAN WIJSHEID

Leg uit dat de Heer verwacht dat wij, voordat we naar de tempel gaan,
vrij zijn van gewoonten die ons onrein en ongezond maken, zowel
geestelijk als lichamelijk.

Lees de volgende teksten geheel of gedeeltelijk:

1 Korintiërs 3:16–17 (Ons lichaam is een tempel van God en het mag
niet geschonden worden.)

Leer en Verbonden 89 (Deze openbaring staat bekend als het woord
van wijsheid. In de verzen 1–9 staat wat wij niet tot ons mogen
nemen; in de verzen 10–17 staat wat juist wel goed voor ons lichaam
is; in de verzen 18–21 staan de beloften van de Heer aan de mensen
die zijn geboden onderhouden.)

• Door welke zaken in de huidige samenleving worden we beïnvloed
om de geboden in het woord van wijsheid te overtreden?

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij en onze kinderen de gezond-
heidswetten van de Heer naleven?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 29:34 lezen.

• In welke opzichten kan gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid
ons geestelijk en lichamelijk tot zegen zijn?
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• Wat zijn enkele ‘grote schatten aan kennis’ (LV 89:19) die we kunnen
ontvangen als we deze geboden onderhouden?

Lees de volgende uitspraak van president Boyd K. Packer voor:

‘Wat je geestelijk leert, hangt in zekere mate af van de manier
waarop je je lichaam behandelt. Daarom is het woord van wijsheid
zo belangrijk.

‘De verslavende middelen die in die openbaring verboden worden —
thee, koffie, alcohol en tabak — verstoren de verfijnde gevoelens van
geestelijke communicatie, net als andere verslavende middelen.

‘Negeer het woord van wijsheid niet, want dat zou je de “grote schat-
ten aan kennis (…) ja, verborgen schatten”, weleens kunnen kosten,
die beloofd worden aan hen die zich eraan houden. En een goede
gezondheid is een toegevoegde zegen.’ (Zie De Ster, januari 1995,
p. 55.)

DE SABBAT

Lees gezamenlijk Exodus 20:8–11.

Leg uit dat heiliging van de sabbat voor het volk van de Heer altijd al
een gebod is geweest. De Heer heeft grote zegeningen beloofd aan de
mensen die dat doen.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 59:9–13 lezen.

• Wat zijn de voornaamste redenen die de Heer voor het heiligen van
de sabbat geeft?

• In welke opzichten kan Leer en Verbonden 59:9–13 een leidraad
zijn voor onze sabbatheiliging?

• Welke zegeningen zijn beloofd aan hen die de sabbat op de juiste
manier heiligen?

Als onderdeel van deze bespreking kunt u de volgende beginselen
behandelen die ouderling James E. Faust heeft genoemd:

‘Waarom moeten wij van God de sabbat heiligen? Ik kan zeker drie
redenen bedenken. Ten eerste heeft het te maken met de lichamelijke
behoefte aan rust. (…)

‘De tweede reden is volgens mij veel belangrijker. Onze geestelijke
gesteldheid moet ook versterkt en vernieuwd worden. (…)

‘De derde reden is waarschijnlijk de belangrijkste. Wij moeten de
geboden naleven als een uitdrukking van onze liefde voor God.
Gezegend zijn zij die de geboden uitsluitend uit liefde voor de
Heiland naleven.’ (Zie De Ster, januari 1992, p. 32.)
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• Welke zegeningen hebt u ontvangen voor het heiligen van de
sabbat?

Vraag of de cursisten zich willen voornemen om de geboden die
vandaag zijn besproken nauwgezetter na te leven: zedelijke reinheid,
tiende, het woord van wijsheid en het heiligen van de sabbat. Als ze
dat doen, zullen ze beter op de tempel zijn voorbereid en meer zege-
ningen van Heer ontvangen.

HET VERKRIJGEN VAN EEN TEMPELAANBEVELING IS EEN ZEGEN

Leg uit dat leden voordat ze naar de tempel kunnen gaan, aan de
vereisten voor een tempelaanbeveling moeten voldoen. Zoals in het
volgende citaat wordt uitgelegd, kan het verkrijgen van een tempel-
aanbeveling eenieder tot zegen zijn.

‘De bisschop zal u onder vier ogen vragen of u goed leeft. Dat gesprek
is erg belangrijk voor u als lid van de kerk, want het is een gelegen-
heid om met een geordende dienstknecht van de Heer uw levens-
wijze te bespreken. Als er iets mis mee is, dan kunt u daar met
behulp van de bisschop verandering in aanbrengen. Zo kunt u over-
leggen met de rechter in Israël en kunt u verklaren dat u waardig
bent om de tempel te betreden met goed bevinden van de Heer, of
kunt u hulp ontvangen om dat alsnog te worden.’ (Voorbereiding op
de heilige tempel, p. 3.)

Leg uit dat de bisschop of gemeentepresident en de ring- of zendings-
president een gesprek hebben met iedereen die voor het eerst een
tempelaanbeveling aanvraagt en met hen die in de tempel willen
trouwen. De raadgevers van de bisschop en de ringpresident mogen
een tempelaanbevelingsgesprek voeren met degenen die al eerder
een tempelaanbeveling hebben gehad.

Vraag nu de bisschop of gemeentepresident, of een van zijn raadge-
vers, om de presentatie over tempelaanbevelingen te geven. Hij
behoort niet de vragen van het tempelaanbevelingsgesprek voor te
lezen, maar hij kan de cursisten een idee geven van wat zij kunnen
verwachten als ze een tempelaanbevelingsgesprek hebben. De vol-
gende uitspraken kunnen als leidraad gebruikt worden:

Leden die een tempelaanbeveling aanvragen, moeten een getuigenis
van God de Vader, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest heb-
ben. Zij moeten de profeet van de Heer, de andere algemene auto-
riteiten en de plaatselijke kerkleiders steunen. Zij mogen niet
sympathiseren met of aangesloten zijn bij groepen of personen die
zich van de kerk hebben afgekeerd of van wie de leringen en praktij-
ken in strijd met het evangelie zijn.

Zij moeten trouw de avondmaalsdienst, de priesterschapsvergadering
en andere bijeenkomsten van de kerk bijwonen. Zij behoren roepingen

‘Ik nodig de leden
van de kerk uit de
tempel van de Heer
te verheffen tot het
overweldigende
symbool van hun
lidmaatschap en
de verheven plaats
van hun heilige
verbonden.’
(President Howard
W. Hunter.)
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die zij van de priesterschap ontvangen hebben, nauwgezet te vervul-
len. Zij moeten ernaar te streven alle geboden van de Heer te onder-
houden, zoals het betalen van een volledige tiende, eerlijkheid in
woord en daad en zich onthouden van thee, koffie, alcohol, tabak
en andere schadelijke en verslavende middelen.

Zij moeten een rein en deugdzaam leven leiden en de wet van kuis-
heid naleven, wat inhoudt dat zij geen seksuele omgang mogen heb-
ben met een ander dan de partner met wie zij wettig gehuwd zijn. Zij
moeten in overeenstemming met de evangeliebeginselen leven, zowel
in hun geestelijke als in hun lichamelijke relaties met huisgenoten.
Zij mogen niet verwikkeld zijn in enige vorm van geestelijke, licha-
melijke, emotionele of psychische mishandeling.

Zij moeten bereid zijn om hun zonden te belijden en te verzaken.
Ernstige zonden, zoals zedelijke overtredingen, mishandeling van
gezinsleden, omgang met afvallige groeperingen, uitoefening van
afvallige praktijken of ernstige overtredingen van de wetten van het
land, moeten aan de bisschop of gemeentepresident worden beleden
voordat er een tempelaanbevelingsgesprek kan plaatsvinden. Als
iemands geweten, wat het licht van Christus is dat aan alle mensen is
gegeven, de vraag doet opkomen of iets met de bisschop of gemeen-
tepresident besproken moet worden, dan moet dat waarschijnlijk ook
besproken worden.

Mensen die gescheiden zijn, hebben de goedkeuring van de bisschop
of gemeentepresident en de ring- of zendingspresident nodig voordat
er een tempelaanbeveling kan worden uitgeschreven. Zij moeten zich
altijd aan het convenant en het vonnis van de echtscheiding hou-
den, waaronder het stipt betalen van alimentatie.

Leden die een tempelaanbeveling aanvragen, moeten een gesprek
met een lid van het ringpresidium of met de zendingspresident heb-
ben nadat ze met een lid van de bisschap of het gemeentepresidium
hebben gesproken. Sommige mensen vragen zich af waarom dat
nodig is. Als we een tempelaanbeveling willen, vragen we eigenlijk
toestemming aan de Heer om de tempel te betreden. We zijn zo
bevoorrecht om tegenover twee getuigen, gemachtigde dienstknech-
ten van de Heer, te bevestigen dat we de gedragsnormen naleven. Het
is een zegen voor ons om tegenover de dienstknechten van de Heer
te bevestigen dat we waardig zijn om de tempel te betreden.

TOT SLOT

Om te beklemtonen hoe belangrijk het is om goed te leven zodat we
naar de tempel mogen gaan, en om altijd een geldige tempelaanbeve-
ling op zak te hebben, kunt u de volgende uitspraak van president
Howard W. Hunter bespreken:
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‘Ik (…) nodig de leden van de kerk uit de tempel van de Heer te ver-
heffen tot het overweldigende symbool van hun lidmaatschap en de
verheven plaats van hun heilige verbonden. Het diepste verlangen
van mijn hart is dat ieder lid van de kerk waardig is om naar de tem-
pel te gaan. Ik hoop dat ieder volwassen lid een geldige tempelaanbe-
veling waardig is en die bij zich heeft, ook al kan hij of zij er wegens
de grote afstand tot de tempel niet meteen of vaak gebruik van
maken.’ (Aangehaald in een artikel van Jay M. Todd, ‘President
Howard W. Hunter’, Ensign, juli 1994, p. 5.)

Getuig van de zegeningen die u ontvangt omdat u zo leeft dat u
waardig bent om naar de tempel te gaan.

Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.
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TEMPELWERK IS EEN
GROTE ZEGEN VOOR ONS3
DOEL

Ervoor zorgen dat de cursisten begrijpen dat zij die de tempel recht-
matig betreden, grote zegeningen van de Heer zullen ontvangen.

VOORBEREIDING

1. Lees alle teksten die in deze les voorkomen zorgvuldig door, zodat
u ze in de klas kunt bespreken.

2. U kunt zich voorbereiden om met de klas een lofzang over tem-
pelwerk te zingen, zoals ‘Uw gewijde huis’ (lofzang 166), of over
de eeuwige aard van de waarheid, zoals ‘O zeg, wat is waarheid?’
(lofzang 177).

3. Als de video Gezinsavond— Videosupplement beschikbaar is
(56736 120), kunt u het segment ‘De tempel is er voor eeuwige
verbonden’ (6 minuten) laten zien.

DE LES

Vraag iemand om het openingsgebed uit te spreken.

Vraag de cursisten of ze vragen hebben. Neem de tijd om de vragen
zo goed mogelijk en onder leiding van de Geest van de Heer te
beantwoorden. Bedenk dat sommige aspecten van het tempelwerk
niet buiten de tempel besproken mogen worden.

TEMPELWERK BESTAAT AL SINDS MENSENHEUGENIS

U kunt beginnen met gezamenlijk een lofzang over tempelwerk of
over de eeuwige aard van de waarheid te zingen.

Leg uit dat de Heer zijn volk altijd heeft geboden om tempels te bou-
wen. Hij heeft het werk geopenbaard dat in de tempels moet worden
verricht.

• Wat voor tempels of tabernakels worden in de Schriften genoemd?

Laat de cursisten teksten opzoeken die over tempels en tabernakels
gaan. U kunt de antwoorden van de cursisten op het bord zetten.
U kunt ook de volgende teksten laten bestuderen:

De tabernakel van Mozes: Exodus 40:1–2, 34–38

‘En wij bidden U,
heilige Vader, dat
Uw dienstknechten
van dit huis mogen
uitgaan, gewapend
met Uw macht, en
dat Uw naam op
hen zal mogen zijn,
en Uw heerlijkheid
rondom hen.’
(LV 109:22).
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De tempel van Salomo: 2 Kronieken 3:1–2; 5:1

De tempel van Herodes: Matteüs 21:12–15

De tempels van de Nephieten: 2 Nephi 5:16; Mosiah 1:18; 3 Nephi
11:1.

Leg uit dat al deze tempels wegens afvalligheid uiteindelijk hun
ware doel verloren en verwoest werden. Door middel van de profeet
Joseph Smith is het tempelwerk in onze bedeling in zijn volheid
hersteld, wat ons grote zegeningen brengt.

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘De geïnspireerde bouw
en het juiste gebruik van tempels is een van de grote bewijzen van
de goddelijke aard van het werk van de Heer. (…) Waar tempels
gevestigd zijn en de geest van openbaring rust op diegenen die
daarin werkzaam zijn, zal men het Godsvolk kunnen aantreffen;
waar ze niet gevestigd zijn, worden noch de kerk, noch het konink-
rijk, noch de waarheid des hemels aangetroffen’ (Mormon Doctrine,
2e uitgave, [1966], p. 781).

AAN HEN DIE ALS GOED LID DE TEMPEL BEZOEKEN, WORDEN GROTE
ZEGENINGEN BELOOFD

De tempel, ofwel het huis des Heren, is de plek waar we heengaan
om ons op verhoging in het celestiale koninkrijk voor te bereiden.
Daar leren we meer over onze hemelse Vader en Jezus Christus. Wij
sluiten verbonden met Hen, en Zij beloven ons prachtige zegeningen.

In de Leer en Verbonden heeft de Heer enkele zegeningen beschreven
voor hen die de tempel bezoeken en in overeenstemming leven met
de verbonden die ze daar gesloten hebben. Sommige hiervan zijn te
vinden in afdeling 109 — het inwijdingsgebed van de Kirtland-tem-
pel. De woorden van dat gebed heeft Joseph Smith door openbaring
ontvangen.

President Howard W. Hunter heeft over dat gebed gezegd: ‘Het is een
gebed dat ons individueel, als gezin en als volk tot zegen blijft, van-
wege de priesterschapsmacht die de Heer heeft gegeven om in zijn
heilige tempels te gebruiken.’ (‘Het grote symbool van ons lidmaat-
schap’, De Ster, november 1994, p. 5.)

Vervolgens citeerde president Hunter een aantal teksten uit afdeling
109. Laat de cursisten Leer en Verbonden 109:10-12, 22–23, 59, 67,
72 en 75 lezen. Laat hen de zegeningen opzoeken die de Heer noemt.

Laat de cursisten vervolgens opnoemen welke zegeningen ze hebben
gevonden. Zet hun antwoorden op het bord. De genoemde zegeningen
omvatten onder andere:
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1. De heerlijkheid van de Heer zal op zijn volk rusten.

2. De dienstknechten van de Heer zullen de tempel verlaten met de
kracht, naam en heerlijkheid van de Heer; en engelen zullen hen
begeleiden.

3. De dienstknechten van de Heer zullen de waarheid van het evan-
gelie van de tempel naar de uiteinden van de aarde uitdragen.

4. Er zullen ringen worden georganiseerd zodat het volk van de Heer
kan worden vergaderd.

5. Het gehele verstrooide Israël zal de waarheid leren kennen en zich
verheugen.

6. De Heer zal de gezinnen van de heiligen en al hun zieken en lij-
denden gedenken.

7. Het koninkrijk van de Heer zal de hele aarde vervullen.

8. De dienstknechten van de Heer zullen op een dag worden opgeno-
men om de Heer te ontmoeten en voor eeuwig bij Hem te zijn.

• Wat voor gevoel krijgt u als u aan deze prachtige zegeningen denkt
— zegeningen die beloofd worden aan hen die als goed lid naar de
tempel gaan en hun verbonden naleven?

President Howard W. Hunter heeft gezegd: ‘Is er ooit een volk geweest
dat dergelijke inspirerende en heerlijke beloften ontvangen heeft!
Geen wonder dan dat de Heer verlangt dat zijn volk zich concentreert
op zijn voorbeeld en zijn tempels.’ (De Ster, november 1994, p. 5.)

De Heer heeft in Leer en Verbonden 97 ook beloften aangaande tem-
pels gedaan. Laat de cursisten Leer en Verbonden 97:15–21 lezen.

• Wat moet het volk van de Heer volgens de verzen 15–17 doen om
voor de zegeningen van de Heer in zijn tempels in aanmerking te
komen? (Rein van hart zijn en niets onreins tot de tempels toelaten.)

Leg uit dat de reinen van hart Zion genoemd worden. In de verzen
15–21 staat dat wij Zion kunnen helpen opbouwen door als goed lid
naar de tempel te gaan en ernaar te streven rein van hart en onbe-
smet te zijn.

• Welke zegeningen worden er in deze verzen beloofd aan een volk
dat Zion genoemd mag worden?

Leg uit dat er vroeger een stad met de naam Zion bestond. Deze stad
was gebouwd door de profeet Henoch en zijn volk. De stad werd ten
hemel opgenomen vanwege de rechtschapenheid van de inwoners.
(Zie LV 38:4; Mozes 7:18–21, 69.)

‘Ja, en Mijn aanwe-
zigheid zal daar
[in Mijn huis] zijn,
want Ik zal het
binnengaan, en alle
reinen van harte,
die het zullen
binnengaan,
zullen God zien’
(LV 97:16).



LES 3

16

Zion zal ook in de laatste dagen bestaan. In het tiende geloofsartikel
belooft de Heer dat er in Amerika een stad met de naam Zion gebouwd
zal worden. Laat de cursisten dit geloofsartikel lezen. Leg uit dat het
verstrooide Israël in deze grote stad vergaderd zal worden. (Zie LV
103:11–13.)

Tegenwoordig krijgen de leden van de kerk de raad om aan de eisen
van de heilige tempel te voldoen, en Zion op te bouwen waar ze zich
ook mogen bevinden. Ook ons huis moet op een tempel lijken — een
plek van reinheid, liefde en persoonlijke openbaring.

• Hoe kunnen we reiner van hart worden?

• In welke opzichten maakt de wereld het ons soms moeilijk om rein
van hart te blijven?

• Hoe kunt u ertoe bijdragen dat uw gezin, wijk of gemeente rein
van hart wordt?

Leg uit dat zij die tempelverbonden sluiten en naleven en hun hele
leven lang proberen rein van hart te worden, degenen zijn die Zion
kunnen helpen opbouwen.

TOT SLOT

Geef uw getuigenis dat zij die als goed lid de tempel betreden grote
zegeningen van de Heer ontvangen, waaronder de zegen dat zij een
volk van Zion worden. We moeten ons uiterste best doen om die
zegeningen waardig te zijn en rein van hart te worden.

U kunt de video ‘De tempel is er voor eeuwige verbonden’ tonen.

Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.
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TEMPELVERORDENINGEN EN
-VERBONDEN ONTVANGEN4
DOEL

Ervoor zorgen dat de cursisten begrijpen wat het belang van tempel-
verordeningen en -verbonden is.

VOORBEREIDING

1. U kunt de videopresentatie Eeuwig samen laten zien. (Onderdeel
van Evangelievignetten, 56196 120.) Deze presentatie duurt ongeveer
27 minuten.

2. U kunt eventueel voorbereidingen treffen om de cursisten ‘Heer,
geef mij meer reinheid’ (lofzang 94) te laten zingen.

DE LES

Vraag iemand om het openingsgebed uit te spreken.

Vraag de cursisten of ze vragen hebben. Neem de tijd om alle vragen
zo goed mogelijk en onder leiding van de Geest van de Heer te beant-
woorden. Bedenk dat sommige aspecten van het tempelwerk niet bui-
ten de tempel besproken mogen worden.

IN DE TEMPEL ONTVANGEN WE VERORDENINGEN EN SLUITEN WE VERBONDEN

Leg uit dat we in de tempel verordeningen ontvangen waardoor we
in staat worden gesteld om in de tegenwoordigheid van God terug te
keren. We sluiten ook verbonden om de wetten van het evangelie na
te leven. In het volgende gedeelte vindt u informatie over verorde-
ningen en verbonden in het algemeen, en over specifieke verordenin-
gen en verbonden in de tempel.

Verordeningen

Leg uit dat een verordening een heilige ceremonie met een geestelijke
betekenis en uitwerking is.

Laat de cursisten een aantal verordeningen in de kerk opnoemen.
(Ze kunnen naamgeving en zegening van baby’s, doop, bevestiging,
avondmaal, ordening tot het priesterschap en tempelverordeningen
noemen.)

‘En zonder de
verordeningen er
van, en zonder
het gezag van het
priesterschap,
wordt de macht
der goddelijkheid
niet aan de
mensen in het
vlees geopenbaard’
(LV 84:21).
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Leg uit dat de verordeningen die door de macht van het priesterschap
verricht worden, van essentieel belang zijn voor onze eeuwige vooruit-
gang. Door deze verordeningen ontvangen we de macht van God.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 84:19–21 lezen.

• Wat is ervoor nodig om de macht der goddelijkheid in ons leven
werkzaam te laten zijn? (De verordeningen van het Melchizedeks
priesterschap. Met het ‘hogere priesterschap’ in deze verzen wordt
het Melchizedeks priesterschap bedoeld.)

Laat de cursisten Voorbereiding op de heilige tempel opendoen op
pagina 29. Laat een cursist de volgende uitspraak voorlezen:

‘Hoe belangrijk zijn de verordeningen voor ons als leden van de kerk?

‘Kunt u zonder die verordeningen gelukkig zijn, verlost en verhoogd
worden? Het antwoord luidt: ze zijn meer dan aan te raden of bege-
renswaardig, zelfs meer dan nodig. Meer nog dan van levensbelang.
Ze zijn van cruciaal belang voor ieder van ons.’

Verbonden

Beklemtoon dat een verbond een heilige overeenkomst tussen God
en een persoon of een groep mensen is. God stelt bepaalde voor-
waarden, en Hij belooft ons te zegenen als wij aan die voorwaarden
voldoen. Als wij de verbonden niet naleven, kunnen we de zegenin-
gen niet ontvangen, en in sommige gevallen worden we voor onze
ongehoorzaamheid gestraft. De verlossende verordeningen van het
priesterschap worden altijd door verbonden vergezeld.

• Welke verbonden hebt u tot nu toe met de Heer gesloten? (De cur-
sisten kunnen het doopverbond noemen, dat telkens hernieuwd wordt
als we aan het avondmaal deelnemen.)

• Welke verbonden sluiten we als we ons laten dopen? (Zie Mosiah
18:8–10; LV 20:37.)

Leg uit dat we, als we verbonden met God sluiten, laten zien dat we
Hem willen dienen en alles willen doen wat Hij van ons vraagt. Op
zijn beurt belooft God ons veel prachtige zegeningen. Wij moeten
verbonden sluiten en naleven om vooruitgang te maken op de weg
naar het eeuwige leven.

Tempelverordeningen en -verbonden

Leg uit dat de tempelverordeningen zowel de begiftiging als de verze-
gelingen (tempelhuwelijk en verzegeling van kinderen aan ouders)
voor de levenden en de doden omvatten. De verordening van de doop
voor de doden wordt in de tempel verricht, evenals de andere priester-
schapsverordeningen. Tijdens de tempelverordeningen sluiten we

‘Wij sluiten een
verbond met de
Heer om onze tijd,
talenten en midde-
len te wijden aan
zijn koninkrijk.’
(Voorbereiding op
de heilige tempel,
p. 35.)
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plechtige verbonden om ons aan God over te geven en zijn koninkrijk
op aarde op te bouwen.

Ouderling James E. Talmage heeft het volgende gezegd over de verbon-
den die we tijdens de begiftiging sluiten:

‘De verordeningen van de begiftiging omvatten bepaalde persoonlijke
verplichtingen, zoals het verbond en de belofte om de wet van vol-
strekte deugdzaamheid en kuisheid te onderhouden, om barmhartig,
welwillend, verdraagzaam en rein te zijn; om zowel talenten als
middelen te gebruiken voor de verspreiding van de waarheid en het
verheffen van het mensdom; om toegewijd te zijn aan de zaak der
waarheid; en om er altijd naar te streven een bijdrage te leveren aan
de grote voorbereiding van de aarde op de komst van onze Koning —
de Heer Jezus Christus. Als er een verbond gesloten wordt en er een
verplichting wordt aangegaan, wordt er een zegenrijke belofte uitge-
sproken die afhankelijk is van de getrouwe naleving van de voor-
waarden.’ (The House of the Lord, herziene editie [1976], p. 84.)

U kunt de verbonden die zojuist beschreven zijn, behandelen door
ze op het bord te schrijven. Benadruk dat we verbonden sluiten om
rechtschapen en rein te zijn, en dat we ook verbonden sluiten om
alles wat we bezitten aan de opbouw van het koninkrijk van de Heer
toe te wijden. Lees de volgende uitspraak voor:

‘Wij zijn een verbondsvolk. Wij sluiten een verbond met de Heer om
onze tijd, talenten en middelen — al wat wij zijn en wat wij bezitten
— te wijden aan Gods koninkrijk op aarde.’ (Voorbereiding op de heilige
tempel, p. 35.)

• Hoe kunnen wij ‘alles wat wij zijn en bezitten’ geven ten behoeve
van de opbouw van het koninkrijk van God?

• Waardoor worden de leden er soms van weerhouden om alles wat
ze hebben aan het koninkrijk van God te geven?

U kunt uw getuigenis geven over de zegeningen die u hebt ontvan-
gen omdat u tempelverbonden hebt gesloten en naleeft. U kunt ook
iemand anders die de begiftiging heeft ontvangen, zijn of haar getui-
genis laten geven.

WIJ MOETEN TROUW ZIJN AAN DE VERBONDEN DIE WE IN DE TEMPEL
HEBBEN GESLOTEN

Leg uit dat de Heer heeft gezegd: ‘Van een ieder, wie veel gegeven is,
zal veel geëist worden’ (Lucas 12:48).

• Wat heeft dit vers volgens u te maken met de verbonden die we in
de tempel sluiten?
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Leg uit dat de Heer in tempelverordeningen en -verbonden heeft
voorzien, zodat zijn kinderen het doel van het leven kunnen begrij-
pen en zich kunnen voorbereiden op de heerlijke mogelijkheden van
het eeuwige leven. Als we deze zegeningen ontvangen, worden we
verantwoordelijk om in overeenstemming met onze toegenomen
kennis en mogelijkheden te leven. Benadruk dat we onze tempelver-
bonden trouw moeten blijven.

• Waarom is het zo belangrijk om onze tempelverbonden trouw te
blijven?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 82:10 lezen.

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Ik zeg u dat de Heer
alleen gebonden is als u het verbond nakomt. De Heer schendt zijn ver-
bond nooit. Wanneer Hij met een van ons een verbond aangaat, zal
Hij dat niet schenden. Als het ooit geschonden wordt, dan schenden
wij het. Maar wanneer het geschonden wordt, is Hij niet verplicht
ons de zegen te geven, en zullen wij die niet ontvangen.’ (De leer tot
zaligmaking, verzameld door Bruce R. McConkie, deel 2, p. 226.)

GETROUWHEID AAN ONZE VERBONDEN BRENGT VREDE EN VEILIGHEID

Leg uit dat de tempel een oord van vrede is, een toevluchtsoord in
een wereld vol beroering. Als wij de tempel geregeld bezoeken en
onze verbonden trouw blijven, zullen we gemoedsrust, veiligheid
en leiding krijgen.

Ouderling Neal A. Maxwell heeft gezegd: ‘Als wij (...) onze verbonden
nakomen, zullen die onze geestelijke veiligheid garanderen.’ (De Ster,
juli 1987, p. 64.)

• In hoeverre hebben de verbonden die u tot nu toe gesloten hebt,
aan uw geestelijke veiligheid bijgedragen?

Wijs erop dat we in de tempel beloven dat we zo zullen leven dat we
in de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader en Jezus Christus
kunnen terugkeren. Te midden van onze dagelijkse beslommeringen
vragen we ons soms af of zo’n levenswijze wel mogelijk is.

Laat de cursisten 1 Nephi 17:3, 13 lezen.

• Wat staat er in deze teksten over de manier waarop de Heer ons zal
helpen bij onze inspanningen om bij Hem terug te keren? Hoe hebt
u deze teksten in uw leven in vervulling zien gaan?

Ouderling Boyd K. Packer heeft gezegd: ‘Als u naar de tempel gaat, uw
begiftiging ontvangt, en knielt aan het altaar en verzegeld wordt, kunt
u een gewoon leven leiden en een gewone sterveling zijn — worste-
lend met verleiding, falend en zich bekerend, weer falend en zich beke-

‘Ik, de Here, ben
gebonden, wanneer
gij doet, wat Ik zeg;
maar wanneer gij
niet doet, wat Ik
zeg, hebt gij geen
belofte’ (LV 82:10).
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rend, maar altijd vastbesloten om zich aan zijn verbonden te houden.
(…) Dan zal de dag komen waarop u deze zalige uitspraak ontvangt:
“Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw
geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer”
(Matteüs 25:21).’ (Let Not Your Heart Be Troubled [1991] p. 257.)

President Howard W. Hunter heeft ons aangemoedigd vaak naar de
tempel te gaan ‘vanwege de zegeningen van het tempelbezoek en
vanwege de heiligheid en de veiligheid die binnen die heilige muren
te vinden zijn. De tempel is een prachtige plaats, een plaats van
openbaring, een plaats van gemoedsrust. Het is het huis van de Heer.
De tempel is heilig voor de Heer En moet ook voor ons heilig zijn.’
(Geciteerd in ‘President Howard W. Hunter’, Jay M. Todd, Ensign, juli
1994, p. 5.)

TOT SLOT

Vraag de cursisten naar hun gevoelens over de zegeningen die we
krijgen als we de tempelverordeningen ontvangen en verbonden met
onze hemelse Vader sluiten.

Als de tijd het toelaat, kunt u de videopresentatie Eeuwig samen laten
zien.

U kunt de cursisten de lofzang ‘Heer, geef mij meer reinheid’ laten
zingen. Getuig van de zegeningen van de tempelverordeningen en
van de gelegenheid die we hebben om verbonden met onze hemelse
Vader te sluiten.

Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.
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LEREN VAN DE HEER DOOR SYMBOLEN

5
DOEL

Ervoor zorgen dat de cursisten het gebruik van symbolen in de tempel
begrijpen en op waarde schatten.

VOORBEREIDING

1. Breng een vlag van uw land mee of een plaatje ervan.

2. Laat een cursist een samenvatting geven van het verhaal over een
algemeen autoriteit die een vraag over tempelonderkleding beant-
woordde. Het verhaal staat op bladzijde 20, 21 en 23 van
Voorbereiding op de heilige tempel.

Aanwijzing voor de leerkracht: tempelverordeningen en -verbonden
zijn heilig, en er kan vrijwel uitsluitend in de tempel over gesproken
worden. Daarom moet de bespreking ervan beperkt blijven tot de uit-
leg in dit lesboek.

DE LES

Vraag iemand om het openingsgebed uit te spreken.

Vraag de cursisten of ze vragen hebben. Neem de tijd om alle vragen
zo goed mogelijk en onder leiding van de Geest van de Heer te beant-
woorden. Bedenk dat sommige aspecten van het tempelwerk niet bui-
ten de tempel besproken mogen worden.

SYMBOLEN ZIJN BELANGRIJK IN ONS DAGELIJKS LEVEN

Leg uit dat symbolen in ons dagelijks leven voortdurend gebruikt
worden. Teken de volgende of andere gepaste symbolen op het bord.
Vraag de cursisten wat deze symbolen betekenen.

Laat de vlag van uw land of een plaatje ervan zien en vraag wat die
vlag voor hen betekent.

‘Ik zal de kinderen
der mensen regel
op regel geven,
en voorschrift op
voorschrift, hier
een weinig, en
daar een weinig.
Gezegend zijn zij,
die naar mijn voor-
schriften luisteren’
(2 Nephi 28:30).
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• Uit welke andere voorwerpen of handelingen blijkt onze vader-
landsliefde? (Een lied, een uniform, een kledingstuk, een feestdag of
een viering.)

Wijs erop dat dit symbolen zijn van vaderlandsliefde.

• Welke symbolen van liefde en respect kent u? (Een cadeau of een
ring, een kus of een omarming, een hartvormig voorwerp.)

• Betekenen symbolen hetzelfde voor alle mensen? Waarom of
waarom niet?

• Waarom gebruiken we symbolen?

Laat de cursisten van gedachten wisselen. Ze kunnen met de volgende
ideeën komen:

1. Symbolen doen ons aan belangrijke zaken denken.

2. Door symbolen kunnen we abstracte waarheden leren die moeilijk
op andere manieren te leren zijn.

3. Symbolen kunnen gevoelens voorstellen.

4. Door symbolen kunnen we verschillende beginselen leren, afhan-
kelijk van onze eigen bereidwilligheid.

Leg uit dat wij symbolen beter kunnen begrijpen als ze herhaald
worden.

JEZUS CHRISTUS EN ZIJN PROFETEN HEBBEN SYMBOLEN GEBRUIKT

Leg uit dat de Heiland in zijn onderricht herhaaldelijk gebruik maakte
van symbolen.

• Wanneer gebruikte de Heer symbolen?

De cursisten kunnen de voorbeelden van het verloren schaap (zie
Matteüs 18:12–14), het mosterdzaadje (zie Matteüs 13:31–32) of een
kostbare parel (zie Matteüs 13:45–46) noemen.

• Waarom zou de Heiland symbolen hebben gebruikt?

Laat de cursisten van gedachten wisselen. Lees dan de volgende uit-
spraak voor:

‘De Heer zelf, de Meesterleraar, heeft zijn discipelen voortdurend met
gelijkenissen onderwezen, wat een mondelinge manier is om symbo-
lisch zaken voor te stellen die anders moeilijk te begrijpen zijn. Hij
sprak over alledaagse ervaringen uit het leven van zijn discipelen,
over hennen, kippen, bloemen, vossen, bomen, dieven, struikrovers,
zonsondergangen, rijken en armen. (…) Hij wilde zijn toehoorders
iets leren, dus sprak Hij symbolisch over eenvoudige zaken. Geen van
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die zaken is mysterieus of vaag. En ze zijn allemaal symbolisch.’
(Voorbereiding op de heilige tempel, p. 8.)

Leg uit dat de profeten en apostelen vaak gebruik maakten van sym-
bolen om over Jezus Christus en zijn zoenoffer te vertellen. De ver-
zoening van Jezus Christus is het fundament van het evangelie en
van alle zegeningen die we ontvangen. De verzoening maakt het
eeuwig heil mogelijk. Daarom hebben de meeste symbolen in de
Schriften betrekking op de Heiland en zijn zoenoffer.

Laat de cursisten Mozes 6:63 lezen.

• Welke aardse dingen getuigen van de Heiland?

Laat de cursisten Alma 13:16 lezen.

• In welke opzichten getuigen de verordeningen van het priesterschap
van de Heiland?

Wijs erop dat het verbondsvolk van de Heiland vóór zijn verzoening
dieren offerden als symbool van zijn zoenoffer. Er kwam met de dood
en opstanding van de Heiland een einde aan dat gebruik. De Heiland
heeft ons gezegd: ‘En gij zult Mij als offerande een gebroken hart en
een verslagen geest offeren’ (3 Nephi 9:20). En priesterschapsverorde-
ningen blijven ons herinneren aan het zoenoffer van de Heiland.
Ouderling Russell M. Nelson heeft gezegd:

‘De essentiële verordeningen van het evangelie symboliseren de
verzoening. De doop door onderdompeling symboliseert de dood,
begrafenis en opstanding van de Verlosser. Door deelname aan het
avondmaal hernieuwen we onze doopverbonden en denken we
opnieuw aan het gebroken lichaam van de Heiland en het bloed dat
Hij voor ons heeft vergoten. De tempelverordeningen symboliseren
onze verzoening met de Heer en verzegelen gezinnen voor eeuwig.’
(De Ster, januari 1997, p. 34.)

SYMBOLEN LEREN ONS WAARHEID ALS WIJ GEESTELIJK ONTVANKELIJK ZIJN

Leg uit dat de discipelen van de Heiland Hem tijdens zijn aardse
leven vroegen waarom Hij in gelijkenissen sprak. Gelijkenissen zijn
verhalen met belangrijke waarheden, die vaak in symbolische taal
verteld worden. Laat de cursisten Matteüs 13:10–12 lezen om te
begrijpen wat de Heiland heeft gezegd.

• Wat zou de Heiland met deze woorden bedoeld hebben?

Leg uit dat de Heer de waarheid openbaart aan wie geestelijk klaar is
om ze te begrijpen. Zij die de waarheid met geloof en gehoorzaam-
heid ontvangen, zullen steeds meer waarheid krijgen. Zij die er
geestelijk niet klaar voor zijn en geen waarheid ontvangen of die
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met een twijfelend hart ontvangen, zullen langzamerhand alle waar-
heid die ze hebben, verliezen.

Verhalen met symbolen verkondigen de waarheid op zo’n manier dat
zij die er geestelijk klaar voor zijn, de betekenis van de symbolen ook
begrijpen. Zij die er geestelijk niet klaar voor zijn, begrijpen de bete-
kenis niet.

Sommige mensen in de tijd van de Heiland begrepen de boodschap-
pen van zijn gelijkenissen, maar velen begrepen ze niet. Dat is van-
daag de dag niet anders. Er zijn veel niveaus van geestelijk begrip
onder de rechtschapen leden van de kerk.

Laat de cursisten 2 Nephi 28:30 en Leer en Verbonden 42:49–50 lezen.

• Wat staat er in deze teksten over de manier waarop wij de waarheid
van God kunnen leren kennen?

Leg uit dat het voor ons allemaal mogelijk is om een geestelijk niveau
te bereiken waarop we de betekenis van de symbolen kunnen begrij-
pen die in het evangelie, de Schriften en vooral in de tempel gebruikt
worden.

DE HEILIGSTE SYMBOLISCHE LERINGEN WORDEN IN DE TEMPEL ONTVANGEN

Leg uit dat de heiligste symbolische leringen op aarde in de tempel
worden ontvangen. Op symbolische wijze nemen de leringen en ritu-
elen van de tempel ons mee op een reis die naar het eeuwige leven
leidt, met aan het eind een symbolische binnenkomst in de tegen-
woordigheid van God. De uitgebeelde personen, de entourage, de kle-
ding, de tekens en alle gebeurtenissen in de tempel, zijn symbolisch.
De mensen die ze begrijpen, zullen de waarheid herkennen en geeste-
lijk groeien.

Sommige symbolen zijn eenvoudig en de betekenis ervan ligt voor de
hand. De tempel zelf is een symbool:

‘Als u wel eens ’s avonds een tempel hebt gezien, helemaal verlicht,
dan weet u hoe indrukwekkend dat kan zijn. Het huis des Heren,
badend in het licht, duidelijk uitkomend in het duister, wordt een
symbool van de kracht en inspiratie van het evangelie van Jezus
Christus dat als een baken staat in een wereld die steeds verder afglijdt
in geestelijke duisternis.’ (Voorbereiding op de heilige tempel, p. 10.)

De tempelkleding is ook symbolisch. In de tempel kleden we ons om
en trekken we witte tempelkleding aan — een symbool van reinheid.
President James E. Faust heeft gezegd:

‘Een fundamenteel beginsel van ons werk in de tempel is “dat er bij
God geen aanneming des persoons” is. [Handelingen 10:34.] Binnen
de heilige muren van de tempel krijgt niemand een bijzondere

‘En zie, alle dingen
hebben hun gelijke-
nis, en alle dingen,
zowel de tijdelijke
als de geestelijke,
zijn geschapen en
gemaakt om van
Mij te getuigen’
(Mozes 6:63).
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behandeling op grond van rang, stand, rijkdom, ras of opleiding.
Iedereen is in het wit gekleed. Iedereen krijgt dezelfde instructies.
Iedereen sluit dezelfde verbonden en doet dezelfde beloften. Iedereen
ontvangt bij getrouwheid dezelfde buitengewone, eeuwige zegenin-
gen. Iedereen is in de ogen van onze Schepper gelijk.’ (Zie De Ster,
juli 1997, p. 18–19.)

Leg uit dat de leden die tempelverordeningen ontvangen en verbon-
den met God sluiten, voor de rest van hun leven speciale tempelon-
derkleren dragen. Lees de volgende uitspraak voor:

‘De tempelonderkleding is een symbool van heilige verbonden. (...)
Het tempelonderkleed, dat het lichaam bedekt, is een visuele en tast-
bare herinnering aan die verbonden. Voor veel kerkleden is zij een
beschermende hindernis geweest als de drager geconfronteerd werd
met verleiding. Zij is onder meer een symbool van ons grote respect
voor de wetten van God — waaronder de wet van kuisheid.’
(Voorbereiding op de heilige tempel, p. 20, 23.)

Laat de cursist die u daarvoor gevraagd hebt, het verhaal samenvat-
ten over een algemeen autoriteit die het doel van het tempelonder-
kleding uitlegde. (Voorbereiding op de heilige tempel, p. 20–21, 23.)

Leg uit dat vrijwel alle aspecten van de tempelceremonie symbolisch
zijn. Dat betekent dat iedereen naar een zo groot mogelijke geeste-
lijke ontvankelijkheid moet streven om de symbolische aard van de
begiftiging te kunnen begrijpen.

• Wat zou iemand ervan kunnen weerhouden om in de tempel
geestelijk ontvankelijk te zijn?

De cursisten kunnen met de volgende antwoorden komen:

1. Iemand leeft niet volgens de gedragsnormen. Iemand die zich niet
volledig heeft bekeerd en zich niet nederig en gebedvol op de tem-
pel heeft voorbereid, zal merken dat de symbolen levenloos zijn en
dat hun betekenis verborgen blijft.

2. Iemand heeft niet genoeg geloof. Iemand die niet in Jezus Christus
en in de tempelceremonie gelooft, zal waarschijnlijk niet de inspira-
tie van de Heilige Geest ontvangen om de begiftiging te begrijpen.

3. Iemand kan zich zodanig op de uiterlijke voortgang van de cere-
monie concentreren dat hij of zij de indrukwekkende leringen in
de symbolen niet opmerkt.

• Hoe kunnen wij ons voorbereiden om in de tempel geestelijk ont-
vankelijk te zijn?
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TOT SLOT

Wijs erop dat zij die voor het eerst naar de tempel gaan, mogen ver-
wachten dat ze veel nieuws zullen leren en de macht van de Geest
van de Heer zullen voelen. Moedig de cursisten aan om zich geeste-
lijk op de tempel voor te bereiden. Maak duidelijk dat zij niet alles in
een enkel tempelbezoek kunnen begrijpen. Ze moeten zo vaak moge-
lijk naar de tempel terugkeren om meer te leren en hun geestelijke
gevoelens te hernieuwen.

Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.
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VOORBEREIDING OP DE HEILIGE TEMPEL

6
DOEL

De cursisten voorbereiden om als goed lid de tempel te betreden

DE LES

Vraag iemand om het openingsgebed uit te spreken.

Vraag de cursisten of ze vragen hebben. Neem de tijd om alle vragen
zo goed mogelijk en onder leiding van de Geest van de Heer te beant-
woorden. Bedenk dat sommige aspecten van het tempelwerk niet bui-
ten de tempel besproken mogen worden.

IEDEREEN MOET ZICH OP DE TEMPEL VOORBEREIDEN

Leg uit dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is om de stappen te
nemen die tot de volledige zegeningen van de tempel leiden.

Bespreek in het kort de volgende vijf begrippen. Elk daarvan is een
manier waarop we voorbereid moeten zijn om naar de tempel te
gaan. U kunt tijdens de bespreking elk punt op het bord zetten.

1. Iedereen moet de gedragsnormen naleven.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 97:15–17 lezen.

• Hoe belangrijk is het volgens deze tekst dat u gedragsnormen
naleeft als u naar de tempel gaat?

President Howard W. Hunter heeft onze aandacht gevestigd op de
‘houding en het rechtschapen gedrag waar de Heer ons op wees toen
Hij de heiligen in Kirtland door middel van de profeet Joseph Smith
raad gaf in verband met de bouw van een tempel.’

Dat vinden we in Leer en Verbonden 88:119. Laat de cursisten die
tekst lezen.

Laat de cursisten ook over de volgende vraag van president Hunter
nadenken: ‘Weerspiegelen onze verlangens en ambities inderdaad een
dergelijke houding en een dergelijk gedrag?’ (‘Het grote symbool van
ons lidmaatschap’, De Ster, november 1994, p. 4.)

‘En voor zoverre
mijn volk een huis
voor Mij bouwt in
de naam des Heren,
en niets onreins er
in toelaat, opdat
het niet worde ver-
ontreinigd, zal mijn
heerlijkheid er op
rusten’ (LV 97:15).
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2. Iedereen moet nederig zijn.

Iedereen moet de tempel nederig betreden, met een verlangen om
kennis van God te ontvangen.

• Waarom is nederigheid zo belangrijk als we in de tempel zijn?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 136:32–33 lezen.

• Wat staat er in deze tekst over het belang van nederigheid? Hoe
kunt u deze raad tijdens uw eerste tempelbezoek toepassen?

3. Iedereen moet begrijpen dat het ontvangen van tempelverorde-
ningen en -verbonden een essentiële voorwaarde voor het eeuwige
leven is.

President Harold B. Lee heeft gezegd: ‘De tempelceremonie is ont-
worpen door onze hemelse Vader, die ze ons in deze laatste dagen
geopenbaard heeft als gids en bescherming in ons leven, zodat u
en ik in aanmerking mogen komen voor verhoging in het celestiale
koninkrijk, waar God en Christus wonen.’ (‘Enter a Holy Temple’,
Improvement Era, juni 1967, p. 144.)

President Joseph Fielding Smith heeft gezegd: ‘Wanneer wij gehoor-
zaam zijn, vormen deze zegeningen een waarborg voor het ontvan-
gen van de parel van grote waarde die de Heer ons heeft aangeboden,
want dit zijn de grootste zegeningen die wij in dit leven kunnen verkrijgen.
Het is een prachtig iets lid van de kerk te worden, maar u kunt geen
verhoging verkrijgen, eer u in het huis des Heren verbonden hebt
gesloten en de sleutels en volmacht hebt ontvangen die daar en
nergens anders op aarde worden verleend.’ (De leer tot zaligmaking,
deel 2, p. 223.)

4. Iedereen moet inzien dat het belangrijk is dat we onze tempel-
onderkleding dragen.

Leg uit dat zij die aan de tempelceremonie hebben deelgenomen het
voorrecht hebben het tempelonderkleed van het heilig priesterschap
te dragen. In een verklaring aan de kerk heeft het Eerste Presidium
gezegd:

‘De kerkleden die in de tempel in het [tempelonderkleed] gekleed zijn,
hebben een verbond gesloten het hun verdere leven te dragen. Dit
betekent dat het dag en nacht als onderkleding gedragen wordt. (…)

‘Het fundamentele beginsel moet zijn dat we de [tempelonderkle-
ding] dragen en geen gelegenheden zoeken om het uit te doen. (…)
En als we het toch uit moeten doen, (…) behoren we het zo spoedig
mogelijk weer aan te trekken.

‘Organiseert u,
vervaardigt elk
noodzakelijk
voorwerp, en vestigt
een huis, ja, een
huis des gebeds,
een huis van
vasten, een huis
des geloofs, een
huis van weten-
schap, een huis
van heerlijkheid,
een huis van orde,
een huis van God’
(LV 88:119).
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‘De beginselen van fatsoen en van het lichaam fatsoenlijk bedekt
houden spreken uit het verbond. We moeten altijd aan de hand daar-
van bepalen welke kleding we dragen. Kerkleden die hun begiftiging
ontvangen hebben, dragen de [tempelonderkleding] als herinnering
aan de heilige verbonden die zij met de Heer hebben gesloten en
tevens als bescherming tegen verleiding en kwaad. Hoe die gedragen
wordt, is een uiting van persoonlijke toewijding aan de Heiland.’
(Brief van het Eerste Presidium, 10 oktober 1988.)

5. Iedereen moet bereid zijn tot persoonlijke, oprechte aanbidding.

Voor, tijdens en na de ceremonie heeft iedereen in de tempel de gele-
genheid om te mediteren en dichter tot onze hemelse Vader en Jezus
Christus te komen. Iedereen heeft vragen die beantwoord moeten
worden, lasten die verlicht moeten worden, of problemen die opge-
lost moeten worden. Velen waarderen de tempel als een plek om de
wereld achter zich te laten en met onze hemelse Vader te communi-
ceren. Velen hebben antwoorden, gemoedsrust en vreugde in de tem-
pel gevonden.

President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Tempels zijn plekken van
persoonlijke openbaring. Als ik de last van een probleem op mij
voelde drukken, ging ik met een gebed in mijn hart naar het huis des
Heren om het antwoord te vinden. Deze antwoorden heb ik altijd op
duidelijke en niet mis te verstane manieren ontvangen.’ (Boodschap
van het Eerste Presidium, De Ster, april 1986, p. 4.)

Leg uit dat we de namen van hen die bijzondere behoeften hebben
in de tempel kunnen neerleggen, zodat de bezoekers gezamenlijk
voor hen kunnen bidden en hun geloof kunnen oefenen.

BIJZONDERE VOORBEREIDINGEN VOOR HET EERSTE TEMPELBEZOEK

Met de volgende informatie kan iedereen alle nodige voorbereidingen
voor het eerste tempelbezoek treffen en ervoor zorgen dat dit bezoek
opbouwend is. Bespreek met de cursisten welke voorbereidingen in
hun omstandigheden van toepassing zijn.

1. Tempelaanbeveling. Zorg voor een tempelaanbeveling. Vergeet niet
uw aanbeveling mee naar de tempel te nemen, want alleen perso-
nen met een geldige tempelaanbeveling mogen de tempel ingaan.
Als u de gedragsnormen naleeft, kunt u met die aanbeveling twee
jaar lang elke tempel van de kerk zo vaak als u maar wilt bezoeken.
Om uw tempelaanbeveling te hernieuwen, moet u een gesprek
hebben met een lid van uw bisschap of uw gemeentepresident en
een lid van uw ringpresidium of de zendingspresident.

2. Het bezoek plannen. Voordat u naar de tempel gaat om uw begifti-
ging te ontvangen of verzegeld te worden, belt u naar de tempel
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om een afspraak te maken. Informeer hoe laat u zich moet aanmel-
den, hoe lang u ongeveer moet blijven, en wat u moet meebren-
gen. Vraag zo nodig om vertaling.

3. Reisplannen. Als u ver van een tempel vandaan woont, moet u het
volgende overwegen:

• Regel van tevoren de reis, het verblijf en het eten. Het kan in uw
voordeel zijn om met een groep te reizen als dat mogelijk is.

• Wissel zo nodig geld als de tempel in een ander land ligt.

• Neem voldoende geld mee. Misschien moet u tempelonderkle-
ding kopen, tempelkleding huren en reis- en verblijfkosten beta-
len. (Let op: in veel tempels is geen huurkleding beschikbaar. Het
Eerste Presidium moedigt alle leden aan om hun eigen tempelkle-
ding aan te schaffen.)

4. Kleding. Trek uw zondagse kleding aan als u naar de tempel gaat.
Vrouwen mogen in de tempel geen lange broek dragen.

5. Begeleiding. Wie voor het eerst naar de tempel gaat, mag een bege-
leid(st)er hebben. Dat kan een familielid of vriend(in) zijn die al
eerder naar de tempel is geweest, of eventueel een tempelwerker.
De begeleid(st)er moet wel van hetzelfde geslacht zijn als degene
die begeleid moet worden. Tempelwerkers bieden tempelbezoekers
altijd op vriendelijke wijze hun hulp aan. 

6. Verzegelingen. Als u van plan bent verzegelingen voor uw voorou-
ders te doen, dient u volledig ingevulde gezinslijsten mee naar de
tempel te nemen. Als u en uw huwelijkspartner verzegeld worden,
of als u kinderen aan u laat verzegelen, moet u uw eigen gezinslijst
meenemen. Als u gaat trouwen, dient u uw trouwboekje te tonen.
Lees zorgvuldig de Leidraad tempelwerk en familiegeschiedenis voor
leden (34697 120) voor meer gedetailleerde informatie over tempel-
verordeningen voor de levenden en de doden. U kunt ook contact
opnemen met de tempelschrijver van de tempel waar u naartoe
wilt gaan.

7. Kinderopvang. Als kinderen naar de tempel gaan om deel te nemen
aan een verzegelingsceremonie, worden ze in het jeugdcentrum
van de tempel opgevangen totdat ze bij u in de verzegelkamer
komen. De tempel zorgt voor witte kleding voor de kinderen. Na
de verzegeling gaan ze terug naar het jeugdcentrum om op u te
wachten. Er wordt in de tempel niet op kinderen gepast die niet
aan een verzegeling deelnemen.

8. Tempelonderkleren. Voordat u de tempel ingaat, dient u een of twee
stuks tempelonderkleren te kopen. Trek ze niet aan voordat u de
tempel ingaat. Na uw begiftiging en als u zeker weet welke maat
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en welke stof u het best bevalt, kunt u meer tempelonderkleren
kopen. Sommige mensen willen hun eerste tempelonderkleding
graag wassen om er zeker van te zijn dat het goed past, voordat
ze er nog meer kopen. Tempelonderkleren worden door de kerk
geproduceerd en kunnen bij de distributiecentra van de kerk
gekocht worden.

9. Tempelkleding. Het Eerste Presidium heeft de leden aangemoedigd
om hun eigen tempelkleding aan te schaffen en te gebruiken. In
sommige tempels is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding
tempelkleding te huren, maar het is beter als de leden hun eigen
tempelkleding bezitten en onderhouden. De bisschop of gemeente-
president kan u vertellen waar u deze kleding kunt aanschaffen.

Zusters mogen hun bruidsjurk gebruiken voor hun tempelhuwelijk,
maar de jurk moet wit zijn, lange mouwen hebben en fatsoenlijk
van ontwerp en stof zijn. Er mag geen sleep aanzitten en ook geen
opvallende versiering.

TOT SLOT

Geef uw getuigenis dat het tempelwerk heilig is. Zeg dat u blij bent
dat de cursisten zich op de tempel voorbereiden.

Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Het zou goed zijn als de cursisten en de leerkracht(en) na deze les
gezamenlijk naar de tempel gaan.

‘De tempelceremo-
nies zijn ingesteld
door onze wijze
hemelse Vader (…)
opdat u en ik erin
zullen slagen de
verhoging in het
celestiale koninkrijk
te verdienen.’
(President Harold B.
Lee.)
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DE ZEGENINGEN VAN
TEMPELBEZOEK BLIJVEN GENIETEN7
DOEL

Nazorg geven aan het eerste tempelbezoek van de cursisten, en hen
aanmoedigen hun leven lang van de tempel te genieten.

VOORBEREIDING

1. Zorg ervoor dat deze les een periode van uitwisseling van gedach-
ten en gevoelens wordt. De meeste cursisten willen over hun eerste
tempelbezoek praten.

2. Geef een cursist van tevoren de opdracht om Leer en Verbonden
110:1–10 voor te lezen en zijn of haar reactie daarop te geven.

3. Laat een cursist de informatie over Elia in Voorbereiding op de heilige
tempel (p. 23–24) samenvatten.

4. Zorg dat u vragen kunt beantwoorden die tijdens hun eerste tem-
pelbezoek zijn opgekomen, maar bespreek niets wat alleen binnen
de muren van de tempel mag worden besproken. Als dergelijke
vragen gesteld worden, kunt u de betrokkenen het beste aanraden
nog een keer naar de tempel te gaan.

DE LES

Vraag iemand om het openingsgebed uit te spreken.

Vraag de cursisten of ze vragen hebben. Neem de tijd om alle vragen
zo goed mogelijk en onder leiding van de Geest van de Heer te beant-
woorden. Bedenk dat sommige aspecten van het tempelwerk niet bui-
ten de tempel besproken mogen worden.

LIEFDE VOOR HET TEMPELWERK BLIJVEN HOUDEN

• Hoe voelde u zich in de tempel?

Leg uit dat het tempelwerk een zegen blijft voor de mensen die vaak
naar de tempel gaan. Zeg tegen de cursisten dat ze hun gevoelens het
best in hun dagboek kunnen schrijven als het bezoek aan de tempel
nog vers in het geheugen ligt. Herinner ze eraan dat ze gerust mogen
opschrijven hoe ze zich voelden, maar dat ze geen details van het
tempelwerk mogen opschrijven die niet buiten de tempel besproken
mogen worden.

‘Want ziet, Ik
heb dit huis
aangenomen, en
mijn naam zal
hier zijn; en Ik zal
Mij in dit huis in
barmhartigheid
aan mijn volk
openbaren’
(LV 110:7).
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• Wat kunt u doen om uw leven lang liefde voor het tempelwerk te
houden?

Zet de ideeën van de cursisten op het bord. U kunt ook de volgende
ideeën bespreken:

1. Denk iedere dag na over uw ervaring in de tempel.

Leg uit dat sommige mensen vaker naar de tempel kunnen gaan dan
anderen. Maar als we eenmaal naar de tempel zijn geweest en daar de
Geest hebben gevoeld, moeten we elke dag even de tijd nemen om
aan de tempelceremonies te denken en aan de verbonden die we
hebben gesloten. Als we dat doen, zullen we gemotiveerd zijn om
rechtschapener te leven.

We kunnen niet alles van de tempel onthouden, maar we moeten
proberen na ieder bezoek zoveel mogelijk te onthouden. We moeten
ook de Schriften en de woorden van de profeten over de tempel
bestuderen. Sommige daarvan staan in deze cursus.

U kunt een cursist de volgende uitspraak laten samenvatten, die op
p. 10 van Voorbereiding op de heilige tempel is te vinden:

‘De tempelceremonie zal de eerste keer niet volledig begrepen wor-
den. Hij zal slechts gedeeltelijk begrepen worden. Keer daarom steeds
terug. Keer terug om te leren. Zaken die u hebben dwarsgezeten of
die mysterieus hebben geleken, zullen u duidelijk worden.

‘Als u deelneemt aan de begiftigingsdienst in de tempel, of een verze-
geling bijwoont, denk dan na over de achterliggende betekenis van
wat u ziet. En houd dat na uw bezoek in gedachten. Denk er stilletjes
en onder gebed over na, dan merkt u dat uw kennis toeneemt.

‘Een van de waardevolle aspecten van de tempelervaring is dat er een
breed panorama gepresenteerd wordt, een brede visie op Gods doel-
einden voor deze aarde. Zijn we eenmaal naar de tempel geweest (en
we kunnen terugkomen om ons geheugen op te frissen), dan passen
de gebeurtenissen van het leven in dat plan. We kunnen in perspec-
tief zien waar wij staan, en we kunnen snel zien waarin we van de
juiste koers afwijken.’

2. Vergeet niet dat onze Heiland, Jezus Christus, het middelpunt van
alle aanbidding in de tempel is.

In de Schriften staat de volgende belangrijke reden om tempels te
bouwen: ‘Opdat de Zoon des Mensen een plaats [zal] hebben om Zich
aan zijn volk te openbaren’ (LV 109:5). Door de symbolen en rituelen
van de tempel wordt onze aandacht op de Heiland gericht.

Leg uit dat de Heiland in de Kirtland-tempel is verschenen. Hij is aan
Joseph Smith en Oliver Cowdery verschenen om de tempel als zijn
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huis te aanvaarden. Dat bezoek vinden we in Leer en Verbonden
110:1–10. Laat de cursist die hiertoe opdracht had gekregen, de tekst
voorlezen en zijn of haar reactie erop geven.

• Welke zegeningen heeft de Heiland beloofd aan de mensen die
tempels bouwen en bezoeken?

IN DE TEMPEL WORDT HET GEZIN VOOR EEUWIG AAN ELKAAR VERZEGELD

Laat de cursisten Maleachi 4:5–6 lezen.

Laat de cursist die u daartoe de opdracht hebt gegeven, de informatie
over Elia bespreken die in Voorbereiding op de heilige tempel staat op
p. 23–24.

Leg uit dat Elia de sleutels van het priesterschap heeft teruggebracht
en hersteld. Daarmee kan een gezin in de tempel voor eeuwig verze-
geld worden.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 110:13–16 doornemen. U kunt
een cursist de volgende uitspraak laten samenvatten, die op pagina
10 van Voorbereiding op de heilige tempel te vinden is:

‘Vanaf die dag, 3 april 1836, is het hart van de kinderen op de vaderen
gericht. Daarna hadden de verordeningen geen voorlopig karakter
meer, maar een blijvend karakter. De verzegelbevoegdheid is onder
ons. Geen enkele bevoegdheid is waardevoller. Die bevoegdheid geeft
inhoud en eeuwige permanentie aan alle verordeningen, voor zowel
levenden als doden, die verricht worden met het juiste gezag.’

De Heiland heeft in Matteüs 16:19 de verzegelbevoegdheid aan de
apostel Petrus beschreven. Laat de cursisten die tekst lezen.

Leg uit dat diezelfde sleutels in handen zijn van de profeet en presi-
dent van de kerk. ‘De kerk heeft nu die heilige verzegelbevoegdheid.
Zij die weten hoe belangrijk die bevoegdheid is, beschouwen haar als
uiterst heilig. Niets wordt angstvalliger bewaakt. Er zijn te allen tijde
relatief weinig mannen op aarde die de verzegelbevoegdheid dragen
— in elke tempel zijn er broeders die de verzegelbevoegdheid gekre-
gen hebben. Men kan die alleen maar ontvangen van de profeet, zie-
ner en openbaarder, en president van De Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen, of van hen aan wie hij de taak om die
door te geven, heeft gedelegeerd.’ (Voorbereiding op de heilige tempel,
p. 24, 26.)

Leg uit dat de verordeningen ter verzegeling de verzegeling van man
en vrouw en die van ouders en kinderen omvatten. Als de ouders in
de tempel verzegeld zijn, worden de kinderen die zij krijgen in het
verbond van de verzegeling van hun ouders geboren. Zij hoeven dus
niet aan hun ouders verzegeld te worden.
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• Hoe zal het feit dat een gezin in de tempel verzegeld is de dagelijkse
gang van zaken in het gezin beïnvloeden?

• Welke zegeningen zal een gezin als gevolg van hun verzegeling in
de tempel krijgen?

President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Was er ooit een man die
werkelijk van een vrouw hield, of een vrouw die werkelijk van een
man hield, die niet bad dat hun band na de dood voortgezet kon
worden? Is er ooit een kind ten grave gedragen door ouders die niet
verlangden naar de zekerheid dat hun dierbare kind in een toeko-
mende wereld weer bij hen zou zijn? Kan iemand die in het eeuwige
leven gelooft, eraan twijfelen dat God zijn zoons en dochters die
kostbaarste eigenschap van het leven geeft — de liefde die het best
in het gezin tot uitdrukking kan komen? Nee, de rede vereist dat de
familiebanden na de dood worden voortgezet. Het hart van de mens
verlangt ernaar. De God van de hemel heeft een manier geopenbaard
waarop dit verwezenlijkt kan worden. De heilige verordeningen in
het huis des Heren maken het mogelijk.’ (Het waarom van de tempels,
Tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen [tijdschrift], 1988, p. 4.)

IN DE TEMPEL KUNNEN WE WERKEN VOOR DE MENSEN DIE ZIJN OVERLEDEN

Laat de cursisten Obadja 1:21 lezen.

De profeet Joseph Smith heeft uitgelegd hoe de leden van de kerk
verlossers op de berg Zion kunnen worden:

‘Maar hoe kunnen de heiligen verlossers op de berg Zion worden?
Door tempels te bouwen, doopvonten te installeren en naar de
tempel te gaan om alle plaatsvervangend verordeningen voor hun
overleden voorouders te ontvangen — doop, bevestiging, wassingen,
zalvingen, ordeningen en verzegelingen. Zo kunnen de heiligen hen
verlossen, waardoor ze deel kunnen hebben aan de eerste opstanding
en met hen verhoogd kunnen worden op een troon van heerlijkheid.
Dat is de keten die het hart van de vaderen aan de kinderen bindt, en
dat van de kinderen aan de vaderen, waardoor de zending van Elia in
vervulling gaat.’ (History of the Church, deel 6, p. 184.)

Leg uit dat onze hemelse Vader als onderdeel van zijn heilsplan
ervoor heeft gezorgd dat de mensen die zonder de verlossende veror-
deningen van het evangelie zijn gestorven, die verordeningen alsnog
kunnen ontvangen. De mensen in de geestenwereld krijgen de kans
om het evangelie te horen. Zij kunnen het daar aanvaarden, maar
ze kunnen de verordeningen van het evangelie daar niet ontvangen.
De Heer heeft ons geboden die verordeningen in heilige tempels voor
hen te verrichten. We moeten hard werken aan onze familiegeschie-
denis, zodat we verordeningen kunnen ontvangen namens onze
eigen voorouders.

‘Dit plaatsvervan-
gende werk in de
tempels moet met
dezelfde geest van
onzelfzuchtige
toewijding en
opoffering worden
verricht als de geest
die het leven van
de Meester heeft
gekenmerkt.’
(President Thomas S.
Monson.)
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De verordeningen voor de doden die in de tempel verricht worden,
omvatten de doop, de bevestiging, de ordening tot het priesterschap,
de begiftiging en de verzegeling van man en vrouw en die van ouders
en kinderen.

We behoren zo vaak als onze omstandigheden dat toelaten naar de
tempel te gaan om te werken voor de doden door de verordeningen
voor hen te verrichten. Dan zijn we de mensen die wij dienen tot
zegen, maar ook onszelf. Informatie over hoe we familiehistorisch
werk kunnen doen en verordeningen voor onze voorouders kunnen
verrichten is te vinden in de Leidraad tempelwerk en familiegeschiedenis
voor leden (34697 120).

President Thomas S. Monson heeft gezegd:

‘Waardering voor de begiftiging en de verzegelingen maakt de gezins-
band hechter en in ieder gezinslid zal het verlangen groeien om die-
zelfde zegen voor onze geliefden die in de geestenwereld zijn,
beschikbaar te maken (...)

‘Dit plaatsvervangende werk in de tempel moet met dezelfde onzelf-
zuchtige toewijding en opoffering verricht worden die het leven van
de Meester kenmerkte. Als we Hem indachtig zijn, wordt het voor
ons gemakkelijker om ons deel in dit essentiële werk te doen. Mogen
wij iedere keer dat we een van die heilige tempels aanschouwen, ons
bewust zijn van de eeuwige mogelijkheden die daarbinnen te vinden
zijn, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze overledenen.’
(Pathways to Perfection [1973], p. 206–207.)

TOT SLOT

Zeg met nadruk dat wij door tempelbezoek in staat worden gesteld
om anderen te dienen en zelf meer geestelijke kennis op te doen.
Lees de volgende uitspraak voor:

‘Geen enkel ander werk vormt een betere bescherming voor de kerk
dan tempelwerk en het genealogisch onderzoek dat het steunt. Geen
enkel ander werk geeft ons meer geestelijke ontwikkeling. Geen enkel
ander werk dat we doen, geeft ons meer kracht. Er is geen werk waar-
voor een hogere norm van rechtschapenheid geldt. (…)

‘Als wij de openbaring aangaande de tempelverordeningen aanvaarden,
als we onze verbonden zonder enig voorbehoud of excuus aangaan, dan
beschermt de Heer ons. We zullen dan voldoende inspiratie ontvangen
om ons te helpen met de moeilijkheden van dit leven.

‘Ga dus naar de tempel — ga erheen en maak aanspraak op uw zege-
ningen. Het is een heilig werk.’ (Voorbereiding op de heilige tempel,
p. 37.)
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Besluit de les met een korte getuigenisdienst. Moedig de cursisten aan
vaak naar de tempel te gaan, zodat zij door de Geest van de Heer
onderwezen kunnen worden.

U kunt bekendmaken dat de video Mountain of the Lord (53300) bij de
distributiecentra van de kerk te bestellen is. Deze video van 73 minu-
ten gaat over de bouw van de Salt Lake-tempel.

Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.
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