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 Deze proclamatie heeft president Gordon B. Hinckley op 23 september 1995 in de algemene 
bijeenkomst van de zustershulpvereniging in Salt Lake City (Utah) voorgelezen. 

  HET EERSTE PRESIDIUM EN DE RAAD DER TWAALF APOSTELEN VAN 
DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN    WIJ, HET EERSTE PRESIDIUM  en de Raad der Twaalf Apostelen van 

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, 

verklaren plechtig dat het huwelijk tussen man en vrouw van 

Godswege is geboden en dat het gezin centraal staat in het plan 

van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen.

   IEDER MENS  — man of vrouw — is geschapen naar het beeld van 

God. Ieder is een geliefde geestzoon of -dochter van hemelse 

Ouders, en als zodanig heeft ieder een goddelijke aard en bestem-

ming. Het geslacht is een essentieel kenmerk van iemands voor-

sterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en doel.

   IN HET VOORSTERFELIJKE LEVEN  kenden en aanbaden geestzo-

nen en -dochters God als hun eeuwige Vader, en aanvaardden 

zijn plan waardoor zijn kinderen een stoffelijk lichaam konden 

krijgen en aardse ervaringen konden opdoen om vooruitgang te 

maken op weg naar volmaking en om uiteindelijk hun godde-

lijke bestemming als erfgenaam van het eeuwige leven te verwe-

zenlijken. Het goddelijk plan van geluk maakt het mogelijk dat 

familiebanden ook na de dood blijven bestaan. Heilige veror-

deningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, 

maken het mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van 

God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt.

   HET EERSTE GEBOD  dat God aan Adam en Eva gaf, had betrek-

king op hun vermogen om als man en vrouw kinderen te krij-

gen. Wij verklaren dat Gods gebod aan zijn kinderen om zich te 

vermenigvuldigen en de aarde te vervullen van kracht blijft. Wij 

verklaren ook dat God geboden heeft dat het heilige voortplan-

tingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en 

een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn.

   WIJ VERKLAREN  dat de manier waarop het sterfelijk leven tot 

stand komt door God is voorgeschreven. Wij bevestigen de hei-

ligheid van het leven en het belang ervan in Gods eeuwige plan.

   MAN EN VROUW  hebben de plechtige taak om van elkaar en 

van hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kinde-

ren te zorgen. Kinderen ‘zijn een erfdeel des Heren’ ( Psalmen 

127:3 ). Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in 

liefde en rechtschapenheid op te voeden, te voorzien in hun 

stoffelijke en geestelijke behoeften, en ze te leren dat ze elkaar 

moeten liefhebben en helpen, de geboden van God moeten 

naleven, en gezagsgetrouwe burgers behoren te zijn, waar ze 

zich ook bevinden. De echtelieden — de moeders en vaders — 

zullen door God verantwoordelijk worden gehouden voor het 

nakomen van deze verplichtingen.

   HET GEZIN  is door God ingesteld. Het huwelijk van man en vrouw 

is van essentieel belang in zijn eeuwige plan. Kinderen hebben er 

recht op om binnen het huwelijk geboren te worden, en te worden 

opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte 

met volledige trouw eren. De kans op een gelukkig gezinsleven 

is het grootst als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan 

ten grondslag liggen. Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin 

worden gegrondvest op, en in stand gehouden met, de beginselen 

van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededo-

gen, werk en gezonde ontspanning. Volgens het goddelijk plan 

behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te 

presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de levensbehoeften en 

de bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder is op de 

eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben 

de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige 

taken te helpen. Invaliditeit, overlijden of andere omstandighe-

den kunnen individuele aanpassing noodzakelijk maken. Andere 

familieleden behoren zo nodig steun te verlenen.

   WIJ WAARSCHUWEN  degenen die het verbond van huwelijks-

trouw schenden, hun partner of kinderen mishandelen, of hun 

taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God 

rekenschap moeten afl eggen. Verder waarschuwen wij ervoor 

dat het verval van het gezin de rampen voor personen, gemeen-

schappen en volken tot gevolg zal hebben die de profeten van 

vroeger en nu voorzegd hebben.

   WIJ DOEN EEN BEROEP OP  burgers en overheidsdienaren met 

verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maatregelen 

te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als de fundamentele 

eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken.   

 HET GEZIN
  EEN PROCLAMATIE 

AAN DE WERELD
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V

Het huwelijk versterken is essentieel, zeker in deze laatste dagen van grote verwar-
ring en verleidingen alom. President Gordon B. Hinckley heeft over onze tijd gezegd:
‘Het gezin valt over de hele wereld uit elkaar. De oude banden die vader, moeder en
kinderen bij elkaar hielden, raken overal los. (...) Harten breken, kinderen huilen.
Kunnen we niet beter? Natuurlijk wel.’ 1

Deze cursus is samengesteld met het oog op het versterken en ten behoeve van zo
veel mogelijk huwelijken en gezinnen. Er worden evangeliebeginselen en vaardighe-
den in besproken waarmee de cursisten hun huwelijk kunnen verbeteren.

Gebruik deze gids voor de leerkracht samen met de leidraad voor echtparen. Daarin
staat aanvullende informatie om u te helpen bij de lessen.

Diverse ideeën in deze inleiding en in het aanhangsel zijn aangepast overgenomen
uit de gids voor de leerkracht van Principles of Parenting. Die serie is door H. Wallace
Goddard geschreven en door de Alabama Cooperative Extension Service uitgegeven.2

DE CURSUS GEVEN
De cursus is geschikt voor groepen van maximaal twintig deelnemers en wordt door
deskundigen van LDS Family Services of door vrijwilligers in wijken en ringen gege-
ven. Een cursus bestaat doorgaans uit zes tot acht bijeenkomsten. Elke bijeenkomst
duurt ongeveer negentig minuten. Het huwelijk versterken: leidraad voor echtparen
bevat zes onderwerpen die in groepsverband gebruikt kunnen worden. U kunt de
onderwerpen kiezen die het best aansluiten bij de behoeften van de cursisten, maar
begin altijd met les 1, ‘Evangeliebeginselen toepassen’. Sommige onderwerpen kun-
nen in twee of meer bijeenkomsten behandeld worden.

Neem de volgende punten in overweging bij het geven van de cursus:

• Volg de richtlijnen van het bureau voor bijdragen in de kosten als de cursus
door een kantoor van LDS Family Services wordt verzorgd. Als de cursus op
initiatief van een ring of wijk wordt gegeven, wordt alleen een bijdrage in de
materiaalkosten gevraagd. De deelnemers voldoen hun bijdrage bij voorkeur
aan het begin van de cursus, wat de opkomst tijdens de cursus zal bevorderen.

• Moedig echtparen aan de bijeenkomsten samen bij te wonen om een harmo-
nieuze relatie te bevorderen. De beginselen die ze leren, kunnen hen dichter bij
elkaar brengen als ze allebei meedoen. Maar de beginselen kunnen een wig vor-
men als één persoon niet meedoet of wil meewerken.

• Houd steeds de presentielijst voor elke deelnemer bij om te zien hoe vaak men
de lessen bijwoont (zie pagina 66 in het aanhangsel).

LEIDRAAD 
VOOR DE
LEERKRACHT
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L E I D R A A D V O O R D E L E E R K R A C H T

• Neem contact op met het dichtstbijzijnde bureau van LDS Family Services als
u vragen hebt over het geven van deze cursus. Locaties en telefoonnummers
van de bureaus zijn te vinden op www.ldsfamilyservices.org.

DE CURSUS AANKONDIGEN
Als u informatie geeft over de cursus, benoem dan de voordelen voor enkelingen en
echtparen die eraan deelnemen. Een overzicht van de voordelen zal echtparen eerder
aanzetten om deel te nemen dan alleen maar een lijst met onderwerpen.

De cursus biedt veel voordelen. Zo leren deelnemers conflicten op te lossen, inti-
miteit en vertrouwen te bevorderen, en het huwelijk prioriteit te geven zodat ze
samen gelukkiger zijn. Ze leren beter te luisteren en gevoeligheden met elkaar te
bespreken, en met boze gevoelens om te gaan. Ze krijgen meer waardering voor het
eeuwige belang van het huwelijksverbond en van de eeuwige mogelijkheden die uit
een celestiaal huwelijk voortkomen. Ze leren meer eenheid, gelijkwaardigheid en
wederzijds respect te ontwikkelen.

U kunt het informatieblad op pagina 64 in het aanhangsel eventueel gebruiken als
toelichting bij de cursus.

KWALIFICATIES VOOR HET GEVEN VAN DEZE CURSUS
Deze cursus kan worden gegeven door een volwassene met kennis van relationele
vaardigheden en de uitdagingen waarmee echtparen in een huwelijk te maken heb-
ben. Een leerkracht is het effectiefst als hij of zij zich kan inleven in anderen, kennis
heeft van het evangelie en de heiligheid van het huwelijk erkent en waardeert.

De belangrijkste kwalificatie voor het geven van deze cursus is uw eigen voorbe-
reiding om de leiding van de Heilige Geest te ontvangen. De Heer heeft gezegd: ‘En de
Geest zal u gegeven worden door het gelovige gebed; en indien gij de Geest niet ont-
vangt, zult gij niet onderwijzen’ (LV 42:14). De meeste mensen hebben wel eens een
les meegemaakt waarin de boodschap niet echt overkwam en niemand geïnteresseerd
leek. Maar op momenten waarop de Geest aanwezig was, vloeiden de informatie, de
indrukken en de woorden als vanzelf, en voerde de Geest de waarheid ervan tot het
hart en het verstand van de deelnemers.

DOELTREFFEND ONDERWIJS
U zult als leerkracht het meeste bereiken als u zoekt naar inspiratie en als u uw eigen
kennis, ideeën, ervaring en persoonlijkheid in de lessen verweeft. Als u met de Geest
lesgeeft, helpt u de deelnemers over hun eigen ervaringen na te denken en in te zien
hoe ze hun huwelijk kunnen verbeteren. Bedenk hoe u uw ervaringen kunt gebruiken
om de beginselen en vaardigheden over te brengen en kracht bij te zetten. Leg uw hart
in uw onderricht, dan zult u veel voldoening vinden in de interactie met de cursisten.

De schat aan ervaring van alle deelnemers heeft ook een grote meerwaarde bij het
geven van deze cursus. Erken de verantwoordelijkheid die elk individu voor zijn of
haar huwelijk heeft, en breng uw kennis en ervaring over zoals de Geest u leidt. U
bent verantwoordelijk om de deur naar nieuwe mogelijkheden te openen, niet om
deelnemers de wet voor te schrijven. Elke les is een gezamenlijke inspanning, waarbij
u en de cursisten ideeën en inzichten uitwisselen en elkaar steun geven.

Moedig de cursisten aan de hand van uw kennis, ervaringen en inzichten aan om
na te denken over hun eigen ervaringen en sterke punten. Help ze de beginselen te
herkennen waardoor ze zich kunnen verbeteren, en moedig ze aan de vaardigheden te
ontwikkelen om die beginselen toe te passen. Als u die vaardigheden zelf ook oefent,
zult u een steeds betere leerkracht worden.
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L E I D R A A D V O O R D E L E E R K R A C H T

Gebruik het lesboek zoals het is bedoeld, en zoek de leiding van de Geest om vast te
stellen waarin en hoe u de cursisten gaat lesgeven. Nadat u de beginselen in deze gids
gebedvol hebt overwogen, kunt u de presentatie van een onderwerp afstemmen op de
individuele behoeften van de cursisten. Stel uzelf de vraag: ‘Wat moeten de cursisten
vandaag leren?’ U krijgt dan vermoedelijk een of twee algemene ideeën. Bedenk ver-
volgens met welke ondersteunende ideeën u de cursisten de hoofdgedachte kunt over-
brengen. Als u de hoofdgedachte en ondersteunende ideeën hebt vastgesteld, bepaalt
u de beste manier om ze te presenteren. De volgende onderwijsstrategieën kunnen u
bij de planning van nut zijn.

Een beginsel met verhalen illustreren

Aan het begin van de les kunt u de hoofdgedachte of het beginsel bijvoorbeeld op het
bord schrijven en daarna een verhaal vertellen ter illustratie. Verhalen zijn effectief,
omdat ze het hart kunnen raken en iemands leven erdoor kan veranderen. Ze illustre-
ren abstracte beginselen, zodat iedereen die beter begrijpt. Het leven bestaat uit verha-
len, en mensen onthouden verhalen en de beginselen die eruit spreken vaak heel goed.

De Heiland gebruikte verhalen als krachtig leermiddel. Houd de verhalen die u ver-
telt zo kort en eenvoudig mogelijk. Voorkom dat u te veel persoonlijke verhalen ver-
telt. Dat zou de privacy van uw huwelijkspartner kunnen schaden en ook
aanstootgevend kunnen zijn voor anderen.

De cursisten zullen zich niet goed in persoonlijke verhalen kunnen inleven als uw
huwelijk te volmaakt lijkt. Te veel van die verhalen kan de cursisten ontmoedigen om zelf
de nodige veranderingen aan te brengen. Wellicht is het passend om enkele verhalen te
vertellen over de uitdagingen en moeilijkheden die u hebt ondervonden, naast enkele
‘succesverhalen’. Leg bij het vertellen van die verhalen uit wat u ervan hebt geleerd. Wees
positief en leg uit wat u hebt gedaan om verbeteringen tot stand te brengen. Als uw ver-
halen blijk geven van te veel problemen, verliest u uw geloofwaardigheid en krijgen de
deelnemers wellicht het idee dat de onderwezen beginselen niet werken.

Rollenspel

Nadat u de cursisten hebt geleerd hoe ze een beginsel in het huwelijk kunnen toepas-
sen, kunt u het geleerde met een rollenspel soms nog meer kracht bijzetten. Een goed
rollenspel begint vaak met de vraag: ‘Wat gebeurt er meestal in deze situatie?’ Laat
iemand dat dan uitbeelden. De cursisten bespreken vervolgens bijvoorbeeld de fouten
die echtparen in deze situaties vaak maken. Na de bespreking zegt u dan: ‘Laten we
de situatie nog een keer naspelen en nu de beginselen toepassen die we hebben bespro-
ken. Daarna zien we wat heeft gewerkt en waar het nog beter kan.’

Dit is vaak een effectieve leermethode om mensen te helpen hun gedrag te veran-
deren. Hierna volgt een beknopt overzicht:

• Geef les over een beginsel en hoe dit in een huwelijkssituatie is toe te passen.

• Laat iemand in een rollenspel een veelvoorkomende manier van reageren in die
situatie uitbeelden.

• Bespreek het rollenspel en hoe echtparen het beginsel in deze situatie kunnen
toepassen.

• Laat iemand in een rollenspel de toepassing van het beginsel op de situatie
uitbeelden.

• Bespreek het rollenspel en hoe het beginsel eventueel nog beter kan worden
toegepast.

• Ga door met het afwisselen van een rollenspel en de bespreking ervan, tot de
cursisten weten hoe ze het beginsel effectief kunnen toepassen.3
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L E I D R A A D V O O R D E L E E R K R A C H T

Verwacht geen volmaakte prestaties van de deelnemers. Ze komen er wellicht achter
dat sommige dingen goed gaan en er voor andere aspecten nog ruimte voor verbetering
is. Ze zien misschien ook wel in dat ze niet direct volmaakt hoeven te zijn; verbeterin-
gen komen vaak na verloop van tijd. Wijs de deelnemers ook op zaken die goed gaan,
op hun sterke punten. Andere cursisten willen tijdens de les misschien dezelfde situatie
in een rollenspel uitbeelden, of een andere situatie kiezen. De deelnemers kunnen net zo
lang oefenen tot ze begrip hebben van de vaardigheden die ze moeten leren.

Wees verstandig bij het uitnodigen van deelnemers aan een rollenspel. U kunt het
beste alleen een echtgenoot en zijn vrouw in een rollenspel aan elkaar koppelen. Als
er al moeilijkheden in de relatie zijn, kan een rollenspel met iemand anders dan de
eigen huwelijkspartner buitenechtelijke relaties in de hand werken en de relatie tus-
sen het echtpaar verder verstoren.

Als cursisten liever niet aan een rollenspel meedoen, kies dan andere activiteiten om
de onderwezen beginselen kracht bij te zetten. Betrek ze bijvoorbeeld in een discussie
hoe ze het beginsel in andere situaties kunnen toepassen. Dat kunnen persoonlijke
situaties zijn of die van andere echtparen die ze kennen (zonder tot roddelen over te
gaan of hun identiteit prijs te geven).

Groepsbesprekingen op gang brengen en leiden

Een groepsbespreking is een waardevol leermiddel. Als u een bespreking op gang
brengt, laat u zien dat u waarde hecht aan de inzichten en ervaringen van anderen,
en dat u niet het idee hebt dat u alle antwoorden op alle problemen hoeft te weten. U
laat ook zien dat problemen soms op veel manieren zijn op te lossen. Vertrouw op de
Geest voor hulp bij het lesgeven, en besef dat de Geest ook anderen zal inspireren.
Vraag de cursisten naar hun ideeën. Ze zullen van elkaars opmerkingen leren.

Sommige cursisten voelen zich direct op hun gemak om deel te nemen aan bespre-
kingen in de klas. Anderen brengen hun mening of inzichten minder snel naar voren.
Deelnemers hebben het meest aan de cursus als ze ook echt de gelegenheid krijgen om
deel te nemen. Cursisten kunnen zo ook iets van elkaar opsteken. Zorg voor een vei-
lige omgeving in de klas door respect te tonen voor alle cursisten. Laat merken dat u
de opvattingen en ervaringen van iedere deelnemer op prijs stelt, en sta niet toe dat
iemand door anderen wordt uitgelachen.

Met de volgende richtlijnen kunt u in een veilige sfeer een groepsbespreking op
gang brengen en leiden.

1.Stel duidelijke basisregels vast zodat elke deelnemer zich veilig voelt. Zorg voor
het volgende:

• Vertrouwelijkheid. Persoonlijke informatie die in de klas wordt besproken,
blijft in de klas.

• Bondigheid. Opmerkingen van deelnemers dienen bondig te zijn.

• Evenwicht. Deelnemers mogen zo vaak spreken als ze dat willen, zolang de
andere cursisten ook de gelegenheid krijgen.

• Vriendelijkheid en geduld. Mensen hebben tijd nodig om nieuwe vaardighe-
den te leren. Deelnemers behoren vriendelijk en geduldig naar elkaar en met
zichzelf te zijn.

• Bemoediging. De deelnemers dienen elkaar te bemoedigen bij het toepassen
van het geleerde in hun leven.

• Vergeving. Iedereen maakt fouten, ook nadat ze een nieuwe aanpak hebben
geleerd. Iedere deelnemer moet inzien dat het belangrijk is om zichzelf en elkaar
te vergeven.*

* Gekleurde tekst duidt op informatie in Het huwelijk versterken: leidraad voor echtparen.
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L E I D R A A D V O O R D E L E E R K R A C H T

2.Stel vragen die verschillende meningen uitlokken in plaats van één goed ant-
woord. Vraag bijvoorbeeld: ‘Wat vindt u over welke belangrijke eigenschappen
een goede echtgenoot of echtgenote dient te beschikken?’ in plaats van: ‘Wat is de
belangrijkste eigenschap (...)?’ De deelnemers zullen hun gedachten eerder naar
voren brengen als ze weten dat u niet naar één bepaald antwoord zoekt.

3.Respecteer de opmerkingen van iedereen. Schrijf bijvoorbeeld een beknopte
samenvatting van elke opmerking op het bord als blijk dat die is overgekomen.
Geef oprechte complimentjes, zoals: ‘Dat is een goed idee.’ Bedank degene die een
opmerking maakt, ook al is de opmerking zelf twijfelachtig. Toon altijd respect,
maar zorg ook dat valse of misleidende denkbeelden niet als feiten worden aan-
genomen.

4.Richt vragen tactvol aan anderen als één persoon de bespreking lijkt te overheer-
sen. Dat is niet altijd eenvoudig, omdat sommige deelnemers uitvoerig willen
praten over hun huwelijksproblemen. Hoewel hun bedoelingen wellicht goed
zijn, moet u toch zien te voorkomen dat ze kostbare lestijd in beslag nemen of
anderen de kans ontnemen om hun verhaal te doen. Luister aandachtig en
bevestig hun gevoelens, maar richt de aandacht ook op andere cursisten. U zou
iets in de volgende trant kunnen zeggen: ‘Dat lijkt me een grote uitdaging voor
u. Ik ben benieuwd hoe de beginselen en vaardigheden die u in deze cursus leert
u zullen helpen. Wie heeft nog meer iets te vertellen over een situatie of een pro-
bleem?’ of ‘U hebt enkele moeilijke zaken naar voren gebracht, waar we in latere
lessen beter op in kunnen gaan.’

5.Sommige deelnemers stellen wellicht onacceptabel gedrag voor. Veroordeel die
aanpak dan niet en breng ze niet in verlegenheid. Help de persoon liever nieuwe
wegen in te slaan. U kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Dat klinkt nogal moeilijk. Later
zal ik wat ideeën over dat onderwerp naar voren brengen waar u vast wat aan
zult hebben. Ook de groep zal met ideeën komen.’ Ga niet met de cursisten in dis-
cussie over verschillende manieren van aanpak.

6.Als deelnemers zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen, kunt u ze hel-
pen om ontvankelijker te worden voor elkaars gevoelens. Als ze een eigen erva-
ring beschrijven, stel dan vragen zoals: ‘Als u uw partner was in die situatie, hoe
zou u zich dan hebben gevoeld?’ ‘Waarom moet dat erg moeilijk voor uw part-
ner zijn geweest?’ of ‘Hoe zou u zich voelen als u die situatie had meegemaakt?’
Stel de vragen op een neutrale manier. Als mensen de gevoelens van hun huwe-
lijkspartner aan hun eigen ervaringen koppelen, leren ze hun partner vaak beter
doorgronden.

7.Stel vragen om de behoeften van de cursisten te peilen. Leid de bespreking op een
manier die tegemoetkomt aan hun behoeften. Stem het programma en de leerac-
tiviteiten af op hun mogelijkheden.

8.Laat de deelnemers situaties aanduiden waarin ze zich ongepast gedragen. Laat
ze een plan bespreken en opschrijven om anders in die situaties te reageren.

9.Gebruik gepaste humor en straal enthousiasme en energie uit.

10.Wissel klassikale instructies af met verschillende activiteiten — breng een groeps-
bespreking op gang, vertel een verhaal of doe een groepsactiviteit om de vaart
erin te houden.

11.Bedank de deelnemers na elke les.
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Een schema volgen

Soms is een bespreking zo levendig en interessant, dat u de klas maar met moeite naar
de volgende activiteit kunt loodsen. Als de cursisten een beginsel eenmaal begrijpen en
weten hoe ze die kunnen toepassen, neemt een aanvullende bespreking soms kostbare
tijd in beslag die u beter aan andere activiteiten kunt besteden. Buig de bespreking om
of ga naar de volgende activiteit als de tijd daarvoor rijp is.

Met een schema op het bord is de voortgang vaak beter te handhaven. Het schema
kan gedetailleerd of algemeen zijn, wat u zelf handig vindt. U zou iets in de trant van
het volgende kunnen opschrijven:

19:00 tot 19:15 — Herhaling van eerdere concepten en leeractiviteiten

19:15 tot 19:30 — Behoefte aan vaardigheden om conflicten op te lossen

19:30 tot 19:45 — Stappen om conflicten op te lossen

19:45 tot 20:30 — Vaardigheden oefenen om conflicten op te lossen4

Als u klaar bent om naar het volgende gedeelte te gaan en de cursisten nog bij het
vorige onderwerp willen blijven stilstaan, kunt u op het schema wijzen en zeggen: ‘U
hebt een paar prachtige ideeën en inzichten. Misschien kunnen we er later verder op
ingaan. Laten we nu naar het volgende onderwerp gaan.’ Als u echter van mening
bent dat de cursisten baat hebben bij een verdere bespreking van een bepaald onder-
werp, aarzel dan niet om van het schema af te wijken.

Media gebruiken

Kies indien dat gepast is korte mediafragmenten op cd, dvd of videocassette, waar-
mee u bepaalde beginselen kunt overbrengen en de aandacht van de cursisten bij de
lesstof kunt houden. Het is aan te bevelen door de kerk goedgekeurd materiaal te
gebruiken. Met korte segmenten houdt u de belangstelling van de deelnemers beter
vast dan met lange segmenten. Zorg dat u eventuele auteursrechten in acht neemt.
Vragen op dit gebied kunt u richten aan het Intellectual Property Office van de kerk
via 1-801-240-3959.

Een voorbeeld zijn van wat u onderwijst

Het doel van deze cursus is het aanleren van effectieve vaardigheden en deelnemers
aanmoedigen om met die vaardigheden hun huwelijk te versterken. Het klaslokaal
biedt een goede gelegenheid om de juiste beginselen, opvattingen en vaardigheden zelf
in woord en daad uit te dragen. Leer de cursisten om aardig en vriendelijk te zijn door
ze vriendelijk te bejegenen. Wees ontvankelijk, invoelend en zorgzaam, vooral als deel-
nemers bijsturing nodig hebben. Gebruik goede communicatieve vaardigheden.
Sommige mensen komen zelden iemand tegen die werkelijk naar ze luistert. De
manier waarop u met ze omgaat, kan wel eens net zo belangrijk zijn als de informa-
tie die u overbrengt. Uw positieve voorbeeld kan ze helpen om hun omgang met
elkaar in het huwelijk te verbeteren.

Sommige cursisten kunnen af en toe gefrustreerd raken of zelfs boos en vijan-
dig worden. Uw reactie daarop kan bepalend zijn voor wat ze van de cursus opste-
ken. Als u vriendelijk blijft, geeft u blijk van goede luistervaardigheden en
probleemoplossende vermogens. Sta niet toe dat iemand die boos is de interactie in
de klas bepaalt.
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DE CURSUS BEGINNEN EN AFSLUITEN
Met de volgende suggesties kunt u de cursus beginnen en afsluiten.

Aan de slag

In de eerste les kunt u het volgende doen:

• Als de cursisten het gebouw niet kennen, zijn wegwijzers naar het lokaal en de
toiletruimtes wellicht een goed idee.

• Neem exemplaren van Het huwelijk versterken: leidraad voor echtparen mee voor
de deelnemers. U kunt naamplaatjes en stiften of pennen klaarleggen, en de
cursisten hun naam laten dragen tot iedereen elkaar kent.

• Als de lessen door een kantoor van LDS Family Services worden verzorgd, geef
de deelnemers dan het telefoonnummer van het kantoor zodat ze bij vragen
contact kunnen opnemen.

Zorg dat u aan het begin van elke volgende les 15 tot 30 minuten de tijd neemt om
de concepten en leeractiviteiten van de voorgaande les te herhalen.

Follow-up en evaluatie

Bij de laatste bijeenkomst kunt u het volgende overwegen:

• Deel exemplaren uit van het programma-evaluatieformulier (zie pagina 67 in
het aanhangsel) en laat de deelnemers dit invullen.

• Spreek uw waardering uit voor de inzet en de vooruitgang van de deelnemers.
(Pagina 68 in het aanhangsel bevat een certificaat dat u eventueel kunt
gebruiken.)

NOTEN

1. De Ster, januari 1998, p. 71.

2. ‘Parent Educator Training: A Guide for Instructors’, Principles of Parenting, Circular HE-711, Alabama
Cooperative Extension Service, Auburn University, Alabama (V.S.)

3. Overzicht aangepast overgenomen uit ‘Parent Educator Training’, p. 8.

4. Aangepast overgenomen uit ‘Parent Educator Training’, p. 6.
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DISCIPELSCHAP GAAT GEPAARD MET 
GODDELIJKE LEIDING IN ALLE ASPECTEN 

VAN HET LEVEN, ALSOOK HOE WE EEN GOEDE
ECHTGENOOT OF ECHTGENOTE KUNNEN ZIJN.
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L E S  E E N

EVANGELIEBEGINSELEN
TOEPASSEN

DOELEN VAN DE LES
Help deelnemers in deze les met het volgende:

• Inzien welke mogelijkheden voor vrede en geluk het huwelijk biedt.

• Meer hoop koesteren dat ze geluk kunnen vinden als ze de beginselen van het
evangelie in hun huwelijk toepassen.

• De volgende vier beginselen gaan toepassen om hun huwelijk te versterken:

— Leven volgens evangeliebeginselen.

— Besluiten om getrouwd te blijven en conflicten op te lossen.

— Verbonden nakomen.

— Zich elke dag proberen te verbeteren.

DE BASIS VOOR GELUK IN HET HUWELIJK
President Ezra Taft Benson heeft gezegd: ‘Het huwelijk (...) is het heerlijkste en meest
verheven beginsel van het evangelie van Jezus Christus. Er is geen verordening die
belangrijker, heiliger en noodzakelijker is voor het eeuwige geluk van de mens. Door
trouw te zijn aan het huwelijksverbond krijgen we op aarde volledige vreugde en in
het hiernamaals prachtige beloningen.’1

Echtparen kunnen hun relatie versterken en hun gezin intact houden door de raad
in de proclamatie over het gezin op te volgen.2 Zij kunnen oplossingen vinden voor
hun problemen door de leringen van de Heiland en zijn dienstknechten te bestuderen
en door ijverig te bidden om de leiding van de Heer, waarbij ze hun huwelijksrelatie op
het fundament van het evangelie van Jezus Christus baseren. Door het gebed kunnen
zij de kracht ontvangen om hun verbonden na te komen en samen te werken. Ze kun-
nen zich bekeren van slechte gewoontes en elkaar vergeven. Echtparen kunnen ook
vaardigheden leren om problemen op te lossen en beter te communiceren. Dan zijn ze
beter in staat om onenigheden bij te leggen en potentiële conflicten te voorkomen.

Het verval van het gezinsleven

President Hinckley heeft gewaarschuwd voor het verval van het gezinsleven: ‘Het
gezin valt over de hele wereld uit elkaar. (...) Harten breken, kinderen huilen.’3 Bij
problemen en moeilijkheden in het huwelijk raken sommigen ontmoedigd en willen
het opgeven. Veel anderen besluiten om hun huwelijksrelatie in stand te houden en te
werken aan het oplossen van hun problemen. Zij vinden daardoor vrede, geluk en
vreugde in het huwelijk.

Hoewel het geluk vaak binnen handbereik is, worstelen veel mensen met frustraties,
wanhoop en ellende. Het huwelijk wordt van buitenaf bedreigd door maatschappelijke

1
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regels en gewoontes en de dagelijkse drukte van het leven. Het wordt van binnenuit
bedreigd door slechte gewoontes, misverstanden en hoogmoed. Ernstige problemen
zijn vaak moeilijk te overwinnen. Zo lijken sommige echtparen eindeloos te worstelen
met dezelfde problemen die hun relatie al jarenlang ondermijnen. In de proclamatie
over het gezin hebben het Eerste Presidium en Quorum der Twaalf dan ook gewaar-
schuwd dat ‘het verval van het gezin de rampen voor personen, gemeenschappen en
volken tot gevolg zal hebben die de profeten van vroeger en nu voorzegd hebben.’4

Deze rampen zijn in de samenleving goed merkbaar. Echtparen die dachten dat een
echtscheiding de beste oplossing was voor een ongelukkig huwelijk, komen vaak
voor onvoorziene problemen te staan. In een onderzoek naar de gevolgen op langere
termijn van echtscheidingen, komen klinisch psychologe Judith Wallerstein en
coauteurs Julia Lewis en Sandra Blakeslee tot de conclusie dat een echtscheiding het
leven van kinderen ontwricht en bepalend is voor het gedrag en de keuzes in hun
verdere leven.5

Linda Waite van de University of Chicago en coauteur Maggie Gallagher hebben
ontdekt dat een echtscheiding vaak nog andere kwalijke gevolgen voor kinderen heeft,
waaronder een grotere kans op criminaliteit, minder opleidingskansen en meer men-
tale en lichamelijke gezondheidsproblemen.6 Zij concluderen ook dat kinderen eerder
door de vriend of vriendin van een ouder of door een stiefouder worden mishandeld
dan door hun biologische ouders.7

President Spencer W. Kimball heeft over de oorzaak van moeilijkheden in het huwe-
lijk gezegd:

‘Twee mensen met een verschillende achtergrond leren al snel na de ceremonie dat
ze de realiteit onder ogen moeten zien. Er is geen fantasie- of schijnwereld meer — we
moeten uit de wolken komen en met beide benen stevig op de grond staan. Er moet
verantwoordelijkheid en nieuwe taken geaccepteerd worden. Sommige vrijheden
moeten worden opgegeven en we moeten ons op onzelfzuchtige wijze aanpassen.

‘Men beseft al gauw na het huwelijk dat de huwelijkspartner zwakheden heeft die
eerder niet onthuld of ontdekt zijn. De deugden die zo opvielen tijdens de verkering,
worden nu relatief kleiner, en de zwakheden die zo klein en onbetekenend leken tij-
dens de verkering, nemen nu enorme afmetingen aan. (...) Jarenlange gewoontes
komen nu aan de oppervlakte. De partner is misschien gierig of verkwistend, lui of
ijverig, toegewijd of ongelovig, aardig en meegaand of prikkelbaar en opvliegend,
veeleisend of edelmoedig, zelfzuchtig of bescheiden. De schoonfamilie gaat een grotere
rol spelen en de invloed die de familie heeft op de partners wordt duidelijker.’8

Goed nieuws voor het huwelijk

President Kimball stelde echtparen gerust dat ondanks deze en andere moeilijkheden het
huwelijk toch kan slagen: ‘Hoewel iedere jongeman en jongevrouw ijverig en gebedvol
naar een partner zoekt met wie hij of zij een prachtig en verenigbaar leven kan leiden,
is het zeker dat bijna iedere goede man en goede vrouw een gelukkig en succesvol
huwelijk kan hebben als ze zich daar allebei volledig voor willen inzetten.’ 9

Hoewel er onenigheid en meningsverschillen zullen ontstaan, kunnen echtparen die
met succes oplossen. Problemen zijn het beste op te lossen als de partners daar allebei
naar streven. Helaas zijn beide partners niet altijd net zo gemotiveerd om hun huwe-
lijk te redden. Als de man en de vrouw niet in dezelfde mate gemotiveerd zijn, dient
de meer toegewijde partner moed te putten uit de wetenschap dat de voortdurende
toepassing van relatiebeginselen het huwelijk uiteindelijk kan helpen slagen. De liefde,
de toewijding en het eeuwige perspectief van een van de partners is vaak voldoende
om het huwelijk in stand te houden tot de andere partner verstandiger wordt of zich
bekeert, en het verlies en de schade inziet die op een echtscheiding zouden volgen. De
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wet van de oogst — ‘wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’ (Galaten 6:7) — en het
toekeren van de andere wang (zie Matteüs 5:39) gelden net zo goed in het huwelijk
als in andere relaties.

HET HUWELIJK VERSTERKEN
Echtparen versterken hun huwelijk als ze:

• Leven volgens de leringen van het evangelie.

• Zich toewijden aan hun huwelijk.

• De verbonden nakomen die ze hebben gesloten.

• Zich elke dag proberen te verbeteren.

Leven volgens evangeliebeginselen

Normale verschillen tussen echtgenoten monden uit in conflicten en onenigheid als
de huwelijkspartners elkaar en hun relatie in een vertekend, bedrieglijk of onheus
daglicht zien. Echtparen kunnen dit vertekende beeld bijstellen door Jezus Christus te
leren volgen.

Ouderling Neal A. Maxwell van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat
het evangelie mensen helpt om duidelijk en met het juiste perspectief te zien: ‘Als we
naar het leven en naar anderen kijken door de lens van het evangelie, krijgen we een
eeuwig perspectief. Als we dus lang en vaak genoeg kijken, zullen we veel duidelijker
gaan zien. (...) Een linzengerecht en dertig zilverlingen en momenten van sensueel
genot verdwijnen volledig uit het zicht; zo zijn ook een betere slag bij het golfen of
opslag bij het tennissen onbeduidend vergeleken bij het ontwikkelen van meer geduld.
Zo valt ook het opknappen van de woonkamer in het niet naast het luisteren naar en
onderrichten van de kinderen.’10 Als mensen volgens het evangelie leven, hebben ze
een beter perspectief en maken ze betere keuzes.

Wie een diep verlangen naar een eeuwig huwelijk en een rijk gezinsleven koestert,
dient ernaar te streven om een ware discipel van de Heer Jezus Christus te worden.
Discipelschap gaat gepaard met goddelijke leiding in alle aspecten van het leven, ook
hoe we een goede huwelijkspartner of ouder kunnen zijn. De Heiland heeft gezegd dat
Hij mannen en vrouwen zal helpen om hun zwakheden te overwinnen:

‘Indien de mensen tot Mij komen, zal Ik hun hun zwakheid tonen. Ik geef de men-
sen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn; en mijn genade is genoeg voor alle
mensen die zich voor mijn aangezicht verootmoedigen; want indien zij zich voor mijn
aangezicht verootmoedigen en geloof hebben in Mij, zal Ik zwakke dingen sterk voor
hen laten worden.

‘Zie, Ik zal de andere volken hun zwakheid tonen, en Ik zal hun tonen dat geloof,
hoop en naastenliefde tot Mij voeren — de bron van alle gerechtigheid’ (Ether
12:27–28).

L E E R A C T I V I T E I T :
E V A N G E L I E B E G I N S E L E N  A A N W E N D E N
Vraag de deelnemers om de twee grootste uitdagingen in hun huwelijk op te schrijven.
Laat ze vervolgens nadenken hoe ze die uitdagingen met bepaalde evangeliebeginse-
len het hoofd kunnen bieden. Spoor ze aan om vooral te denken aan de beginselen in
de proclamatie over het gezin — geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde,
mededogen, werk en gezonde ontspanning. Laat ze een of twee dingen opschrijven die
ze nu willen doen om hun huwelijk te versterken, zoals dagelijks samen bidden.
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Ook de profeet Joseph Smith heeft ons voorgehouden: ‘Hoe dichter een mens [man
of vrouw] de volmaking benadert, hoe duidelijker zijn inzicht wordt en hoe groter
zijn vreugde, totdat hij het kwaad in zijn leven heeft overwonnen en geen enkel ver-
langen meer heeft om te zondigen.’ 11

Discipelschap zorgt voor een beter perspectief en helpt mensen de dingen te zien ‘zoals
ze werkelijk zijn’ (Jakob 4:13). Ongezonde reacties naar anderen maken plaats voor
liefde, geduld en lankmoedigheid. De negen beginselen in de proclamatie over het gezin
leiden tot persoonlijke rechtschapenheid en een goede relatie met God. De waardering
voor de gezinsleden neemt toe; goddelijke leiding staat hun ter beschikking.

Het leven kent moeite en moeilijkheden, vaak door onze omgang met anderen.
Maar, zoals president Kimball heeft gezegd, beproevingen kunnen omslaan in zege-
ningen als we ze vanuit een eeuwig perspectief bekijken:

‘Als wij dit leven zouden zien als ons volledige bestaan, dan zouden de pijn, het ver-
driet, de mislukkingen en het korte leven een ramp zijn. Maar zien we het leven als
iets eeuwigs dat zich uitstrekt van het voorsterfelijke verleden tot in de eeuwige toe-
komst na de dood, dan kunnen we alle gebeurtenissen in het juiste perspectief zien.

‘Schuilt er geen wijsheid in het ontvangen van beproevingen om bovenuit te stij-
gen, taken om uit te voeren, werk om onze spieren te ontwikkelen, en verdriet om
onze ziel te beproeven? Worden wij niet blootgesteld aan verleidingen om onze kracht
te beproeven, aan ziekte om geduld te leren, en aan de dood opdat wij onsterfelijk
gemaakt en verheerlijkt kunnen worden?’12

Mannen en vrouwen groeien door beproevingen, onderricht, geloof, persoonlijke
rechtschapenheid en geestelijke leiding. Met geestelijke leiding zijn ze beter in staat om
de problemen en uitdagingen van het leven het hoofd te bieden, ook die in het gezin.

Besluiten om getrouwd te blijven en conflicten op te lossen

Alle echtparen ondervinden moeilijkheden in het huwelijk. Tenzij ze volledig aan elkaar
zijn toegewijd, missen ze de basis om de stormen van het leven het hoofd te bieden.
Toegewijde echtparen geven genoeg om elkaar om aan hun problemen te werken.

Catherine Lundell, een huwelijks- en gezinstherapeut, heeft het verhaal verteld van
een echtpaar dat met ernstige problemen in hun huwelijk kampte. Ze waren van plan
om in het voorjaar te gaan scheiden als ze hun problemen niet konden oplossen. Na

L E E R A C T I V I T E I T :
P E R S P E C T I E F  V E R A N D E R E N
Laat de cursisten nadenken over de redenen voor deelname aan deze cursus. Vraag ze
hun antwoorden op de volgende vragen op te schrijven:

• Wat gebeurt er in uw huwelijk als u uzelf en uw partner probeert te zien zoals uw
hemelse Vader u beiden ziet?

• Wat gebeurt er als de zorgen en normen van de wereld uw omgang met elkaar lijken
te overheersen?

• Wat moet u veranderen om negatieve gevoelens om te buigen en een beter per-
spectief in uw relatie te behouden?

• Wat weet de Heer wellicht over u dat u beiden niet inziet? Denk bijvoorbeeld aan
uw eeuwige mogelijkheden, uw voorsterfelijke verleden, de levenservaringen die
uw gedrag hebben beïnvloed en uw potentieel om een eeuwig huwelijk te verwe-
zenlijken.

• Hoe kan dit perspectief van invloed zijn op hoe u met elkaar omgaat?
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enkele maanden therapie hadden de echtelieden maar weinig vooruitgang gemaakt en
wilden ze gaan scheiden. Lundell weigerde echter om haar professionele goedkeuring
aan hun besluit te verbinden. In plaats daarvan riep ze hun verbonden in herinnering:
‘U moet zelf beslissen of u uw verbonden wilt verbreken’, zei ze tegen hen. ‘U zult
zelf met dat besluit moeten leven.’ Bij het volgende bezoek toonde het echtpaar ‘opval-
lende genegenheid en openheid naar elkaar toe’. Ze legden uit dat ze hun situatie in
ogenschouw hadden genomen en ervoor hadden gekozen om zich aan hun huwelijk
toe te wijden. Hoewel ze nog steeds problemen hadden op te lossen, was deze her-
nieuwde toewijding van doorslaggevend belang in hun huwelijk.13

De Heiland heeft over de toewijding in een huwelijk het volgende gezegd: ‘Daarom
zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen (...). Zo zijn zij
niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de
mens niet’ (Matteüs 19:5–6).

Ouderling Bruce C. Hafen van de Zeventig heeft gezegd dat het huwelijk een ver-
bond is en geen contract. Partijen in een contractuele overeenkomst gaan er vaak van-
door als er problemen rijzen en ze er geen voordelen meer in zien. ‘Maar als men in
een verbondshuwelijk op moeilijkheden stuit’, zegt ouderling Hafen, ‘dan proberen de
echtelieden die samen op te lossen. Zij zijn getrouwd om te geven en te groeien, zij
zijn door het verbond gebonden aan elkaar, aan de gemeenschap, en aan God.’14

De meeste echtparen die bij elkaar blijven, merken dat er een oplossing is voor hun
problemen. Volgens Waite en Gallagher is een hoog percentage van de ongelukkig
getrouwde echtparen die bij elkaar blijven in staat om hun problemen op te lossen en
een gelukkig huwelijk te ervaren: ‘86 procent van de ongelukkig getrouwde mensen
die toch volhouden, merkt dat hun huwelijk er vijf jaar later gelukkiger op is gewor-
den. (...) De meesten zeggen zelfs dat ze erg gelukkig zijn. Bijna drievijfde van de men-
sen die aangaven dat hun huwelijk niet gelukkig was (...) en die toch bij elkaar bleven,
vond hetzelfde huwelijk later “zeer gelukkig” of “behoorlijk gelukkig”.’15

Deze verbetering trad ook op in zeer ongelukkige huwelijken. Waite en Gallagher
merkten op: ‘De slechtste huwelijken lieten de spectaculairste ommezwaai zien: 77
procent van de mensen met een stabiel huwelijk die hun huwelijk als zeer ongeluk-
kig hadden bestempeld (...) gaf vijf jaar later aan dat hetzelfde huwelijk later “zeer
gelukkig” of “behoorlijk gelukkig” was.’16

De echtparen die bij elkaar blijven, genieten ook andere voordelen. Waite en Gallagher
ontdekten dat deze echtparen langer leven17, welgestelder worden18, gezonder en geluk-
kiger zijn19 en meer seksuele voldoening vinden dan ongetrouwde mensen20.

Verbonden nakomen

Verbonden — heilige overeenkomsten tussen God en zijn kinderen — zorgen voor
extra zegeningen om gezinnen te redden. Als echtparen problemen ondervinden, kun-
nen ze hun verbonden indachtig zijn en de kracht vinden om die moeilijkheden te
overwinnen. Verbonden dragen in diverse opzichten bij tot een oplossing:

Verbonden vergroten de motivatie. Door het nieuw en eeuwigdurend verbond
van het huwelijk heeft de Heer beloofd dat waardige echtparen alles zullen beërven wat
Hij heeft. (Zie LV 132:19–20.) De apostel Paulus heeft geschreven: ‘Wat geen oog heeft
gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God
heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben’ (1 Korintiërs 2:9). Als de echtgenoten
hun verbonden indachtig zijn, vinden ze doorgaans de inspiratie en de motivatie om
aan hun huwelijk te werken en de problemen die zich voordoen op te lossen.

Verbonden zijn een leidraad voor gedrag. De verbonden die mensen sluiten als
ze in het evangelie vooruitgang maken, versterken ook hun relaties met anderen. Met
de doop sluiten leden een verbond om de geboden van God te gehoorzamen en het
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voorbeeld van Jezus Christus te volgen. De meeste problemen in het huwelijk wor-
den opgelost als men zich aan het doopverbond houdt. Priesterschapsdragers sluiten
een verbond dat ze hun roeping zullen grootmaken en aanwijzingen van de Heer en
zijn dienstknechten zullen aanvaarden. (Zie LV 84:33–39, 43–44.) Tempelverbonden
zorgen ook voor een leidraad voor de omgang tussen man en vrouw.

Verbonden beloven echtparen zegeningen. Toen de Heer met Abraham een ver-
bond sloot, beloofde Hij: ‘Ik zal u bovenmatig zegenen’ (Abraham 2:9). In de
Schriften komt duidelijk naar voren dat de Heer zijn verbondsvolk zegent en schraagt.
Wie Hem volgen, worden de erfgenamen van de zegeningen die aan Abraham zijn
beloofd. In moeilijke tijden geeft de Heer leiding en kracht aan waardige mannen en
vrouwen. Uiteindelijk zullen zij eeuwige vreugde en verhoging ontvangen in het
celestiale koninkrijk. Ouderling Bruce C. Hafen heeft gezegd dat mensen door hun
gehoorzaamheid aan verbonden ‘verborgen reservoirs van kracht’ en ‘diepe innerlijke
bronnen van medeleven’ zullen ontdekken.21 Die zegeningen geven echtparen kracht
in moeilijke tijden.

Verbonden helpen om kinderen te redden. De zegeningen van het huwelijks-
verbond strekken zich uit naar ouders én kinderen. Ouders die dit verbond nakomen,
ontvangen de kracht om hun kinderen op te voeden en groot te brengen. President
Brigham Young heeft gezegd: ‘Als een man en een vrouw hun begiftigingen en verze-
gelingen hebben ontvangen en ze daarna kinderen krijgen, zijn die kinderen wettige
erfgenamen van het Koninkrijk en van alle zegeningen en beloften die daartoe beho-
ren.’22 President Boyd K. Packer van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft het
belang van tempelverbonden als volgt onderstreept: ‘We kunnen het belang van het
tempelhuwelijk niet voldoende beklemtonen, alsook van de verzegelingsverordening
en de daartoe geldende gedragsnormen. Wanneer de ouders zich houden aan de ver-
bonden die ze aan het altaar in de tempel hebben gesloten, zullen hun kinderen voor
eeuwig aan hen verbonden zijn.’23 Hoewel ouders niet in staat zijn ‘het heil op te leg-
gen aan wie dat niet willen’24, versterken de zegeningen van de tempelverbonden
zowel de ouders als hun kinderen.

Op pagina 10 staat een overzicht van de verbonden die leden van de kerk met God
sluiten. Wellicht wilt u het overzicht kopiëren en aan de cursisten uitdelen.

Sommige waardige mannen en vrouwen vragen zich af wat er gebeurt met de
beloofde zegeningen als een van de huwelijkspartners het verbond dat ze samen heb-
ben gesloten niet nakomt. Als een van de echtgenoten het verbond verzaakt, blijft de
getrouwe partner aanspraak maken op de beloofde zegeningen. President Gordon B.
Hinckley heeft de volgende verzekering geuit: ‘Wij kijken niet op u neer als een mis-
lukkeling omdat uw huwelijk is gestrand. (...) De Heer zal u niet verloochenen of
wegsturen.’25 Zo behoudt ook een kind de zegeningen van zijn of haar geboorte of
verzegeling onder het verbond, zelfs als een of beide ouders het verbond verzaken. Een
ouder die het verbond nakomt, behoudt een verbondsrelatie met het kind.

L E E R A C T I V I T E I T :
V E R B O N D E N  B E S P R E K E N
Bespreek met de cursisten welke acties de gesloten verbonden van ze vragen met betrek-
king tot hun de omgang met elkaar en met anderen. Vraag ze hun ideeën op te schrijven.
Laat ze daarna de specifieke dingen bespreken die ze kunnen doen om hun verbonden na
te komen in de dagelijkse omgang met hun huwelijkspartner. Voorbeelden zijn het dragen
van elkaars lasten, trouw aan elkaar blijven en zelfzuchtige zaken opzijzetten omwille van
het huwelijk. Vraag ze hun ideeën die uit de bespreking voortkomen op te schrijven.
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Zich elke dag proberen te verbeteren

Ontmoediging is een van Satans krachtigste wapens. Veel echtparen voelen zich
tekortschieten bij de gedachte om ‘volmaakt [te] zijn, gelijk [onze] hemelse Vader vol-
maakt is’ (Matteüs 5:48). Het besef van hun eigen onvolmaaktheden en de dagelijkse
problemen in het gezin werken ontmoedigend. Leven als een eeuwig gezin is voor hen
soms niet meer dan een sprookje. ‘Dat lukt me nooit’, is hun jammerklacht. ‘Waarom
zou ik dan mijn best doen?’

Mensen die het niet meer zien zitten met zichzelf, hun huwelijkspartner of hun
kinderen, zetten de deur naar onrechtvaardige invloeden open. Maar wie Jezus
Christus willen volgen, kunnen die invloeden overwinnen: ‘Biedt weerstand aan de
duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen’ (Jakobus
4:7–8). Met het nodige doorzettingsvermogen zijn mensen in staat hun falen om te
zetten in successen als ze van hun fouten leren.

Mensen hebben vaak de neiging om zich negatief af te schilderen ten opzichte van
anderen. Ze zien dan volmaaktheid bij de ander en zijn zich pijnlijk bewust van hun
eigen zwakheden. Een therapeut vertelde eens over twee vriendinnen die last hadden
van een depressie en een gebrek aan zelfvertrouwen. Ze wisten van elkaar niet dat ze
hulp zochten, maar ze vertelden in wezen hetzelfde verhaal: ‘Als ik bij mijn vriendin
over de vloer kom, lijkt ze alles zo goed voor elkaar te hebben. Haar huis is op orde,
haar kinderen zijn welgemanierd en ze lijkt haar leven goed in de hand te hebben. Ik
heb echter het gevoel dat ik er niets van terechtbreng. Het huis is een puinhoop, de
kinderen zijn vreselijk en ik probeer uit alle macht mijn hoofd niet te verliezen.’ Na
enkele bezoeken besefte de therapeut dat de vrouwen het over elkaar hadden. De een
zag de ander als bijna volmaakt en beschouwde zichzelf als erg onvolmaakt.

Nog een veelvoorkomend probleem in gespannen huwelijken komt voor als de man
of vrouw niet hun eigen fouten inzien, maar zich vooral richten op de (werkelijke of
vermeende) onvolmaaktheden van hun partner. Veel huwelijken stranden omdat
mannen of vrouwen dit zo ver doorvoeren dat ze ontevreden of ongelukkig raken met
elkaar. Het is altijd beter om persoonlijke problemen te onderkennen en op te lossen
dan het gedrag van de huwelijkspartner te willen verbeteren.

Echtparen horen in te zien dat niemand op aarde volmaakt is; volmaakt worden
kost tijd. Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft de
leden van de kerk aangeraden om elke dag te streven naar verbetering, en daarbij
geduld te oefenen: ‘Als onze onvolmaaktheden zichtbaar worden, kunnen we probe-
ren om ze te corrigeren. We kunnen ons vergevensgezinder opstellen tegenover de
fouten in onszelf en in degenen die ons dierbaar zijn. We kunnen getroost worden en
verdraagzaam zijn.’26

L E E R A C T I V I T E I T :
S T U K J E  B I J  B E E T J E  V O O R U I T G A N G  M A K E N
Verwijs de deelnemers naar de eerste leeractiviteit, waarin ze de twee grootste uitdagin-
gen in hun huwelijk hebben vastgesteld plus enkele evangeliebeginselen waarmee ze hun
huwelijksrelatie kunnen versterken. Laat ze bepalen welk bijbehorend gedrag ze gaan
veranderen (bijvoorbeeld niet meer schreeuwen of meer waardering uiten). Laat ze even-
tueel hun partner om suggesties vragen welk probleem ze het eerst gaan aanpakken.
Voorkom echter dat deze vraag onenigheid uitlokt. Vertel dat vervolmaking een langdu-
rig proces is dat in het leven hierna doorgaat, en dat ze problemen het beste stukje bij
beetje kunnen aanpakken.27 Laat ze de afgesproken gedragsverandering opschrijven.
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DE VREUGDE VAN EEN EEUWIG GEZIN
God is almachtig. Laat mensen die hun gezin in een eeuwig perspectief willen plaat-
sen, eens denken aan de grootsheid van Gods scheppingen en het doel waarvoor ze
zijn geschapen. De Heer zei tegen Mozes: ‘En ontelbare werelden heb Ik geschapen; en
ook die heb Ik voor mijn eigen oogmerk geschapen; en door de Zoon heb Ik ze gescha-
pen, die mijn Eniggeborene is. (...) Ze zijn voor de mens ontelbaar; maar alle dingen
zijn geteld bij Mij, want ze zijn de mijne en Ik ken ze’ (Mozes 1:33, 35). Een schrijver
verwonderde zich over de uitgestrektheid van het heelal: ‘[De Hubble-telescoop] was
gericht op een van de leegste plekken in het hemelgewelf, op een gebied ter grootte
van een zandkorrel in onze hand, en vond sterrenstelsel na sterrenstelsel zo ver het
oog van de telescoop reikte, (...) elk bestaande uit miljarden sterren.’28

Dezelfde God die ontelbare werelden heeft geschapen, heeft verklaard dat de eeu-
wige vreugde van zijn kinderen zijn werk en zijn heerlijkheid is. (Zie Mozes 1:39.) Hij
wil ons en ons gezin vreugde laten vinden in dit leven en uiteindelijk de ‘rijkdommen
der eeuwigheid’ geven (LV 78:18). Hoewel we ons wellicht nietig achten ten opzichte
van de onmetelijkheid van Gods scheppingen, dienen we niet te vergeten dat we zijn
kinderen zijn. Hij heeft beloofd dat Hij ons zal helpen en zegenen als wij zijn geboden
onderhouden. We kunnen de zegeningen ontvangen die God voor ons heeft weggelegd
als we onze verbonden nakomen en leven volgens de beginselen van het evangelie.

Het gezin staat centraal in het evangelieplan. President Gordon B. Hinckley heeft
verklaard:

‘De Heer heeft ons opgedragen om te trouwen, om in liefde, vrede en harmonie
samen te leven, om kinderen te krijgen en in zijn heilige wegen op te voeden. (...)
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‘Na alles wat er is gezegd en gedaan, is dit waar het evangelie over gaat. Het gezin
is een schepping van God. Het is het fundament van de schepping. De manier om een
volk krachtig te maken is het gezin krachtig maken.

‘Ik denk dat er, als we meer zouden letten op elkaars deugden en niet elkaars
ondeugden, veel meer geluk zou heersen in onze gezinnen. Er zouden veel minder
echtscheidingen zijn, veel minder ontrouw, veel minder boosheid, onwil en twist. Er
zou meer vergiffenis, meer liefde, meer vrede, meer geluk zijn. Zo wil de Heer het.’29
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HOE VERBONDEN EEN 
LEIDRAAD ZIJN VOOR GEDRAG

Leden van de kerk sluiten vaak verbonden met de Heer. Dit overzicht geeft aan hoe sommige verbonden een leidraad
zijn voor gedrag. De potentiële uitwerking van deze verbonden is enorm. De meeste problemen in het huwelijk wor-
den opgelost als men zich alleen al aan het doopverbond houdt.

Doop
(Zie 2 Nephi 31:17–21; Mosiah 18:8–10; LV 20:37; Geloofsartikelen 1:4.)

• De naam van Jezus Christus op zich nemen.

• Als getuige staan voor Jezus Christus.

• De geboden onderhouden.

• Elkaars lasten dragen; treuren met hen die treuren; hen vertroosten die vertroosting nodig hebben.

• Gewillig zijn God een leven lang te dienen.

• Zich bekeren van zonden.

Avondmaal
(Zie 3 Nephi 18:28–29; Moroni 4, 5; LV 20:75–79; 27:2; 46:4.)

• Het doopverbond hernieuwen.

• Opnieuw beloven de naam van Jezus Christus op zich te nemen, Hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden
te onderhouden.

Eed en verbond van het priesterschap
(Zie Jakob 1:19; LV 84:33–44; 107:31.)

• Roepingen grootmaken door priesterschapsfuncties te vervullen.

• Het woord van God ijverig verkondigen en zich volledig inzetten om de doeleinden van de Heer te verwe-
zenlijken.

• Gehoorzaam zijn; kennis van het evangelie verwerven en ernaar leven.

• Anderen dienen en tot zegen zijn.

Begiftiging

‘De verordeningen van de begiftiging omvatten bepaalde persoonlijke verplichtingen, zoals [een] verbond en belofte
om de wet van volstrekte 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 leve-
ren aan de grote voorbereiding van de aarde op de komst van onze Koning — de Heer Jezus Christus’ (James E.
Talmage, Het Huis des Heren [1968], p. 90).

Celestiaal huwelijk

• De huwelijkspartner liefhebben en hem of haar en God trouw blijven in alle eeuwigheid.

• Een leven leiden dat bijdraagt aan een gelukkig gezinsleven en dat de huwelijkspartner en kinderen tot zegen is.

• Vruchtbaar zijn, talrijk worden en de aarde vervullen. (Zie Genesis 1:28.)
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DOELEN VAN DE LES
Help deelnemers in deze les met het volgende:

• Begrijpen dat als ze meer als Christus worden en een verandering van hart
ondergaan, hun verlangen en vermogen om goed en doeltreffend te communi-
ceren zullen toenemen.

• Communicatieve vaardigheden leren die hun vermogen om pijnlijke gevoelens
te begrijpen en over te brengen zullen verbeteren.

• Begrijpen dat christelijk gedrag en goede communicatie het huwelijk versterken.

LIEFDE EN GOEDE COMMUNICATIE
Hedendaagse profeten en apostelen hebben verklaard dat ouders elkaar en hun kinde-
ren dienen lief te hebben: ‘Man en vrouw hebben de plechtige taak om van elkaar en
van hun kinderen te houden, en voor elkaar en hun kinderen te zorgen.’1

Communicatie in het huwelijk bestaat uit alle gedachten, gevoelens, daden en ver-
langens die verbaal en non-verbaal tussen de echtgenoten worden uitgewisseld. Goede
communicatie is een manifestatie van liefde. Goede communicatie bevordert weder-
zijds begrip en respect, tempert conflicten, vergroot de liefde en ontsluit de deur naar
de opperste intimiteit tussen twee mensen. Ieder echtpaar kan goede communicatieve
vaardigheden leren.

President Spencer W. Kimball heeft het volgende gezegd over goede communicatie:

‘Goed gebruikte woorden hebben een magische uitwerking. Sommige mensen
gebruiken ze correct, anderen springen er slordig mee om.

‘Woorden zijn een communicatiemiddel, en gebrekkige signalen zorgen voor verkeerde
indrukken. Wanorde en misverstanden zijn daarvan het gevolg. Woorden spelen een rol
in ons hele leven; we doen er onze zaken mee, uiten er onze genegenheid mee en leggen
er onze vooruitgang mee vast. Woorden kunnen medeleven opwekken en zo harten
beroeren en tranen laten vloeien. Woorden kunnen oprecht of huichelachtig zijn. Velen
van ons ontbreekt het aan woorden, en zijn dan ook onhandig in ons taalgebruik.’2

De omvang van communicatieproblemen

In een landelijk onderzoek onder 21.501 getrouwde stellen ontdekten de psycholoog
David H. Olson van de University of Minnesota en zijn collega Amy K. Olson dat
slechte communicatie een van de tien grootste struikelblokken voor een gelukkig
huwelijk is. 82 procent van de echtparen had de wens dat hun partner vaker over zijn
of haar gevoelens zou praten. Andere reacties die met communicatie te maken had-
den, scoorden ook hoog, hoewel ze niet in de top tien voorkwamen: 75 procent vond
het moeilijk om aan de partner te vragen wat ze wilden, 72 procent voelde zich niet
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‘MAN EN VROUW HEBBEN DE PLECHTIGE TAAK OM
VAN ELKAAR EN VAN HUN KINDEREN TE HOUDEN,
EN VOOR ELKAAR EN HUN KINDEREN TE ZORGEN.’

‘ H E T  G E Z I N :  E E N  P R O C L A M AT I E  A A N  D E  W E R E L D ’
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begrepen, 71 procent zei dat de partner geen problemen of kwesties met ze wilde
bespreken, en 67 procent zei dat de partner denigrerende opmerkingen tegen ze
maakte.3 Uit het onderzoek bleek ook dat ‘bevredigende communicatie’ de beste
graadmeter van een gelukkig huwelijk is.4

Het hart verzachten

Echtparen vergroten hun communicatieve vaardigheden het meest als ze nederig van
hart zijn en bereid om vergeving te schenken of erom te vragen. Mensen kunnen hun
hart verzachten ongeacht de keuzes die hun partner maakt.

Psycholoog en kerklid Victor Cline heeft gezegd: ‘Ik ben er in dertig jaar als huwe-
lijkstherapeut achtergekomen dat het aanleren van nieuwe communicatietechnieken,
het bijwonen van cursussen over relationele vaardigheden of het lezen van de beste
boeken over het onderwerp een ziek huwelijk niet echt beter kan maken, tenzij de
betrokken partijen een verslagen geest ontwikkelen of hun hart verzachten. Het hart
van beide huwelijkspartners moet doorgaans worden verzacht, ook al zijn de proble-
men grotendeels aan een van hen toe te schrijven. U kunt uw partner nooit dwingen
om te veranderen, maar u kunt zelf wel veranderen. U kunt kiezen voor liefde en ver-
geving, wat er verder ook gebeurt. Dat leidt ook vaak tot een verandering in de hou-
ding en het gedrag van uw partner.’5

In de Schriften staat dat de manier waarop mensen communiceren veel zegt over
wie ze werkelijk zijn. Jezus heeft gezegd: ‘Wat de mond uitgaat, komt uit het hart’
(Matteüs 15:18). Jakobus heeft in zijn brief geschreven: ‘Wie in zijn spreken niet
struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden’
(Jakobus 3:2). Voor een betere communicatie zijn soms fundamentele veranderingen
in iemands karakter, denkpatroon, gevoelspatroon en gedragspatroon noodzakelijk.
Als volgelingen van Christus proberen we te worden zoals Hij is, wat Hij ook heeft
geboden en geleerd aan de Nephitische discipelen: ‘Wat voor mannen behoort gij (...)
te zijn? Voorwaar, Ik zeg u, zoals Ik ben’ (3 Nephi 27:27).

DE COMMUNICATIE VERBETEREN
De volgende aanbevelingen zullen echtparen helpen om de communicatie in hun
huwelijk te verbeteren.

Destructieve manieren van communicatie uitbannen

In de ruim twintig jaar waarin de psycholoog John Gottman de interactie tussen ech-
telieden heeft onderzocht, heeft hij vier communicatiepatronen ontdekt die vaak
funest zijn voor een huwelijk:

• Kritiek: ‘Iemands persoonlijkheid of karakter aanvallen (...) meestal met ver-
wijten.’

• Minachting: De huwelijkspartner beledigen of kleineren; met woorden en
daden aangeven dat de partner in iemands ogen ‘dom, walgelijk, onbekwaam,
een dwaas’ is.

• Defensieve houding: Defensief reageren op klachten, kritiek of minachting
door met excuses te komen, alles te ontkennen, te redetwisten, te jammeren, of
verwijten terug te maken in plaats van het probleem proberen op te lossen.

• Afzondering: Zich fysiek of emotioneel uit de relatie terugtrekken bij onenig-
heden, een muur om zich heen bouwen.6

Mannen en vrouwen zeggen en doen dingen soms achteloos waardoor het spreken
en luisteren worden bemoeilijkt. Slechte gewoontes raken na jarenlange herhaling
diep geworteld. Soms lopen de problemen uit de hand en blokkeren de echtelieden
door hun boosheid, negatieve gedachten, persoonlijke frustratie, kwaadaardigheid of
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onverschilligheid opzettelijk de communicatie. Deze echtparen hebben geestelijke en
professionele hulp nodig om hun problemen op te lossen. Als echtparen in hun huwe-
lijk struikelblokken in de communicatie ervaren, doen ze er goed aan om te kijken
naar de manier waarop ze met elkaar praten en waarom ze dat zo doen, waarbij ze
eventuele onderliggende problemen proberen aan te pakken.

Naast het uitbannen van destructieve communicatiepatronen dienen echtparen
meer positieve communicatie toe te passen. ‘[De] magische verhouding is 5 op 1’, zegt
Gottman. Als positieve gevoelens en interacties vijf keer vaker zouden voorkomen dan
negatieve interacties en gevoelens, ‘zou het huwelijk vermoedelijk stabiel zijn’.7

In zijn onderzoek kwam Gottman tot de conclusie dat tevreden, gelukkige echtpa-
ren veel positiever naar elkaar toe waren. Deze echtparen lieten als volgt een positieve
interactie zien:

• Ze toonden belangstelling voor wat hun partner te vertellen had.

• Ze toonden genegenheid door vriendelijke daden te verrichten, elkaars hand
vast te houden en hun liefde te uiten.

• Ze gaven blijk van hun betrokkenheid door kleine attente daden, af en toe een
cadeautje te geven en een telefoontje te plegen.

• Ze toonden waardering door hun dank te uiten, complimenten te geven en hun
bewondering voor hun partner uit te spreken.

• Ze toonden bezorgdheid als hun partner het moeilijk had.

• Ze waren invoelend en lieten merken dat ze begrepen en voelden wat hun part-
ner voelde.

• Ze hadden een accepterende houding en lieten hun partner weten dat ze accep-
teerden en respecteerden wat ze hadden gehoord, ook als ze het daar niet mee
eens waren.

• Ze maakten grapjes en hadden plezier met elkaar zonder aanstootgevend te zijn.

• Ze brachten hun vreugde over als ze ergens verrukt of enthousiast over waren.8

Hoewel het uitbannen van alle negativiteit het uiteindelijke doel is, moeten echtpa-
ren alvast streven naar meer positieve en minder negatieve interacties.

Verschillen herkennen en accepteren

Sommige mensen gaan er van uit dat hun partner net zo moet denken en handelen
als zij. Als echtparen echter hun verschillen erkennen, accepteren en waarderen, tonen
ze meer begrip en ontvankelijkheid voor elkaars behoeften en aanpak.

L E E R A C T I V I T E I T :
I N T E R A C T I E P A T R O N E N  O N D E R K E N N E N
Vraag de deelnemers om het volgende te doen:

• Laat ze een schatting maken van de verhouding tussen het aantal positieve en
negatieve interacties met hun huwelijkspartner.

• Laat ze nagaan of hun partner het eens is met de geschatte verhouding tussen het
aantal positieve en negatieve interacties, tenzij ze voorzien dat daar een conflict uit
voortkomt.

• Laat ze ontdekken wat hun partner als typisch positieve interacties ervaart. Laat ze
opschrijven wat die interacties zijn.

• Laat ze de destructieve communicatiepatronen opschrijven waarin ze doorgaans
vervallen, zoals kritiek, minachting, defensieve houding en afzondering.
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Er zijn al veel populaire en wetenschappelijk boeken en artikelen geschreven over
de verschillen tussen mannen en vrouwen, vooral over de stijlen en manieren van
communicatie. In feite bestaan bij iedereen wel verschillen. Sommige schrijvers en
sprekers stellen dat vrouwen meer waarde hechten aan wederzijdse afhankelijkheid,
verbondenheid met anderen en samenwerking, en dat ze problemen aanpakken door
naar overeenstemming te streven, te luisteren, vragen te stellen, gevoelens te uiten en
over hun eigen problemen te vertellen. Deze mensen beweren ook dat mannen over
het algemeen meer waarde hechten aan onafhankelijkheid, vrijheid, status en auto-
riteit, en dat ze problemen aanpakken door te handelen, advies te geven, anderen
gerust te stellen en naar oplossingen te zoeken.

Hoewel deze boeken en artikelen interessant en vaak ook populair zijn, variëren de
beschreven verschillen van persoon tot persoon en van cultuur tot cultuur.
Maatschappelijke trends, de opvoeding en het gekozen beroep beïnvloeden de manier
waarop mensen denken en hoe ze met anderen communiceren en omgaan. Echtparen
dienen te begrijpen dat hun huwelijkspartner een individu is met een eigen manier
van communiceren. Die verschillen hoeven geen hinderpaal te vormen; een andere
manier van communiceren of reageren op een bepaalde situatie kan ook een pluspunt
zijn in een huwelijksrelatie.

Destructieve denkpatronen onderkennen

Mensen vinden het moeilijk om positief te communiceren als ze negatieve gedachten
hebben over hun man of vrouw. Negatieve gedachten zijn vaak vertekend — de persoon
dicht zichzelf wellicht overdreven sterke eigenschappen toe en staart zich blind op de
zwakheden van zijn of haar partner. De cursisten kunnen eventuele kronkelige gedach-
ten een halt toeroepen door bewijzen te zoeken dat ze niet kloppen, ongepast gedrag in
een ander licht te bezien en te bedenken dat de huwelijkspartner wel eens goede bedoe-
lingen kan hebben met zijn of haar gedrag. Ze kunnen ook bidden dat de Heer hen zal
helpen hun partner te zien zoals Hij hem of haar ziet. Als een van de partners vriende-
lijk tot de ander spreekt, ontwikkelen beiden soms positieve gedachten en gevoelens.

Gottman heeft ontdekt dat destructieve gedachten vaak samenhangen met het
gevoel dat men een onschuldig slachtoffer is, of samenhangen met hooghartige ver-
ontwaardiging. Deze gedachten komen los van elkaar of samen voor.9 Mensen die
zich als onschuldig slachtoffer beschouwen, zijn vaak bang voor hun partner; ze
worden naar hun idee vaak onterecht beschuldigd, verkeerd behandeld of niet
gewaardeerd. Soms zijn ze zo bang dat ze niet meer voor zichzelf durven op te
komen. Ze nemen genoegen met de slachtofferrol en gebruiken die als excuus om de
verantwoordelijkheid voor het redden van hun huwelijk te ontlopen.10

L E E R A C T I V I T E I T :
V E R S C H I L L E N D E  C O N V E R S A T I E S T I J L E N  B E G R I J P E N
Geef echtparen een beter begrip van de verschillende communicatiestijlen door ze
twee of drie minuten te laten converseren over gevoelens en een goede verstandhou-
ding (problemen aanpakken door naar consensus te streven, te luisteren, vragen te
stellen, gevoelens te uiten en over hun eigen problemen te vertellen). Laat ze daarna
twee of drie minuten in een oplossingsgerichte stijl converseren (advies geven, gerust-
stellen, oplossingen zoeken, handelen). Het onderwerp kan een echt of bedacht pro-
bleem zijn dat geen conflicten tussen de echtgenoten oproept.

Bespreek met de deelnemers of ze moeite hadden om zich een van de communicatie-
stijlen aan te meten. Vraag ze hun eigen communicatiestijl en dat van hun partner op
papier te omschrijven. Laat ze daarna hun bevindingen over stijlen met elkaar bespre-
ken en zien of die met elkaar kloppen.
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De hooghartige verontwaardigde voelt ‘vijandigheid en minachting’ jegens de part-
ner omdat hij of zij gekwetst is. Zij vinden hun boosheid terecht en zinnen soms op
wraak. Mensen die gekwetst of boos zijn, willen vaak geen goede communicatieve
vaardigheden gebruiken. Ze luisteren niet meer of proberen geen begrip te tonen.11

Hoewel het goed is dat iemand oog heeft voor zijn of haar eigen behoeften in een
huwelijk, zijn sommige mannen en vrouwen zelfzuchtig en te veel op zichzelf gericht.
Ze geven anderen wellicht de schuld in plaats van zelf de verantwoordelijkheid voor pro-
blemen te nemen, of ze liegen over of ontkennen hun daden. Ze versmaden of kleineren
soms ook hun partner omdat die niet aan hun zelfzuchtige verwachtingen voldoet.

Iemand kan ook zo overweldigd zijn door de negativiteit van zichzelf of de partner,
dat hij of zij vijandig en defensief wordt of zich gaat afzonderen. Opbouwende com-
municatie is dan vrijwel onmogelijk.

Goede communicatieve vaardigheden gebruiken

Echtparen kunnen communicatievaardigheden oefenen en leren ontwikkelen. Als ze
oude destructieve communicatiepatronen vervangen door nieuwe en betere manieren
om met elkaar om te gaan, zorgen ze voor een betere omgeving waarin de eerder
genoemde verandering van hart kan plaatsvinden. Goede communicatie betekent echter
ook risico’s nemen. Als de echtgenoten de communicatiekanalen openzetten, gaan ze
zich veiliger voelen om over persoonlijke gevoelens te praten die ze eerder niet durfden
te uiten. Meningsverschillen en conflicten doemen dan soms op. De resulterende pijn is
echter vaak tijdelijk. Een beschadigde relatie begint te helen wanneer echtparen elkaars
gevoelens gaan begrijpen en accepteren. Problemen zijn op te lossen als partners de
onderliggende kwesties bekwaam en met de nodige ontvankelijkheid kunnen bespreken.

De volgende vaardigheden zullen echtparen helpen om de communicatie te verbeteren.

Luister belangstellend en aandachtig als de partner aan het praten is. Iemand
kan non-verbaal belangstelling tonen door oogcontact te houden zonder te staren en
door op te letten in plaats van afstandelijk of verstoord over te komen.

Als een van de partners ergens mee zit of wil praten, dient de andere partner per-
soonlijke zaken aan de kant te zetten en te luisteren. Als luisteren door andere ver-
plichtingen niet mogelijk is, dient het echtpaar het gesprek zo snel mogelijk weer op
te pakken. Bij het luisteren moeten echtparen zich bewust zijn van hun eigen
lichaamstaal en aangeven dat ze luisteren door instemmend te knikken of iets te zeg-
gen als ‘Dat snap ik’ of ‘O’ en dergelijke. Ouderling Russell M. Nelson van het
Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘De tijd nemen om te praten is essentieel

L E E R A C T I V I T E I T :
D E S T R U C T I E V E  D E N K P A T R O N E N  O N D E R K E N N E N
Laat de cursisten nadenken of ze negatieve gedachten en gevoelens hebben die hun
verlangen en vermogen wegnemen om hun huwelijk te verbeteren. Als ze die gedach-
ten koesteren, vraag ze dan om een plan te maken om ermee af te rekenen aan de
hand van de eerder genoemde suggesties. Sommige echtelieden zullen hun gevoelens
wellicht bespreekbaar moeten maken om ze om te buigen. Als ze denken dat ze hun
gevoelens zonder twist of confrontaties kunnen bespreken, stel dan voor dat ze de
komende week een tijd en een plaats afspreken om dat te doen. Anders is het wellicht
beter om te wachten tot ze betere vaardigheden hebben ontwikkeld om goed te com-
municeren en problemen op te lossen. Adviseer de echtparen om huwelijkstherapie te
overwegen als negatieve gedachten de overhand lijken te hebben en als die gedach-
ten verband houden met ernstige problemen in de relatie.
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om de communicatielijnen intact te houden. Als het huwelijk zo’n belangrijke relatie
in het leven is, dan verdient het ook een belangrijk deel van onze aandacht!’12

Stel vragen. Iemand kan zijn of haar partner aanmoedigen om te praten door vra-
gen te stellen, zoals ‘Je ziet er bezorgd uit. Wil je erover praten?’

Sommige echtparen vermijden conflicten en zeggen liever niet wat ze denken en
voelen, uit angst om onenigheid te veroorzaken. Daarom bespreken ze gevoelige
zaken niet met elkaar. Gevoelens veranderen echter niet zomaar zonder er over te pra-
ten. Echtgenoten kunnen elkaar helpen om deze gevoeligheden te bespreken door naar
elkaars gedachten en gevoelens te vragen met een oprecht verlangen om het stand-
punt van de ander te begrijpen. Als ze elkaars gezichtspunt eenmaal begrijpen, zijn ze
in staat om aan de oplossing te werken.

Luister actief. Mensen die goed kunnen luisteren, herhalen zo nu en dan in hun
eigen woorden wat ze hebben gehoord. Daardoor tonen ze belangstelling en een ver-
langen om te begrijpen wat de spreker probeert over te brengen. Als ze het niet goed
hebben begrepen, kan de spreker nadere toelichting geven.

De luisteraar kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Laat me even herhalen wat je volgens mij
probeert te zeggen.’ (Bijvoorbeeld: ‘Je bent overstuur omdat ik niet met je heb over-
legd voordat ik de bank kocht. Je voelt je buitenspel en aan de kant gezet. Klopt dat?’
Of: ‘Je hebt het idee dat ik een ongeschreven regel heb geschonden over het samen
nemen van grote beslissingen toen ik die bank kocht, en nu ben je overstuur. Klopt
dat?’) De toehoorder kan de boodschap net zo vaak herhalen tot de spreker aangeeft
dat hij of zij het goed heeft begrepen. Degene die luistert, moet geen eigen vooroor-
deel aan de boodschap toevoegen om een punt te maken. Hij of zij moet de gedachten
en gevoelens van de ander accepteren en niet bekritiseren of veroordelen.

Breng de intentie over. Voordat een echtpaar een moeilijk onderwerp aanroert,
kunnen beide partners hun intenties uiteenzetten — wat ze van de relatie, van de
partner en van zichzelf verwachten. Als hun intenties goed zijn, zullen beide partners
inzien dat ze het probleem willen oplossen en geen kritiek willen leveren of klagen.

Bij problemen in een huwelijk geeft de persoon die overstuur is soms alleen uiting
aan negatieve gevoelens of vervalt hij of zij in destructieve manieren van communi-
catie, zoals kritiek, minachting, defensieve houding of afzondering. Als dat gedrag
vaak aan de orde is, is dat schadelijk voor de relatie en voelt de partner zich vaak
afgewezen, niet geaccepteerd, vernederd, verdrietig, gekwetst, gefrustreerd of boos.
Het probleem kan beter benaderd worden met het idee om het op te lossen, niet om
er alleen maar over te klagen. De intentie overbrengen dat men het probleem wil
oplossen is dan ook vaak een goed begin. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil je laten weten dat ik
van je hou en dat ik onze relatie belangrijk vind. Er is een probleem waarover we
moeten spreken. Ik wil graag dat we het probleem oplossen zodat onze gevoelens
voor elkaar goed blijven.’

Gebruik ‘ik’-boodschappen. Iemand die overstuur is kan beter ‘ik’-boodschappen
gebruiken dan ‘jij’-boodschappen.

Een ‘ik’-boodschap brengt persoonlijke gevoelens en de reden daarvan over (bij-
voorbeeld: ‘Ik raak gefrustreerd als rekeningen niet op tijd worden betaald en afschrif-
ten niet in de map worden gedaan’) in plaats van de partner de schuld te geven.
‘Ik’-boodschappen geven ook iemands eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar
gevoelens aan (bijvoorbeeld: ‘Ik ben boos’ in plaats van ‘Je maakt me boos’).

‘Jij’-boodschappen brengen vaak afkeurende, negatieve en verdraaide informatie aan-
gaande de partner over (bijvoorbeeld: ‘Je bent lui’ of ‘Je ruimt ook nooit wat op’). Een
‘jij’-boodschap wekt doorgaans wrevel, een defensieve houding en wraakgevoelens op.
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Spreek op niet-defensieve wijze en geef de waarheid toe. Mensen dienen de
waarheid toe te geven als ze kritiek of de schuld ergens van krijgen. Als ze de verant-
woordelijkheid voor fouten op zich nemen, zijn ze in staat om ruzies te temperen en
neemt hun geloofwaardigheid toe. Als ze de waarheid ontkennen, worden de proble-
men vaak alleen maar groter en komen ze zwak en schuldig over.

Gottman heeft een defensieve houding een van de gevaarlijkste destructieve manie-
ren van communicatie genoemd. Hij zei dat ‘het kan leiden tot eindeloze spiralen van
negativiteit’. Iemand met een defensieve houding ontkent alle verantwoordelijkheid,
komt met uitvluchten, is het oneens met de ander, spuit kritiek, valt de ander aan, is
cynisch of sarcastisch of begint te jammeren.

Iemand met een niet-defensieve houding neemt de verantwoordelijkheid op zich,
erkent fouten, zoekt naar oplossingen voor problemen, stemt oprecht in met veran-
deringen en respecteert de gevoelens van de partner. Gottman merkte op dat echtpa-
ren die zich een niet-defensieve houding weten aan te meten, hun huwelijk vrijwel
zeker zullen verbeteren: ‘Veruit de belangrijkste tactiek om defensieve communicatie
uit te bannen is voor een positieve houding jegens uw partner te kiezen en compli-
menten en bewondering weer een plek te geven in uw relatie.’13

Als iemand de waarheid leert toegeven en zich niet-defensief opstelt, is het nooit
verkeerd om simpelweg te zeggen: ‘Het spijt me.’ Een welgemeend excuus doet con-
flicten en boze gevoelens en woorden vaak verdwijnen.

L E E R A C T I V I T E I T :
L U I S T E R V A A R D I G H E D E N  E N  ‘ I K ’ - B O O D S C H A P P E N  G E B R U I K E N
In deze activiteit is een rollenspel aan de orde om de luistervaardigheid en het gebruik
van ‘ik’-boodschappen te oefenen. Laat elk echtpaar het woordje ‘woord’ op een stukje
papier schrijven en afspreken wie gaat spreken en wie gaat luisteren. De spreker houdt
het papiertje omhoog en ‘neemt het woord’. Gebruik het volgende scenario of bedenk
er zelf een voor deze oefening. Vertel de echtparen om persoonlijke kwesties te laten
rusten tot ze meer tijd en betere vaardigheden hebben.

De spreker heeft het woord en moet ‘ik’-boodschappen in plaats van ‘jij’-boodschap-
pen gebruiken om de kwestie ter sprake te brengen. Hij of zij dient relatief korte opmer-
kingen te maken zodat degene die luistert de opmerkingen in eigen woorden kan
herhalen. Degene die luistert, mag de spreker niet onderbreken of zijn of haar afkeu-
ring laten blijken terwijl de spreker het woord heeft.

Het doel is het standpunt van de spreker volledig te begrijpen. Als de luisteraar niet
begrijpt wat de spreker zegt, moet hij of zij vragen stellen om meer aan de weet te
komen. Nadat de spreker zijn of haar gevoelens heeft geuit en de luisteraar die correct
heeft geparafraseerd, wisselen ze van rol. Het bovenstaande proces herhaalt zich dan.
De luisteraar wordt de spreker en kan nu zijn of haar standpunt uiteenzetten.

Nadat de echtgenoten beide rollen hebben vervuld, laat u ze hun ervaringen bespreken.

SCENAR IO

Een echtpaar is bezorgd dat hun kinderen geen verantwoordelijk gedrag leren. Hoewel
er taken zijn toebedeeld, blijft de afwas vaak staan, zijn de kamers vaak rommelig, wor-
den de bedden niet opgemaakt, blijft het tuinwerk liggen enzovoort. De vrouw wil
graag dat de man meer verantwoordelijkheid neemt om de kinderen te bewegen hun
taken te doen. De man werkt 50 tot 70 uur per week en vindt dat zijn vrouw minder van
hem moet eisen en zelf meer tijd aan de kinderen moet besteden. De vrouw is vaker
thuis dan de man, maar heeft een deeltijdbaan en een veeleisende taak in de kerk.
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Geef oprechte complimenten. Oprechte complimenten versoepelen de communi-
catie en geven mensen een goed gevoel over zichzelf. Gottman zegt: ‘Uw partner (en
uzelf!) eraan herinneren dat u hem of haar echt bewondert, heeft doorgaans een groot
en positief effect op de rest van uw conversatie.’14 Dergelijke complimenten maken
relaties hechter.

Maak verlangens duidelijk. De schrijfster Susan Page heeft gezegd dat sommig
echtparen hun verlangens of verwachtingen jarenlang voor zich houden.15 Sommige
verwachtingen zijn simpel, zoals het verzoek om de vuilnis buiten te zetten of een
bord af te ruimen na het eten; andere zijn minder onbeduidend. Page stelt dat onuit-
gesproken verwachtingen een relatie jarenlang kunnen belemmeren. Als niet aan ver-
wachtingen wordt voldaan, zijn de betrokkenen vaak teleurgesteld, gefrustreerd en
boos, zelfs als zij hun verlangens of verwachtingen niet hebben uitgesproken.
Uiteindelijk raken sommigen ontgoocheld in hun relatie.

Veelvoorkomende redenen waarom verlangens en verwachtingen niet worden
geuit, zijn gedachten als: ‘Hij hoort te weten wat ik wil’; ‘Ze denkt vast dat ik kritiek
lever’; ‘Ik moet tevreden zijn met wat ik heb’; of ‘Ik krijg toch niet wat ik wil,
waarom zou ik er dan om vragen?’ Toch laten mensen die vragen om wat ze willen,
zien dat ze verantwoordelijkheid in de relatie op zich nemen. Door het vragen wordt
de relatie doorgaans sterker. Ook als een verzoek niet wordt ingewilligd of een con-
flict veroorzaakt, wordt de kwestie wel in de openbaarheid gebracht. Als de kwestie
is geuit, kan het echtpaar eraan werken en uiteindelijk oplossen.16

De betrokkenen dienen wel hun gezonde verstand te gebruiken wanneer ze iets vra-
gen, en beseffen dat niet alle verzoeken gepast zijn. De volgende richtlijnen zijn nuttig:

L E E R A C T I V I T E I T :
O P  N I E T - D E F E N S I E V E  W I J Z E  
S P R E K E N  E N  D E  W A A R H E I D  T O E G E V E N
In deze activiteit is een rollenspel aan de orde om een niet-defensieve houding en het
toegeven van de waarheid te oefenen. Laat de echtparen een van de volgende scena-
rio’s gebruiken of er zelf een bedenken. Het scenario moet geen betrekking hebben op
een probleem in hun huwelijk. In het rollenspel kunnen ze bepalen wie de boodschap
geeft en wie deze ontvangt. De zender moet iets lichtelijk kritisch of confronterends
zeggen, bijvoorbeeld: ‘Ik voel me verraden als je achter mijn rug om golf speelt.’ De
ontvanger oefent met een reactie zonder defensief te worden en geeft elke zweem van
waarheid toe. Na enkele minuten keert het echtpaar de rollen om. De zender let op zijn
of haar gevoelens als de ander de verantwoordelijkheid op zich neemt; de ontvanger
let erop hoe het voelt om onvolmaaktheden of fouten toe te geven. Laat het echtpaar
na afloop hun ervaringen bespreken.

S I TUAT I E  A

Een vrouw heeft net van iemand gehoord dat haar man op de middagen waarop hij
zou overwerken golf heeft zitten spelen. Ze heeft ontdekt dat hij zijn golftas in de kof-
ferbak van de auto meeneemt. Ze voelt zich verraden omdat hij haar heeft voorgelo-
gen. Zijn houding is:’Waarom zou ze hier overstuur of gekwetst door moeten zijn? Ik
ben een verantwoordelijk echtgenoot geweest.’

S I TUAT I E  B

Een man is boos omdat zijn vrouw, die cosmetica verkoopt, vele uren bij klanten door-
brengt. Als ze thuis is, zet ze haar werkzaamheden voort via de telefoon. Hij voelt zich
eenzaam en afgewezen. Hij beschuldigt haar ervan meer om haar werk dan om hem
te geven. Voor haar en haar werk zijn de sociale contacten erg belangrijk.
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• Bedenk goed wat het verzoek is voordat het wordt geuit.

• Kies een goed moment om iets te vragen. De partner zal minder snel toehappen
als hij of zij met andere zaken bezig is.

• Wees specifiek; zeg bijvoorbeeld: ‘Wil je de vuilnis buitenzetten?’ in plaats van
‘Ik wou dat je wat hulpvaardiger was.’

• Formuleer het verzoek bondig, zonder het af te zwakken om het te rechtvaardi-
gen; zeg bijvoorbeeld: ‘Ik wil graag een kus voordat ik naar het werk ga’ en niet
‘Ik weet dat ik veel van je vraag en dat je soms nog niet helemaal wakker bent,
maar ik zou me beter voelen als (...).’

• Vraag op een niet-dwingende manier. ‘Zou je (...)’ zijn geschikte inleidende
woorden. Men dient ook te beseffen dat de partner het recht heeft om nee te
zeggen, vooral als het verzoek onredelijk is.17

Als het verzoek redelijk lijkt en degene die het vraagt er veel waarde aan hecht en de
partner er niet op in wil gaan, kan de vraag wellicht anders gesteld worden. Het dringt
misschien pas later tot de partner door hoeveel het verzoek voor de ander betekent.18

Ga na hoe u met elkaar spreekt (proces versus inhoud)

Soms richten echtparen zich te veel op de kwestie zelf, zoals wie de rekeningen
betaalt of de vuilnis buitenzet (de inhoud). Ze zien dan niet in dat de manier waarop
ze communiceren (het proces) een groter probleem vormt. Ze proberen de communi-
catieproblemen te herstellen door dingen te blijven doen die niet werken, zoals
schreeuwen, bekvechten of elkaar de les lezen. Daarmee lossen ze de problemen niet
op, maar wordt de ruzie alleen maar erger. Als echtparen hun communicatieproces-
sen onder de loep nemen en bijstellen, zijn ze beter in staat om conflicten op te lossen
en vanuit nieuwe gezichtspunten beter met elkaar om te gaan.

Een echtpaar ging eens in therapie omdat de vrouw bang was voor de boosheid van
haar man. Hij had tijdens een ruzie op een muur van de slaapkamer gebeukt en wat
planken kapotgeslagen. Tijdens de therapie beweerde hij dat hij nooit iemand kwaad
zou doen, terwijl zij volhield dat het beuken tegen spullen kon overgaan op het beu-
ken van mensen (inhoud).

De therapeut kapte het potentieel eindeloze debat van het echtpaar of de man wel
of niet iemand zou slaan af, maar richtte zich op het patroon waarop ze met one-
nigheden leken om te gaan, inclusief de huidige. De vrouw klaagde vaak tegen haar
man over problemen die haar dwarszaten. Hij dacht dat hij de schuld kreeg en kon er
emotioneel niet mee overweg. Hij wist vaak niets meer te zeggen en liep dan weg. Zij
interpreteerde zijn afzondering als een afwijzing van haar gevoelens. Ze volgende hem
van kamer tot kamer en eiste dat hij met haar sprak. Uiteindelijk ontplofte hij dan.

Nadat de echtelieden het proces doorzagen, hielp de therapeut hen bij het vinden
van een andere aanpak om problemen op te lossen. De vrouw leerde haar gevoelens
minder indringend te uiten, en de man leerde naar de gevoelens van zijn vrouw te
luisteren en er goed op in te spelen.

L E E R A C T I V I T E I T :
C O M M U N I C A T I E P R O C E S S E N  O N D E R  D E  L O E P  N E M E N
Vraag echtparen om na te denken over hoe ze over dingen praten, problemen oplos-
sen en elkaars gedachten en gedrag beïnvloeden. Bespreken ze zaken op harmonieuze
wijze? Uiten ze kritiek, maken ze ruzie, klagen ze, lezen ze elkaar de les, leggen ze hun
wil op, trekken ze zich terug, geven ze toe of bieden ze koppig weerstand? Reageren
ze positief op elkaar of schieten ze in de verdediging? Is hun aanpak doeltreffend en 

36889_120_Body.qxd  01-20-2010  1:19 PM  Page 20



21

L I E F D E V O L C O M M U N I C E R E N

MAAK DE COMMUNICATIE DOELTREFFEND
Ouderling Marvin J. Ashton van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft aangegeven
hoe mensen liefdevoller kunnen leren communiceren: ‘Ik bid dat onze hemelse Vader
ons zal helpen om thuis doeltreffender te communiceren door onze gewilligheid om
offers te brengen, onze gewilligheid om te luisteren, onze gewilligheid om onze gevoe-
lens te uiten, onze gewilligheid om niet te oordelen, onze gewilligheid om vertrouwe-
lijke zaken voor ons te houden en onze gewilligheid om geduld te oefenen. . . . Door
communicatie kunnen we de eenheid in het gezin bevorderen, maar dan moeten we
wel hard werken en er offers voor brengen.’19

NOTEN
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L E E R A C T I V I T E I T :
O E F E N I N G E N  P L A N N E N
Vraag de deelnemers om de vaardigheden waaraan ze moeten werken op te schrijven.
Laat ze de datums en tijdstippen noteren waarop ze gaan oefenen. Ze dienen meer tijd te
besteden aan het leren van vaardigheden die er voor hen het meeste toe doen. Draag ze
op om net zo lang te oefenen tot ze de vaardigheden onder de knie hebben. Bij het leren
van vaardigheden kunnen de cursisten zich het beste richten op bedachte of kleine pro-
blemen. Als echtparen zich op grote problemen in hun relatie richten, raken ze wellicht in
een conflict verwikkeld en leren ze de vaardigheden niet naar behoren te gebruiken.

bereiken ze zo wat voor beiden aanvaardbaar is, of komen er alleen maar meer pro-
blemen door? Zij ze allebei tevreden over de manier waarop ze dingen met elkaar
bespreken? Laat ze met elkaar bespreken hoe ze de manier waarop ze over problemen
in hun relatie spreken, kunnen verbeteren.
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‘IN HET PLAN VAN DE HEER IS DE MAN 
NOCH DE VROUW INFERIEUR OF 
SUPERIEUR AAN DE PARTNER.’

P R E S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y

36889_120_Body.qxd  01-20-2010  1:19 PM  Page 22



L E S  D R I E

GELIJKWAARDIGHEID
EN EENHEID
BEVORDEREN

23

DOELEN VAN DE LES
Help deelnemers in deze les met het volgende:

• Begrijpen dat man en vrouw elkaar in het huwelijk als gelijkwaardige partners
dienen lief te hebben en voor elkaar te zorgen.

• Opvattingen en gedrag die ongelijkwaardigheid en onrechtvaardige heerschappij
bevorderen nalaten.

• Begrijpen dat ze de meeste vreugde ervaren als ze elkaar aanvullen en uitda-
gingen samen het hoofd bieden.

ONS VOLLEDIGE POTENTIEEL VERWEZENLIJKEN
Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben verklaard dat man
en vrouw de plicht hebben om ‘van elkaar (...) te houden, en voor elkaar (...) te zor-
gen’ en ‘elkaar als gelijkwaardige partners (...) te helpen’.1

President Gordon B. Hinckley heeft de noodzaak voor eenheid en gelijkwaardigheid
tussen man en vrouw als volgt beklemtoond: ‘In het partnerschap van het huwelijk
is niemand inferieur of superieur. De vrouw gaat niet voor de man, en de man gaat
niet voor de vrouw. Ze staan zij aan zij als zoon en dochter van God, die op een eeu-
wige reis zijn.’

Hij heeft gezegd dat mannen en vrouwen rekenschap aan God moeten afleggen voor
de wijze waarop ze elkaar behandelen: ‘Ik ben ervan overtuigd dat als wij voor de rech-
terstoel van God staan er weinig gezegd zal worden over de rijkdom die we in het leven
vergaard hebben of de eer die we gekregen hebben. Maar er zullen diepgaande vragen
zijn over onze huiselijke relaties. En ik ben ervan overtuigd dat alleen zij die hun hele
leven liefde, respect en waardering hebben getoond voor hun partner en kinderen van
onze eeuwige Rechter de volgende woorden zullen horen: “Wél gedaan, gij goede en
getrouwe slaaf (…); ga in tot het feest van uw heer.” (Matteüs 25:21.)’2

Jezus Christus gaf ons een model van eenheid in het hogepriesterlijk gebed dat Hij
uitsprak voordat Hij gekruisigd werd. Hij bad dat zij die in Hem geloven ‘allen één
zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn’ (Johannes 17:21).

Ouderling Henry B. Eyring van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd dat
dit ideaal van eenheid een gebod en een noodzaak is: ‘De Heiland van de wereld, Jezus
Christus, zei van hen die deel van zijn kerk uitmaken: “Zijt één; en indien gij niet één
zijt, zijt gij de mijnen niet” (LV 38:27). En tijdens de schepping van man en vrouw,
was eenheid in het huwelijk niet gegeven als hoop, maar als een gebod! “Daarom zal
een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen
tot één vlees zijn” (Genesis 2:24). Onze hemelse Vader wil dat we één zijn. Die een-
heid van liefde is niet alleen idealistisch, maar noodzakelijk.’3
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Toen zuster Sheri Dew werkzaam was in het algemeen ZHV-presidium, heeft zij
gezegd dat eenheid essentieel is in het patroon van de Heer voor echtparen: ‘Onze
Vader wist precies wat Hij deed toen Hij ons schiep. Hij maakte ons voldoende het-
zelfde om van elkaar te houden, maar zo verschillend dat we onze krachten en rent-
meesterschappen moesten bundelen om een geheel te vormen. Geen man of vrouw is
volmaakt of compleet zonder de ander. Daarom zal in een huwelijk (...) het volle
potentieel waarschijnlijk pas worden waargemaakt als echtgenoten (...) doelgericht
samenwerken en elkaars kracht respecteren en erop vertrouwen.’4

Het probleem van ongelijkwaardigheid

In een onderzoek onder ruim 20.000 echtparen ontdekten David Olson en Amy Olson
dat moeite met een gelijkwaardige verdeling van de leiding het grootste struikelblok
voor een gelukkig huwelijk vormde. Daarentegen bleken drie van de tien sterkste
punten in een gelukkig huwelijk met een gelijkwaardige verdeling van de leiding van
doen te hebben.

In dit onderzoek was 93 procent van de 21.501 getrouwde stellen het eens met de
uitspraak: ‘We vinden het moeilijk om de leiding gelijkwaardig te verdelen.’ Drie van
de andere tien meest voorkomende struikelblokken voor een gelukkig huwelijk heb-
ben ook te maken met ongelijkwaardigheid en gebrek aan eenheid: ‘Mijn partner is te
negatief of te kritisch’ (83 procent), ‘Ik voel me uiteindelijk altijd verantwoordelijk
voor het probleem’ (81 procent) en ‘Onze verschillen lijken nooit te worden opgelost’
(78 procent).

Op basis van een schaal voor huwelijksgeluk kwamen uit het onderzoek 5153
echtparen als gelukkig en 5127 echtparen als ongelukkig uit de bus. Uit het onder-
zoek bleek ook dat minimaal drie van de tien sterkste punten in een gelukkig huwe-
lijk met de verdeling van de leiding samenhingen: ‘We zijn creatief in het omgaan met
onze verschillen’ (78 procent), ‘Mijn partner is zelden te overheersend’ (78 procent)
en ‘We bespreken hoe we ons geld uitgeven’ (89 procent).5

Helaas misbruiken sommige mensen hun gezag en proberen de partner en hun kin-
deren te overheersen. In de gevangenis te Liberty schreef de profeet Joseph Smith: ‘Wij
hebben door droeve ervaring geleerd dat het de aard en neiging is van bijna alle men-
sen dat zij, zodra zij een weinig gezag krijgen, zoals zij veronderstellen, onmiddellijk
onrechtvaardige heerschappij beginnen uit te oefenen’ (LV 121:39).

Onder kerkleden komt onrechtvaardige heerschappij het vaakst voor bij mannen of
vrouwen die beslissingen willen nemen, problemen willen oplossen, geldzaken willen
beheren en de kinderen willen opvoeden zonder de partner daarin als gelijkwaardige
te betrekken. De kwalijkste vormen van onrechtvaardige heerschappij zijn partner- en
kindermishandeling.

President Hinckley heeft partnermishandeling en ander vernederend of beledigend
gedrag afgekeurd, vooral door dragers van het priesterschap:

‘Wat is het tragisch en afschuwelijk als iemand zijn vrouw mishandelt. Elke man
in deze kerk die zijn vrouw mishandelt, haar vernedert, haar beledigt, onrecht-
vaardige heerschappij over haar uitoefent, is niet waardig om het priesterschap te
dragen. Ook al is hij geordend, de hemelen zullen zich terugtrekken, de Geest van de
Heer wordt bedroefd, en het is gedaan met het priesterschapsgezag van die man. (...)

‘Broeders, als er onder mijn gehoor mannen zijn die zich schuldig maken aan der-
gelijk gedrag, dan roep ik u tot bekering. Ga op uw knieën en vraag de Heer om ver-
geving. Bid Hem om de kracht om uw tong en uw harde hand in bedwang te houden.
Vraag ook uw vrouw en uw kinderen om vergeving.’6
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GELIJKWAARDIGHEID BEVORDEREN
Gelijkwaardigheid in het huwelijk vergt van sommige mannen en vrouwen dat ze
bestaande denk- en gedragspatronen moeten veranderen en bedenken dat de vreugde
van de resulterende eenheid dat ruimschoots de moeite waard zal maken. Door vol-
gens het evangelie van Jezus Christus te leven kunnen echtparen een gelukkige, lief-
devolle band met elkaar hebben. De apostel Paulus heeft gezegd dat elke man ‘zijn eigen
vrouw zó [moet] liefhebben als zichzelf ’ en dat elke vrouw respect of ‘ontzag [moet]
hebben voor haar man’ (Efeziërs 5:33). Jezus verklaarde tot zijn discipelen: ‘Een nieuw
gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander
liefhebt’ (Johannes 13:34). De Heer heeft ook geboden: ‘Zijt één; en indien gij niet één
zijt, zijt gij de mijnen niet’ (LV 38:27). De volgende richtlijnen zullen mannen en vrou-
wen helpen om deze gelijkwaardigheid en eenheid in hun huwelijk te bereiken.

Elkaar als gelijkwaardige partners respecteren en liefhebben

President Gordon B. Hinkley heeft echtelieden voorgehouden om ‘zij aan zij met res-
pect, waardering en liefde voor elkaar [te wandelen]. In het plan van de Heer is de man
noch de vrouw inferieur of superieur aan de partner.’7 President Howard W. Hunter
heeft uitgelegd: ‘Een priesterschapsdrager aanvaardt zijn vrouw als zijn vennoot in
de leiding van het huisgezin en geeft haar alle informatie en volledige medezeggen-
schap in alle beslissingen aangaande het gezin. (...) Het was Gods bedoeling dat de
vrouw een hulpe voor haar man zou zijn, met andere woorden, een gezellin die gelijk-
waardig is en noodzakelijk is voor een vol deelgenootschap.’8

President Hinckley heeft gezegd dat een begrip van Gods relatie met zijn kinderen
ons helpt om ons gepast te gedragen: ‘Als men erkent dat man en vrouw gelijk-
waardig zijn, als men erkent dat ieder kind dat in de wereld geboren wordt een kind
van God is, dan volgt er een groter besef van de plicht om te verzorgen, te helpen, lief
te hebben met een standvastige liefde voor hen voor wie wij verantwoordelijk zijn.’9

President Spencer W. Kimball heeft het belang van onzelfzuchtigheid beklemtoond:
‘Volledige onbaatzuchtigheid garandeert nog een andere bijdrage aan een succesvol
huwelijk. Als iemand voortdurend het belang en het geluk van de ander voor ogen
heeft, zal de liefde in het huwelijk steeds verder en sterker groeien. . . . De belangrijk-
ste voedingsmiddelen voor liefde zijn: voorkomendheid, vriendelijkheid, attentheid,
zorgzaamheid, genegenheid, waardering, bewondering, trots, kameraadschap, ver-
trouwen, geloof, partnerschap, gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid.’10

L E E R A C T I V I T E I T :
R E L A T I E -  E N  G E L I J K W A A R D I G H E I D S Q U I Z
Laat de deelnemers de gelijkwaardigheid en eenheid in hun huwelijk beoordelen aan
de hand van de vragen op pagina 31. Geef de cursisten een kopie van de vragen en
laat ze zichzelf op een schaal van 1 tot 5 beoordelen en ook inschatten hoe hun part-
ner hen zou beoordelen wat betreft hun gevoelens en houding ten opzichte van hun
relatie. Laat de deelnemers hun beoordeling in beide categorieën (zelf en partner) ver-
gelijken met de beoordeling van hun partner in beide categorieën. Vraag ze om te let-
ten op de overeenkomsten en verschillen in hoe ze elkaar zien. Laat ze op een
afzonderlijk vel papier de sterke punten en de gebieden waarin verbeteringen nodig
zijn opschrijven. Uw hulp is wellicht gewenst bij de evaluatie van hun beoordelingen.

Laat ze de komende weken op de sterke punten in hun relatie voortborduren en werken
aan de gebieden waarin verbeteringen nodig zijn. U moet wellicht wat ideeën aandra-
gen. Vraag ze hun vooruitgang met de groep te bespreken als ze dat op prijs stellen.
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Presideren in rechtschapenheid

In het citaat op pagina 24 keurt president Hinckley mishandeling in het huwelijk
streng af. Hij heeft verklaard dat iemand die ‘onrechtvaardige heerschappij over [zijn
vrouw] uitoefent, niet waardig is om het priesterschap te dragen.’11 De Heer heeft
gezegd dat relaties gebaseerd moeten zijn op rechtschapenheid, overreding, lankmoe-
digheid, mildheid, zachtmoedigheid, liefde en vriendelijkheid. (Zie LV 121:41–42.)

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf hebben de rol van de vader in het
gezin als volgt omschreven: ‘Volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin
met liefde en in rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de
behoeften en de bescherming van zijn gezin.’12 Ouderling L. Tom Perry van het
Quorum der Twaalf heeft uitgelegd dat rechtschapen leiderschap eenheid en gelijk-
waardigheid tussen de huwelijkspartners inhoudt: ‘Broeders, vergeet niet dat in uw
rol als leider thuis, uw vrouw uw partner is. (...) Vanaf het begin heeft God tegen de
mens gezegd dat het huwelijk een eenheid van man en vrouw is. (Zie Genesis 2:24.)
Daarom is er geen directeur en adjunct-directeur in het gezin. Een echtpaar werkt
voortdurend samen aan het welzijn van hun gezin. Ze zijn verenigd in woord en daad
als ze het gezin leiden en besturen. Ze staan op gelijke voet. Ze plannen en organise-
ren samen en unaniem de aangelegenheden van het gezin.’13

Overheersend gedrag onderkennen en bijsturen

Anderen rondcommanderen lijkt misschien wel efficiënt, maar zorgt vaak voor
gevoelens van wrok en weerstand, vooral bij leden van het gezin. Als echtgenoten de
neiging hebben om over anderen te heersen, kunnen ze zichzelf leren bijsturen in wat
ze denken, in wat ze doen en in wat ze zeggen. De genoemde eigenschappen in Leer
en Verbonden 121:41–42 zullen hen daarbij helpen.

De leiding nemen is nuttig en nodig in sommige situaties, zoals op het werk.
Leerkrachten, managers, politieagenten en anderen moeten het heft in handen nemen
om orde te scheppen of werkdoelen te halen. Maar de leiding nemen is niet hetzelfde
als over anderen heersen. Anderen proberen te overheersen zorgt vaak voor proble-
men die moeilijker op te lossen zijn dan de inspanningen die men zich moet
getroosten om een goede verstandhouding te creëren. Leden van de kerk hebben een
verbond gesloten om Jezus Christus te volgen en te doen wat Hij zou doen. De
Heiland onderrichtte anderen. Hij gebruikte overreding en lankmoedigheid, geen
manipulatie of dwang.

Gedachten en opvattingen over controlerend gedrag onderkennen
en bijstellen

Gedachten liggen aan vrijwel alle gevoelens en gedragingen ten grondslag. Een echt-
genoot met een grote controlebehoefte denkt misschien bewust of onbewust: ‘Mijn
vrouw mag niets doen zonder mijn toestemming, en daar hoort geld uitgeven ook
bij. Zij kan niet goed met geld omgaan.’ Een echtgenote met een grote controlebe-
hoefte denkt misschien: ‘Als ik wil dat iets goed gaat, moet het op mijn manier gebeu-
ren. Ik kan het aan niemand anders toevertrouwen.’

Dergelijke gedachten dienen te worden onderkend en bijgesteld om iemand zijn
gedrag te laten veranderen. Een goede manier om automatische gedachten bij uzelf te

L E E R A C T I V I T E I T :
O V E R H E E R S E N D  G E D R A G  O N D E R K E N N E N
Vraag de cursisten op te schrijven op welke manieren ze overheersend zijn. Stel eventueel
voor dat ze hun partner naar hun mening vragen als dat gepast lijkt.
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herkennen is ‘waarom’-vragen stellen. Een vrouw kan zichzelf bijvoorbeeld de vraag
stellen: ‘Waarom wil ik niet dat mijn man de rekeningen betaalt?’ Wellicht komt de
volgende automatische gedachte dan in haar op: ‘Als hij de rekeningen onder zijn neus
krijgt, zal hij kritiek leveren op de uitgaven die ik doe.’ Of ze denkt: ‘Hij maakt altijd
fouten, en dat kunnen we ons op financieel gebied niet veroorloven.’ Soms zijn die
gedachten terecht, maar vaak zijn ze dat niet. Als de vrouw haar man zou vertellen
over haar angsten, komt ze er wellicht achter dat die angsten overdreven zijn en dat
haar man juist goed kan bijdragen in het beheren van de financiën.

Samen beslissingen nemen

In een gezond huwelijk nemen de man en de vrouw sommige beslissingen zelf en
andere samen. Ze dienen samen beslissingen te nemen die hun beiden of anderen in
het gezin aangaan. Sommige huwelijkspartners zien het nemen van beslissingen als
een gevecht dat de een wint en de ander verliest. Met een beetje moeite en gewilligheid
om te praten, kunnen partners vaak beslissingen nemen die voor beiden acceptabel
zijn zodat niemand verliest.

Echtgenoten moeten hun blik vaak leren richten op de behoeften van de partner en
de kinderen in plaats van alleen die van zichzelf. Beslissingen die een partner neemt,
hebben bijna altijd gevolgen voor het hele gezin. President Kimball heeft uitgelegd:

‘Vóór het huwelijk is iedereen vrij om te doen en laten wat hij of zij wil, het leven naar
beste weten te organiseren en alle beslissingen zelf te nemen. Man en vrouw moeten voor
het huwelijk letterlijk en volledig beseffen dat het welzijn van het nieuwe gezinnetje het
welzijn van de individuele huwelijkspartner altijd te boven gaat. Beiden moeten “ik” en
“mijn” vervangen door “wij” en “onze”. Bij iedere beslissing moet bedacht worden dat er
twee of meer mensen bij betrokken zijn. Als de vrouw nu belangrijke beslissingen moet
nemen, zal zij overwegen wat voor invloed die op de ouders, de kinderen, het gezin en
hun geestelijk leven zullen hebben. Als de man een beslissing moet nemen inzake zijn
beroep, sociale leven, vrienden of hobby, moet hij beseffen dat hij deel uitmaakt van een
gezin en dat hij het welzijn van de hele groep moet overwegen.’14

Echtelieden kunnen leren één te zijn als ze de Heer volgen. Ouderling Eyring heeft uit-
gelegd dat de Geest voor eenheid zorgt: ‘Als mensen die Geest [de Heilige Geest] bij zich
hebben, kunnen we eensgezindheid verwachten. De Geest plaatst het getuigenis van
waarheid in ons hart, waardoor zij, die anderen in dat getuigenis laten delen, verenigd
worden. De Geest van God brengt nooit onenigheid voort. (Zie 3 Nephi 11:29.)’15 Als
echtgenoten elkaar met geduld, zachtmoedigheid, mildheid, liefde, vriendelijkheid en
kennis bejegenen, genieten ze het gezelschap van de Heilige Geest, Die hen tot elkaar
brengt en één in doel en streven zal maken. Deze invloed zal bijdragen aan het nemen
van verstandige en juiste beslissingen.

Ook geldt dat als de huwelijkspartners samen beslissingen nemen, het vertrouwen
toeneemt dat in situaties waarin een van de partners alleen moet beslissen, die beslis-
sing ook de opvatting van de andere partner zal weerspiegelen.

L E E R A C T I V I T E I T :
V E R K E E R D E  D E N K P A T R O N E N  V E R A N D E R E N
Vraag de deelnemers de gedachten achter hun controlebehoefte op te schrijven. Laat ze
daarbij letten op verkeerde denkpatronen en hun gedachten en handelwijze vergelijken
met de norm van de Heer in Leer en Verbonden 121:41–42. Help ze bijgestelde
gedachten op te schrijven die als leidraad voor hun denkwijze en gedrag in de toekomst
kunnen dienen. Cursisten die niet zeker weten of ze last hebben van de behoefte aan
controle, kunnen feedback vragen aan hun partner, gezinsleden of goede vrienden.
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L E E R A C T I V I T E I T :
B E S L I S S E N  W I E  G A A T  B E S L I S S E N
Zet de vijf volgende mogelijkheden op het bord. Leg uit dat in een gezond huwelijk de
man en de vrouw sommige beslissingen zelf en andere beslissingen samen nemen.
Hun beslissingen kunnen op vijf manieren tot stand komen.

• De man en de vrouw beslissen samen.

• De vrouw beslist na overleg met haar man.

• De man beslist na overleg met zijn vrouw.

• De vrouw beslist alleen.

• De man beslist alleen.

Vertel de cursisten dat u enkele vragen gaat voorlezen waarvoor een beslissing is ver-
eist. Laat ze kiezen uit de vijf mogelijkheden om te bepalen wie volgens hen een beslis-
sing moet nemen naar aanleiding van de vraag. Laat ze hun antwoorden opschrijven.
Vraag de partners hun antwoorden nog niet met elkaar te vergelijken. Leg uit dat de
antwoorden niet voor iedereen hetzelfde hoeven te zijn, maar afhankelijk zijn van
ieders omstandigheden.

1. Waar gaat het gezin wonen?

2. Welke baan zal de man kiezen?

3. Hoeveel uur zal de man gaan werken?

4. Naar hoeveel kinderen streeft het echtpaar?

5. Wanneer gaan ze kinderen krijgen?

6. Hoe en wanneer geven ze hun kinderen straf?

7. Zal de vrouw buitenshuis gaan werken?

8. Welke baan zou geschikt zijn als de vrouw buitenshuis gaat werken?

9. Als de vrouw buitenshuis werkt, hoeveel uur zou ze dan moeten werken?

10. Welke hobby’s zijn geschikt voor de vrouw?

11. Hoeveel tijd zal het echtpaar met familie en vrienden doorbrengen?

12. Waaraan zullen ze hun geld uitgeven?

13. Welk fitnessprogramma zal de man kiezen om in conditie te blijven?

14. Wanneer gaan ze een nieuwe auto kopen?

15. Waar zal de man de cadeaubon voor zijn verjaardag aan besteden?

16. Hoeveel geld zal het echtpaar aan de kerk of aan goede doelen geven?

17. Hoeveel tijd gaan ze aan kerkactiviteiten besteden?

18. Hoe roept de vrouw een kind tot de orde als de man niet thuis is?

19. Hoeveel tijd gaat elke partner aan zijn of haar hobby’s besteden?

20. Waar en wanneer gaat het gezin op vakantie?

21. Welke cursus zal de vrouw gaan volgen?

22. Hoe brengt de man een vrije dag van zijn werk door?

Vraag de partners hun antwoorden met elkaar te vergelijken. Laat ze bij eventuele ver-
schillen zien of ze tot overeenstemming kunnen komen. Laat ze daarbij uitzoeken of de
man of vrouw meer of minder bij de besluitvorming betrokken wil worden.16
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Volharden

Vastgeroeste denk- en gedragspatronen zijn vaak moeilijk te veranderen. Oude gewoon-
tes zijn moeilijk te doorbreken, maar met de nodige volharding is dat wel mogelijk.

Veranderingen treden eerder op als beide partners zich volop inzetten voor een
betere relatie. Goede bedoelingen verzanden vaak al snel als het echtpaar zich niet
voorneemt om de nieuwe manier van omgaan met elkaar voort te zetten. De vol-
gende factoren helpen ook om veranderingen door te voeren:

• De noodzaak voor verandering inzien.

• Het verlangen om te veranderen aan de huwelijkspartner of aan anderen kenbaar
maken.

• De partner en anderen toezeggen dat een en ander gaat veranderen.

• Een specifiek plan opstellen, met tussenstappen en -doelen, om positieve ver-
anderingen in het dagelijkse leven door te voeren.

• Zorgen voor een netwerk van steun (anderen die de persoon in zijn of haar
pogingen om te veranderen aanmoedigen).

• Verantwoording afleggen over de geboekte vooruitgang, bijvoorbeeld aan de
huwelijkspartner, aan de bisschop of aan vrienden.

Als de man en de vrouw tijd en energie steken in het bevorderen van de eenheid en
de gelijkwaardigheid, maken ze zowel individueel als als echtpaar vooruitgang en
laten ze hun huwelijk weer opbloeien. Zij zullen ook meer liefde en respect voor
elkaar ontwikkelen.

EENSGEZIND HANDELEN EN VREUGDE ERVAREN
Als echtelieden in liefde en eenheid als gelijkwaardige partners samenwerken, zijn de
resultaten synergetisch — hun gezamenlijke inspanningen zijn groter dan de som van
de individuele inspanningen. Ouderling Richard G. Scott heeft het volgende gezegd over
de kracht die voortkomt uit de samenvoeging van de aanvullende capaciteiten van de
man en de vrouw zoals de Heer dat bedoelt: ‘Voor het grootste geluk en de hoogste
productiviteit in dit leven zijn zowel man als vrouw nodig. Beiden zetten zich in, elkaar
daarbij aanvullend. (...) Gebruiken [zij] die eigenschappen zoals de Heer ze bedoeld
heeft, dan stelt dat een echtpaar in staat om als een eenheid te denken, te handelen en
zich gezamenlijk te verheugen — om samen moeilijkheden tegemoet te treden en ze als
een eenheid te overwinnen, om te groeien in liefde en begrip, en door tempelverorde-
ningen samengebonden te worden tot een eeuwige eenheid. Dat is het plan.’17

President Ezra Taft Benson heeft het belang van dienstbetoon voor een gelukkig huwe-
lijk en persoonlijke vooruitgang onderstreept: ‘Het geheim van een gelukkig huwelijk is
God en elkaar dienen. Het doel van het huwelijk is eenheid, maar ook zelfontwikkeling.
Hoe meer we elkaar dienen, hoe groter onze geestelijke en emotionele groei zal zijn.’18

L E E R A C T I V I T E I T :
M E E R  E E N H E I D  O N T W I K K E L E N
Laat elk echtpaar een van de behandelde beginselen in deze les kiezen dat belangrijk
voor hen is om meer eenheid te creëren. Vraag ze het beginsel individueel of als echt-
paar naar eigen behoefte toe te passen. Stel voor dat ze de suggesties voor het ver-
anderen van gedrag onder het kopje ‘Volharden’ nog eens doornemen. Vraag ze een
plan te ontwikkelen om het beginsel toe te passen tot ze de gedragsverandering heb-
ben doorgevoerd. Daag ze uit om daarna een plan te maken om aan het volgende
beginsel te werken dat voor hen belangrijk is.
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GELIJKWAARDIGHEID 
IN DE HUWELIJKSRELATIE

Beoordeel uzelf en hoe uw partner u volgens u zou beoordelen in elk van de volgende relatieaspecten, 
aan de hand van de volgende schaal: 1—Nooit, 2—Af en toe, 3—Soms, 4—Vaak, 5—Altijd.

Mijn eigen beoordeling Relatieaspecten Hoe volgens mij mijn partner 
mij zal beoordelen in dit aspect 

Nooit Altijd Nooit Altijd

1 2 3 4 5 Ik geef leiding in ons gezin volgens de richtlijnen in de Schriften. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ik ben liefdevol naar mijn partner en kinderen, en zij voelen mijn liefde voor hen. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ik respecteer de leden van het gezin en ben niet boos of agressief. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Mijn grootste prioriteit in het huwelijk is mijn partner liefdevol en vriendelijk behandelen. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ik leef zó dat mijn partner eeuwig bij mij wil zijn. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ik behandel mijn partner als een gelijkwaardige partner. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ik leef zó dat de invloed van de Geest bij ons thuis wordt uitgenodigd. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ik probeer problemen op te lossen door ze samen te bespreken. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ik probeer begrip en respect te hebben voor de gedachten en gevoelens van mijn partner. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ik respecteer de behoefte van mijn partner aan ruimte en privacy. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Wij beslissen als gelijkwaardige partners hoe het geld wordt besteed. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Wij zijn allebei verantwoordelijk voor huishoudelijke taken als we thuis zijn. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Ik probeer mijn partner de tijd en middelen te laten vinden om talenten 
en interesses te ontwikkelen. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Wij hebben dezelfde geestelijke doelen en de wil om het evangelie na te leven. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Wij zorgen beiden voor het disciplineren van de kinderen. 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Wij zijn allebei tevreden met de presiderende rol van de man. 1 2 3 4 5
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‘WIE KAN DE OMVANG, DIEPTE EN PIJN 
VAN DE GESLAGEN WONDEN PEILEN, DIE BOZE,

GEMENE WOORDEN TOT GEVOLG HEBBEN?’
P R E S I D E N T  G O R D O N  B .  H I N C K L E Y
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BOOSHEID
OVERWINNEN

33

DOELEN VAN DE LES
Help deelnemers in deze les met het volgende:

• De problemen en persoonlijke prijs van boosheid begrijpen.

• Emotionele en biologische factoren begrijpen die boosheid beïnvloeden.

• Manieren begrijpen om boosheid te overwinnen.

HET PROBLEEM VAN BOOSHEID
President Gordon B. Hinckley heeft gezegd: ‘Boosheid is een venijnig en verwoestend
kwaad dat de genegenheid doodt en de liefde verjaagt.’1

Sommige mensen scheppen genoegen in hun woede-uitbarstingen. Ze ervaren een
bepaalde macht en superioriteit als ze anderen intimideren. Boosheid heeft echter een
verwoestende uitwerking op wie eraan toegeven. Niet veel mensen vinden het prettig
om in de buurt van iemand te zijn die boos is.

De Schriften waarschuwen tegen boosheid. David gaf de Israëlieten de opdracht: ‘Sta
af van toorn en laat de grimmigheid varen’ (Psalmen 37:8). In Spreuken staat: ‘Een
lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt’
(Spreuken 16:32). De schrijver van Prediker heeft geschreven: ‘Wees niet te spoedig
geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen’ (Prediker 7:9).

Tijdens zijn bediening op aarde heeft de Heiland geprofeteerd dat in de laatste dagen
‘velen (...) elkander [zullen] haten’ en ‘omdat de wetsverachting toeneemt, (...) de
liefde van de meesten [zal] verkillen’ (Matteüs 24:10, 12). Hij leerde de Nephieten:

‘De geest van twisten (...) is (...) van de duivel, die de vader van twisten is, en hij
hitst het hart der mensen op om in toorn te twisten, de een met de ander.

‘Zie, dat is niet mijn leer om het hart der mensen tot toorn op te hitsen, de een
tegen de ander; dit is daarentegen mijn leer: dat zulke zaken moeten worden wegge-
daan’ (3 Nephi 11:29–30).

Nephi profeteerde dat in onze dagen Satan ‘in het hart der mensenkinderen [zal]
woeden en hen [zal] ophitsen tot toorn tegen hetgeen goed is’ (2 Nephi 28:20). Een
gedeeltelijke vervulling van die profetie zien we in de mishandeling van vrouwen door
hun man, van mannen door hun vrouw en van kinderen door hun ouders.

De werkelijke prijs die mensen moeten betalen voor het uiten van hun boosheid
naar vrienden, familieleden en anderen is vaak groter dan ze denken. Ouderling Lynn
G. Robbins van de Zeventig heeft boosheid omschreven als ‘een gedachtenzonde die
tot vijandige gevoelens of gedrag leidt. Zij is de ontsteker van agressie in het verkeer,
wangedrag in het stadion en geweld in het gezin.’2
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President Hinckley heeft de leden van de kerk, vooral de priesterschapsdragers,
opgeroepen om hun boosheid te beheersen, met de waarschuwing dat wie dat niet
doen hun geestelijke kracht verliezen: ‘Elke man die thuis een tiran is, is het priester-
schap niet waardig. Hij kan geen goed middel zijn in de handen van de Heer als hij
geen respect, vriendelijkheid en liefde toont jegens de partner van zijn keuze. Zo zal
ook elke man die (...) zich niet kan beheersen, (...) merken dat de macht van zijn
priesterschap is weggenomen.’3

Boos worden helpt iemand misschien om een onmiddellijk doel te bereiken, maar
de gevolgen op de lange termijn komen die persoon vaak duur te staan. Die prijs
bestaat onder meer uit het volgende:

• Verlies van de Geest

• Verlies van respect (voor zichzelf en van anderen) en van de vriendschap en
medewerking van anderen

• Verlies van zelfvertrouwen

• Schuldgevoelens

• Eenzaamheid

• Gespannen relaties

• Lichamelijke, emotionele en geestelijke schade aan zichzelf en anderen

• Kinderen die niet meer geloven wat de ouders hen leren

• Gerechtelijke stappen en het inleveren van persoonlijke vrijheid

• Echtscheiding

• Verlies van banen

Boosheid veroorzaakt of verergert ook gezondheidsproblemen, zoals een maag-
zweer, hoofdpijn, hartkwalen, rugpijn en hoge bloeddruk. Die gezondheidsproblemen
doen zich vaak voor als mensen langere tijd achter elkaar op een ongezonde manier
met boosheid omgaan.

Soorten, oorzaken en uitingen van boosheid

Sommige mensen willen met boosheid anderen intimideren en overheersen, zich
superieur voelen of problemen uit de weg gaan. Boosheid kan ook voortkomen uit
hoogmoed en zelfzucht, bijvoorbeeld als iemand zijn of haar zin niet krijgt, en uit een

L E E R A C T I V I T E I T :
D E  G E V O L G E N  V A N  B O O S H E I D  I N Z I E N
Boze mensen ontkennen of bagatelliseren soms de gevolgen van hun boosheid. Als ze
de prijs van hun boosheid goed beseffen, kan dat stimulerend werken om dat probleem
te overwinnen. Vraag de cursisten om te denken aan de laatste paar keren dat ze boos
zijn geworden en de omstandigheden daarbij — hoe ze hun boosheid uitten en wie
erbij was betrokken. Laat de cursisten nadenken over de gevolgen van hun boosheid
en een lijst maken van de gevolgen die ze al hebben ervaren door hun woede-uitbar-
stingen. Geef ze de opdracht om vaak naar die lijst te kijken. Iemand die zichzelf de
gevolgen van zijn of haar boosheid geregeld voorhoudt, is meestal extra gemotiveerd
om de problemen rondom boosheid te overwinnen. Als de persoon zijn of haar pro-
blemen met boosheid begint aan te pakken en de gevolgen niet meer ervaart, kunnen
die items op de lijst worden doorgestreept. Die stap kan veel voldoening geven en de
gemaakte vooruitgang inzichtelijk maken.
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gebrek aan zachtmoedigheid of geduld bij provocaties. Sommige mensen worden boos
als ze gefrustreerd, gekwetst of teleurgesteld zijn.

Sommige mensen worden boos zonder eerst na te denken, als reactie op een ver-
meende provocatie. Die boosheid is vaak moeilijk te beheersen, omdat het allemaal zo
snel gebeurt. In andere situaties wordt de boosheid steeds meer opgekropt als iemand
bijvoorbeeld het gevoel heeft dat hij of zij voortdurend wordt bedreigd, onheus wordt
bejegend of verkeerd wordt behandeld, of een reeks provocaties ondergaat. Een bedrei-
ging kan lichamelijk of emotioneel zijn. Iemand kan bijvoorbeeld bang zijn voor
lichamelijk geweld, voor vernedering of voor het verlies van de achting in eigen ogen
of in die van anderen. In al deze gevallen is boos worden een keuze.

Percepties van bedreiging of gevaar zijn vaak verdraaid, overdreven of ingebeeld.
Boosheid treedt maar al te vaak op als men de intentie van een ander verkeerd inschat:
‘Hij wil me pijn doen’; ‘Ze wil me dat niet geven’; ‘Mijn gevoelens laten hem koud’;
‘Zij gebruikt me.’

Als iemand zich bedreigd voelt en boos op iemand reageert, maakt het lichaam zich
gereed om in actie te komen. De bloeddruk stijgt, de spieren spannen zich aan, de
ademhaling gaat sneller en de gedachten richten zich op de uitschakeling van de drei-
ging of verkeerde behandeling. Deze staat van paraatheid kan zich ontladen in één
explosieve verbale of lichamelijke reactie op een als zodanig waargenomen dreiging.
Of, als de boosheid continu door bepaalde gedachten wordt gevoed, barst een persoon
uiteindelijk uit in boosheid naar aanleiding van een situatie die niet eens zo belangrijk
hoeft te zijn en normaliter wordt genegeerd.

Boosheid wordt vaak op drie ongezonde manieren geuit: door agressie, internalisering
[verinnerlijking] of passief-agressief gedrag.

Agressie. Boosheid wordt geuit door:

• Lichamelijk geweld (slaan, bijten, schoppen, stompen, aan haren trekken, knij-
pen, een mep geven, eigendommen vernielen).

• Emotionele en verbale mishandeling (schreeuwen, schelden, vloeken, dreigen,
beschuldigen, belachelijk maken, redetwisten, uitdagen, intimideren, manipuleren,
kleineren).

• Seksuele mishandeling (verkrachting, incest, molestatie, seksuele pesterijen).

Internalisering. De boosheid wordt op zichzelf gericht, wat leidt tot zelfminach-
ting, depressie of zelfvernietigend gedrag (alcohol- en drugsgebruik, zelfmoordpo-
gingen, automutilatie).

Passief-agressief gedrag. De boosheid komt indirect tot uiting (traagheid, onver-
antwoordelijkheid, koppigheid, sarcasme, oneerlijkheid, prikkelbaarheid, ontevreden-
heid, kritiek, uitstel).

Het onderkennen van verdraaide percepties en de daarbij horende lichamelijke ver-
anderingen zijn belangrijke sleutels om boosheid te leren beheersen. Het beste moment
waarop iemand de cirkel van boosheid kan onderbreken, is zodra hij of zij een toe-
name van de stress ervaart. Men kan dan verder onderzoeken waar de dreiging of
onheuse bejegening vandaan komt en deze beter plaatsen.

Een beter begrip kan het gevoel van dreigend gevaar verminderen en daarmee ook
de kans op een boze reactie. De persoon kan voordat de stress toeneemt productievere
manieren bedenken om op de bedreiging of onheuse bejegening te reageren, waarmee
het probleem wordt opgelost in plaats van verergerd.

Iemand die gefrustreerd is, kan situaties die waarschijnlijk nog meer stress opleve-
ren ook vermijden tot hij of zij meer ontspannen en beheerst kan reageren. De betrok-
kene kan de situatie vervolgens zonder boosheid proberen op te lossen.
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LEVEN ZONDER BOOSHEID
Ouderling Wayne S. Peterson van de Zeventig heeft uitgelegd hoe het voorbeeld van

de Heiland leden van de kerk kan inspireren om hun boosheid en andere emotionele
reacties te beheersen:

‘Christus heeft een volmaakt voorbeeld gegeven hoe we in elke situatie onze emo-
ties moeten beheersen. Toen Hij voor Kajafas en Pilatus stond, werd Hij afgeranseld,
geslagen, bespuwd en bespot door zijn beulen. (Zie Matteüs 26; Lucas 23.) De grote
ironie was dat zij hun Schepper vernederden die leed uit liefde voor hen.

‘Bij die onrechtvaardige mishandelingen bleef Jezus kalm en weigerde Hij onvriende-
lijk te reageren. Zelfs op het kruis, onder onuitsprekelijk lijden, bad hij: “Vader, vergeef
het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34).

‘Datzelfde verwacht Hij van ons. Tegen degenen die Hem wilden volgen, zei Hij:
“Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder
elkander” (Johannes 13:35).’4

De volgende beginselen hebben veel mensen geholpen om problemen met boosheid
te overwinnen.

Uw cirkel van boosheid onderkennen

Boos, agressief gedrag is vaak cirkelgedrag dat zich steeds weer herhaalt.
Psychologen hebben de fasen in deze cirkel verschillend benoemd, maar de wezenlijke
kenmerken zijn gelijk. De specialisten op het gebied van woedebeheersing Murray
Cullen en Robert Freeman-Longo hebben de cirkel samengevat als volgt beschreven.5

Mensen zijn het beste in staat om hun boosheid in de eerste fasen van de cirkel te
beheersen, voordat de fysiologische veranderingen zich voordoen.

Fase van ‘doen alsof alles normaal is’. Het leven verloopt zonder problemen,
maar er is sprake van onderhuidse boosheid die de manier van leven en denken van
de persoon beïnvloedt. Gebeurtenissen en situaties zorgen steevast voor bepaalde ver-
keerde denkpatronen. De persoon rationaliseert en vergoelijkt deze verkeerde denkpa-
tronen.

Fase van ‘opkroppen’. De persoon richt zich verder op het verkeerde denkpatroon
en gaat zich lichamelijk of emotioneel bedreigd voelen en boos reageren. De gedach-
ten van de persoon vervallen steeds weer in een bekend patroon, zoals: ‘Zij is zo
overheersend’ of ‘Ik moet altijd alles doen hier.’ Er zijn lichamelijke signalen dat de
persoon boos wordt (spanning, stijfheid, gespannenheid, bonzend hart, snelle adem-
haling, buikpijn of een plotseling warm gevoel). De persoon fantaseert verder en
plant hoe hij of zij de boosheid kan botvieren en gaat mogelijk over tot verslavings-
gedrag dat de boosheid nog verder versterkt (drugs- en alcoholmisbruik, te veel eten,
te veel werken).

Fase van ‘boosheid uiten’. Boosheid wordt geuit naar anderen door naar ze te
schreeuwen, ze te kleineren en lichamelijk of seksueel te mishandelen. Of de boosheid
keert zich naar binnen in de vorm van zelfminachting, zelfmoordpogingen of alcohol-
of drugsmisbruik.

Fase van ‘neerwaartse spiraal’. De persoon ervaart schuld en schaamte. De ver-
dedigingsmechanismen treden in werking en de persoon probeert de boosheid goed te
maken door ‘iets goeds’ te doen om te bewijzen dat hij of zij een goed iemand is. De
persoon neemt zich voor om zijn of haar boosheid te beheersen. Als het voornemen
weer verwatert, valt de persoon terug in de fase ‘doen alsof alles normaal is’.
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Een logboek van boosheid bijhouden

Als mensen de omstandigheden onder de loep nemen waarin ze boos worden en hoe
ze op die boosheid reageren, kunnen ze beter met die boosheid leren omgaan. Eén
manier om meer over hun boosheid te weten te komen is een logboek van die boos-
heid bijhouden. Na een periode van boosheid kunnen zij de aanleidende gebeurtenis of
persoon de datum en de intensiteit van hun boosheid noteren op een schaal van 1 tot
en met 10 (1 is een beetje en 10 is heel erg). Ze dienen ook de gedachten op te schrij-
ven die hun boosheid hebben gevoed, hoe ze met de boosheid zijn omgegaan (is het
wel of niet gelukt om die te beheersen), wat leek te helpen en wat ze de volgende keer
beter kunnen doen. Het bijhouden van een logboek van boosheid geeft ze meer inzicht
in hun cirkel van boosheid. Zij kunnen de boosheid dan al in een vroeg stadium in de
kiem smoren volgens de geleerde beginselen in deze les.6

Boosheid opwekkende gedachten ombuigen

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg hebben al vaker beklemtoond dat de
gebeurtenissen in het leven op zich mensen niet negatief beïnvloeden, maar wel de
gedachten die mensen over die gebeurtenissen hebben. Veel mensen lijden onnodig
omdat ze op een verkeerde, negatieve manier tegen de uitdagingen van het leven aan-
kijken. Iemand maakt bijvoorbeeld een kritische opmerking die goed bedoeld is. De ont-
vanger interpreteert de opmerking helemaal verkeerd: ‘Hij denkt dat ik dom ben. Hij
wil mij vernederen en me op mijn nummer zetten. Dat zal ik hem betaald zetten.’
Gedachten brengen gevoelens voort, en gevoelens beïnvloeden het gedrag. Mensen ver-
oorzaken vaak veel onrust en leed bij zichzelf omdat ze verkeerde gedachten hebben.

In The Feeling Good Handbook beschrijft psychiater David Burns veelvoorkomende
manieren waarop mensen verkeerd denken.7 Daar horen bij:

• Zwart-wit denken. (‘Ik had altijd gedacht dat hij een fatsoenlijk mens was.
Vandaag heb ik het tegendeel gezien.’)

• Conclusies trekken. (‘Ze geeft alleen maar om zichzelf. Mijn gevoelens tellen
niet mee.’)

L E E R A C T I V I T E I T :
E E N  L O G B O E K  V A N  B O O S H E I D  B I J H O U D E N
Vraag de cursisten telkens een logboek van boosheid bij te houden als ze boosheid
ervaren. (Een voorbeeldlogboek staat op pagina 43. Een leeg logboek staat op pagina
44. Maak voor elke deelnemer een kopie van het voorbeeld en drie of vier kopieën
van het lege logboek.) Deze oefening geeft mensen meer inzicht in hun cirkel van
boosheid. Ze worden zich bewuster van hoe ze denken, zich voelen en reageren als
situaties ze aanzetten tot boosheid. Ze worden zich mogelijk ook bewust van bepaalde
gedragspatronen die ze moeten veranderen. Het logboek dient ook als stimulans om
anders te gaan denken en handelen, zodat ze beter met situaties leren omgaan.

L E E R A C T I V I T E I T :
U W  C I R K E L  V A N  B O O S H E I D  O N D E R K E N N E N
Deze activiteit helpt de cursisten hun eventuele cirkel van boosheid te onderkennen. Geef
de cursisten een exemplaar van het formulier op pagina 42. Laat ze het formulier invullen.
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• Positieve ervaringen wegwuiven en zich op negatieve ervaringen fixeren. (‘Heb
je gezien hoe hij me aanviel? En dat na alles wat we samen hebben meege-
maakt. Hij geeft niet om mij.’)

Een veelvoorkomend thema in deze voorbeelden is dat verkeerde denkpatronen emo-
tionele spanning en boosheid veroorzaken. Mensen kunnen hun boosheid beter beheer-
sen als ze naar andere verklaringen zoeken voor de dingen die hun boosheid opwekken.
Zij kunnen hun verkeerde gedachten onder de loep nemen door de betreffende gebeur-
tenis als een neutrale toeschouwer te bekijken. Hoe zou een camera het boosheid opwek-
kende voorval hebben geregistreerd? Zou de camera de negatieve interpretatie van de
gebeurtenissen door de boze persoon staven? Dat is doorgaans niet het geval.

Verkeerde gedachten zijn ook uit te bannen door de situatie vanuit het gezichtspunt
van de ander te bekijken. Iemand die voordringt in het verkeer is misschien wel laat
voor een afspraak. Met empathie en naastenliefde zijn boze reacties vaak te voorko-
men. Iemand kan zichzelf ook de volgende twee vragen stellen:

• ‘Waaruit blijkt dat mijn negatieve gedachten kloppen?’

• ‘Waaruit blijkt dat die gedachten niet kloppen?’

Als iemand zichzelf die twee vragen stelt, is er doorgaans maar weinig bewijs dat
een negatieve interpretatie klopt en veel bewijs dat een negatieve interpretatie van de
gebeurtenissen niet klopt. Als iemand op die manier zijn gedachten evalueert en bij-
stelt, blijft hij eerder rustig en aanvaardt hij de andere makkelijker.

In de zeldzame gevallen dat de negatieve interpretaties wel kloppen, moet de
betrokkene nog steeds een betere manier vinden om te reageren anders dan met boos-
heid. Als met deze pogingen het probleem niet wordt opgelost, is het goed om de aan-
sporing van de Heiland in gedachten te houden: ‘Hebt uw vijanden lief, zegent hen die
u vervloeken, doet goed aan hen die u haten, en bidt voor wie u vervolgen’ (Matteüs
5:44; naar de King Jamesbijbel).

Mensen kunnen moeilijke situaties beschouwen als problemen die om een oplos-
sing vragen of als kansen en mogelijkheden, in plaats van als bedreigende gebeurte-
nissen die om een dramatische reactie vragen. Raymond Novaco van de University of
California te Irvine heeft het gebruik van positieve uitspraken aanbevolen om boos-
heid opwekkende gedachten te verjagen.8 Voorbeelden van dergelijke uitspraken zijn:
‘Ik win er niets mee als ik boos word. Als ik boos word, betaal ik een prijs die ik niet
wil betalen.’ Echtparen kunnen deze uitspraken mentaal oefenen als ze niet boos zijn,
zodat ze die bij voorkomende gelegenheden kunnen gebruiken.

Weggaan van boosheid opwekkende situaties

Bij een toename van de boosheid en chemische stoffen in het lichaam neemt het vermo-
gen om te redeneren en het gedrag te beheersen af. Mensen hebben er soms baat bij om
een denkbeeldige thermometer met het boosheidsniveau voor ogen te houden. Als ze bij

L E E R A C T I V I T E I T :
N E G A T I E V E  G E D A C H T E N  E V A L U E R E N
Vraag de cursisten situaties te beschrijven waarbij ze vaak boos worden. Laat ze vervolgens
positieve uitspraken opschrijven die ertoe bijdragen dat ze in die situaties minder snel boos
worden. Geef ze de gelegenheid om enkele uitspraken aan de groep te vertellen. Laat de
cursisten daarna elk van de opgeschreven gebeurtenissen die boosheid opwekken voor de
geest halen en de positieve uitspraken in zichzelf oefenen. Laat ze deze oefening enkele
keren per dag doen, tot ze de nieuwe denkwijze in hun hoofd hebben. Deze mentale oefe-
ning draagt ertoe bij dat mensen in echte situaties gepast reageren.
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30 graden hun zelfbeheersing gaan verliezen, kunnen ze leren de situatie te verlaten
voordat ze oververhit raken. Als ze een situatie moeten verlaten, kunnen ze tegen de
andere persoon zeggen: ‘Ik begin boos te worden. Ik heb even tijd nodig om af te koelen.’

Een vooraf afgesproken teken om de discussie af te breken is nuttig, zoals bij een
time-out in sportwedstrijden. Beide partners moeten het teken in dat geval dan wel
respecteren. Time-outs zijn pas echt zinvol als beide partners er van op aan kunnen
dat de discussie later wordt voortgezet. Op het moment van de time-out kan de part-
ner ook een tijd voorstellen waarop de discussie wordt hervat, zoals na een half uur
of na twee uur of op de volgende dag.

Kalmerende activiteiten identificeren

Er zijn veel soorten activiteiten waardoor iemand tot bedaren komt als hij boos begint
te worden. Rustgevende activiteiten zijn bijvoorbeeld mediteren, werken, joggen,
zwemmen, luisteren naar muziek, een boek lezen of bidden. Echtparen moeten hun
boosheid niet de vrije teugel geven of over het voorval blijven malen. Als ze gaan
malen of hun boosheid de vrije loop laten, loopt de situatie vaak uit de hand. Als ze
het voorval steeds weer in gedachten herkauwen, zullen ze de situatie eerder blijven
overdrijven. Wie hun boosheid uiten, doen dat ook en praten in gedachten de uitbar-
sting van hun boosheid goed.

Een manier om boosheid te beheersen is de raad van president Boyd K. Packer van
het Quorum der Twaalf op te volgen om ongewenste gedachten te verjagen door hei-
lige muziek: ‘Als de muziek begint te spelen en de woorden zich in uw gedachten vor-
men, zullen de ongepaste gedachten verdwijnen. De hele sfeer op het toneel van uw
verstand zal erdoor veranderen. Omdat [de muziek] opbouwend en zuiver is, zullen
de slechte gedachten verdwijnen. Want net zomin als deugd het gezelschap van vui-
ligheid opzoekt, kan het kwaad geen licht verdragen.’9

Onderliggende gevoelens uiten

Boosheid wordt vaak geuit in plaats van gevoelens van verdriet, angst, onbehagen
of afwijzing. Sommige mensen aarzelen om deze gevoelens te uiten, uit angst dat ze
zwak of kwetsbaar zullen overkomen. Als ze hun onderliggende gevoelens echter wel
uiten, merken ze vaak dat conflicten gemakkelijker zijn op te lossen. Andere mensen
zijn dan minder defensief en gewilliger om de problemen aan te pakken.

De gevoelens die achter boosheid schuilgaan, zoals angst en verdriet, zijn vaak teer
en hangen nauw samen met het gevoel van eigenwaarde en welzijn van een persoon.
Veel mensen vinden het veiliger om boos te zijn dan om die emoties te tonen. Als
betrokkenen echter eerlijk vertellen welke uitwerking de daden van anderen op hen
hebben, merken ze vaak dat die anderen beter reageren en dat conflicten sneller wor-
den opgelost. De boosheid zakt dan doorgaans af en de onderlinge band wordt ster-
ker, zoals in het volgende voorbeeld.

BETTY  EN  MARK

Telkens wanneer Betty naar bijeenkomsten buitenshuis ging, zag ze op tegen de boze
reactie van Mark. Nadat ze de cursus ’Het huwelijk versterken’ hadden gevolgd, begon
Mark de onderliggende gevoelens van zijn boosheid te uiten. ‘Ik ben bang dat je met
iemand anders een relatie krijgt en mij laat stikken, zoals mijn moeder dat bij mijn vader
deed’, vertrouwde hij haar toe. Betty verzekerde Mark dat ze hem volledig trouw zou
blijven. Mark was gerustgesteld en steunde haar in haar verdere activiteiten.

Betrokkenen dienen hun gezonde verstand te gebruiken als ze hun diepste gevoe-
lens uiten. Men kan bijvoorbeeld te maken hebben met iemand die graag emotionele
of lichamelijke straffen uitdeelt. Ontboezemingen van iemands pijn werken verdere
mishandeling dan mogelijk in de hand. Toch zijn er betere manieren om te reageren

36889_120_Body.qxd  01-20-2010  1:19 PM  Page 39



40

B O O S H E I D O V E RW I N N E N

dan uit boosheid wraak te nemen. De aansporing van de Heiland om onze vijanden
lief te hebben (zie Matteüs 5:44) is al genoemd. In sommige gevallen is weglopen van
een confrontatie de beste handelwijze.

Geestelijke veranderingen bewerkstelligen

Tot Christus komen betekent onder meer een geestelijke verandering ondergaan die leidt
tot vreedzaam en liefdevol gedrag. Ouderling Marvin J. Ashton van het Quorum der
Twaalf heeft over echte bekering gezegd: ‘Wij gaan anderen met meer geduld en liefde
behandelen, en hebben het verlangen om een positieve rol in hun leven te spelen.’10

Het Boek van Mormon beschrijft een ‘grote verandering’ in het hart door bekering
en discipelschap — een geneigdheid ‘om voortdurend goed te doen’ (Mosiah 5:2).
Paulus beschrijft de vruchten van de Geest als ‘liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig-
heid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten
5:22–23). President Ezra Taft Benson heeft beloofd dat veranderingen komen door het
volgen van de Heiland: ‘Als u ervoor kiest om Christus te volgen, kiest u ervoor om
te veranderen. (...) Kan het hart van mensen een verandering ondergaan? Uiteraard!
Dat gebeurt dagelijks in het grote zendingswerk van de kerk. Het is een van de meest
voorkomende wonderen van Christus in deze tijd. Als dat bij u nog niet is gebeurd,
dan wordt het hoog tijd.’11

Ouderling L. Whitney Clayton van de Zeventig heeft gezegd dat vasten mensen
kan helpen die hun karakter willen veranderen: ‘We moeten ook niet vergeten dat
oprecht vasten ons geloof versterkt. Dat is vooral belangrijk als we in geloof probe-
ren af te rekenen met ingeroeste karakterfouten die we alleen kwijtraken “door bid-
den en vasten” (Mattheüs 17:21; zie ook Marcus 9:29).’12

TERUGVAL VOORKOMEN
Terugvalpreventie is het proces waarbij de cirkel van boosheid door de persoon zelf
wordt doorbroken door de gedachten en het gedrag te veranderen en door anderszins
in te grijpen. Deze interventiestrategieën voorkomen dat de boosheid toeneemt. Bij
terugvalpreventie en interventiestrategieën kan de hulp van familie, vrienden, colle-
ga’s, een bisschop of leerkracht gewenst zijn. Terugvalpreventie werkt doorgaans het
best tijdens de eerste twee fasen in de cirkel van boosheid: de fase van ‘doen alsof alles
normaal is’ en de fase van ‘opkroppen’. De persoon leert de risicofactoren (gebeurte-
nissen of emoties die boosheid uitlokken) herkennen en er zó op te reageren dat de cir-
kel wordt doorbroken en er geen terugval plaatsvindt. Hieronder staan voorbeelden
van hoe iemand een terugval kan voorkomen.

Fase van ‘doen alsof alles normaal is’

De persoon onderkent zijn of haar probleem met boosheid maar beheerst het op een
gezonde manier. Hij of zij is zich bewust wat de boosheid oproept en gebruikt strategieën

L E E R A C T I V I T E I T :
G E E S T E L I J K H E I D  V E R G R O T E N
Laat de deelnemers zich afvragen wat ze kunnen doen om de Heiland beter te volgen.
Mogelijke antwoorden zijn: de Schriften bestuderen, de leringen van Jezus Christus in
hun leven toepassen, dagelijks bidden om hulp om met boosheid om te gaan, zich
bekeren en regelmatig kerk- en tempeldiensten bijwonen. Geef ze de uitdaging om hier
goed over na te denken en te bidden en er zo nodig met hun bisschop of gemeente-
president over te spreken. Stel voor dat ze hun plan om hun geestelijkheid te vergroten
opschrijven en er vaak naar kijken om te zien hoe ze er voor staan.
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om ermee om te gaan of het uit de weg te gaan, zoals het vermijden van situaties met
een verhoogd risico, ontspanning zoeken en een time-out nemen. De persoon spant zich
actief in om de conflicten en problemen die de boosheid in de hand werken op te lossen.13

Fase van ‘opkroppen’ en gebruik van interventies

De persoon gebruikt nieuwe strategieën om de boosheid te temperen. Hij of zij corri-
geert en vervangt negatieve gedachten door positieve uitspraken (‘Ik kan het aan’ of
‘Ik kom wel met een oplossing voor dit probleem’). Hij of zij erkent de onplezierige
gevoelens die achter de boosheid schuilgaan, en ziet in dat die gevoelens normaal zijn.
De persoon stopt met bepaalde gedragspatronen, waaronder het fantaseren over wat
hij of zij met de boosheid gaat doen. Hij of zij praat over de problemen of, als de situ-
atie niet te veranderen is, schrijft die van zich af. De persoon stopt zijn of haar ener-
gie in lichamelijke activiteiten en krikt het zelfvertrouwen op door iets te doen wat hij
of zij leuk vindt. De persoon streeft naar een geestelijke wedergeboorte.14

DE VREDE VAN GOD
De apostel Paulus heeft geschreven over ‘de vrede Gods, die alle verstand te boven
gaat’ (Filippenzen 4:7). Wie met boosheid hebben geworsteld en die hebben over-
wonnen, weten hoe bevrijdend het is om verlost te zijn van die gevoelens en vrede te
ervaren. Iemand beschreef dat als volgt: ‘Ik liep vaak rond met het gevoel dat ik ieder-
een die ik zag wel wat aan kon doen. Mijn leven stond in het teken van woede. Toen
ik evangeliebeginselen ging toepassen en anders leerde denken en anderen in een beter
daglicht ging zien, verdween mijn boosheid. Nu geniet ik ervan om met andere men-
sen om te gaan. Ik heb mijn leven teruggekregen.’

NOTEN

1. Conference Report, april 1991, p. 97; of Ensign, mei 1991, p. 74.

2. De Ster, juli 1998, p. 90.

3. Liahona, januari 2002, p. 60.

4. Liahona, januari 2002, p. 97.

5. Zie Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke, Massachusetts: NEARI Press,
2004), pp. 67–70. ISBN 1-929657-12-9.

6. Aangepast overgenomen uit logboek van boosheid door Cullen en Freeman-Longo, Men and Anger,
pp. 31–32.

7. The Feeling Good Handbook, herziene uitgave (New York: Plume, 1999), pp. 8–9.

8. Zie Raymond Novaco, Anger Control: The Development and Evaluation of an Experimental Treatment
(Lexington, Massachusetts: Lexington Books, 1975), pp. 7, 95–96.

9. Conference Report, oktober 1973, p. 24; of Ensign, januari 1974, p. 28.

10. Conference Report, april 1992, p. 26; of Ensign, mei 1992, p. 20.

11. Conference Report, oktober 1985, p. 4; of Ensign, november 1985, p. 5.

12. Liahona, januari 2002, p. 32.

13. Zie Men and Anger, pp. 70–71.

14. Zie Men and Anger, pp. 72–74.

L E E R A C T I V I T E I T :
E E N  T E R U G V A L P R E V E N T I E P L A N  O N T W I K K E L E N
Op pagina 45 staat een overzicht van een terugvalpreventieplan waarmee de deelne-
mers een plan kunnen opstellen om te voorkomen dat ze boos worden. Geef de cur-
sisten een kopie van het overzicht. Bespreek hoe de suggesties in deze les aansluiten
bij het terugvalpreventieplan. Geef de deelnemers de opdracht om onder gebed de
hulp van de Heer te zoeken en van hun familie, vrienden en bisschop bij het opstellen
en uitvoeren van hun plan.
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MIJN CIRKEL VAN BOOSHEID ONDERKENNEN
Beschrijf de situaties waarin u vaak boos wordt (bijvoorbeeld: huwelijkspartner maakt ruzie met mij, negatief
saldo op bankrekening, wanorde in huis):

Beschrijf de gedachten of zelfrechtvaardigingen die uw boosheid verergeren (bijvoorbeeld: mijn huwelijkspartner
geeft alleen om zichzelf; mijn man heeft totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel):

Beschrijf de onderliggende gevoelens van uw boosheid (bijvoorbeeld: heeft geen respect, voel mij gebruikt,
genegeerd):

Beschrijf de lichamelijke signalen die aangeven dat u boos wordt (bijvoorbeeld: zweethanden, snelle hartslag,
gespannenheid, prikkelbaarheid):

Beschrijf wat u doet om uw boosheid te voeden (bijvoorbeeld: blijven hangen in de situatie, weigeren erover te
praten, alcohol drinken):

Beschrijf hoe u uw boosheid uit (ook uw ergste gedrag):

Beschrijf uw gedachten, gevoelens en gedragingen nadat u uw boosheid hebt botgevierd (bijvoorbeeld: opluchting,
schuld, spijt, boetvaardigheid):
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VOORBEELDLOGBOEK VAN BOOSHEID

Benodigde informatie

Datum en aanleiding (gebeurtenis of persoon):

Intensiteit van mijn boosheid:

Gedachten die mijn boosheid voeden:

Onderliggende gevoelens van mijn boosheid:

Hoe ben ik met mijn boosheid omgegaan:

Woorden tegen mezelf bij boosheid:

Succes in het beheersen van mijn boosheid:

Wat leek te helpen:

Boosheid onderdrukt, geuit of opgelost:

Wat ga ik de volgende keer beter doen:

Aangepast overgenomen uit Murray Cullen and Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger
(Holyoke, Massachusettes: NEARI Press, 2004), pp. 33–34. ISBN 1-929657-12-9.

Situatie A

19/10 Onenigheid met echtegenoot.

Een beetje Heel erg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hij is een schoft. Geeft niet om mij.

Niet geliefd, genegeerd, niet gewaardeerd.

Schreeuwde tegen hem. 
Noemde hem een schoft.

Hij verdient straf. Hij heeft me gekwetst.
Ik zet het hem alleen betaald.

Geen Geweldig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Niets heeft geholpen. 
Wat ik deed maakte het nog erger.

Gevoelens onderdrukt na mijn uitbarsting.

Niet reageren. Kalmeren voordat ik wat zeg.

Situatie B

20/10 Kinderen misdragen zich.

Een beetje Heel erg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kinderen luisteren nooit. Hebben geen 
respect voor me.

Gebruikt, genegeerd.

Zei kalm dat ze naar hun kamer moesten
gaan tot ze zich konden gedragen.

Het zijn nog maar kinderen. Ze probeerden
me niet uit te dagen.

Geen Geweldig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nam een time-out. Ging een eindje wan-
delen en praatte daarna met de kinderen.

Mijn frustraties uitgepraat.

Niets. Ging deze keer goed.
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LOGBOEK VAN BOOSHEID

Benodigde informatie

Datum en aanleiding (gebeurtenis of persoon):

Intensiteit van mijn boosheid:

Gedachten die mijn boosheid voeden:

Onderliggende gevoelens van mijn boosheid:

Hoe ben ik met mijn boosheid omgegaan:

Woorden tegen mezelf bij boosheid:

Succes in het beheersen van mijn boosheid:

Wat leek te helpen:

Boosheid onderdrukt, geuit of opgelost:

Wat ga ik de volgende keer beter doen:

Aangepast overgenomen uit Murray Cullen and Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger
(Holyoke, Massachusettes: NEARI Press, 2004), pp. 33–34, 117. ISBN 1-929657-12-9.

Situatie A

Een beetje Heel erg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geen Geweldig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Situatie B

Een beetje Heel erg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geen Geweldig
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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MIJN TERUGVALPREVENTIEPLAN

NORMALE FASE

Aanleidingen voor boosheid: Strategieën om ermee om te gaan of eraan te ontsnappen:

Acties om problemen op te lossen die tot boosheid leiden:

FASE VAN ‘OPKROPPEN’ EN GEBRUIK VAN INTERVENTIES

Aanleidingen voor boosheid: Strategieën om ermee om te gaan of eraan te ontsnappen:
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‘HIJ DIE DE GEEST VAN TWISTEN HEEFT, 
IS NIET VAN MIJ, MAAR VAN DE DUIVEL, 

DIE DE VADER VAN TWISTEN IS.’
3  N E P H I  1 1 : 2 9
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DOELEN VAN DE LES
Help deelnemers in deze les met het volgende:

• Begrijpen dat verschillen in een huwelijk normaal zijn en dat het oplossen van
conflicten relaties hechter kan maken en geloof, vastberadenheid en karakter in
de hand werkt.

• Weten hoe ze een driefasenmodel voor het oplossen van conflicten kunnen
toepassen.

• De regels voor het bespreken van problemen begrijpen zodat ze meningsver-
schillen kunnen oplossen.

OPLOSSINGEN VINDEN VOOR MENINGSVERSCHILLEN
Ouderling Joe J. Christensen van de Zeventig heeft gezegd: ‘Ieder intelligent echtpaar
heeft wel eens een meningsverschil. De opgave is dan om tot een oplossing te komen.
Zo maken we van een goed huwelijk een beter huwelijk.’1

Ouderling Robert E. Wells van de Zeventig heeft gezegd dat huwelijkspartners alle-
bei een andere achtergrond en ervaring hebben en dus verschillend zijn: ‘Maar als we
anders zijn, wil dat nog niet zeggen dat de een gelijk heeft en de ander niet — of dat
de manier van de een beter is dan die van de ander. (...) Ook al zijn er verschillen in
opvattingen, gewoontes of achtergrond, een man en een vrouw kunnen “hun hart
samengevoegd [hebben] in eenheid en in liefde jegens elkaar” (Mosiah 18:21).’2

Verschillen tussen de huwelijkspartners kunnen gunstig zijn als het echtpaar van
elkaar houdt en leert om samen te werken; hun interesses vullen elkaar aan en ze
kunnen als echtpaar meer bereiken dan ieder apart zou kunnen.

Helaas zijn veel echtparen niet in staat om hun verschillen op vriendschappelijke
wijze te overbruggen. Deborah Tannen, opvoedingsdeskundige en auteur, beschrijft de
westerse samenleving als een ‘ruziecultuur’, waarin de burgers worden aangemoedigd
om anderen te bezien vanuit een ‘vijandige houding’. 3 De resultaten zijn cynisme,
rechtszaken en rechtszalen vol mensen die een oplossing zoeken voor hun conflicten.

Onopgeloste meningsverschillen kunnen uitmonden in grote conflicten, wat weer-
spiegeld wordt in de echtscheidingscijfers: bijna de helft van de huwelijken in de V.S.
eindigt in een echtscheiding. Als huwelijken vol onopgeloste conflicten niet in een
echtscheiding uitmonden, leiden ze vaak tot allerlei andere problemen, zoals onvrede,
ontevredenheid, depressie en verwijdering tussen de partners.

Echtscheiding en conflicten hebben gevolgen die kinderen vaak hun hele leven lang
achtervolgen. Linda Waite van de University of Chicago en coauteur Maggie Gallagher
melden het volgende: ‘Kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen hebben gemiddeld
meer kans op armoede, gezondheidsproblemen en psychologische stoornissen, op het
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begaan van misdaden en het ontwikkelen van andere gedragsstoornissen, hebben
doorgaans een slechtere relatie met hun familie en leeftijdsgenoten, genieten als vol-
wassene uiteindelijk minder jaren aan opleiding, hebben een minder stabiel huwelijk en
zijn vaker werkzaam in beroepen met minder status dan kinderen van wie de ouders
getrouwd zijn en blijven.’4

Conflicten met succes oplossen

Conflicten worden eerder met succes opgelost als de betrokkenen niet zelfzuchtig zijn,
gemeenschappelijk terrein weten te vinden en zich meer op hun overeenkomsten dan
de verschillen richten. Ook goede communicatieve vaardigheden, samenwerking en
het verlangen om oplossingen te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar zijn
dragen daaraan bij. Het oplossen van conflicten is niet altijd gemakkelijk, maar is een
gezond onderdeel van het leven dat geloof, vastberadenheid, karakter en persoonlijke
rechtschapenheid in de hand kan werken.

Ouderling Loren C. Dunn van de Zeventig heeft gezegd: ‘Het is voor ons, wellicht
meer dan ooit, noodzakelijk om bij onszelf te rade te gaan en de mate van wederzijds
respect, vermengd met naastenliefde en vergevingsgezindheid, op te brengen in onze
handelingen jegens elkaar, om met elkaar van mening te kunnen verschillen zonder
onaangenaam te worden, om onze stem te dempen en gemeenschappelijk terrein te
vinden in het besef dat we na de storm nog steeds met elkaar moeten voortleven.’5

Het evangelie leert ons om twist te vermijden. De Heer heeft geboden: ‘Zijt één; en
indien gij niet één zijt, zijt gij de mijnen niet’ (LV 38:27). Hij leerde de Nephieten dat
de duivel de aanstichter van haat en nijd is: ‘Er zal geen woordenstrijd onder u zijn
(…). Hij die de geest van twisten heeft, is niet van Mij, maar van de duivel, die de
vader van twisten is, en hij hitst het hart der mensen op om in toorn te twisten, de
een met de ander’ (3 Nephi 11:28–29).

Echtparen die naar eenheid streven, dienen de neiging tot twisten te weerstaan; zij
moeten leren conflicten op een vriendschappelijke manier bij te leggen. Sommige con-
flicten worden opgelost als iemand ervoor kiest om niet op een provocatie in te gaan,
of als iemand zijn of haar excuses aanbiedt en ander gedrag laat zien. Deze verande-
ring motiveert de andere persoon vaak om ook te veranderen. Veel conflicten zijn op
te lossen als beide huwelijkspartners elkaar meer proberen te begrijpen en minder pro-
beren te veranderen.

Richtlijnen in de Schriften

De Schriften bieden richtlijnen om conflicten te voorkomen en op te lossen. Koning
Benjamin waarschuwde zijn volk om twist te vermijden: ‘O mijn volk, pas op dat er
geen twisten onder u ontstaan’ (Mosiah 2:32). Alma noemde liefde als een deugd om
twist te voorkomen. Hij leerde dat ‘ieder mens zijn naaste moest liefhebben als zich-
zelf, dat er geen twist onder hen moest zijn’(Mosiah 23:15). De Heer gebood zijn vol-
gelingen: ‘Houdt op met elkaar te twisten’ (LV 136:23) en droeg hen op één te zijn
zoals Hij en de Vader één zijn (zie Johannes 17:11).

Aanvaarding van het evangelie brengt ook vrede en harmonie. Na de bediening van
de Heiland onder de Nephieten en de Lamanieten was ‘het gehele volk (...) tot de Heer
(...) bekeerd, (...) en er was geen twist of woordenstrijd onder hen, (...) wegens de
liefde voor God die de mensen in hun hart koesterden. En er was geen afgunst, noch
strijd, noch opschudding, (...) en er kon stellig geen gelukkiger volk zijn onder alle
volken die door de hand Gods waren geschapen’ (4 Nephi 1:2, 15–16).

Mannen en vrouwen die zich waarlijk hebben bekeerd — die ernaar streven om
elkaar lief te hebben en elkaars welzijn voor ogen te houden — zijn eerder gewillig en
in staat de meningsverschillen in hun leven op te lossen.
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EEN CONFLICTOPLOSSINGSMODEL
Het volgende conflictoplossingsmodel is aangepast overgenomen uit het werk van de
psychologe Susan Heitler en kan echtparen helpen conflicten op een vriendschappe-
lijke en productieve wijze op te lossen.6 Ze zijn zo in staat om oplossingen te beden-
ken waarin zowel de man als de vrouw zich kunnen vinden.

Dit model bestaat uit drie fasen en heeft de volgende kenmerken:

• Het is gebaseerd op communicatie en op het uitwisselen van gezichtspunten,
wat een sleutel vormt voor de oplossing van problemen.

• Het gaat om samenwerking in plaats van concurrentie, ontwijkend gedrag,
dwang of vijandigheid.

• Het komt tegemoet aan alle zorgen en problemen en leidt dan ook tot een resul-
taat dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Fase één — Standpunten uiteenzetten

In deze fase zetten man en vrouw hun standpunten over het conflict uiteen. John
zegt bijvoorbeeld: ‘Ik wil onze financiën beheren — een begroting maken, de rekenin-
gen betalen en de afschriften opbergen.’ Janet zegt: ‘Ik wil ons geld beheren. Ik heb er
de tijd voor en er verstand van.’ De man en de vrouw luisteren met respect naar
elkaars opvattingen.

Soms blijkt bij het uitwisselen van de gezichtspunten dat ze eigenlijk helemaal niet
botsen. Het vermeende conflict berust dan meer op een misverstand.

Als de partners per se vast willen houden aan hun wensen en er nog steeds sprake
lijkt van conflicterende belangen, is er wat dat betreft op dit niveau sprake van een
impasse. In het bovenstaande voorbeeld willen John en Janet allebei controle houden
over het geld. Als er sprake is van een impasse, treedt de volgende fase van het con-
flictoplossingsmodel in werking.

Fase twee — Zorgen toelichten

Het echtpaar licht de onderliggende zorgen van hun standpunten toe — hun gevoe-
lens, verlangens, angsten, ervaringen, waarden en wat ze wel en niet fijn vinden. Het
gaat erom de zorgen van de ander te begrijpen en te accepteren en om de eigen zor-
gen helder toe te lichten.

Bij het toelichten van de onderliggende zorgen merken echtparen vaak al gauw dat
veel van hun waarden, gedachten, gevoelens en verlangens gelijk zijn en met elkaar
stroken. In het voorbeeld van John en Janet wil John niet afhankelijk zijn van Janet
wat betreft het beheren van de financiën; hij is bang dat hij de controle over hun eco-
nomische welzijn verliest. Janet wil John niet de volledige controle over de financiën
geven, omdat ze vindt dat financieel beheer een van haar sterke punten is. Ze hech-
ten allebei waarde aan onafhankelijkheid én wederzijdse afhankelijkheid. Ze zijn alle-
bei opgegroeid in een gezin waarin een van de ouders alle financiële zaken regelde en
de andere ouder zich op dat vlak buitengesloten voelde.

In deze fase maakt tegenwerking plaats voor medewerking. De echtelieden zien
elkaar niet meer als tegenstanders, maar als leden van hetzelfde team die naar de kern
van hun relatieprobleem zoeken.

Als deze fase goed verloopt, hebben de man en de vrouw het probleem in een bre-
der kader geplaatst: van ‘wat ik wil’ en ‘wat jij wilt’ in ‘wat wij zouden willen’. Zij
gaan ervan uit dat de zorg van de ene persoon ook belangrijk is voor de ander. Bij con-
flicterende opvattingen kunnen de onderliggende zorgen verschillend zijn en toch op
elkaar aansluiten. De empathie voor elkaar neemt vaak toe als de huwelijkspartners
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elkaars angsten, gekwetste gevoelens en verlangens leren inzien. Soms ligt een oplos-
sing voor de hand nadat beide partners hun onderliggende zorgen hebben geuit.

Als de zorgen niet met elkaar lijken te stroken en er geen oplossing voorhanden is,
moet het echtpaar de zorgen wellicht nog verder uitdiepen. Goede communicatieve
vaardigheden zijn daarbij belangrijk. Kritiek, een defensieve houding of andere twist-
zieke standpunten belemmeren de gezamenlijke inspanningen om het probleem op te
lossen. Daarentegen bevorderen tact, luisteren, genegenheid, lachen en van beide
kanten goede wil tonen het wederzijdse begrip en komen er eerder oplossingen in
beeld waarvan beide partners zullen profiteren. Echtparen kunnen de informatie in
les 2 over effectieve communicatie nog eens doornemen.

Fase drie — Wederzijds aanvaardbare oplossingen kiezen

Soms ligt een acceptabele oplossing voor de hand nadat de partners hun onderlig-
gende zorgen grondig hebben doorgesproken. Als zich geen oplossing aandient,
kan het echtpaar gaan brainstormen over de mogelijkheden en alle ideeën opschrij-
ven. Ze kijken vervolgens welke oplossing het meest aan hun belangrijkste zorgen
tegemoet komt en passen die oplossing aan tot beide partners zich erin kunnen
vinden.

De betrokkenen bekijken hoe zij zelf aan de belangrijkste zorgen tegemoet kunnen
komen, in plaats van te bepalen wat de ander kan doen. Susan Heitler noemt dit ‘het
bouwen aan een oplossingsreeks in plaats van alleen maar (...) het zoeken naar een of
de oplossing.’7

Nadat het echtpaar voor een oplossing heeft gekozen, is het nuttig om na te gaan
of niet een deel van het probleem nog steeds onopgelost is.8 Als ze zich er toch niet
prettig bij voelen of als er geen aanvaardbare oplossing uit de bus komt, kunnen de
echtgenoten fase twee herhalen en meer tijd nemen om de onderliggende zorgen uit
te diepen. Daarna is er in fase drie meer kans op het vinden van een acceptabele
oplossing.

Een oplossing ligt vaak zo binnen handbereik als het echtpaar de onderliggende
zorgen grondig en met een open houding met elkaar heeft besproken. Ook als de
opties beperkt zijn, kan het echtpaar tot een oplossing komen die redelijk of het beste
is voor beide partners.

In het voorbeeld van John en Janet is de afspraak gemaakt dat ze samen een begro-
ting maken en ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor het betalen van bepaalde
rekeningen. Ze hebben ook besloten om overleg te plegen voordat ze geld uitgeven aan
zaken die buiten de begroting vallen. Aan het eind van de maand gaan ze hun plan
evalueren.

Conflicten worden niet altijd keurig in de volgorde van fase een naar fase drie opge-
lost. Een echtpaar zal in de discussies vaak heen en weer springen tussen de drie fasen.

REGELS VOOR HET BESPREKEN VAN PROBLEMEN
Op pagina 53 staan regels voor het bespreken van problemen waarmee echtparen

het conflictoplossingsmodel met succes kunnen toepassen. De deelnemers hebben de
regels ook in hun boek staan, maar u kunt er kopieën van maken die ze bij de hand
kunnen houden bij het leren van de vaardigheden of als ze het boek zijn vergeten mee
te nemen.

Bespreek de regels klassikaal voordat u de echtparen met het conflictoplossings-
model laat oefenen. Als de cursisten vragen hebben over de regels, kunt u waar nodig
de beginselen uit les 2 nog eens herhalen.
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L E E R A C T I V I T E I T :
H E T  C O N F L I C T O P L O S S I N G S M O D E L  G E B R U I K E N
Vraag een echtpaar voor een rollenspel om het conflictoplossingsmodel te oefenen.
Bied uw hulp aan tijdens het proces en wijs op elke fase van het model. Laat het echt-
paar het volgende scenario gebruiken, bedenk er zelf een of laat ze een klein conflict in
hun huwelijk uitkiezen. Echtparen zullen eerder met grote problemen aan de slag gaan
nadat ze het model voor het oplossen van kleine conflicten hebben leren gebruiken.

SCENAR IO

Een echtgenoot is eigenaar van een zaak die de afgelopen tien jaar maar weinig heeft
opgebracht. Zij vrouw geeft les op school om hun inkomen aan te vullen. Zij wil dat hij
de zaak verkoopt en ergens anders werk gaat zoeken. Zij wil graag stoppen met wer-
ken om thuis voor hun vijf kinderen, in de leeftijd van drie tot twaalf jaar, te zorgen. Hij
vraagt haar geduld te hebben omdat hij denkt dat het snel beter zal gaan met de zaak.
Hij heeft veel tijd en moeite in het bedrijf gestoken en wil het niet zien mislukken.

FASE  ÉÉN

Laat het echtpaar de verschillende standpunten uiteenzetten. Vertel ze de standpunten helder
te formuleren en het standpunt van de partner zonder onderbreking aan te horen. Als ze begin-
nen te twisten, stopt u de discussie en leert u ze de communicatieve vaardigheden in les 2 en
de regels voor het bespreken van problemen beter te gebruiken. Vraag ze na de uiteenzetting
van de standpunten of alles duidelijk is verwoord. Een van de twee kan bijvoorbeeld zeggen:
‘Ik heb verteld wat mijn belangrijkste behoeften en gevoelens zijn. Geldt dat ook voor jou?’

Laat ze de behoeften samenvatten om de overgang van de eerste fase naar de tweede
fase van het conflictoplossingsmodel te maken. Vraag ze om in de samenvatting het
woord en (in plaats van ja, maar [....]) te gebruiken om de acceptatie van conflicterende
behoeften over te brengen, en wij (in plaats van ik) om de eensgezindheid bij het oplos-
sen van het conflict over te brengen. Het volgende overzicht is wellicht nuttig in dit opzicht.

Ik wil (...) (vat uw standpunt samen).

En jij wilt (...) (vat het standpunt van uw partner samen).

Wij moeten (...) (vat het conflict samen dat om een oplossing vraagt).

FASE  TWEE

Laat het echtpaar de onderliggende zorgen naar voren brengen, volgens de eerder
genoemde richtlijnen. Geef het echtpaar genoeg tijd om hun zorgen te uiten. Zorg dat
beide partners de kans hebben om hun gevoelens te verwoorden zonder onderbreking
of kritiek van de ander. Stel zo nodig vragen om al hun gevoelens boven tafel te krij-
gen. Zet tijdens hun gesprek de geuite zorgen op het bord. Laat ze de zorgen aandui-
den die op elkaar aansluiten.

FASE  DR I E

De vrouw of de man kan deze fase inluiden door bijvoorbeeld te vragen: ‘Wat kunnen we
doen om dit probleem op te lossen?’ De antwoorden komen wellicht al snel als het echtpaar
de onderliggende zorgen grondig heeft doorgenomen. Moedig ze aan om naar oplossingen
te zoeken die tegemoetkomen aan de zorgen en behoeften van zowel de man als de vrouw.

Sta niet toe dat de ene partner kritiek uit op de geopperde ideeën van de andere part-
ner tijdens het brainstormen. Kritiek belemmert de creativiteit en het spuien van ideeën,
en dus het vinden van mogelijke oplossingen.

Vraag het echtpaar vervolgens de aangedragen mogelijkheden te beoordelen en te kijken
naar een oplossing die het meest aan de wensen en behoeften van beide partners voldoet.
Als een van de partners zich niet prettig voelt bij de oplossing of als het echtpaar geen oplos-
sing kan vinden, help ze dan de onderliggende zorgen nog verder uit te spitten (fase 2).
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HARMONIEUZE RELATIES
Een huwelijk kan veel voldoening geven als de partners volgens evangeliebeginselen
proberen te leven, er naarstig naar streven om onenigheden op te lossen, en elkaars
welzijn en geluk op het oog hebben.

President Gordon B. Hinckley heeft verklaard:

‘Geen enkele andere regeling voldoet aan de goddelijke doeleinden van de
Almachtige. Man en vrouw zijn zijn schepping. Hun dualisme is door Hem ontwor-
pen. Dat hun relatie en rol elkaar aanvullen, is een fundamenteel onderdeel van zijn
doeleinden. De een is onvolledig zonder de ander. (...)

‘De remedie voor de meeste spanningen in een huwelijk is niet echtscheiding. Het is
bekering en vergeving, en uitingen van vriendelijkheid en zorg. Het is de toepassing
van de gulden regel.’9

President Hinckley heeft ook gezegd:

‘Het huwelijk is prachtig als men schoonheid zoekt en cultiveert. (...) Ik kan u hon-
derdduizenden gezinnen in deze kerk laten zien die het goed doen door liefde en vrede,
discipline en eerlijkheid, zorg en onzelfzuchtigheid.

‘Zowel de man als de vrouw moet de plechtigheid en heiligheid, alsmede de godde-
lijke bedoeling van het huwelijk erkennen.

‘Zij moeten bereid zijn kleine fouten over het hoofd te zien, te vergeven en dan te
vergeten.

‘Zij moeten hun tong in bedwang houden. Boosheid is een venijnig en verwoestend
kwaad dat de genegenheid doodt en de liefde verjaagt. (...)

‘De Geest van God moet aanwezig zijn. Hij moet worden uitgenodigd en verdiend,
gekoesterd en gesterkt. Zij moeten erkennen dat iedereen een kind van God is — vader,
moeder, zoon en dochter, ieder met een goddelijk geboorterecht — en tevens erkennen
dat als wij een van dezen grieven, wij onze Vader in de hemel grieven.’10

NOTEN

1. Conference Report, april 1995, p. 86; of Ensign, mei 1995, p. 65.

2. ‘Overcoming Those Differences of Opinion’, Ensign, januari 1987, p. 60.

3. The Argument Culture: Moving from Debate to Dialogue (New York: Random House, 1998), p. 3.

4. The Case for Marriage (New York: Doubleday, 2000), p. 125.

5. Conference Report, april 1991, p. 109; of Ensign, mei 1991, p. 82.

6. Zie From Conflict to Resolution: Skills and Strategies for Individual, Couple, and Family Therapy door Susan M.
Heitler, Ph.D. Copyright © 1990 Susan Heitler. Gebruikt met toestemming van W. W. Norton & Company,
Inc., pp. 22–43.

7. The Power of Two: Secrets to a Strong and Loving Marriage (California: New Harbinger Publications,
1997), p. 202.

8. Zie Susan Heitler, The Power of Two, p. 203; From Conflict to Resolution, pp. 41–42.

9. Liahona, november 2004, p. 84.

10. Conference Report, april 1991, p. 97; of Ensign, mei 1991, p. 74.
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REGELS VOOR HET BESPREKEN VAN PROBLEMEN
Spreek een tijd en een plaats af om met elkaar te praten. Begin pas als u er allebei klaar voor bent.

Blijf bij het onderwerp. Schrijf uw standpunten zo nodig op (fase één van het model) en houd deze in het zicht.

Anders raakt u gemakkelijk op een zijspoor.

Probeer te begrijpen in plaats van te twisten. U verliest allebei als u een argument wilt winnen.

Laat uw partner praten. U moet beiden evenveel kans hebben om zonder onderbreking te spreken.

Spreek rustig. U en uw partner kunnen gedachten en gevoelens beter uitwisselen in een stabiele, vredige, rustige

omgeving. Als u met zachte stem spreekt, zult u de ingevingen van de Heilige Geest eerder horen en voelen.

Las indien nodig een pauze in. Neem een time-out als de gemoederen hoog oplopen en spreek af wanneer u de

discussie gaat voortzetten als de rust is weergekeerd.

Wees vriendelijk. Val uw partner niet aan op zijn of haar zwakheden of gevoelige plekken.

Gebruik gepaste taal. Vloeken en schelden zijn aanstootgevend, vernederend en gemeen. Ze belemmeren het

conflictoplossingsproces.

Bespreek de huidige problemen. Haal geen oude koeien uit de sloot. Gedane zaken dienen alleen aan de orde te

komen als ze deel uitmaken van een probleem dat maar niet opgelost raakt.

Gebruik geen geweld. Agressief gedrag is destructief en niet in overeenstemming met het evangelie.

Dreig niet met een echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Dergelijke uitspraken hebben mensen tot

daden gedreven waar ze later spijt van kregen.

Vraag om geestelijke hulp. Als u oprecht bidt om hulp, zal de Heer u leiden, harten verzachten en oplossingen

laten vinden.

Laat het rusten en probeer het later opnieuw. Als u een probleem aan de hand van het model niet kunt oplos-

sen, spreek dan af om het een tijdje te laten rusten. Spreek een tijd af waarop u er met hernieuwde energie weer

mee aan de slag gaat.

Zoek naar meetbare oplossingen. Een oplossing zoals ‘Ik zorg dat we als gezin bidden en jij zorgt dat we in de

Schriften lezen’ is zowel meetbaar als zichtbaar.

Plan de implementatie van de oplossing. Besluit wie wat doet en wanneer en hoe vaak het wordt gedaan.

Spreek geheugensteuntjes af. Spreek af of er geheugensteuntjes nodig zijn, wie daar voor zorgt en hoe dat

gebeurt.

Houd rekening met uitzonderingen. Plan vooruit hoe u met omstandigheden omgaat die de oplossing in de weg

staan.

Evalueer en pas aan. Prik een dag en tijd om de oplossing te evalueren en waar nodig aan te passen.
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‘BIJ HET VERRIJKEN VAN ONS HUWELIJK ZIJN DE KLEINE
DINGEN BELANGRIJK. (...) HET HUWELIJK IS EEN GEZAMENLIJKE

TOCHT NAAR HET GOEDE, MOOIE EN GODDELIJKE.’
P R E S I D E N T  J A M E S  E .  F A U S T
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DOELEN VAN DE LES
Help deelnemers in deze les met het volgende:

• Begrijpen dat een tekort aan aandacht en constante verrijking bijdraagt aan het
mislukken van een huwelijk.

• De belangrijkste beginselen en activiteiten leren die een huwelijk verrijken.

• Een plan ontwikkelen om hun huwelijk te verrijken.

VAN ELKAAR HOUDEN EN VOOR ELKAAR ZORGEN
Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben de essentiële rol
bevestigd die het huwelijk en het gezinsleven innemen in het plan van onze hemelse
Vader voor zijn kinderen. Ze hebben verklaard: ‘Man en vrouw hebben de plechtige
taak om van elkaar (...) te houden, en voor elkaar (...) te zorgen.’1 President Boyd K.
Packer van het Quorum der Twaalf heeft gezegd: ‘Geen relatie biedt meer mogelijkhe-
den om een man en een vrouw te verhogen dan het huwelijksverbond. Geen ver-
plichting in de samenleving of in de kerk gaat het belang ervan te boven.’2

Man en vrouw kunnen het zich niet veroorloven om hun huwelijksrelatie te ver-
waarlozen. Maar velen doen dat helaas wel. Als lid van de Zeventig noemde president
James E. Faust, later raadgever in het Eerste Presidium, de volgende oorzaken van
echtscheidingen, en lichtte hij er een in het bijzonder uit:

‘zelfzucht, onvolwassenheid, gebrek aan toewijding, gebrekkige communicatie,
ontrouw en alle andere problemen die u ongetwijfeld bekend zijn.

‘Uit ervaring heb ik geleerd dat er nog een reden is, die niet zo voor de hand ligt,
maar die de andere te boven gaat. En dan bedoel ik het gebrek aan voortdurende ver-
rijking. Het is de afwezigheid van iets bijzonders waardoor het waardevol, bijzonder
en prachtig wordt, ook al kan het eentonig, moeilijk en saai zijn.’3

In de verkeringstijd brengt een stel vaak veel tijd samen door. Zij richten zich op
hun relatie en de vervulling van elkaars behoeften. Zij geven vaak uiting aan hun
genegenheid door vriendelijk, respectvol en behulpzaam te zijn, dezelfde doelen en
normen en waarden na te streven, samen tijd door te brengen, elkaar complimenten
en cadeautjes te geven, te praten en te luisteren, aan speciale gelegenheden te denken
en elkaar liefdesbrieven en kaartjes te sturen.

Nadat het paar in het huwelijk treedt, wordt hun leven steeds meer beheerst door
opleiding, werk, kinderen en dienstbetoon. Ze zijn erg druk met hun baan, gezin, per-
soonlijke activiteiten en vrijwilligerswerk in de kerk en in de maatschappij. Sommige
echtparen zien elkaar steeds minder naarmate hun verantwoordelijkheden toenemen.
De tijd tikt voorbij en de echtelieden gaan op in andere zaken; het huwelijk wordt
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minder belangrijk dan eerst en de relatie lijdt eronder. Vriendelijke daden nemen af of
blijven helemaal achterwege, de communicatie wordt minder frequent en boeiend, en
uitingen van genegenheid en liefde raken steeds meer op de achtergrond. Echtparen
worden nonchalant in hun conversaties en gedrag. De romantiek ebt weg en de
huwelijksrelatie begint te tanen.

Ouderling Marlin K. Jensen van de Zeventig heeft gewaarschuwd dat de duivel een
rol speelt wanneer de prioriteiten steeds meer buiten het huwelijk komen te liggen:
‘Verleidelijke stemmen zullen tot ons spreken over wereldse prestaties en aanwinsten
waardoor wij op een gevaarlijk zijspoor terecht kunnen komen waarvan we alleen
met de grootste moeite kunnen terugkeren. Kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke keu-
zen onderweg hebben grote gevolgen voor onze uiteindelijke bestemming.’4 Maar al
te vaak ruilen mannen en vrouwen de beloften van vrede, geluk en eeuwig leven in
voor een kans op voorbijgaande prestige, macht en eer. Onbeduidende keuzes stape-
len zich op tot sommige mensen beseffen dat ze het dierbaarste hebben verloren.

EEN ANDERE AANPAK
President Spencer W. Kimball heeft dit probleem beschreven: ‘Veel mensen (...) hebben
toegestaan dat hun huwelijk afgezaagd, zwak en goedkoop is geworden. (...) Zulke
mensen moeten hun relatie opnieuw evalueren, elkaar opnieuw het hof maken, gene-
genheid laten blijken, vriendelijk en attent zijn, zodat hun huwelijk weer prachtig en
liefdevol kan groeien.’5 Om deze uitholling van het huwelijk tegen te gaan, adviseerde
hij echtparen om hun liefde te blijven ontwikkelen: ‘Onze liefde [kan] niet eeuwig
duren als we die niet voortdurend voeden met porties genegenheid, respect, bewon-
dering, dankbaarheid en onbaatzuchtigheid.’6

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen hebben verklaard dat
‘het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van
zijn kinderen.’7 In de Schriften staat: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder
verlaten, en zijn vrouw aankleven’ (Mozes 3:24). Aangezien het gezin centraal staat
in het plan van de Schepper, stellen zij die Hem willen gehoorzamen hun huwelijk en
gezin centraal in hun eigen leven. Hoewel veel andere bezigheden in het leven de
moeite waard zijn, moeten die niet zo belangrijk worden dat ze een echtpaar ervan
weerhouden om de nodige tijd en energie in de verrijking van hun relatie te steken.
Als de man en de vrouw elkaar en hun huwelijk voorrang geven boven andere zaken,
ervaren ze vrede en geluk en uiteindelijk een eeuwige huwelijksrelatie.

Het evangelie van Jezus Christus helpt mensen om van hun huwelijk een hoge pri-
oriteit te maken. Wat prioriteiten betreft, komt het huwelijk direct na de liefde voor
God. Zuster Marjorie P. Hinckley somde de prioriteiten op van de man met wie ze
trouwde: ‘Bij het naderen van onze trouwdag wist ik zeker dat Gordon van me hield.
Maar ik wist ook dat ik bij hem nooit op de eerste plaats zou komen. Ik wist dat ik
op de tweede plaats zou komen in zijn leven en dat de Heer op de eerste plaats kwam.
En dat was oké.’8

Als een man en een vrouw God liefhebben en zijn geboden onderhouden, hebben ze
ook elkaar lief en koesteren en behandelen ze elkaar met respect. Ze komen de ver-
bonden na die ze hebben gesloten. God liefhebben en dienen is hun eerste prioriteit;
hun partner liefhebben en dienen komt direct daarna op de tweede plaats of hoort
zelfs bij de eerste prioriteit. Met hun liefde voor God neemt ook hun vermogen toe
om elkaar lief te hebben, en wordt hun voornemen om trouw te zijn aan het huwe-
lijk onwrikbaar.

Net zoals onbeduidende beslissingen mensen uit het huwelijk kunnen weglokken,
zijn kleine en ogenschijnlijk onbeduidende daden van vriendelijkheid, mededogen en
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liefde in staat om emotionele wonden te helen en een stevige basis te leggen voor een
gezonde en rijke relatie.

President Faust heeft gezegd: ‘Bij het verrijken van ons huwelijk zijn de kleine dingen
belangrijk. Daartoe horen de voortdurende waardering voor elkaar en een attente uiting
van dankbaarheid, maar ook de wederzijdse aanmoedigingen om elkaar te helpen
groeien. Het huwelijk is een gezamenlijke tocht naar het goede, mooie en goddelijke.’9

Mannen en vrouwen verrijken hun huwelijk als ze hun relatie op het evangelie
baseren, tijd nemen voor elkaar, samen plezier maken, vaak en positief met elkaar
praten, en vriendelijke daden verrichten.

Het evangelie van Jezus Christus centraal stellen in uw huwelijk

President Faust heeft gezegd: ‘Er is één factor boven alle andere waardoor man en
vrouw op een echte, heilige en geestelijke manier verenigd zullen worden. En dat is de
goddelijke tegenwoordigheid in het huwelijk.’10

President Spencer W. Kimball heeft gezegd dat echtparen veel geluk zullen ervaren
als ze de Heer en elkaar meer liefhebben dan zichzelf en als ze geregeld naar de tem-
pel gaan, samen bidden, naar de kerk gaan, rein leven en samenwerken aan de
opbouw van Gods koninkrijk.11

Als man en vrouw hun relatie baseren op het evangelie van Jezus Christus, komt dat
hun huwelijk en persoonlijke leven ten goede. Echtparen dienen in de ochtend en in de
avond samen te bidden, in de Schriften te lezen en wekelijks gezinsavond te houden.

Het evangelie leert mensen om elkaar lief te hebben en te dienen en ‘elkaars lasten
te dragen’ (Mosiah 18:8). Als mensen de naam van Christus op zich nemen, sluiten
ze een verbond om anderen op die manier lief te hebben. Een christelijke houding en
christelijke daden voeden en versterken de huwelijksrelatie als echtparen hun verbon-
den nakomen.

President Faust heeft gezegd dat een van de grootste bronnen van geluk ‘het gezel-
schap van een heilig en goddelijk Persoon is. (...) Geestelijke eenheid is het anker.’ Hij
heeft gezegd: ‘Het aantal echtscheidingen neemt toe omdat het huwelijk in veel geval-
len de verrijking ontbeert van de heilige zegeningen die uit het onderhouden van de
geboden van God voortkomen. Het is een gebrek aan geestelijke voeding.’12

L E E R A C T I V I T E I T :
U W  H U W E L I J K  V E R B E T E R E N
Laat de cursisten nadenken welke de voordelen zijn als ze meer energie in hun huwe-
lijk zouden steken. Laat ze de voordelen opschrijven die uit de bespreking in de klas
naar voren komen. (Mogelijke voordelen zijn meer vreugde, meer zingeving en vol-
doening, een betere lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid, meer liefde,
meer intimiteit, betere communicatie en meer gemoedsrust.)

Vraag elk echtpaar enkele kleine dingen op te schrijven die ze kunnen doen om hun
huwelijk te verbeteren, zoals geregeld belangstelling, waardering en dankbaarheid
tonen, elkaar aanmoedigen en elkaar steunen bij moeilijkheden en uitdagingen. Laat
de cursisten met hun partner overleggen wat ze kunnen doen en daar specifiek in zijn.

Vraag de cursisten om de dingen die ze hebben aangegeven ook daadwerkelijk te
gaan doen. Laat ze hun partner eens verrassen met liefdevolle woorden en daden —
door blijk te geven van hun goedkeuring, waardering en genegenheid met oog voor de
behoeften van de partner.
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Tijd maken voor elkaar

Man en vrouw dienen voortdurend naar manieren te zoeken om hun relatie te voe-
den. Vaak zijn de bezigheden die tijd en energie opslorpen, ook goede bezigheden. Een
opleiding volgen, hard werken, kinderen grootbrengen, kerkroepingen vervullen, en
voldoen aan maatschappelijke en militaire verplichtingen snoepen allemaal tijd af van
het huwelijk en het gezin.

President Gordon B. Hinckley heeft kerkleiders als volgt gewaarschuwd: ‘Het is het
noodzakelijk dat u uw gezin niet verwaarloost. Geen enkel bezit is waardevoller. (...)
Het is uiteindelijk deze familierelatie die we met ons mee naar het volgende leven
nemen.’13

Soms moet men moeilijke beslissingen nemen. Als geluk en stabiliteit in het huwe-
lijk in het geding zijn, is het wellicht nodig om een lucratieve, tijdrovende baan op te
offeren en financiële en persoonlijke doelen uit te stellen. Zelfs het dienstbetoon aan
anderen dient mogelijk te worden teruggeschroefd om tijd vrij te maken voor deze
heiligste relatie.

President Hinckley heeft de volgende raad gegeven: ‘Bespreek samen met [uw
gezin] hoeveel tijd u met hen zult doorbrengen en wanneer. En houd u daar dan ook
aan. Probeer er niets tussen te laten komen. Beschouw die tijd als heilig. Beschouw
die tijd als bindend. Beschouw die tijd als welverdiende ontspanning.

‘Houd de maandagavond vrij voor de gezinsavond. Breng ook een avond alleen met
uw vrouw door. En plan wat tijd voor het hele gezin.’14

L E E R A C T I V I T E I T :
P R I O R I T E I T E N  S T E L L E N  E N  P L A N N E N  
M A K E N  V O O R  E E N  B E T E R  H U W E L I J K
De echtgenoten vinden het wellicht nuttig om te zien of hun prioriteiten op elkaar zijn
afgestemd. Schrijf de volgende zeven items op het bord. Vraag de cursisten om die
zeven prioriteiten van hoog naar laag te rangschikken. Laat ze de items vervolgens
rangschikken zoals hun partner dat volgens hen zou doen.

• Werkdoelen bereiken

• Een kerkroeping grootmaken

• Dienstbetoon verrichten

• Meer liefde voor en geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus ontwikkelen

• Werken aan een geslaagd huwelijk

• Een goede relatie opbouwen met uw kinderen

• Talenten ontwikkelen

L E E R A C T I V I T E I T :
N A A R  G E E S T E L I J K E  E E N H E I D  S T R E V E N
Laat de cursisten hun gedachten bespreken over het streven naar meer geestelijke een-
heid in het huwelijk. Hoe belangrijk is dat voor hen? Hoe zou hun relatie daardoor ver-
anderen? Wat zouden ze anders moeten doen om geestelijke eenheid te bereiken?
Laat ze enkele doelen opschrijven waaraan ze als echtpaar willen werken om geeste-
lijker en meer een te worden. Laat ze er ook bijschrijven wie verantwoordelijk is om
bepaalde activiteiten te gaan doen om de doelen te verwezenlijken.
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Plezier hebben samen

Kerkleiders hebben aangegeven dat ontspanning het gezinsleven verrijkt. Het Eerste
Presidium en het Quorum der Twaalf hebben ‘gezonde ontspanning’ als een van de
beginselen voor een geslaagd huwelijk en een hecht gezin genoemd.15

De psychologen Howard Markman, Scott Stanley en Susan Blumberg zijn tot de
conclusie gekomen dat echtparen in een problematische relatie elkaar niet opeens
onaantrekkelijk zijn gaan vinden. Ze kwamen erachter dat ‘de hoofdreden waarom
echtparen elkaar minder aantrekkelijk gaan vinden, komt doordat ze de dingen ver-
waarlozen die ze juist zo aantrekkelijk voor elkaar hebben gemaakt: vriendschap en
plezier.’16 Ze raden echtparen aan om tijd in te ruimen voor ontspanning, en in die
tijd geen problemen proberen op te lossen.17

De schrijfster Susan Page heeft gezegd dat ‘sociale wetenschappers die onderzoek
hebben gedaan naar de besteding van vrije tijd, de conclusie staven die ik uit mijn
vraaggesprekken [met mensen die gelukkig zijn] heb getrokken: mannen en vrouwen
die samen vrije tijd doorbrengen, zijn vaak tevredener met hun huwelijk dan zij die
dat niet doen.’18

Page schrijft dat echtparen met wie ze een vraaggesprek heeft gehouden, veel din-
gen samendoen: ‘Ze doen aan dansen, hardlopen of fitness, wandelen, skiën of vol-
leybal, (...) gaan uit eten, naar de film, naar een voorstelling, ontvangen gasten thuis,
doen spelletjes enzovoort.’ Ze voegt eraan toe dat ‘televisiekijken voor de meeste echt-
paren niet als gezamenlijke ontspanning werd meegeteld, tenzij ze samen naar een
speciaal programma zaten te kijken.’19

Markman, Stanley en Blumberg maakten melding van activiteiten zoals lichaams-
beweging, zwemmen, wandelen, yoga, tikkertje, koken, zeeschelpen verzamelen,
films kijken, samen iets drinken en praten (uitwisselen van doelen, dromen, plannen,
verwachtingen, complimenten).20 De activiteiten doen er minder toe dan de houding
van het echtpaar zelf. Samen klusjes in huis doen kan ook leuk zijn. De leukste acti-
viteiten kosten vaak niets.

Als echtparen activiteiten overwegen die ze samen kunnen doen, vertel ze dan niet
alleen te denken aan dingen die ze allebei leuk vinden. Als de echtgenoten om de beurt
iets kiezen om samen te doen, leren ze elkaar beter te begrijpen en breiden ze zo hun
eigen belangstelling uit. Hun gewilligheid om iets nieuws te proberen en elkaar te steu-
nen zal hun huwelijk verrijken. Mannen en vrouwen hoeven de goede dingen die ze
doen niet op te geven; ze kunnen veel van die dingen samen doen en erover praten.

President Ezra Taft Benson heeft gezegd dat de gezinsavond een goede tijd is om als
gezin iets leuks te doen: ‘De gezinsavond is een hulpmiddel om iedere week samen te
ontspannen, te werken, te zingen, spelletjes te doen, iets lekkers te nuttigen en te bid-
den. Net als de stalen schakels van een ketting, zal deze gewoonte de gezinsbanden
versterken, in liefde, trots, traditie, kracht en trouw.’21

Vraag de deelnemers om hun lijst met die van hun partner te vergelijken en de over-
eenkomsten en verschillen te bespreken. Vraag of sommige verschillen op problemen
in de relatie duiden.

Draag de deelnemers op om een plan te maken om meer tijd en aandacht aan hun
huwelijk te besteden. Help ze ideeën te overwegen zoals ‘tijd samen plannen’ als
agenda-item op de wekelijkse gezinsraad, minder tijd besteden aan minder-belangrijke
activiteiten, de tijd nemen om aan het eind van de werkdag even bij te praten, en uit-
jes met z’n tweetjes plannen, al is het maar een wandelingetje in het park of in de buurt.
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Vaak en positief met elkaar praten

Ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf heeft het belang van geregelde
communicatie beklemtoond: ‘Sommige echtparen lijken niet naar elkaar te luisteren. De
tijd nemen om te praten is essentieel om de communicatielijnen intact te houden. Als
het huwelijk zo’n belangrijke relatie in het leven is, dan verdient het ook een belangrijk
deel van onze aandacht! Toch krijgen minder-belangrijke afspraken vaak voorrang, en
blijft er maar weinig tijd over om naar een dierbare partner te luisteren.’22

President Faust heeft gezegd: ‘Een huwelijk kan verdiept worden door betere com-
municatie. (...) We communiceren op duizend verschillende manieren, zoals door een
glimlach, even door het haar te strijken, een lichte aanraking, iedere dag “ik hou van
je” te zeggen, en de man “je bent zo knap” te zeggen. Andere belangrijke woorden zijn:
“Het spijt me.” Luisteren is een uitstekende manier om te communiceren.’23

In les 2 wordt verwezen naar het onderzoek van John Gottman. Hij kwam tot de
conclusie dat succesvolle echtparen positief met elkaar omgaan door belangstelling,
genegenheid en waardering voor elkaar te tonen, attent voor elkaar te zijn, bezorgd-
heid en empathie te tonen, het standpunt van de partner te accepteren, speels te zijn
en samen plezier te maken.24

In haar onderzoek naar geslaagde, gelukkige huwelijken kwam Susan Page ook tot de
ontdekking dat effectieve communicatie een essentiële rol speelt. Echtparen met een
gelukkig huwelijk ‘hadden relatief weinig impasses in de communicatie; ze praatten met
gemak over moeilijke onderwerpen; ze hadden het idee dat ze elkaar begrepen; ze hielden
maar weinig voor elkaar verborgen; en ze konden vertrouwen op hun vermogen om
conflicten op te lossen.’ Page ontdekte dat sommige echtparen nooit regels voor com-
municatie hadden geleerd, maar ze intuïtief leken te volgen. Anderen hebben vaardighe-
den geleerd uit boeken, artikelen, workshops, toespraken of van therapeuten.25

L E E R A C T I V I T E I T :
D E  C O M M U N I C A T I E  V E R B E T E R E N
Vraag elk echtpaar om de kenmerken van goede communicatie nog eens door te nemen.
Laat ze aanduiden wat ze goed doen in de omgang met elkaar, en welke vooruitgang ze
hebben geboekt sinds ze les 2 hebben afgerond. Geef ze daarna de volgende opdracht.

Laat ze de komende twee weken dagelijks met elkaar in gesprek gaan (elke werkdag
vijf minuten en minstens twee keer per week vijftien minuten) over hun gevoelens voor
elkaar en hun leven samen. Laat ze dan het volgende bespreken: (1) wat was er die
dag goed in hun relatie en (2) wat vonden ze die dag het fijnst aan hun relatie. Het
gesprek is niet bedoeld voor negatieve opmerkingen of om zorgen te bespreken en
problemen op te lossen. Echtparen dienen elkaar elke dag ten minste één compliment
te geven over een goede eigenschap van de partner.

L E E R A C T I V I T E I T :
G E Z A M E N L I J K E  A C T I V I T E I T E N  P L A N N E N
Laat de echtparen brainstormen over gezonde activiteiten waar ze samen van kunnen
genieten. Laat ze alle dingen opschrijven die in ze opkomen, en de lijst zo lang moge-
lijk maken. Geef ze de uitdaging om een of twee activiteiten uit deze lijst te kiezen om
de komende maand elke week te gaan doen. U kunt ze ook vragen om te plannen hoe
ze belangrijke gebeurtenissen in hun huwelijk gaan vieren, zoals een tweede huwelijks-
reis of de dag waarop ze tien, twintig, vijfentwintig of dertig jaar getrouwd zijn.
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Vriendelijke daden verrichten

President Gordon B. Hinckley heeft het belang van vriendelijkheid tussen man en
vrouw als volgt beklemtoond: ‘Als elke man en elke vrouw voortdurend alles in het
werk zou stellen om te zorgen voor het gemak en geluk van zijn of haar huwelijks-
partner, zouden er weinig of geen echtscheidingen zijn. Er zouden geen ruzies zijn. Er
zouden geen beschuldigingen geuit worden. Er zouden geen woede-uitbarstingen
zijn. Liefde en zorg zouden de plaats innemen van mishandeling en gemeenheid.’

President Hinckley heeft de mannen in de kerk aangespoord om de vrouwen in hun
leven te helpen zodat ze hun talenten en andere sterke eigenschappen oefenen en ont-
wikkelen: ‘De vrouwen in ons leven [hebben] bepaalde eigenschappen, goddelijke eigen-
schappen, waarmee zij de mensen om hen heen in vriendelijkheid en liefde de hand
reiken. Wij kunnen dat aanmoedigen door hen in de gelegenheid te stellen hun talenten
en impulsen te uiten. Toen we al oud waren, zei mijn geliefde metgezellin op een avond
zachtjes tegen me: “Je hebt me altijd vleugels gegeven, en daar heb ik je lief om.”’26

De hofmakerij van vóór het huwelijk is na de huwelijksvoltrekking van nog gro-
ter belang. Man en vrouw helpen elkaar om te gaan met de moeilijkheden van het
leven door oprecht respect, vriendelijkheid en genegenheid voor elkaar te tonen.
Relaties hebben vaak enorm te lijden als deze elementen ontbreken. Voortdurende
vriendelijke daden en uitingen van liefde scheppen een sterke, blijvende band tussen
een man en een vrouw.

L E E R A C T I V I T E I T :
E E N  L I J S T  M E T  ‘ V R I E N D E L I J K E  D A D E N ’  M A K E N
Help de deelnemers om meer belangstelling en genegenheid voor hun partner te tonen
door ze een lijst te laten maken van tien of meer dingen die ze hun partner graag vaker zou-
den zien doen. De verzoeken dienen specifiek te zijn (‘Vraag me hoe mijn dag is geweest’)
in plaats van algemeen (‘Toon meer belangstelling voor mij’), wat moeilijk te meten is. Ze
dienen niet te maken te hebben met de kernproblemen in een groot relatieconflict. De ver-
zoeken dienen ook eenvoudig en goedkoop te zijn. Stel voor dat de cursisten om vriende-
lijke daden vragen, zoals complimentjes, liefdesbriefjes, telefoontjes en dergelijke.

Andere mogelijke verzoeken zijn de was of een andere huishoudelijke taak doen, elkaars
hand vasthouden of tegen elkaar aan zitten op de bank, oprechte dank of waardering
uiten, elkaar opbellen, op de kinderen letten, naar elkaar luisteren, samen op bezoek gaan
bij vrienden of familie, de luier van de baby verschonen of boodschappen doen.

Laat de cursisten de komende week elke dag minimaal drie dingen doen die op het ver-
langlijstje van hun partner staan, ook al vergeet de partner dat andersom ook te doen. Ze
horen niet boos of gefrustreerd te raken als hun partner niet aan hun verzoeken voldoet.

Laat de cursisten opmerken hoe het voelt als de partner iets voor ze doet wat op hun ver-
langlijstje staat. Spoor ze aan om die vriendelijke daden te erkennen en hun partner daar-
voor te bedanken. Laat ze ook opmerken hoe het voelt om iets voor hun partner te doen.

Hoewel dit een geplande oefening is, kan het de huwelijksrelatie van de cursisten ver-
beteren, vooral als ze de activiteiten als een oprechte uiting van liefde, waardering en
bewondering uitvoeren.

Met deze activiteit leren ze de sterke punten van hun relatie te zien en met elkaar over
hun goede gevoelens te praten. Hun huwelijk kan erdoor versterkt worden, maar alleen
als ze er oprecht mee bezig zijn.
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HUWELIJKSGELUK
Huwelijksrelaties bloeien op als man en vrouw liefde en waardering voor elkaar

tonen. Vriendelijke, attente en liefdevolle daden vormen een essentiële voedingsbo-
dem. Deze voedingsbodem geeft mensen de nodige energie en motivatie om hun
hoogste potentieel te bereiken. Een man en vrouw moeten niet verwachten dat alles
altijd goed zal gaan. Maar als ze elkaar liefhebben en respecteren, vinden ze meer
geluk in hun huwelijk. President Faust heeft gezegd: ‘Geluk in het huwelijk en als
ouder kan meer dan duizendmaal groter zijn dan enige andere vorm van geluk.’27

Echtparen vinden meer geluk als ze leven volgens het evangelie, zich houden aan de
geïnspireerde leringen van kerkleiders en degelijke beginselen en vaardigheden voor de
ontwikkeling van goede relaties toepassen. Er zal sprake zijn van moeilijkheden. Maar
echtparen kunnen hoop putten uit de woorden van president Spencer W. Kimball: ‘Als er
moeilijkheden zijn, faalt u pas als u het niet meer blijft proberen!’28 Volharding leidt tot
het beloofde geluk in dit leven en tot het eeuwige leven als gezin in de wereld hierna.
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Vraag de cursisten om een tijdstip over een maand, een half jaar en een jaar te plannen
waarop ze gaan evalueren hoe ze er als echtpaar voor staan wat betreft het toepassen
van de informatie in deze les.

36889_120_Body.qxd  01-20-2010  1:19 PM  Page 62



AANHANGSEL

36889_120_Body.qxd  01-20-2010  1:19 PM  Page 63



HET HUWELIJK VERSTERKEN

EEN CURSUS OM RELATIES TE VERBETEREN

Samengesteld door LDS Family Services

WAT KAN IK VAN DEZE CURSUS LEREN?
Deze cursus biedt praktische hulp voor echtparen vanuit een evangelisch perspectief. U kunt er als volgt uw
voordeel mee doen:

• Begrijpen hoe eeuwige beginselen en verbonden invloed kunnen hebben op een huwelijk.

• Effectief communiceren met uw huwelijkspartner en uw kinderen.

• Eenheid, gelijkwaardigheid en saamhorigheid in het huwelijk bevorderen.

• Problemen met boosheid overwinnen.

• Vaardigheden leren om conflicten op te lossen.

• Uw huwelijk verrijken en prioriteit geven.

WIE KUNNEN DEELNEMEN?
De cursus is vooral nuttig voor echtparen die kampen met problemen en uitdagingen in hun huwelijk, maar de
besproken beginselen komen elk huwelijk ten goede. Het is ten zeerste aan te raden om de cursus samen met uw
partner bij te wonen.

HOE LANG DUURT DE CURSUS?
De duur van de cursus kan aan de behoeften van de deelnemers worden aangepast. Over het algemeen zijn er zes
tot acht wekelijkse lessen of bijeenkomsten gepland. Elke bijeenkomst duurt ongeveer negentig minuten.

WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT ALS IK DEELNEEM?
U woont alle bijeenkomsten bij. U ontvangt een exemplaar van Het huwelijk versterken: leidraad voor echtparen, dat
u geacht wordt te gebruiken. De leidraad bevat cursusinformatie en leeractiviteiten om uw huwelijk te verster-
ken. Aan het eind van het cursusprogramma wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen om te zien wat het u
heeft opgeleverd. U hoeft de vragenlijst niet van uw naam te voorzien. Alle informatie is vertrouwelijk.

WAT KOST DEELNAME AAN DE CURSUS?
Er wordt een bijdrage van __________ gevraagd om de onkosten te dekken.

WANNEER EN WAAR WORDT DE CURSUS GEGEVEN?
De volgende cursus ‘Het huwelijk versterken’ is gepland voor ________________________________________, 
om _________________________ in ___________________________________________________________________.

HOE KAN IK ME AANMELDEN VOOR DE CURSUS OF MEER INFORMATIE KRIJGEN?
Bel _______________________________________________________________________________

of ___________________________________ van LDS Family Services, ____________________________________.

WIE GAAT DE CURSUS GEVEN?
Een medewerker van LDS Family Services of een vrijwilliger in de wijk of de ring.
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CONTROLELIJST VOORBEREIDINGEN
Kleine details kunnen bijdragen aan een geslaagde cursus. De volgende controlelijst kan u helpen bij de voorbereiding.

De volgende zaken zijn gereserveerd:

❑ microfoon of geluidssysteem ❑ stift of krijt

❑ video’s of dvd’s ❑ standaard/schrijfblokken

❑ podium ❑ stiften

❑ overheadprojector ❑ lege vellen papier

❑ TV en videorecorder of dvd-speler ❑ pennen/potloden

❑ bord ❑ overige:____________________________________________

❑ Alle benodigde materialen voor de deelnemers zijn gekopieerd en gesorteerd.

❑ De ruimte is gereserveerd.

❑ Het lokaal is ingericht voor het verwachte aantal deelnemers.

❑ Extra stoelen zijn beschikbaar.

❑ De toiletten zijn schoon en gemakkelijk te vinden. (Zo niet, dan zijn er verwijsborden beschikbaar.)

❑ De airco of verwarming in het lokaal staat van tevoren aan zodat de ruimte behaaglijk is.
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HET HUWELIJK VERSTERKEN – 
CURSUSISTENOVERZICHT

Begindatum van cursus: ____________________________

Locatie: ____________________________________________ Leerkracht:____________________________________

Naam Telefoon Adres Aanwezigheid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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PROGRAMMA-EVALUATIEFORMULIER
Hartelijk dank voor uw deelname aan onze huwelijkscursus. U hebt tijd gestoken in het opdoen van kennis en
vaardigheden om uw huwelijk te verbeteren. We willen graag weten of de cursus u heeft geholpen in dat opzicht.
Wij stellen het invullen van dit evaluatieformulier op prijs. Schrijf uw naam niet op. Wij willen dat u de vragen
vrijuit kunt beantwoorden, zonder bezorgd te zijn dat uw identiteit bekend is. Met uw hulp kunnen wij toekom-
stige huwelijkscursussen verbeteren.

Omcirkel het antwoord in elke kolom dat het beste beschrijft hoe u er nu voor staat ten opzichte van vóór uw
deelname aan de cursus.

A. Vertrouwen dat ons huwelijk eeuwig zal zijn.

B. Vermogen om beter met mijn partner te com-
municeren.

C. Gelijkwaardigheid en gezamenlijke besluitvorming
in ons huwelijk.

D. Vermogen om boze gevoelens te beheersen en op
te lossen.

E. Vermogen om conflicten op een bevredigende
manier voor alle betrokkenen op te lossen.

F. Prioriteit voor onze relatie.

Hoe gaat het nu:

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Slecht Ok Goed

Ten opzichte van vóór de 
cursus gaat het nu:

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Slechter Hetzelfde Beter

Op welke gebieden heeft deze huwelijkscursus u het meest geholpen?

Op welke gebieden hebt u nog hulp nodig?

Hoe is deze cursus te verbeteren?

Wat vond u prettig of niet prettig aan de onderwijsstijl van de leerkracht?

Hoeveel cursuslessen hebt u gelezen? ________

Geef op een schaal van 1 tot 5 het nut van de lessen aan voor u.

Niet nuttig Erg nuttig

1 2 3 4 5

Hebt u de leeractiviteiten in elke les uitgevoerd? _____ Ja _____ Nee

Geef op een schaal van 1 tot 5 het nut van de leeractiviteiten aan voor u.

Niet nuttig Erg nuttig

1 2 3 4 5
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HET HUWELIJK 
VERSTERKEN

Hiermee verklaren wij dat

heeft deelgenomen aan de cursus

Het huwelijk versterken

van

LDS Family Services

BUREAUHOOFD LEERKRACHT

DATUM
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