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INLEIDING TOT HET
LEERKRACHTENBOEK
President Gordon B. Hinckley heeft verklaard: ‘Het zendingswerk is het levensbloed
van de kerk. Het is de voornaamste manier om haar te laten groeien. (…)

‘(…) De Heiland zelf (heeft) de apostelen van weleer opdracht gegeven tot dit werk
voordat Hij ten hemel voer: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipe-
len en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes’
(Matteüs 28:19)’ (‘Zendingswerk’, Eerste wereldwijde instructiebijeenkomst voor
leidinggevenden, januari 2003, p. 18).

Een leerkracht van toekomstige voltijdzendelingen krijgt bij uitstek de kans om hen
ten goede te beïnvloeden. De beginselen die in deze cursus worden behandeld,
kunnen in principe grote invloed hebben op hoe de zendelingen leven en lesge-
ven. Veel van wat zij leren en oefenen in uw klas zullen zij op zending in praktijk
kunnen brengen. De tijd die u in de zendingsvoorbereiding van uw cursisten steekt,
zal een positieve invloed hebben op de groei en kracht van de kerk.

Dvd-presentaties

Bij dit leerkrachtenboek hoort een dvd (54139). In de eerste presentatie introduceert
ouderling Richard G. Scott van het Quorum der Twaalf Apostelen deze cursus. De
volgende 22 presentaties kunt u gebruiken in bepaalde lessen. U herkent die lessen
aan het volgende teken en een notitie bij het lesidee. Voordat u ertoe overgaat
de presentaties te gebruiken, raden wij u aan naar de introductie van ouderling
Scott te kijken, waarin hij zich richt tot de leerkrachten van deze cursus.

Inhoud dvd

Track 1 (5:31). Ouderling Richard G. Scott, introductie.

Track 2 (0:42). Ouderling Russell M. Nelson, De Ster, juli 1995. Hoofdstuk 1:
Geroepen om te dienen.

Track 3 (5:41). Ouderling Jacob de Jager, De Ster, april 1977. Hoofdstuk 1:
Geroepen om te dienen.

Track 4 (3:38), segmenten 1–4. Ouderling Jeffrey R. Holland, instructiebijeenkomst
voor nieuwe zendingspresidenten, juni 2000, geciteerd in ‘Missionary Work and the
Atonement’, Ensign, maart 2001, pp. 10–11. Hoofdstuk 1: Geroepen om te dienen.

Track 5 (0:54). President Boyd K. Packer, instructiebijeenkomst voor nieuwe zen-
dingspresidenten, juni 2002. Hoofdstuk 2: Voldoen aan de kerkelijke normen.

Track 6 (0:38). Ouderling Richard G. Scott, De Ster, januari 2001. Hoofdstuk 2:
Voldoen aan de kerkelijke normen.

Track 7 (0:42). Ouderling Boyd K. Packer, De Ster, juli 1989. Hoofdstuk 2: Voldoen
aan de kerkelijke normen.

Track 8 (0:32). Ouderling Neal A. Maxwell, De Ster, juli 2001. Hoofdstuk 3: Het
gezelschap van de Heilige Geest.

Track 9 (6:00). President Brigham Young, ‘Een man zonder vlotte babbel’.
Hoofdstuk 4: Lesgeven met de Geest.
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Track 10 (0:53). Ouderling L. Tom Perry, De Ster, januari 2002. Hoofdstuk 5: We
leren lesgeven ‘door studie en ook door geloof’, deel 1.

Track 11 (4:30). ‘Het heilsplan.’ Hoofdstuk 7: Het plan van onze hemelse Vader.

Track 12 (0:33). Ouderling Russell M. Nelson, De Ster, januari 1997. Hoofdstuk 7:
Het plan van onze hemelse Vader.

Track 13 (0:46). Ouderling Merrill J. Bateman, De Ster, januari 2004. Hoofdstuk 8:
Profeten en de afval.

Track 14 (2:22). President Gordon B. Hinckley, De Ster, januari 2000. Hoofdstuk 8:
Profeten en de afval.

Track 15 (1:27). Ouderling Russell M. Nelson, instructiebijeenkomst voor nieuwe
zendingspresidenten, juni 2000. Hoofdstuk 9: De herstelling en nieuwe Schriftuur.

Track 16 (1:18). Ouderling L. Tom Perry, De Ster, januari 1995. Hoofdstuk 9: De
herstelling en nieuwe Schriftuur.

Track 17 (1:44). President Gordon B. Hinckley, De Ster, juli 2002. Hoofdstuk 10:
Geloof en bekering tot het evangelie.

Track 18 (0:45). President Boyd K. Packer, instructiebijeenkomst voor nieuwe zen-
dingspresidenten, juni 2003. Hoofdstuk 10: Geloof en bekering tot het evangelie.

Track 19 (0:42). President Boyd K. Packer, instructiebijeenkomst voor nieuwe zen-
dingspresidenten, juni 2003. Hoofdstuk 10: Geloof en bekering tot het evangelie.

Track 20 (1:50), segmenten 1–2. President Gordon B. Hinckley, Eerste wereldwijde
instructiebijeenkomst voor leidinggevenden, januari 2003. Hoofdstuk 11: Lichamelijke
en emotionele voorbereiding.

Track 21 (0:50). Ouderling Richard G. Scott, De Ster, januari 2004. Hoofdstuk 11:
Lichamelijke en emotionele voorbereiding.

Track 22 (1:27). President Gordon B. Hinckley, fragment uit video Gordon B. Hinckley,
Man of Integrity, 15th President of the Church (1995). Hoofdstuk 11: Lichamelijke en
emotionele voorbereiding.

Track 23 (2:14). Ouderling Jeffrey R. Holland, instructiebijeenkomst voor nieuwe
zendingspresidenten, juni 2000, geciteerd in Ensign, maart 2001. Hoofdstuk 14:
Christelijke eigenschappen.

WAT DE CURSISTEN BIJ ZICH MOETEN HEBBEN

Moedig de cursisten aan om altijd hun schriften en cursistenboek bij zich te hebben.
U dient hun ook aan te raden Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004, 36863
120) aan te schaffen. Dit boekje behandelt een reeks alfabetisch gerangschikte
evangelieonderwerpen en zal de cursisten niet alleen in deze cursus ten goede
komen, maar ook tijdens hun zending en lang daarna.

Wanneer u hoofdstuk 11, Lichamelijke en emotionele voorbereiding, behandelt, kunt
u de cursisten voorzien van de Missionary Health Guide (2004, 37012), een leidraad
die ze al vóór hun zending kunnen doornemen. U kunt hoofdstuk 11 evenwel heel
goed zonder deze leidraad behandelen.

Studieschrift

De cursisten doen er goed aan om een studieschrift te gaan bijhouden. Dat is een
schrift waarin de cursist nieuwe inzichten opschrijft. Veel zendingsgebieden laten
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hun zendelingen zo’n schrift bijhouden. Daarop vooruitlopend kunnen de cursisten
nu al met dit nuttige zendingsmiddel beginnen. Zij kunnen hun studieschrift mee
naar de les nemen.

KLASSIKAAL OEFENEN

Een belangrijk onderdeel van deze cursus is dat de cursisten leren hoe zij zich
de vaardigheden eigen maken waarmee ze doeltreffend in het herstelde evangelie
kunnen lesgeven. In deze cursus leren de cursisten hoe ze de evangeliebeginselen
kunnen indelen en behandelen. Ze zullen leren hoe ze zich meer kunnen openstellen
voor de indrukken van de Heilige Geest. De cursisten krijgen meer dan eens de
gelegenheid om hun onderwijs in de leerstellingen en beginselen van het evangelie
te oefenen met medestudenten.

Soms denken leerkrachten dat ze zoveel te vertellen hebben, dat ze maar weinig
tijd overhouden om de cursisten aan het woord te laten. Onze zendelingen dienen
echter te leren hoe ze helder en doeltreffend in de leringen van het koninkrijk
kunnen onderwijzen. Hoe meer zij zich oefenen in het lesgeven en uitleggen van
de herstelde leerstellingen en beginselen van het evangelie, des te beter zullen zij
die waarheden later in het zendingsveld aan hun onderzoekers kunnen onderwijzen.
Doordat uw cursisten klassikaal onderwijservaring opdoen en bovendien het
‘Praktijkwerk voor cursisten’ uitvoeren, zullen ze onderwijsvaardigheden, zelfver-
trouwen en christelijke eigenschappen ontwikkelen.

IDEEËN VOOR KLASWERK

Tijdens de cursus kunt u de cursisten zo nu en dan koppelsgewijs indelen voor leer-
of onderwijsactiviteiten. Doordat u de koppels rouleert krijgt ieder met verschillende
persoonlijkheden te maken.

U kunt opdrachten geven aan personen of groepjes om elke klas met een devotional
te beginnen.

WAT DE CURSUS NIET BEHANDELT

Wij raden u aan de lessen niet op te zetten naar voorbeeld van een zoneconferentie
van welk zendingsgebied dan ook.

Deze cursus bereidt de cursisten voor op een voltijdzending. Zij is zorgvuldig
geschreven om toekomstige zendelingen begrip te geven van de leerstellingen en
beginselen, waar het zendingsprogramma en Predik mijn evangelie (2004, 36617
120) van uitgaan. Predik mijn evangelie is de handleiding voor zendingswerk en de
belangrijkste bron voor zendelingen. U kunt het beste een exemplaar van deze
belangrijke leidraad aanschaffen, zodat u vertrouwd kunt raken met de tekst die
de zendelingen hun gehele opleiding en zending gebruiken.

Deze cursus correspondeert met Predik mijn evangelie. De volgende onderwerpen wor-
den zowel in dit boek als in Predik mijn evangelie behandeld: geroepen om een zen-
ding te vervullen; het evangelie leren kennen en erin onderwijzen; de afval en de
herstelling; de Heilige Geest herkennen, begrijpen en met Hem onderwijzen; het
belang van hedendaagse Schriftuur; christelijke eigenschappen ontwikkelen; verstan-
dig gebruik maken van tijd. Er staan onderwerpen in Predik mijn evangelie die niet in
deze cursus worden behandeld, zoals het leren van een vreemde taal, mensen helpen
verbonden sluiten en nakomen, mensen voorbereiden op de doop, en met leden
samenwerken. Ook wordt er in deze cursus niet ingegaan op de huishoudelijke
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kanten van een zending, zoals koken of budgettering, noch wordt er tot in de finesses
ingegaan op de organisatie van zendingsgebieden. Bepaalde facetten van de zen-
dingsvoorbereiding kunnen het beste worden overgelaten aan het ouderlijk gezin,
het opleidingscentrum voor zendelingen, en de president van het zendingsgebied.

OVERZICHT VAN DE CURSUS

Neem nota van de titels van de lessen in de inhoudsopgave en de onderwerpen die
in de cursus worden behandeld. Dat voorkomt dat u een bepaald onderwerp uitge-
breid in een les behandelt terwijl er later in de cursus uitvoerig op wordt ingegaan.

GEBRUIK HOOFDSTUKKEN EN INDELING

Elk hoofdstuk kan over twee normale lesuren worden verdeeld bij dagonderwijs of
in zijn geheel in een avondklas die twee lesuren beslaat. Als er sprake is van twee
keer een lesuur stelt u vast waar elke les het beste kan worden onderbroken.

Elk hoofdstuk heeft een inleiding waarin het onderwerp van de les wordt aangegeven
en is als volgt ingedeeld:

Belangrijke leerstellingen en beginselen

Deze paragraaf bestaat uit een opsomming van de leerstellingen en beginselen die
de cursisten dienen te begrijpen, te accepteren en toe te passen.

Lesideeën

Onder ‘Lesideeën’ worden de belangrijke leerstellingen en beginselen een voor een
voorzien van een of meerdere ideeën waarop die kunnen worden behandeld. Elk
lesidee wordt voorafgegaan door het -pictogram.

U bent vrij om de lesideeën te gebruiken of aan te passen. U kunt ook uw eigen
ideeën gebruiken om een beginsel te behandelen. U bepaalt welke citaten in het
cursistenboek in de les aandacht krijgen. Hoe u de stof gaat onderwijzen is aan u,
maar u dient zich te laten leiden door factoren als de invloed van de Heilige Geest,
uw persoonlijkheid en onderwijsstijl, wie u in de klas hebt, lestijd, culturele con-
text en de behoeften van de cursisten. We gaan ervan uit dat u de lessen aanvult
met uw eigen ervaringen, getuigenis en inzichten. Het verdient wel de voorkeur om
elk beginsel met de cursisten te behandelen, zelfs als dat betekent dat u niet alle
lesideeën kunt behandelen. Denk na en bid over hoe u uw lestijd wilt gebruiken.

Praktijkwerk voor cursisten

Met het praktijkwerk kunnen de cursisten de leerstellingen, beginselen en technie-
ken die in de les zijn behandeld oefenen of toepassen. Deze praktijkopdrachten
staan ook in het cursistenboek onder het kopje ‘Praktijkwerk’.

DE NOODZAAK VAN EEN BETERE VOORBEREIDING

President Ezra Taft Benson heeft om beter voorbereide zendelingen gevraagd: ‘Er is
verschil tussen zendelingen. Sommigen dienen de Heer in de eerste maand van hun
zending al beter dan sommigen die na twee jaar naar huis gaan.
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‘We willen jonge mannen hebben die gelijk volledig kunnen meedraaien in het
zendingsveld, die door een rechtschapen en rein leven het geloof hebben om een
geweldige en productieve zending te hebben.’ (De Ster, conferentieverslag, num-
mer 1, 1986 , p. 41.)

Door deze cursus te geven, bent u in de gelegenheid om bij te dragen aan de
verwezenlijking van die opdracht.
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GEROEPEN OM TE DIENEN
Het heilsplan van onze hemelse Vader is zo
opgezet dat al zijn kinderen de kans zullen krij-
gen om kennis te nemen van het evangelie en
het te accepteren. Uw cursisten gaan de bood-
schap van het evangelie wereldwijd mee helpen
verbreiden en bereiden zich daar nu op voor. U
bent in de gelegenheid om hen daarbij te helpen
door hun geloof in de Heer Jezus Christus op te
bouwen en hun geestdrift voor het werk bij te
brengen. In uw lessen leren ze evangeliebegin-

selen beter kennen en hoe ze die in klasverband ter oefening aan elkaar kunnen
onderwijzen. Dit hoofdstuk concentreert zich op de roeping als zendeling van de
ware kerk van de Heer. Moedig uw cursisten aan deze roeping van de Heer te accep-
teren en Hem met geheel hun ‘hart, macht, verstand en sterkte’ (LV 4:2) te dienen.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• De leden van de kerk hebben de plicht en de eer om het herstelde evangelie uit
te dragen.

• De Heer heeft gezegd: ‘Het veld is reeds wit om te oogsten’ (LV 4:4).

• De zendelingen werken mee aan de vergadering van Israël.

• Met het zendingswerk willen we mensen tot Christus brengen.

• De roeping van voltijdzendeling komt van de Heer via zijn bevoegde dienst-
knechten.

LESIDEEËN

Noot: Geef de cursisten de kans zich in de eerste les voor te stellen. Moedig hen
aan hun naam te noemen, uit te leggen waarom ze deze cursus volgen en aan te
geven of en waar er momenteel familieleden van hen op zending zijn. Als uw klas
klein is, kunt u de cursisten ook nog vragen of ze een zegening willen noemen die
voortvloeit uit een zending (vraag ze niet allemaal hetzelfde antwoord te geven).
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U kunt elke les ook beginnen of eindigen met een zendingslofzang zoals
‘Uitgekozen Hem altijd te dienen’ (lofzang 167), ‘Luister, o volk’ren’ (lofzang 173),
‘Ik ga daar waarheen Gij mij zendt’ (lofzang 179) en ‘Gij ouderlingen Israëls’ (lofzang
201). Daardoor zullen uw cursisten vertrouwd raken met de zendingslofzangen.

De leden van de kerk hebben de plicht en de eer om het herstelde evangelie
uit te dragen.

Vraag de cursisten een paar goede zendelingen uit de Schriften en uit de laatste dagen
te noemen. Zet de namen op het bord. Laat elke cursist in het kort uitleggen wat
hem of haar het meeste aanspreekt in de zendelingen die hij of zij genoemd heeft.

Voeg Paulus, Alma, Amulek, de zoons van Mosiah en Aäron aan de lijst toe of
onderstreep hun naam. Laat de cursisten koppelsgewijs een of meer van de vol-
gende teksten opzoeken en vaststellen wat de zendeling of zendelingen zo goed
maakte. (U kunt minder verzen opgeven als u het gevoel hebt dat de cursisten de
context van de teksten begrijpen.)

Paulus. Lees 2 Korintiërs 11:23–28.

Alma. Lees Alma 8:8–21.

Amulek. Lees Alma 8:18–32.

Zoons van Mosiah. Lees Alma 17:1–12.

Aäron. Lees Alma 22:1–23.

Deel de klas vervolgens in vier groepen op. Wijs in elke groep cursisten aan om het
verslag over de volgende zendelingen te lezen (zie cursistenboek, ‘Zendingsverhalen’,
pp. 6–11): Samuel H. Smith, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff en Dan Jones.
Vraag de cursisten om te vertellen wat hen het meest heeft aangesproken in het
verslag en hoe dat hen op hun zending kan helpen.

Laat de cursisten de volgende vragen bespreken:

• Welk verband is er tussen Jezus’ leringen in Lucas 18:29–30 en de ervaringen en
eigenschappen van de zendelingen die we hebben besproken?

• Waarom zijn zendelingen bereid veel op te geven voor mensen die ze niet kennen?

Laat de cursisten de verklaring van president Gordon B. Hinckley in het cursisten-
boek (p. 2) lezen.

• In welke aspecten van de herstelling wil president Hinckley dat we onderwijzen?

• Waarom denk je dat het belangrijk is dat mensen juist die aspecten goed begrijpen?

Zet de volgende woorden verspreid op het bord: doop, feestjes, gave van de Heilige
Geest, sporten in kerkverband, oordeel, dansavonden, bekering, de verzoening, heiliging,
voedselvoorraad, de wil van God doen, geloof in Jezus Christus, tot het einde volharden,
opstanding. Schrijf het woord evangelie vetgedrukt in het midden van het bord.

Laat de cursisten 3 Nephi 27:13–22 en Leer en Verbonden 39:6 opzoeken en vast-
stellen welke woorden op het bord voldoen aan Jezus’ definitie van het evangelie.
Laat de cursisten de woorden omlijnen of wissen die niet in deze twee teksten staan.
Geef in overweging dat de omlijnde of gewiste aspecten wel belangrijk zijn, maar
dat de andere aspecten op het bord deel uitmaken van het evangelie dat Jezus pre-
dikte en het fundament zijn van de boodschap van de zendelingen. Vraag een cur-
sist om de uitleg van het woord evangelie die in het cursistenboek staat (p. 2) voor

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G L E E R K R A C H T E N B O E K

G E R O E P E N O M T E D I E N E N

2



te lezen. Vraag de cursisten of er in deze uitleg woorden of zinsneden voorkomen
die ook aan die op het bord kunnen worden toegevoegd.

Deel de klas op in koppels en laat de cursisten elkaar een korte omschrijving van
het evangelie geven die begrijpelijk voor een onderzoeker is.

Bespreek het volgende klassikaal:

• Waarom denk je dat het belangrijk is dat een zendeling begrijpt wat het woord
evangelie inhoudt?

• Hoe verschilt de betekenis van het woord evangelie van het woord kerk?

Laat een cursist Abraham 2:9–11 voorlezen. Begin een bespreking met de volgende
vragen:

• Waarom denk je dat de meeste leden van de kerk nakomelingen van Abraham
zijn?

• Hoe weten wij of we van Abraham afstammen? (Zo nodig zegt u dat dat in onze
patriarchale zegen staat. Ook Leer en Verbonden 86:8–10 duidt op een verband
tussen priesterschap en afstamming.) Wellicht wilt u het volgende citaat van
ouderling Russell M. Nelson over het verbond van Abraham voorlezen:

‘Wij zijn eveneens kinderen van het verbond. Wij hebben, zoals die van weleer,
het heilige priesterschap en het eeuwige evangelie. Abraham, Isaak, Jakob zijn
onze voorouders. Wij behoren tot Israël. Wij hebben het recht om het evangelie,
de zegeningen van het priesterschap en het eeuwige leven te ontvangen. De
volken der aarde zullen gezegend worden dankzij onze inspanningen en die van
onze nakomelingen. Het letterlijke nageslacht van Abraham en zij die door
adoptie tot zijn nageslacht worden gerekend, ontvangen deze beloofde zegenin-
gen— voor zover zij gehoorzaam zijn aan de geboden en door de Heer aanvaard
worden’ (De Ster, juli 1995, p. 30).

• Waarom denk je dat dit de kernboodschap van Abraham 2:9–11 aan ons is?

• Welke plicht heb jij als gevolg van deze afstamming? (Anderen tot zegen zijn
door hen in de gelegenheid te stellen de zegeningen van het herstelde evange-
lie te genieten.)

Lees met de cursisten de citaten van ouderling Russell M. Nelson over het verbond
van Abraham in het cursistenboek (p. 2) of u kunt track 2 (0:42) van de dvd laten
zien.

Neem vóór de les kennis van het volgende verhaal, of laat in de les track 3 (5:41)
van de dvd zien. Vertel de cursisten dit verhaal in uw eigen woorden. Benadruk aan
het eind van het verhaal dat iedereen onze broeder of zuster is en dat we anderen
moeten zien als kind van God, zodat we ze voldoende liefhebben om ze te vertellen
over de boodschap van het herstelde evangelie.

Ouderling Jacob de Jager, voormalig lid van het Quorum der Zeventig en een
bekeerling tot de kerk, gebruikte het volgende verhaal als gelijkenis voor alle zen-
delingen om offers te brengen om de kinderen van onze hemelse Vader te redden:

3

2
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‘Ik heb zoveel opmerkelijke getuigenissen gehoord over geweldige mannen
en vrouwen die lid van de kerk zijn geworden dat ik zou willen zeggen dat
je nooit weet wie je redt.

‘Ter illustratie ga ik in gedachten terug naar mijn vaderland Holland waar
zes generaties van de voorouders van mijn vader in een klein dorpje aan de
kust, Scheveningen, hebben gewoond. Het waren vissers ofwel beoefenden
zij een aanverwant beroep, zoals scheepsbouwer, zeilmaker of nettenmaker.
Veel van hen waren ook vrijwillig betrokken bij het levensgevaarlijke red-
dingswerk. Het waren dappere, ervaren mannen die altijd klaar stonden om
de reddingsboten te bemannen om een reddingsactie uit te voeren. Bij elke
westenwind die blies, raakten er altijd wel vissersboten in moeilijkheden en
vaak moesten de zeelui zich vastklampen aan het tuigage van hun schip om
niet overboord te worden geslagen. Jaar na jaar eiste de zee slachtoffers.

‘Tijdens een zo’n zware storm was een schip in moeilijkheden geraakt, en er
voer een roeiboot uit om de bemanning te redden. De golven waren hoog
en de mannen in de roeiboot moesten alle krachten bundelen om de onfor-
tuinlijke zeelui in het nachtelijke duister en de zware regenstorm te bereiken.

‘De roeiboot wist de gehavende vissersboot te bereiken, maar was te klein om
de hele bemanning in een keer mee te nemen. Iemand moest achterblijven
omdat er gewoonweg geen plaats voor hem was; het risico dat de reddings-
boot zou kapseizen was te groot. Toen de reddingswerkers terug op het strand
waren, wachtten honderden mensen op hen met fakkels om hen door de
sombere nacht te loodsen. Maar dezelfde bemanning kon geen tweede tocht
aan omdat ze uitgeput was van de strijd met de stormwinden, de golven en
de slagregens.

‘Daarom vroeg de kapitein van de kustwacht of er vrijwilligers waren voor
een tweede tocht. Onder hen die zonder bedenkingen naar voren stapten
was de negentienjarige Hans. Hij was met zijn moeder in zijn oliepak naar
het strand gekomen om de reddingsoperatie gade te slaan.

‘Toen Hans naar voren stapte, raakte zijn moeder in paniek. Ze smeekte:
‘Hans, doe het niet. Je vader is op zee gestorven toen je vier jaar was en je
oudere broer, Piet, is nu al drie maanden vermist op zee. Je bent de enige
die ik nog heb!’

‘Maar Hans zei: ‘Mam, ik voel dat ik dit moet doen. Het is mijn plicht.’ En
de moeder huilde en ijsbeerde rusteloos over het strand toen Hans aan boord
ging van de roeiboot, de riemen ter hand nam en de nacht in roeide.

‘Na een moeizame strijd met de hoge zee die meer dan een uur duurde (en
voor de moeder van Hans leek het een eeuwigheid), kwam de roeiboot weer
in zicht. Toen de reddingswerkers het strand dicht genoeg waren genaderd,
zodat ze de stem van het hoofd van de kustwacht konden horen, zette hij
zijn handen aan de mond en schreeuwde boven de storm uit: ‘Hebben jul-
lie hem gered?’

‘En toen zagen de mensen die de zee met hun fakkels verlichtten Hans
opstaan van zijn bankje en uit alle macht roepen: “Ja! En zeg tegen mijn
moeder dat het mijn broer Piet is!”
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Laat de cursisten Leer en Verbonden 123:12–17 lezen en beginselen noemen die
relevant zijn voor het zendingswerk. Bedank de cursisten voor hun suggesties.

De Heer heeft gezegd: ‘Het veld is reeds wit om te oogsten’ (LV 4:4).

Laat de cursisten Leer en Verbonden 11:3 lezen.

• Wat betekent: ‘het veld is (…) wit’? (Zie de inleiding van deze paragraaf in het
cursistenboek, p. 3.)

Laat een cursist Leer en Verbonden 33:7–9 voorlezen. Leg uit dat schoven bijeenge-
bonden graanhalmen zijn. In oude tijden oogstten de arbeiders het graan door de
halmen af te snijden, die bijeen te binden in schoven en ze vervolgens naar de
graanschuur of opslagplaats te brengen. ‘Schoven’ hoeft niet noodzakelijkerwijs te
slaan op het aantal dopelingen in het zendingsveld. Het kan ook slaan op de zege-
ningen die een zendeling ontvangt, omdat hij in dienst van de Heer is.

• Hoe moeten zendelingen volgens deze verzen te werk gaan?

• Wat denk je dat jij moet doen om in aanmerking te komen voor de belofte
‘Doet uw mond open en hij zal gevuld worden’? (LV 33:8; zie ook LV 84:85).

• Hoe laat een zendeling die dit gebod gehoorzaamt zien dat hij of zij geloof heeft?

• Hoe zal jouw houding ten opzichte van het zendingswerk beïnvloed worden als
je probeert ‘zoals Nephi vanouds’ te zijn?

• Waar kun jij nu al, voordat je op zending gaat, verandering in aanbrengen,
zodat je meer op Nephi lijkt?

De zendelingen werken mee aan de vergadering van Israël.

Teken de volgende stamboomlijst op het bord:

Abraham

�

Isaak

�

Jakob (Israël)

�

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

(De twaalf stammen van Israël)

‘(…) Je weet nooit wie je zult redden! Het kan iemand zijn die op de deining
van het leven heen en weer wordt geslagen of iemand die vermist wordt op
de levenszee. En wanneer iemand wordt gered door [jouw] reddingsactie, o,
hoe groot zal dan [jouw] vreugde met hem of haar in het koninkrijk van
onze Vader zijn.’ (Conference Report, oktober 1976, pp. 80–81; of Ensign,
november 1976, pp. 56–57.)
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• Waar bevinden zich de afstammelingen van Abraham, Isaak en Jakob (Israël)
zich nu volgens 1 Nephi 22:3–4?

• In het inwijdingsgebed van de Kirtlandtempel (LV 109) heeft de profeet Joseph
Smith gebeden dat de ‘verstrooide overblijfselen van Israël’ zouden worden ver-
gaderd. Waar zouden zij volgens Leer en Verbonden 109:67 naartoe vergaderd
worden? (Tot de kennis van de waarheid en geloof in de Messias.)

• Welke rol spelen de zendelingen in de vergadering van Israël? (Zie LV 29:7.)

Lees met de cursisten het citaat van president Spencer W. Kimball in het cursisten-
boek (p. 4), en laat ze uitzoeken en bespreken wat een onderzoeker moet doen om
deel te gaan uitmaken van het vergaderde Israël. Leg nadruk op welke rol een zen-
deling speelt in anderen uitnodigen om tot Christus te komen door te geloven,
zich te bekeren, zich te laten dopen en bevestigen in de ware kerk en tot het einde
toe te volharden.

Met het zendingswerk willen we mensen tot Christus brengen.

Wijs op de volgende zin uit een citaat van ouderling Jeffrey R. Holland van het
Quorum der Twaalf Apostelen (zie cursistenboek, p. 5):

• Wat betekent deze uitspraak van ouderling Holland voor jou als toekomstige
zendeling?

Laat de cursisten koppels vormen en om de beurt de volgende vragen stellen en
beantwoorden. (Hoewel deze vragen eenvoudig lijken, bieden ze de cursisten de
kans hun geloofsovertuiging te verwoorden op een manier die ze in het zendings-
veld zullen ervaren.)

• Hoe heeft jouw lidmaatschap van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen je dichter bij Jezus Christus gebracht?

• Hoe heeft jouw nadering tot Christus je leven beïnvloed of veranderd?

Lees de volgende ervaring van ouderling Jeffrey R. Holland voor of laat segment
1 (0:18) van track 4 van de dvd zien:

• Hoe zou jij de vraag van ouderling Holland beantwoorden?

Ga verder met het verhaal van ouderling Holland of laat segment 2 (1:06) van
track 4 van de dvd zien:

4

‘Ik heb bij zoneconferenties (tussen twee haakjes een uitstekende gelegenheid
voor algemene autoriteiten om jonge zendelingen iets te leren) zendelingen
bijvoorbeeld wel eens gevraagd wat zij willen dat hun onderzoekers doen
als gevolg van hun lessen.’

4

‘Behalve mijn woorden en leringen en getuigenis moet mijn leven deel uit-
maken van dat getuigenis van Jezus Christus’ (De Ster, januari 1995, p. 27).
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• Wat zien deze zendelingen over het hoofd?

Lees verder of laat segment 3 (0:50) van track 4 van de dvd zien:

• Waarom zijn geloof in Jezus Christus en bekering essentieel voor een nieuwe
bekeerling?

Rond het verhaal van ouderling Holland af of laat segment 4 (1:20) van track 4
van de dvd zien:

‘Het nieuwe leven van een bekeerling dient gebouwd te worden op geloof
in de Heer Jezus Christus en zijn verlossende offer — de overtuiging dat Hij
werkelijk de Zoon van God is, dat Hij nu leeft, dat Hij de deur tot de schaaps-
kooi is, dat alleen Hij de sleutel heeft tot ons heil en onze verhoging. Die
overtuiging dient gevolgd te worden door oprechte bekering, bekering die ons
verlangen toont om rein, nieuw en genezen te worden, bekering waardoor
wij aanspraak maken op de volledige zegeningen van de verzoening.

4

‘Ik moet zeggen dat de zendelingen bijna nooit de twee fundamenteelste
zaken noemen die we onderzoekers willen laten doen voorafgaand aan de
doop: geloof hebben in Jezus Christus en zich bekeren van hun zonden.
Toch “geloven (wij) dat de eerste beginselen en verordeningen van het
evangelie zijn: ten eerste, geloof in de Heer Jezus Christus; ten tweede,
bekering; [vervolgens] ten derde, doop door onderdompeling tot vergeving van
zonden; ten vierde, handoplegging voor de gave van de Heilige Geest.”
[Geloofsartikelen 1:4; cursivering toegevoegd]’

4

‘“Zich laten dopen!’ wordt er dan in koor geroepen.

‘“ Ja,” zeg ik, “maar wat moet daar aan voorafgaan?”

‘Nu worden ze een beetje wantrouwend. Aha, denken ze. Dit is een test. Dit
is een test. (…) ‘Het Boek van Mormon lezen!’ roept iemand. ‘Bidden!’ roept
een ouderling op de achterste rij. ‘Naar de kerk gaan!’ zegt een van de zusters
op de voorste rij. “Alle zendelingenlessen volgen!” oppert iemand anders.

‘“(…) [Ik zeg:] Maar wat wilt u nog meer dat uw onderzoekers doen?”

‘“Zich laten dopen!” klinkt nogmaals het koor.

‘“Broeders en zusters”, smeek ik, “u hebt me al verteld over de doop, en ik
heb nog steeds het juiste antwoord niet!”

‘Nu weten ze het niet meer. (…) “Het woord van wijsheid naleven!” zegt
iemand. “Tiende betalen!” roept een ander. En zo gaat het door.’
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• Welke boodschap moet er volgens 2 Nephi 2:6–9 aan alle mensen worden
gebracht?

• Waarop denk jij dat je je op je zending moet concentreren nu je deze tekst
begrijpt?

De roeping van voltijdzendeling komt van de Heer via zijn bevoegde
dienstknechten.

Laat de cursisten het volgende certificaat zien. Zo mogelijk kunt u er een uitvergrote
kopie van maken die de cursisten beter kunnen zien, of een transparant die u met
een overheadprojector op een scherm projecteert.

• Wat moet iemand allemaal doen voordat hij of zij een voltijdzendeling kan
worden? (Hij of zij moet formulieren invullen, verschillende priesterschapsge-
sprekken hebben, een zendingsoproep ontvangen, worden aangesteld.)

• Wat betekent het voor jou om straks als afgezant van Jezus Christus te worden
aangesteld?

een goed lid van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen, is geordend als bedienaar
van het evangelie. Als zodanig is hij bevoegd om de
beginselen van het evangelie te prediken en de veror-
deningen ervan te bedienen.
Wij nodigen alle mensen uit aandacht te schenken aan
zijn boodschap.

Hiermede verklaren wij dat de bezitter dezes, ouderling

President

Medeondertekend door de zendeling

Geldig tot

Salt Lake City, Utah
Datum

(Missionary Ministerial Certificate—Elder, Dutch). 3/95. (3/95). 31962 120

VOORBEELD

‘Vervolgens komt de doop tot vergeving van zonden. Ja, de doop is er ook
om lid te worden van de kerk, maar dat is niet de reden die de profeet
Joseph Smith beklemtoonde in dat geloofsartikel. Hij beklemtoonde dat de
doop er was voor de vergeving van zonden — waarmee u en ik, de zende-
ling en de onderzoeker, zich weer op de verzoening concentreren, op het
heil, op de gave die Christus ons geeft. Dit richt die nieuwe bekeerling op
de zegeningen van het “goede nieuws”’ (Missionary Work and the
Atonement,” Ensign, maart 2001, pp. 10–11).
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Laat een cursist Leer en Verbonden 64:29 voorlezen.

• Hoe verandert het je leven, hoe je dingen aanpakt en hoe je handelt nu je weet
dat je belast bent met de opdracht van de Heer?

• Wat zal volgens Leer en Verbonden 64:29 een succesvolle ‘gevolmachtigde’ van
jou maken?

Vertel het volgende fictieve voorbeeld of werk er zelf een uit om uw klas aan te
zetten tot een discussie over de hand van de Heer in elke zendingsoproep:

Roberto ging er eens goed voor zitten om de envelop met zijn zendingsoproep
open te maken. Hij had zich al een paar jaar verdiept in een vreemde taal. Hij was
er zeker van dat hij een oproep kreeg waarvoor hij zijn talenkennis kon aanspreken
om het herstelde evangelie te prediken. Toen hij de brief las en het zendingsgebied
zag, was hij teleurgesteld. Niet alleen was hij in zijn eigen land op zending geroe-
pen, maar ook nog eens in een zendingsgebied waar ze zijn moedertaal spraken!
Deze oproep kon onmogelijk van de Heer komen, dacht hij, want de Heer weet
dat ik goed in talen ben.

• Wat zou jij tegen deze jongeman zeggen als hij bij jou zou komen en zou zeggen
dat hij eraan twijfelde dat zijn oproep van de Heer kwam?

• Op welke andere problemen kunnen zendelingen stuiten wanneer zij hun
oproep ontvangen?

Wellicht wilt u het volgende citaat voorlezen van president Boyd K. Packer, waar-
nemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Vraag of iemand het vijfde geloofsartikel kan opzeggen (zo niet, laat iemand het
dan voorlezen).

• Hoe heeft dit geloofsartikel betrekking op een zendingsoproep?

• Hoe kan het besef dat je oproep via zijn dienstknechten letterlijk van de Heer
komt van invloed zijn op hoe je je zending vervult?

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Begin met een studieschrift. Dat is een schrift waarin je opschrijft wat voor
nieuwe inzichten je opdoet over het evangelie gedurende je studie. Veel zen-
dingsgebieden laten hun zendelingen zo’n schrift bijhouden. Daarop vooruitlo-
pend kun je nu al met dit nuttige zendingsmiddel beginnen.

• Leer Leer en Verbonden 4 uit het hoofd, zodat je die in de toekomst in een
devotional in je klas kunt opzeggen (of als klas gezamenlijk).

• Leer de geloofsartikelen uit je hoofd (of fris die op).

‘Je eerste geweldige ervaring wordt ontdekken dat dit helemaal niet jouw
zending is — het is de zending van de Heer. Ik weet wel dat we zeggen: ‘Ik
ga mijn zending vervullen’, maar het is mijn zending niet, het is zijn zending.
(…) Je zult door gebed, door het werk, door studie, en door moeilijkheden
en teleurstellingen, merken dat het de zending van de Heer is. Daar zul je
van doordrongen worden’ (‘Some Things Every Missionary Should Know’
[instructiebijeenkomst voor nieuwe zendingspresidenten, 26 juni 2002], p. 2).
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• Praat met een onlangs teruggekeerde zendeling(e) over de waarde van een zen-
ding en of zijn of haar zending een opoffering was.

• Lees Leer en Verbonden 31:3–13 en ontleed de opdrachten en beloften van de
Heer aan zendelingen.

• Neem elke week je schriften en het cursistenboek mee naar de les.
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VOLDOEN AAN DE KERKELIJKE
NORMEN

Voor iedereen die zich voorbereidt op de tempel-
gang of een voltijdzending is het noodzakelijk dat
hij of zij voldoet aan de kerkelijke normen. Het zijn
de bisschoppen en ringpresidenten die vaststellen
of iemand voldoet aan de kerkelijke normen. U
dient niet de vereiste normen te preciseren, maar
de cursisten die vragen hebben over de kerkelijke
normen door te verwijzen naar hun priester-
schapsleiders.

In deze les gaat u de cursisten aanmoedigen om
gehoorzaam te zijn aan de geboden van de Heer, de leringen van zijn profeten en
apostelen en de zendingsregels. Zie erop toe dat de cursisten beseffen dat zij, voor-
dat zij aan hun zending beginnen, alle ernstige, onafgewikkelde overtredingen met
hun priesterschapsleiders bespreken. Wanneer zendelingen waardig en gehoorzaam
zijn, kunnen ze ‘spreken in de naam van God, de Heer, ja, de Heiland der wereld’
(LV 1:20).

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Als je geen waardig lid bent kun je geen zendingswerk doen.

• Toekomstige zendelingen die aan de kerkelijke normen voldoen, kunnen de
tempelzegeningen ontvangen.

• Bekering is een reinigingsproces waardoor wij weer een waardig lid van de kerk
worden.

LESIDEEËN

Als je geen waardig lid bent kun je geen zendingswerk doen.

Splits de klas op in groepjes en laat de groepjes de citaten van ouderling Charles
Didier, ouderling Richard G. Scott en president Gordon B. Hinckley in het cur-
sistenboek (zie pp. 13–14) lezen. Verstrek de volgende vragen aan de cursisten die
ze in hun groepje kunnen bespreken:
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• Wat houdt het in om een zending waardig te zijn?

• Waarom is het zo belangrijk om een zending waardig te zijn?

• Wat houdt de zinsnede ‘voorkomen is beter dan genezen’ in voor iemand die
zich op een zending voorbereidt?

• Wat leert ouderling Didier ons over wat onze motivatie dient te zijn om zonden
uit de weg te kunnen gaan?

• Waarom denk je dat ‘liefde voor de Heer en zijn geboden’ je zal helpen om
waardig aan je zending te beginnen?

• Hoe heeft uitstel van bekering een negatief effect op het zendingswerk?

• Hoe kan het zendingswerk van de Heer ‘door gewone mensen [worden] gedaan
die buitengewoon werk verrichten’? Waarom moeten ze waardig zijn om dat te
bereiken?

Vraag de cursisten:

• Welke soorten plagen moet men volgens president Hinckley mijden?

Lees het citaat van president Gordon. B. Hinckley over pornografie in het cur-
sistenboek (zie p. 14).

• Welke andere plagen kunnen we aan deze lijst toevoegen?

• Op welke manier zijn pornografie, schuine moppen en het overtreden van het
woord van wijsheid een valstrik?

Laat de cursisten andere plagen en valstrikken opnoemen en uitleggen welke gevaren
er in schuilen voor iemands spiritualiteit.

• Wat houdt het in om jezelf onbesmet van de wereld bewaren? (Zie Jakobus 1:27.)

• Welke zegeningen komen ons toe wanneer deugd onze gedachten siert? (Zie LV
121:45.)

Hoe kunnen we de slechte denkbeelden die soms bij ons opkomen verwijderen?
Lees de volgende verklaring van president Boyd K. Packer voor, of laat track 5 (0:54)
van de dvd zien:

‘Op elk toetsenbord van een computer, in elke taal, zit een delete-toets. Heb
een “delete-toets” in je brein. Oefen je in het gebruik van de delete-toets. Als
een onzuivere gedachte zich aan je probeert op te dringen, delete hem dan!

‘Wat zou die delete-toets kunnen zijn? Een klein gebaar dat niemand anders
opmerkt. Ik weet niet wat jij moet kiezen. Het moet helemaal van jou zijn.
Persoonlijk. Bijvoorbeeld als je een bril draagt, kun je even je bril aanraken.
Er komt een gedachte in je op, en dan raak je even je bril aan om hem te
deleten. Alleen jij kent hem. Of elk willekeurig ander klein gebaar, speciaal
van jou, zoals in je handen wrijven. Leer je delete-toets benutten als derge-
lijke gedachten of verleidingen bij je opkomen. Je kunt ze leren deleten.

‘Je kunt je gedachten leren beheersen. Als je dat doet en de regels van
gehoorzaamheid volgt, komt het wel goed met je. Je zult geleid worden’
(‘Some Things Every Missionary Should Know’ [instructiebijeenkomst voor
nieuwe zendingspresidenten, 26 juni 2002], p. 16).

5
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Toekomstige zendelingen die aan de kerkelijke normen voldoen, kunnen
de tempelzegeningen ontvangen.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 109:22–23 lezen en schrijf de vier zegeningen
op het bord waar de profeet Joseph Smith in het inwijdingsgebed van de
Kirtlandtempel om heeft gebeden. Bespreek elk van die zegeningen. U kunt de
volgende corresponderende vragen gebruiken:

• Wat houdt het in om als zendeling in Gods naam te handelen?

• Hoe kan Gods heerlijkheid ons omringen in deze aardse wereld? (Zie LV
88:28–29; 93:36.)

• In welke opzichten zijn wij onder de hoede van engelen? (Zie 2 Nephi 32:3–4;
LV 13.)

Laat een cursist ouderling Joseph B. Wirthlins verklaring over tempelzegeningen
in het cursistenboek voorlezen (zie p. 15). Vul de lijst op het bord aan met nog
meer zegeningen.

Teneinde succes te kunnen hebben op zending heeft iemand behalve de gave van de
Heilige Geest ook de zegeningen of ‘gaven’ nodig die alleen in de tempel te krijgen
zijn. Lees samen met de cursisten in het cursistenboek de citaten van ouderling
Jeffrey R. Holland, ouderling Bruce R. McConkie en president Joseph Fielding
Smith (zie pp. 15–16).

• Hoe kan de begiftiging volgens deze broeders een zendeling van pas komen bij
de prediking van het herstelde evangelie?

• Bespreek met de cursisten dat de leden van de kerk soms meer aandacht heb-
ben voor de zendingsoproep dan voor de tempelverordeningen. Waarom denk
je een zendingsoproep meer aandacht krijgt dan de tempelzegeningen?

Bespreek de bemoedigende woorden van president Howard W. Hunter, veertiende
president van de kerk, die in het cursistenboek staan (p. 15).

• Wat wil de Heer zijn heiligen volgens Leer en Verbonden 95:8; 105: 11–12 in
zijn heilige tempels geven?

• Op welke manieren wordt iemand volgens de verklaringen van de ouderlingen
David B. Haight en Jack H. Goaslind jr. (p. 16) begiftigd met ‘macht van omhoog’
in de tempel? (Wellicht wilt u de suggesties van de cursisten op het bord zetten
en ze zo nodig bespreken. Zeg de cursisten geen tempeltermen te gebruiken of
te specifiek te zijn in deze korte bespreking.)

• Waarom is de begiftiging belangrijk voor een zendeling?

De meeste zendelingen krijgen hun begiftiging voordat ze op zending gaan.
Ouderling Richard G. Scott heeft verklaard:

Vraag de cursisten welke kleur de kleding die in de tempel wordt gedragen heeft
en wat de betekenis is van de kleur wit. Sommige cursisten zijn misschien nog
niet naar de tempel geweest. Ten behoeve van die cursisten kunt u de volgende
uitleg over tempelkleding voorlezen en de daaropvolgende vragen doornemen:

‘Het is noodzakelijk dat u de zegeningen van de tempel waardig bent’ (De
Ster, juli 1999, p. 25).
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• Hoe zal het verwisselen van de kleding waarmee je gekomen bent voor de witte
tempelkleding jou voorbereiden op de heilige ervaringen van de tempel?

• Waarom zal jouw voorbereiding om de tempel waardig te betreden je ook helpen
om de Heer op zending te dienen?

• Hoe zal het feit dat je naar de tempel bent gegaan en heilige verbonden hebt
gesloten je leven als zendeling ten goede komen?

Verzoek de cursisten om het citaat van ouderling Richard G. Scott in het cursisten-
boek (p. 16) te lezen en te overwegen waarom iemand volledig eerlijk moet zijn
tijdens de beide tempelaanbevelingsgesprekken en de gesprekken met priester-
schapsleiders over de waardigheid om een zending te vervullen.

• Wat betekent het volgens jou dat het tempelaanbevelingsgesprek ‘een belangrijke
stap [is] waarmee u aangeeft dat u volwassen en geestelijk genoeg bent’ om de
verordeningen te ontvangen en de verbonden te sluiten in het huis des Heren?

• Waarom denk je dat voldoen aan de kerkelijke normen een essentiële vereiste is
om de zegeningen van de tempel én een voltijdzending te kunnen genieten?

Bekering is een reinigingsproces waardoor wij weer een waardig lid van
de kerk worden.

Leg uit dat bekering een positief aspect is van het herstelde evangelie van Jezus
Christus en dat cursisten die momenteel niet voldoen aan de kerkelijke normen
zover wel kunnen komen door zich te bekeren. Alma zei zijn zoon ‘wat een vreugde,
en wat en wonderbaar licht’ hij had ervaren nadat hij het reinigende bekerings-
proces had doorgemaakt (Alma 36:20).

Deel de klas in koppels op en laat die een korte les over bekering voorbereiden die
ze aan een onderzoeker kunnen geven. Laat ze zich concentreren op hoe het begin-
sel geloof in Christus iemand kan aanzetten tot bekering van zijn of haar zonden.
Het kan nuttig zijn uit te gaan van het citaat van ouderling Holland in het cur-
sistenboek (zie p. 16), de volgende teksten en andere teksten die zij nuttig vinden:
Helaman 14:13; 15:7–8; 3 Nephi 12:19–20; Leer en Verbonden 53:3. Als zij het lesje
hebben voorbereid, laat u een koppel een ander koppel hun lesje geven. Draai dan
de rollen om. Geef de vier cursisten na een paar minuten de tijd om commentaar
te geven over hun manier van lesgeven. Wat hebben zij goed gedaan en wat had-
den zij beter kunnen doen?

Alle cursisten, niet alleen wie ernstige overtredingen hebben begaan, dienen zich
te bekeren om zich voor te bereiden op een zending. Laat een cursist Leer en
Verbonden 133:16 voorlezen en vraag de klas welke betekenis dit vers heeft voor
hen als toekomstige zendeling.

‘We doen het verordeningswerk in de tempel in het wit gekleed. Deze kleding
is symbolisch voor zuiverheid, waardigheid en reinheid.

‘Na het betreden van de tempel verwisselt u de kleding waarin u gekomen
bent, voor de witte kleding van de tempel. (…) Wanneer u uw kleding in het
kastje legt, laat u uw zorgen en problemen daar ook achter. U verlaat uw
kleedhokje in het wit, met een gevoel van eenheid en gelijkheid, want
iedereen om u heen is soortgelijk gekleed’ (Voorbereiding op de heilige tempel
[2002], pp. 16–18).
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Vertel het volgende fictieve voorbeeld:

Gerards leven was veranderd. Hij was in de kerk opgegroeid en had zich altijd aan
de leringen gehouden. In zijn tienerjaren begon hij het echter niet zo nauw te
nemen met naleving van de geboden. Als hij in de kerk was, zaten zijn daden hem
niet lekker. Bij een gelegenheid hoorde hij een ringleider spreken over de vreugde
van bekering en over een zending vervullen zonder de last van zonde. Zijn hart
werd geraakt en hij besefte dat hij zijn leven in orde moest brengen. Hij maakte
een afspraak met zijn bisschop.

• Welke vragen zal Gerard zoal gehad hebben in afwachting van zijn gesprek met
de bisschop?

• Welke antwoorden zou jij geven op Gerards vragen?

Lees met de cursisten de paragraaf Belijden onder ‘Bekering van zonden’ in Trouw
aan het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 19) en bespreek de waarde van een priester-
schapsleider bij iemands bekering.

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

Laat een stuk zeep zien.

• Hoe kunnen we bekering met zeep vergelijken?

Leg er de nadruk op dat wanneer bekering oprecht is, iemand niet alleen gereinigd
wordt van zonde, maar ook een verandering van hart en denken heeft over de
zonde waarvan men zich bekeerd heeft.

• Hoe voel je je wanneer de macht van de verzoening je geestelijk rein maakt?

• Waarom is de verzaking van zonde essentieel voor bekering? (Zie LV 58:43.)

Jouw bekering maakt van jou een getuige van de reinigende macht van de verzoe-
ning.

• Waar zal de oprechte bekering van een onderzoeker volgens het vierde geloofs-
artikel toe leiden?

Laat uw cursisten nadenken over het leven en het krachtige getuigenis van zende-
lingen zoals de apostel Paulus, Alma de jonge en de zoons van Mosiah.

• Waarom bleven zij volharden in de prediking van het evangelie van bekering,
zelfs wanneer dat grote risico’s met zich meebracht?

• Waarom onderwezen constant rechtschapen mannen zoals Nephi, Abinadi en
Moroni zo uitnemend in de verzoening van de Heiland?

‘Bekering, evenals zeep, dient vaak te worden gebruikt’ (De Ster, juli 1997, p. 9).

‘God zij dank voor de reinigende, zuiverende, vergevensgezinde kracht van
de verzoening teweeggebracht door de Heer Jezus Christus, van wie ik getuig’
(De Ster, januari 2001, p. 88).
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Lees de cursisten de volgende verklaring van ouderling Glenn L. Pace voor:

Vraag een cursist de verklaring van ouderling Pace in zijn of haar eigen woorden
weer te geven.

Lees en bespreek met de cursisten de rest van het citaat van ouderling Pace in het
cursistenboek (p. 17).

• Welk idee bestaat er volgens ouderling Pace onder jongeren over bekentenissen
vlak voor een zending?

• Welke raad zou jij een toekomstige zendeling geven die bang is om met een
priesterschapsleider over zijn of haar zonden te spreken?

Zorg dat de cursisten inzien dat de verzoening van de Heiland hoop biedt aan wie het
gevoel hebben dat ze niet vergeven kunnen worden. Lees Leer en Verbonden 58:42.

• Waarom is het voor sommigen moeilijk om zichzelf te vergeven, zelfs als de
Heer niet meer aan onze zonden denkt?

Lees Alma 36:19. Leg de cursisten uit dat de pijn die we ervaren als we herinnerd
worden aan onze zonden bij oprechte bekering zal worden weggenomen. We hoe-
ven niet voor eeuwig pijn te voelen.

Zorg dat de cursisten begrijpen dat er ware vrede volgt op vergiffenis van de Heer.
Ouderling F. Burton Howard van de Zeventig heeft uitgelegd:

Soms hebben mensen die hebben gezondigd, het gevoel dat ze nooit meer in het
reine met zichzelf kunnen komen, dat ze het nooit meer te boven te komen. Laat
de klas de citaten van ouderling Richard G. Scott en president Boyd K. Packer in
het cursistenboek (p. 17) lezen, of u kunt track 6 (0:38) en track 7 (0:42) van de
dvd laten zien.

Let wel: denk eraan dat u niet te diep ingaat op zonden of conclusies verbindt aan
de verklaringen van ouderling Scott en president Packer uit het cursistenboek. U
kunt uw cursisten het beste aanraden om hun specifieke vragen over bekering met
hun bisschop of gemeentepresident te bespreken.

Leg uit dat hoewel bekering tot vergiffenis leidt, er zonden zijn die iemand onge-
schikt maken voor een zending. De algemene autoriteiten hebben bijvoorbeeld
verklaard dat toekomstige zendelingen die schuldig zijn aan seksuele handelingen
en andere seksuele perversiteiten, drugsmisbruik, ernstige overtredingen van de

76

‘Wanneer je je echt hebt bekeerd, voel je een innerlijke vrede. Je weet op de
een of andere manier dat je vergeving hebt ontvangen, omdat de last die je
zo lang hebt meegedragen er plotseling niet meer is. Hij is verdwenen en jij
weet dat hij er niet meer is’ (De Ster, oktober 1983, p. 113).

‘Een zending is geen plek waar zondaars zich bekeren, maar waar zondaars
tot bekering worden geroepen. Zendelingen gaan niet op zending om een
getuigenis te krijgen, maar om hun getuigenis te geven’ (‘Why?’ [toespraak
gehouden tijdens een devotional aan Ricks College, 24 september 1991], p. 3).
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landswetten, en andere overtredingen zich dienen te bekeren en minstens een jaar
vrij moeten zijn van deze zonden. Verder, wie een seksuele relatie met meerdere
partners hebben gehad of die langere tijd een heteroseksuele of homoseksuele rela-
tie hebben gehad, komen niet in aanmerking voor een voltijdzending. Raad de
cursisten die met vragen zitten aan met hun bisschop of gemeentepresident te
gaan praten.

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Leer Leer en Verbonden 58:42–43 en 121:45–46 uit het hoofd.

• Ga na of je waardig bent om op zending te gaan. Als er iets is wat je dwarszit,
bepaal dan wat je eraan moet doen en ga aan de slag.

• Schrijf in je studieschrift op hoe het komt dat mensen die oprecht in Jezus
Christus geloven zich van hun zonden bekeren, zich laten dopen en de gave
van de Heilige Geest ontvangen. Waarom is het belangrijk dat zendelingen
deze relatie goed begrijpen? Waarom moeten zij helder in deze waarheid kun-
nen onderwijzen?

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G L E E R K R A C H T E N B O E K

V O L D O E N A A N D E K E R K E L I J K E N O R M E N

17



HET GEZELSCHAP VAN DE
HEILIGE GEEST

Noot: Hoofdstuk 4 bevat een lesidee dat voorbereiding
vergt (zie ‘Zendelingen gebruiken opbouwende onder-
wijstechnieken’ op p. 28). Vraag twee cursisten een kort
lesje voor te bereiden. Kies hier cursisten voor die het
niet erg vinden om de klas les te geven en daarna door
de klas beoordeeld te worden. Vraag hun een rollenspel
van vier of vijf minuten voor te bereiden waarin zij zen-
delingen spelen die in een beginsel van het herstelde
evangelie onderwijzen. Bied hun de keuze uit een paar
beginselen of gebeurtenissen (zoals geloof in Jezus

Christus of het eerste visioen). Help ze bij het kiezen van toepasselijke teksten. Bied
ze zo nodig een plaat aan, een paar vragen die ze hun ‘onderzoekers’ kunnen stel-
len, of welke hulp dan ook die ze bij hun voorbereiding nodig hebben. Leg ze uit
dat hun onderwijs door de klas van commentaar zal worden voorzien.

INTRODUCTIE

Toekomstige zendelingen dienen te leren hoe de Geest hun leven beïnvloedt nu
zij zich aan het voorbereiden zijn op een zending. Aangezien zij het werk van de
Heer gaan doen, is het van essentieel belang dat ze leren hoe ze de ingevingen van
de Heer door zijn Geest herkennen en opvolgen. Zij dienen het zendingsveld in
te gaan met een krachtig getuigenis. Zij dienen uit ervaring te weten dat gebeden
worden beantwoord. Zij dienen zich open te stellen voor de Heilige Geest, zodat
ze de wil van Heer kunnen uitvoeren in hun werk.

Noot: Dit hoofdstuk concentreert zich op hoe belangrijk het is dat zendelingen leren
hoe ze de Geest kunnen herkennen en begrijpen. Hoofdstuk 4 gaat in op lesgeven
met de Geest.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Het licht van Christus is een goede invloed in het leven van alle mensen.

• De Heilige Geest is lid van de Godheid.
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• Er zijn veel manieren waarop de Heilige Geest ons tot zegen kan zijn.

• Een zendeling functioneert het beste als hij openstaat voor de invloeden van de
Geest en daar gehoor aan geeft.

LESIDEEËN

Noot: De volgende twee beginselen zijn in één lesidee ondergebracht.

Het licht van Christus is een goede invloed in het leven van alle mensen.

De Heilige Geest is lid van de Godheid.

Schrijf de volgende drie onderwerpen en bronnen op het bord:

• Heilige Geest. Leer en Verbonden 130:22–23

• Gave van de Heilige Geest. Gids tot de Schriften, ‘Gave van de Heilige Geest’, pp.
59–60, ‘Heilige Geest’, pp. 83–84)

• Licht van Christus. Leer en Verbonden 84:46; 88:13; Trouw aan het geloof: evange-
liewijzer (2004), citaat in het cursistenboek (p. 22)

Deel de klas op in drie groepen en wijs iedere groep een van de onderwerpen toe.
Laat ze de bronnen raadplegen om tot een resumé van hun onderwerp te komen.
Laat ze hun resumé op het bord onder het onderwerp schrijven.

Laat elk groep nu het cursistenboek opslaan en de corresponderende citaten bij
hun opdracht lezen:

• Heilige Geest. Ouderling Robert D. Hales (p. 23)

• Gave van de Heilige Geest. Ouderling Dallin H. Oaks (p. 23) en ouderling Bruce
R. McConkie (p. 23)

• Licht van Christus. President Boyd K. Packer (p. 22) en ouderling Joseph B.
Wirthlin (p. 22)

Vraag hierna elk groepje met antwoorden op de volgende vragen te komen:

• Welke rollen van de Heilige Geest zijn in het bijzonder belangrijk voor zende-
lingen en hun onderzoekers? Waarom?

• In welke zin is de analogie van ouderling McConkie nuttig voor een zendeling
die een onderzoeker les geeft?

• Waarom denk je dat het belangrijk is voor je onderwijs dat je begrijpt dat ieder-
een het licht van Christus heeft ontvangen? (Herhaal het idee dat het licht van
Christus een geestelijke hulp is die onderzoekers dichter tot Christus brengt door
hen ertoe te brengen de eerste beginselen en verordeningen van het evangelie
te accepteren en lid te worden van de ware kerk van de Heer.)

Splits de klas op in koppels en laat de twee cursisten elkaar uitleggen wat het ver-
schil is tussen het licht van Christus en de gave van de Heilige Geest. De tweede
cursist moet uiteraard niet de uitleg van de eerste cursist napraten maar met een
eigen uitleg komen.

Er zijn veel manieren waarop de Heilige Geest ons tot zegen kan zijn.

Stel de volgende vragen:
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• Op welke manieren kan de Heilige Geest invloed op ons uitoefenen? (Zet de
antwoorden op het bord.)

• Waarom is het belangrijk dat een zendeling begrijpt hoe de Heilige Geest com-
municeert?

• Wat gebeurt er als we ingevingen van de Geest krijgen maar er niet op reageren?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 8:2–3 en het citaat van ouderling L. Lionel
Kendrick in het cursistenboek lezen (p. 24).

Leg uit dat het kan gebeuren dat iemand de invloed van de Heilige Geest voelt,
maar die niet als zodanig herkent. Laat de cursisten lezen wat er met de Lamanieten
in 3 Nephi 9:20 gebeurde.

• Hoe kan het dat iemand de Geest bij zich heeft, maar zich daar niet van bewust is?

Lees samen Galaten 5:22–23 en bespreek wat er gebeurt in het leven van hen die
geestelijke communicaties ontvangen.

Let erop dat de cursisten begrijpen dat we de invloed van de Heilige Geest waardig
moeten zijn. Dat zal in hoofdstuk 4 uitgebreider aan de orde komen. Leg nadruk
op het volgende:

• De Geest van de Heer zal iemand nooit inspireren om in strijd met de normen
van het herstelde evangelie of de leringen van de rechtschapen priesterschaps-
autoriteiten van de kerk te handelen.

• Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om ingevingen van de Geest te ontvangen
terwijl men onder invloed is van drugs, alcohol of soortgelijke zaken. ‘Je lichaam
is echt het instrument van je geest en het fundament van je karakter.’ (De Ster,
januari 2001, p. 85.) Je moet er goed voor zorgen.

Er zijn veel manieren waarop de Geest met ons communiceert. Bespreek de vol-
gende ideeën met de cursisten: geestelijke indrukken; vredige gevoelens; de stille,
zachte stem; plotselinge ideeën; en het heilige karakter van geestelijke manifestaties.

We kunnen geestelijke indrukken krijgen. Laat de cursisten 1 Nephi 17:45 lezen
en letten op de reden dat Laman en Lemuël niet openstonden voor geestelijke
indrukken. Geef ze vervolgens de volgende uitleg van president Boyd K. Packer,
waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen:

Soms worden die gevoelens omschreven met een branden in de boezem (zie LV
9:8–9). Zie de definitie van branden in de boezem in het cursistenboek, geciteerd
uit Trouw aan het geloof (p. 24). Lees ook het volgende citaat van president Boyd K.
Packer voor:

‘[Spirituele] communicatie is zelden hoorbaar. Meestal komt die door middel
van gevoelens.’ (‘The Gift of the Holy Ghost: What Every Missionary Should
Know — and Every Member As Well’, [instructiebijeenkomst voor nieuwe
zendingspresidenten, 24 juni 2003], p. 4; zie ook LV 8:2–3, 9:8).
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Denk eens terug aan een keer dat je een geestelijke impressie had.

• Waarom is het belangrijk om geestelijke impressies te herkennen?

We kunnen een vredig gevoel krijgen. Laat een cursist Leer en Verbonden 6:22–23
voorlezen. Een vredig gevoel is een van de manieren waarop we de invloed van de
Geest kunnen voelen. President Brigham Young heeft over een droom of een visioen
uit 1847 verteld, drie jaar na de dood van Joseph Smith, waarin de profeet uitlegde:

Wij kunnen de stille, zachte stem horen. Vertel de volgende ervaring van president
Wilford Woodruff over zijn zending in Engeland:

• Waarom denk je dat deze boodschap een verrassing was voor president Woodruff?

Vraag de cursisten of zij weten waarom de Geest president Woodruff ertoe bracht
om het stadje Stanley te verlaten, waar hij veel afspraken had, om naar een andere
plaats in Engeland te gaan. Lees de rest van president Woodruffs verhaal:

‘De Geest van de Heer zei tegen mij: “Ga naar het zuiden.” Ik reisde 130
kilometer naar het zuiden van Engeland. Toen ik daar aankwam, ontmoette
ik John Benbow. Het werd me al snel duidelijk waarom ik hierheen gestuurd
was. Ik had een goed zendingsveld achtergelaten, waar ik iedere avond van
de week doopte. Maar toen ik hier aankwam, vond ik een groep mensen —
zo’n zeshonderd — die zich hadden losgemaakt van de Wesleyan Methodists
en zich in een sekte hadden verenigd, de United Brethren genoemd. Ik kwam
erachter dat zij om licht en waarheid hadden gebeden en dat ze niet veel
verder waren gekomen. Ik wist dat de Heer me naar hen toe had gestuurd.
Ik ging onder hen aan het werk en doopte uiteindelijk hun voorganger,
veertig predikers en ongeveer zeshonderd leden; ik doop op een na ieder lid
van dat genootschap. In totaal doopte ik daar ongeveer 1800 mensen’ (The
Discourses of Wilford Woodruff [1969], p. 60).

‘Ik was in de stad Stanley en hield een bijeenkomst in het gemeentehuis. Ik
had in die stad voor een week lang afspraken staan. Voordat ik opstond om
de mensen toe te spreken, zei de Geest tegen mij: “Dit is voorlopig de laatste
bijeenkomst met deze mensen.” Toen ik opstond vertelde ik de aanwezigen wat
de Geest van de Heer me had geopenbaard. Zij waren net zo verrast als ik was.
Ik wist niet wat de Heer wilde, maar later begreep ik de bedoeling van God.’

‘Zij kunnen de Geest des Heren van alle andere geesten onderscheiden; die
zal hun ziel vrede en vreugde influisteren’ (Manuscript History of Brigham Young,
1846–1847, Elden J. Watson [red., 1971], p. 529).

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

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G L E E R K R A C H T E N B O E K

H E T G E Z E L S C H A P VA N D E H E I L I G E G E E S T

21



• Welke les kan een zendeling nu leren uit dit verhaal over het herkennen en
volgen van de stille, zachte stem?

• Hoe had de zending van president Woodruff er anders uit gezien als hij de
ingevingen van de Geest had genegeerd? Hoe had dat zijn leven beïnvloed?

Verwijs de cursisten naar 1 Koningen 19:9–13, waar Elia de stille, zachte stem
leerde herkennen. Bespreek wat Elia nog allemaal meer hoorde en de waarde van
deze tekst om de ‘stem’ van de Geest te omschrijven.

Lees het volgende citaat voor van ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen:

We kunnen nieuwe ideeën krijgen. Laat de cursisten het citaat van de profeet
Joseph Smith in het cursistenboek lezen (pp. 25–26). Vraag hen aan te geven hoe
de profeet de ‘geest van openbaring’ omschreef.

We moeten niet vergeten dat geestelijke manifestaties heilig zijn. Sommige men-
sen krijgen heel bijzondere ervaringen die te heilig zijn om in het openbaar te
bespreken (zie wat president Packer daarover zegt in het cursistenboek, p. 26). Er
worden visioenen gezien en er worden stemmen vanachter de sluier gehoord. Als
mensen zulke ervaringen hebben, behoren zij die heilig te houden. Lees samen
Alma 12:9; Leer en Verbonden 63:64; 84:73.

• Waarom is het ongepast om iemand te vragen naar heilige, geestelijke ervaringen?

De Heer geeft ons op zijn tijd openbaring. Laat een cursist Jakob 4:10 voorlezen.

• Waarom zijn we soms te ongeduldig om op een antwoord op gebed te wachten?

• Waarom is het belangrijk dat een zendeling dit beginsel begrijpt? Of zijn of
haar onderzoeker?

U kunt verwijzen naar de citaten van de ouderlingen Dallin H. Oaks en Neal A.
Maxwell in het cursistenboek (p. 26), of track 8 (0:32) van de dvd laten zien, waar
ouderling Maxwell zijn uitspraak doet.

Wij moeten niet in alle zaken openbaring verwachten. Leg uit dat de Heer bepaalt
hoe en wanneer Hij tot ons spreekt. Wellicht wilt u verwijzen naar wat ouderling
Dallin H. Oaks daarover te zeggen heeft in het cursistenboek (pp. 26–27).

Een zendeling functioneert het beste als hij openstaat voor de invloeden
van de Geest en daar gehoor aan geeft.

Als de leden van de kerk de gave van de Heilige Geest ontvangen, kunnen zij leren
hoe de Geest werkt en zijn leiding ontvangen. Lees het volgende citaat van ouder-
ling Dallin H. Oaks voor:

8

‘Sommigen hebben uitsluitend naar grote manifestaties uitgekeken die in
de Schriften genoemd worden, en de stille zachte stem die hun gegeven is
niet herkend. Het is alsof ze alleen iets willen leren van een luide leraar en
weigeren te luisteren naar de verstandigste les die gefluisterd wordt.

‘We moeten weten dat de Heer maar zelden hardop spreekt. Zijn boodschap
komt meestal in een fluistering’ (‘Onderrichten en leren door de Geest’, De
Ster, mei 1999, p. 21).
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Leg de cursisten uit dat het belangrijk is dat ze leren om nu de influisteringen van
de Heilige Geest waardig te zijn en de moed te hebben om die te volgen. De macht
en invloed van de Heilige Geest komen niet automatisch wanneer een zendeling
een naamplaatje opdoet.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 76:114–116 lezen.

• Waar verwijzen volgens vers 114 ‘die’ en ‘zij’ in vers 116 naar? (‘Werken des
Heer’ en ‘verborgenheden van zijn koninkrijk’.)

• Wat zijn de voorwaarden die in vers 116 worden genoemd om de Geest bij zich
te hebben?

• Welk verband is er tussen gehoorzaamheid en de invloed van de Geest in je
zendingswerk?

• Waarom is het belangrijk dat je je op je zending aan de zendingsregels houdt?

Vraag de cursisten redenen te noemen waarom de Geest nodig is en situaties waarin
inspiratie nodig is in het zendingsveld.

Lees het volgende citaat van president Boyd K. Packer voor:

• Hoe denk je dat jouw reactie op de ingevingen die je ontvangt van invloed is
op toekomstige communicaties van de Heilige Geest?

‘Het belangrijkste wat u wellicht zal overkomen op uw zending zijn de erva-
ringen die u opdoet met de gave van de Heilige Geest. (…)

U kunt die grote zegening ontvangen — bekend raken met de stille, zachte
stem en leren dat die stem u alle dingen zal leren die u moet doen. (…)
Deze ingevingen kunnen vaak komen, in veel situaties. Dat is de stem van
de Heer die spreekt. (…)

‘(…) U kunt met de tong van de engelen spreken, wat gewoon betekent dat
u met de macht van de Heilige Geest kunt spreken. Het komt stilletjes. Het
is onzichtbaar. Er zal geen duif neerdalen. Er zullen geen tongen als van
vuur zijn. Maar de macht is voelbaar’ (‘The Gift of the Holy Ghost: What
Every Missionary Should Know’, pp. 3, 6).

‘Het is belangrijk te onthouden dat de verlichting en openbaring die iemand
krijgt door de gave van de Heilige Geest, niet plotseling of zonder eigen inzet
komen. President Spencer W. Kimball heeft ons geleerd dat de Heilige Geest
“beetje bij beetje komt naarmate u dat verdient. Leidt u een harmonieus leven
dan krijgt u geleidelijk de Heilige Geest in grote mate” (The Teachings of
Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball [1982, red], p. 114).

‘De zegeningen die ons ter beschikking staan door de gave van de Heilige
Geest, hebben als voorwaarde dat wij ze waardig zijn. (…) Hij zal zich terug-
trekken als we overtredingen tegen Hem begaan in de vorm van vloeken,
onreinheid, ongehoorzaamheid, opstandigheid of andere ernstige zonden’
(De Ster, januari 1997, p. 58).
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Vertel de ervaring die president Packer heeft gehad toen hij zendingspresident was
(zie cursistenboek, p. 27). Bied de cursisten de gelegenheid om te vertellen wat zij
uit deze ervaring hebben geleerd dat hun van pas zal komen op hun zending en
in hun verdere leven.

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Stel vast hoe je veranderingen in je leven kunt aanbrengen om meer open te
staan voor de Geest.

• Kies een tijd en plaats waarop je alleen kunt zijn. Misschien wil je vasten. Spreek
een gebed uit en vraag je hemelse Vader wat Hij vindt dat je moet doen om een
van zijn zendelingen te kunnen worden. Schenk na je gebed aandacht aan de
gedachten en gevoelens die tot je komen. Noteer je indrukken in je dagboek. Dit
kan een goed moment zijn om met je zendingsdagboek te beginnen.

• Noteer je indrukken en inzichten over de teksten die je bestudeert in je studie-
schrift.

• Lees je patriarchale zegen met een gebed in je hart. Let daarbij op raad en
impressies die voor je zending van belang kunnen zijn. (Als je nog geen patriar-
chale zegen hebt ontvangen, overweeg die dan te gaan halen.)

• Bereid een toespraak voor over het onderwerp: ‘Waarom het belangrijk is dat
een zendeling zich door de Geest laat leiden.’ Houd je toespraak voor je familie
of een goede vriend.

• Voltooi de tekstenreeks in het cursistenboek en schakel de teksten in je schriften
(zie cursistenboek, p. 28).
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LESGEVEN MET DE GEEST
Het doel van zendingswerk is de
boodschap van het herstelde evange-
lie zo te brengen dat wij de Heilige
Geest in staat stellen om leiding te
geven aan zowel zendelingen als
onderzoekers. Met dit hoofdstuk
kunt u toekomstige zendelingen erop
voorbereiden om met de Geest les te
geven door hun te leren hoe ze de
Geest uitnodigen bij hun onderwijs en
hun bovendien fundamentele onder-

wijsvaardigheden bij te brengen. Doordat u ze leert en motiveert om uitstekende
onderwijzers in het herstelde evangelie te worden, zullen ze bekwame werktuigen
in de handen van de Heer worden.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Alleen als je voorbereid bent en waardig leeft, kun je met de Geest onderwijzen.

• Zendelingen kunnen de Heilige Geest uitnodigen bij hun onderwijs.

• Zendelingen gebruiken opbouwende onderwijstechnieken.

LESIDEEËN

Alleen als je voorbereid bent en waardig leeft, kun je met de Geest
onderwijzen.

Laat een radio of een snaarinstrument zien, bijvoorbeeld een viool of een gitaar
(of schrijf ‘viool’ of ‘gitaar’ op het bord, of laat een foto zien). Vraag de cursisten
het citaat van ouderling David B. Haight in het cursistenboek te lezen (p. 32) en
vast te stellen wat de uitgestalde voorwerpen gemeen hebben met afgestemd zijn
op de Geest.

• Wat is het gevolg als een radio of een muziekinstrument niet goed is afgestemd
of gestemd?
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• Wat kunnen zendelingen volgens Alma 17:2–3 en Alma 8:10 doen om zich
voor hun onderwijs af te stemmen op de Geest?

• Waarom is het volgens Leer en Verbonden 1:33 belangrijk dat zendelingen
waardig zijn om met de Geest te kunnen lesgeven?

• Waarom is het van essentieel belang dat de zendelingen begrijpen hoe zij de
Heilige Geest kunnen uitnodigen en de stem van de Geest herkennen? (Zie
2 Nephi 33:1).

Schrijf het volgende schema op het bord (en laat het daar de hele les staan):

Vraag de cursisten met antwoorden te komen op elk van de bovenstaande vragen
en schrijf die op het bord.

U kunt de cursisten ook vragen of zij recentelijk de Heilige Geest hebben gevoeld:

• Waar was je en wat was je aan het doen toen je de Geest voelde?

• Wat was het dat de invloed van Heilige Geest mogelijk maakte?

Vraag de cursisten de voorbereiding op een belangrijk examen te vergelijken met
de voorbereiding op een zending.

• Welke elementen zijn hetzelfde in beide voorbereidingen?

• Welke voorbereiding is er nodig voordat een zendeling(e) de invloed van de
Geest in zijn of haar leven kan hebben? (Zo nodig verwijst u naar de citaten
van president James E. Faust, ouderling Dallin H. Oaks en ouderling Henry B.
Eyring in het cursistenboek, pp. 32–33.)

• Is afgestemd zijn op de Geest een garantie dat we altijd bij elk aspect van ons
onderwijs specifieke leiding krijgen? Waarom of waarom niet? (U kunt de cur-
sisten wijzen op de raad van ouderling Dallin H. Oaks; zie cursistenboek, p. 33.)

Zendelingen kunnen de Heilige Geest uitnodigen bij hun onderwijs.

Toon ‘Een man zonder vlotte babbel’, track 9 van de dvd (6:00). In dit filmpje ver-
telt president Brigham Young hoe zijn bekering in zijn werk is gegaan, waarbij hij
benadrukt dat het de Heilige Geest is die de mens overtuigt. Of u kunt het citaat
van Brigham Young in het cursistenboek lezen (p. 31).

Zet het volgende kopje in de derde kolom van het schema dat u op het bord hebt
gezet:

Wat nodigt de Geest bij ons onderwijs uit?

9

Wat weerhoudt de
Geest ervan om in

ons leven te komen?

Hoe nodigen 
wij de Geest uit in

ons leven?
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Laat de cursisten aangeven wat ze kunnen doen om de Geest bij hun onderwijs uit
te nodigen.

• Waarom is het belangrijk om met de Geest in het herstelde evangelie te onder-
wijzen?

Laat de cursisten de raad van president Hinckley lezen over lesgeven met de Geest
(zie cursistenboek, p. 33).

• Wat betekent het volgens jou dat zendelingen uit hun hart spreken in plaats
van uit hun boeken?

Vraag een vrijwilliger om de klas twee of drie minuten ‘uit het hart’ te onderwijzen
in het belang van de kerk van de Heer in zijn of haar leven.

Lees de volgende raad van president Ezra Taft Benson voor en laat de cursisten
vertellen waarom zij de Heilige Geest het allerbelangrijkste aspect in het onderwijs
van het herstelde evangelie vinden:

Lees het volgende citaat voor:

Zendelingen geven vaak hun getuigenis. Wanneer een zendeling zijn getuigenis
geeft kan de Heilige Geest de waarheid van het herstelde evangelie aan een onder-
zoeker bevestigen.

• Hoe zal je getuigenis geven de Geest in je onderwijs uitnodigen?

Laat de cursisten het citaat van president Boyd K. Packer en het citaat uit Trouw
aan het geloof in het cursistenboek lezen (p. 34).

• Wat zijn volgens president Packer en Trouw aan het geloof de beslissende ele-
menten van een getuigenis?

• Welke andere zaken kunnen in een getuigenis gerust verteld worden?

Leg uit dat hoewel veel onderzoekers aanvankelijk interesse voor de kerk tonen
door vrienden, een programma van de kerk (bv. gezinsavond), of een leerstelling
(bv. heil voor kleine kinderen), het vaak de macht van de Heilige Geest is die tot
uiting komt in het getuigenis van een lid of een zendeling dat hen overtuigt van
de waarheid van de boodschap. Vergeet nooit dat de Heilige Geest uiteindelijk
bekeert. De Geest getuigt wanneer een oprechte, getrouwe zendeling een eerlijk
getuigenis geeft.

‘Een getuigenis is een geestelijk bewijs dat van de Heilige Geest komt’
(Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], p. 61).

‘Breng de juiste boodschap en onderwijs deze met de Geest. De Geest is het
belangrijkste onderdeel in dit werk. Door de Geest zullen de personen en
gezinnen die u onderwijst, uw liefde en zorg voor hen voelen en de waarheid
van uw boodschap herkennen en een verlangen krijgen om ernaar te leven’
(De Ster, juli 1987, p. 47).
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Laat de cursisten de laatste twee citaten van president Gordon B. Hinckley in het
cursistenboek (p. 34) lezen en bespreken.

• Welke kracht gaat er volgens president Hinckley uit van het geven van een
getuigenis?

• Waartoe kan een getuigenis mensen brengen? (Tot Christus komen door de eer-
ste beginselen en verordeningen van het evangelie te accepteren).

Vraag de klas zich op te splitsen in koppels. Laat ze een van de volgende onder-
werpen kiezen, hun gevoelens omtrent het onderwerp aftasten, en vervolgens
elkaar twee of drie minuten hun gevoelens over het gekozen onderwerp vertellen.
Herinner hen eraan dat een oprecht getuigenis een belangrijk onderdeel van lesge-
ven met de Geest is.

• Levende profeten en apostelen

• De ware kerk van de Heer

• De gave van de Heilige Geest

• De profeet Joseph Smith

• Het Boek van Mormon

• De Heiland Jezus Christus

Sluit dit deel van de les af met iedereen te vragen of zij hun getuigenis willen
geven aan de klas. Of geef zelf uw getuigenis.

Zendelingen gebruiken opbouwende onderwijstechnieken.

Met de volgende lesideeën kunt u de cursisten een paar onderwijstechnieken
leren en die kort in praktijk brengen. Het is cruciaal dat zendelingen leren hoe ze
enthousiast, helder en onbevangen moeten onderwijzen als ze met de Geest willen
lesgeven.

Noot: Dit lesidee was al in het begin van hoofdstuk 3 aangekondigd. Laat de cur-
sisten die u al eerder gevraagd hebt voor de klas komen.

Zeg de klas dat u twee cursisten hebt gevraagd om te demonstreren hoe zendelin-
gen in een bepaald beginsel kunnen lesgeven. Vraag een of twee andere cursisten
de onderzoekers te spelen. Vraag de klas op te letten, zodat ze later de manier van
onderwijzen van de zendelingen kunnen beoordelen. Geef de klas in overweging
notities te maken, zodat ze kunnen bespreken wat de zendelingen goed deden en
waar ze zich in kunnen verbeteren. Laat de zendelingen beginnen met hun onder-
wijs, gevolgd door de evaluatie en het commentaar van de klas. Vergeet niet ook
de ‘onderzoekers’ bij de evaluatie te betrekken. Zo nodig kunt u de volgende vragen
en tips gebruiken voor de evaluatie van het onderwijs:

• Wat vonden jullie van hun manier van lesgeven?

• Zet de technieken en vaardigheden op het bord waar ze in hun onderwijs
gebruik van maakten. Zorg ervoor dat de cursisten inzien dat technieken zoals
goede vragen stellen, aandacht schenken aan de collega wanneer die aan het
woord is, en zorgvuldig luisteren naar de vragen en opmerkingen van de onder-
zoeker alle technieken zijn die gebruikt en besproken kunnen worden.

• Welke gewoonten of gedragingen kunnen een onderzoeker afleiden van de
Geest en het belang van de boodschap?
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• In welke opzichten nodigen goede onderwijsvaardigheden de Geest uit?

Zet de antwoorden onder het kopje ‘Wat nodigt de Geest in ons onderwijs uit?’

Zet het volgende schema op het bord zonder de vaardigheden tussen de haakjes.

De Heiland gebruikte stichtende onderwijstechnieken die we kunnen overnemen.

Tekst Onderwijsvaardigheid of -techniek

LV 45:3–5 (Bidden ten behoeve van anderen.)

Matteüs 16:15–17; Lucas 10:26–27 (Vragen stellen en luisteren naar het
antwoord.)

Matteüs 17:20; Lucas 5:4–10 (Platen en voorwerpen gebruiken.)

Matteüs 26:30 (Muziek gebruiken.)

Lucas 10:25–37; 15:11–32 (Verhalen en voorbeelden gebruiken.)

Lucas 24:27 (De Schriften gebruiken.)

Johannes 10:17–18, 27 (Getuigenis geven; onderwijzen in de
verzoening.)

Nodig de cursisten uit om beurtelings een van de teksten voor te lezen. Vraag ze
dan aan te geven welke onderwijstechniek de Heiland gebruikte die zij ook kunnen
gebruiken. Zet hun antwoorden op het bord. Vraag ze vervolgens of ze nog andere
schriftuurlijke voorbeelden uit het leven van de Heiland kunnen toevoegen.

• Waarom denk je dat je leert met de Geest les te geven als je het voorbeeld van
de Heiland in lesgeven volgt?

De zendeling die doeltreffend wil lesgeven, gebruikt geen woorden of termen die
onbekend zijn voor zijn onderzoekers. Als een zendeling nieuwe termen gebruikt
zonder die uit te leggen, is de kans dat de onderzoeker die begrijpt en wordt opge-
bouwd klein. Lees het volgende fictieve voorbeeld voor.

De familie Molenaar is onlangs met de zendelingen in contact gekomen en gaat in
op de uitnodiging om op zondag naar de kerk te komen. In de avondmaalsdienst
horen de Molenaars bekendmakingen omtrent de priesterschapsbijeenkomst van de
ring, de verrijkingsavond van de ZHV en de wekelijkse activiteitenavond. Meneer en
mevrouw Molenaar bezoeken een zondagsschoolklas met de zendelingen. De leer-
kracht gebruikt woorden zoals bedeling, sterfelijke proeftijd, geestenwereld en telestiaal.

Vraag de klas: hoe hadden de zendelingen de Molenaars kunnen voorbereiden op
hun eerste kerkbezoek.

Leg uit dat de kerkleden vaak termen gebruiken waarmee onderzoekers niet ver-
trouwd zijn. Zo gebruiken de heiligen der laatste dagen woorden als wijk en ring,
waarmee ze bepaalde kerkunits bedoelen, maar mensen uit andere geloven kun-
nen denken dat het om bepaalde delen van de stad gaat of de gezamenlijke predi-
kanten. Soms hebben dezelfde woorden in twee verschillende religies heel andere
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betekenissen. Veel termen kunnen tot onbegrip leiden bij hen die weinig van ons
geloof weten. Zet bijvoorbeeld de volgende woorden op het bord:

Afval
Apostel
Heilsverordeningen
Priesterschap
Ring
Ringgebouw
Getuigenis
Wijk of gemeente

Vraag de cursisten eenvoudige definities te bedenken voor elk van deze woorden
en zet ze op het bord. Voorbeelddefinities kunnen zijn:

Afval. Als mensen zich van God en zijn leringen afkeren; de waarheid verwerpen.

Heilsverordeningen. Heilige ceremoniën of rituelen met een geestelijke betekenis.

Priesterschap. Gods gezag om in zijn naam te handelen; Gods gezag dat verleend is
aan getrouwe mannen in zijn kerk.

Wijk of gemeente. Een groep kerkleden die in een bepaald gebied wonen en samen
de eredienst bijwonen.

Bespreek waarom het belangrijk is dat een zendeling deze woorden aan zijn onder-
zoekers uitlegt. Vraag de cursisten nog meer woorden aan hun lijst toe te voegen
die onderzoekers in de zendingslessen te horen krijgen maar wellicht niet begrijpen.
Laat de klas eenvoudige definities geven voor elk woord dat ze aan de lijst toevoegen.
Als ze niet met de volgende woorden komen, kunt u ze zelf aan de lijst toevoegen
en hun om eenvoudige definities vragen: avondmaal, bijbel, bisschop, gave van de
Heilige Geest, getuigenis, herstelling, jeugdwerk, ring, verleiding, volharden tot
het einde, ZHV.

Zendelingen behoren de woorden of termen die ze in hun onderwijs gebruiken of
die hun onderzoekers in de kerk zullen horen uit te leggen. Zendelingen kunnen
een leerkracht vooraf laten weten dat hij of zij onderzoekers in zijn of haar les zal
hebben, zodat hij of zij daar rekening mee kan houden. In veel wijken en gemeen-
ten wordt de cursus Evangeliebeginselen gegeven, die speciaal bestemd is voor
minderactieven of onderzoekers.

Teken een groot vraagteken op het bord. Vraag de cursisten waarom vragen essen-
tieel zijn voor goed onderwijs. Als een van de cursisten niet met het volgende idee
komt, kunt u het aan de klas voorlezen:

Benadruk dat niet alle vragen hetzelfde doel hebben. Bespreek de verschillende
soorten vragen die zendelingen kunnen stellen en wat ze met het stellen van vra-
gen kunnen bereiken. De volgende ideeën over het stellen van vragen kunnen u
bij de bespreking van pas komen.

‘Jezus Christus, de grote leraar, stelde vaak vragen om de mensen aan te
moedigen zijn leringen te overwegen en toe te passen. (…) Zijn vragen wek-
ten nadenken, gewetensonderzoek en toewijding op’ (Onderwijzen — geen
grotere roeping [1999], p. 68).
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Ja/nee-vragen. Vragen die met ja of nee kunnen worden beantwoord, worden
gebruikt om een toezegging te krijgen of om vast te stellen of iemand je onderwijs
begrijpt, ermee akkoord gaat of niet. Nodig de cursisten uit een voorbeeld van een
toezeggingsvraag te geven die een zendeling zou kunnen stellen.

Stel vragen die tot denken aanzetten en een antwoord ontlokken. Zet de woorden wat,
hoe en waarom op het bord. Vraag de cursisten hoe dit soort vragen verschillen
van de ja/nee-vragen. (Let erop dat de cursisten begrijpen dat vragen die met wat,
hoe of waarom beginnen iemand ertoe aanzetten dieper na te denken over de bete-
kenis van evangeliebeginselen en schriftuurplaatsen. Ze kunnen niet louter met ja
of nee worden beantwoord. Meestal kunnen ze meer dan één goed antwoord heb-
ben.) Vraag de cursisten een of twee vragen te bedenken, beginnend met wat, hoe
of waarom, die een zendeling kan gebruiken in zijn onderwijs van het herstelde
evangelie. Hier volgen enkele voorbeelden:

• Wat heeft u geleerd uit het relaas van het eerste visioen?

• Hoe zou u geloof omschrijven?

• Waarom denkt u dat onze hemelse Vader ons heeft laten vergeten dat we bij
Hem woonden voor we naar deze aarde kwamen?

Zet de door hen geopperde vragen op het bord. Vraag waarom een zendeling veel
aan dergelijke vragen aan zijn onderzoeker heeft. Vergewis u ervan dat de cursisten
begrijpen dat dit soort vragen het meeste nut hebben als ze onderzoekers ertoe
aanzetten om de evangeliebeginselen toe te passen.

Geef onderzoekers de kans om na te denken voordat ze antwoord geven. Stel de cursisten
drie of vier vragen kort na elkaar met maar twee of drie seconden bedenktijd,
voordat u de vraag zelf beantwoordt. Vraag ze dan waarom het moeilijk was om
uw vragen te beantwoorden.

• Waarom hebben onderzoekers tijd nodig om over de meeste vragen na te denken?

• Waarom denk je dat sommige zendelingen niet geduldig genoeg zijn om iemand
de tijd te geven om na te denken over de vraag voordat hij of zij antwoord geeft?

• Welk probleem kan zich voordoen als je voldoende tijd geeft voor een antwoord
maar de onderzoeker zijn mond niet opendoet? (Als er geen reactie komt, is de
vraag misschien niet duidelijk en zal de zendeling die anders moeten formuleren.)

Luister naar het antwoord van de onderzoeker. Vraag de cursisten of ze ooit een ant-
woord hebben gegeven dat volkomen werd genegeerd door de vragensteller.

• Hoe was het feit dat uw antwoord genegeerd werd van invloed op uw bereid-
heid om andere vragen te beantwoorden?

De zendelingen kunnen voor zichzelf nagaan of ze het antwoord begrepen hebben
door vervolgvragen te stellen zoals ‘Wat bedoel je daarmee?’ of ‘Kun je me daar
een voorbeeld van geven?’ Vragen kunnen ook tot anderen gericht worden om
erachter te komen wat hun gevoelens zijn over je onderwijs.

Oefen. U kunt de cursisten een paar minuten geven om deze manier van vragen
stellen te oefenen. Laat ze zich voorstellen dat ze net in de wet van tiende hebben
onderwezen. Laat elke cursist twee of drie eenvoudige evangelievragen stellen die
beginnen met de woorden wat, waarom of hoe. Let erop dat minstens een van die
vragen de onderzoeker ertoe aanzet om een evangeliebeginsel toe te passen. Laat
de cursisten daarna groepjes van twee of drie man vormen en elkaar de vragen
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stellen. Herinner hen eraan dat ze elkaar de tijd geven om de vraag te beantwoor-
den en te bespreken welke vervolgvragen ze elkaar zouden kunnen stellen.

Vraag elke groep de vragen te evalueren. Laat ze opschrijven welke vragen de
onderzoeker het meest zouden motiveren om na te denken en welke vragen het
uitgebreidste antwoord aan de onderzoeker zouden ontlokken. Welke vragen zijn
vatbaar voor verbetering en hoe kunnen ze anders worden verwoord?

Wat kan er behalve het stellen van vragen nog meer worden gedaan om erachter
te komen of iemand je onderwijs heeft begrepen? Laat de cursisten het advies van
president Boyd K. Packer uit het cursistenboek lezen (p. 36) over het letten op de
ogen van de onderzoekers. Bespreek dan de volgende vragen:

• Wat kun je leren uit iemands ogen, gelaatsuitdrukking of lichaamstaal over hoe
hij of zij je onderwijs accepteert?

• Waarom is het net zo belangrijk om te letten op iemands non-verbale reactie
als op het antwoord dat hij geeft?

Vertel de volgende onderwijssituaties en vraag de cursisten om (1) het potentiële
probleem vast te stellen, (2) te bespreken hoe een zendeling dat kan oplossen, en
(3) te overwegen hoe het probleem ook nog anders kan worden opgelost. (Mogelijke
problemen en oplossingen staan tussen haakjes.) Afhankelijk van het aantal cur-
sisten kunt u ze in groepjes laten werken:

• Als de zendelingen in het stadspark met meneer Lopez in contact zijn gekomen
en hem het Boek van Mormon hebben laten zien, geven ze hem een boek-van-
mormon en leggen uit dat er een unieke belofte in staat. ‘Leest u maar wat
Moroni zegt in Moroni 10:3–5’, zegt ouderling Arroyo. Zijn collega voegt daar-
aan toe: ‘Moroni was een profeet in het oude Amerika. Zijn woorden staan op
p. 672 in het Boek van Mormon.’ (Meneer Lopez weet niet wie Moroni is noch
waar de tekst staat.) Zendelingen kunnen hun onderzoekers helpen door een
korte, eenvoudige uitleg te geven en de bladzijdenummers te geven. Meneer
Lopez heeft wellicht moeite met lezen. De zendelingen kunnen hem vragen of
hij het prettig vindt om voor te lezen. Zij kunnen aanbieden de tekst voor te
lezen terwijl hij meeleest.)

• De zendelingzusters leren mevrouw De Jong bidden. Zij vragen haar of zij het
gebed wil uitspreken, maar ze weigert beleefd en legt uit dat ze het nog moeilijk
vindt om op deze nieuwe manier te bidden. Ze heeft altijd gebeden opgezegd
en bidden uit haar hart is zo anders dat het nog wel even zal duren voordat ze
daar aan gewend is. Als zuster Ramos dan het slotgebed aan het eind van de
zendingsles uitspreekt, bidt ze een paar minuten, waarbij ze haar gedachten
en gevoelens onder woorden brengt en termen gebruikt die de kerkleden vaak
gebruiken. (Als we iemand leren bidden, spreken we een kort gebed uit en hou-
den ons daarbij aan de gebedsstappen die we de onderzoeker hebben geleerd.)

• Er zijn verschillende kleine kinderen in het gezin Kortenaer. De zendelingen
willen verscheidene evangeliebeginselen onderwijzen waar ze wel een vol uur
voor nodig hebben. Ze besluiten de lessen in mootjes te hakken en er een paar
bezoeken over te doen in plaats van alles ineens te vertellen. Ook brengen ze
platen en een voorwerp mee om de beginselen te illustreren die ze behandelen.
(Let op dat de les niet te veel tijd in beslag neemt. Pas de les aan aan de behoef-
ten van de onderzoekers. Als er jonge kinderen zijn — en zelfs volwassenen —
kunnen eenvoudige platen en voorwerpen vaak de aandacht vasthouden en
duidelijkheid bieden.)
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• Terwijl ouderling Geraards uitlegt dat we na onze dood naar de geestenwereld
gaan, ziet zijn collega, ouderling Janssen, dat een van de tienerkinderen een
vragende blik op het gezicht krijgt. (Collega’s dienen op te letten of de onder-
zoekers het onderwijs begrijpen of met vragen blijven zitten. Zij houden oog-
contact en proberen aan te voelen wanneer onderzoekers meer uitleg nodig
hebben of de zendeling zijn getuigenis dient te geven. Bied die hulp aan. Bid
voor je collega.)

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Interview een of twee van de beste evangelieleerkrachten die je kent. Vraag ze
hoe zij geleerd hebben om met de Geest les te geven. Vraag ze of ze willen ver-
tellen hoe ze lesgeven en hoe ze de Geest in hun onderwijs betrekken. Maak
notities tijdens het gesprek.
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WE LEREN LESGEVEN ‘DOOR STUDIE
EN OOK DOOR GELOOF’, DEEL 1

In het opleidingscentrum voor zendelingen
besteden de zendelingen een paar uur per dag
aan evangeliestudie, individueel en met de collega.
In het zendingsveld wordt van zendelingen ver-
wacht dat ze elke dag studeren. Zij moeten leren
‘door studie en ook door geloof’ (LV 88:118) een
voorraad aan evangeliekennis op te bouwen en
hun eigen bekering te bewerkstelligen, wat van
essentieel belang is voor hun onderwijs.

In dit hoofdstuk leren de cursisten hoe ze kennis
kunnen krijgen door studie en door geloof. Ze
krijgen de kans om in de klas hun onderwijs te
oefenen met behulp van deze stof. Ook in hoofd-
stuk 6 wordt aandacht besteed aan de voorberei-
ding van een les door studie en geloof, zodat de

cursisten zich nog meer kunnen oefenen in belangrijke studie- en onderwijsvaardig-
heden. De cursisten zullen in deze cursus, in het opleidingscentrum, in het zen-
dingsveld en hun hele leven lang in de gelegenheid zijn om de raad van de Heer
aan Hyrum Smith toe te passen, met name om voordat hij op zending ging ‘eerst
mijn woord te verkrijgen’ (LV 11:21).

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Bidden en schriftstudie maken ons ontvankelijk voor de invloeden van de
Heilige Geest.

• We moeten het woord tot ons nemen.

• We nemen het woord tot ons wanneer we studeren en ons voorbereiden op ons
onderwijs in het herstelde evangelie.
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LESIDEEËN

Bidden en schriftstudie maken ons ontvankelijk voor de invloeden van
de Heilige Geest.

Leg uit dat geestelijke communicatie over het algemeen eerst actie van onze kant
vergt. Lees het volgende citaat van ouderling L. Lionel Kendrick van de Zeventig voor:

• Hoe kunnen we ons specifiek voorbereiden om openbaring te ontvangen?

• Wat is onze plicht als we inspiratie hebben ontvangen? (Zie LV 46:7.)

Gebruik de volgende verklaringen en vragen om deze beginselen met uw cursisten
te bespreken:

Gebed is de basis van geestelijke communicatie. Lees het volgende citaat van
president Boyd K. Packer voor:

• Waarom is het belangrijk dat we bidden om inspiratie?

• Wat is voor jou de beste plek en tijd gebleken om te bidden over je zorgen en
behoeften?

Overpeinzing van de Schriften bereidt ons voor op openbaring. Lees samen Leer
en Verbonden 76:19 en 138:1–2, 11.

• Wat betekent ‘overwegen’ volgens jullie? (Zie 2 Nephi 4:16).

• Wanneer denk je dat zendelingen het beste de Schriften kunnen overpeinzen?

Lees het citaat van zuster Anne G. Wirthlin uit het cursistenboek voor (p. 40), en
laat de cursisten bespreken waarom overpeinzing van de Schriften openbaring in
de hand werkt.

‘Inspiratie zal niet — of wellicht kan niet — tot je komen, tenzij jij er zelf
om vraagt, of iemand anders er voor jou om vraagt.

‘Er is geen boodschap in de Schriften die vaker wordt herhaald dan de uit-
nodiging, nee het gebod, om te bidden — te vragen.

‘Gebed is zo’n cruciaal onderdeel van openbaring dat zonder gebed de sluier
voor jou misschien niet zal worden weggeschoven. Leer bidden. Bid vaak.
Bid in gedachten, bid in je hart. Bid op je knieën’ (De Ster, januari 1994, p. 54).

‘Openbaring ontvangen is geen passief proces. Als we openbaring willen
ontvangen, moeten we ons voorbereiden op die heilige ervaringen. President
Spencer W. Kimball heeft ons geleerd dat “God Zich openbaart aan de mens
die zich heeft voorbereid op een dergelijke manifestatie” (CR, april 1964, p.
97)’ (‘Personal Revelation’, Brigham Young University 1996–1997 Speeches
[1997], p. 252).
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We moeten het woord tot ons nemen.

Bedek het onderschrift met de naam van het opleidingscentrum voor zendelingen
en laat de klas de volgende plaat zien. Vraag de cursisten of zij weten welk gebouw
dit is en waar het zich bevindt. Geef het antwoord en laat de cursisten weten dat er
wereldwijd veel opleidingscentra voor zendelingen zijn, inclusief de grootste en
bekendste in Provo (Utah, VS). De andere opleidingscentra bevinden zich in Brazilië,
Chili, Colombia, Dominicaanse Republiek, Engeland, Filipijnen, Guatemala, Japan,
Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Spanje, Zuid-Afrika en Ghana. Vraag de cur-
sisten te vertellen wat ze weten over de gang van zaken in de opleidingscentra voor
zendelingen. Leg uit dat een groot deel van de tijd in het opleidingscentrum wordt
besteed aan het opdoen van kennis in het herstelde evangelie.

• Waarom moet je niet wachten tot je in het opleidingscentrum bent om met
een ernstige studie van het herstelde evangelie te beginnen?

Laat verschillende cursisten een van de volgende teksten voorlezen: Leer en
Verbonden 11:21; 42:14; 84:85; 100:5–8.

• Welke beginselen haal je uit deze verzen? (Schrijf die op het bord.)

Lees het volgende citaat van president Ezra Taft Benson voor:

• Wat betekent het volgens jou om in het zendingsveld ‘gelijk volledig [te] kunnen
meedraaien’?

We nemen het woord tot ons wanneer we studeren en ons voorbereiden
op ons onderwijs in het herstelde evangelie.

Lees het volgende citaat voor van ouderling Jeffrey R. Holland, lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen:

• Waar dacht ouderling Holland aan toen hij dit zei? (Op tijd opstaan, studietijd,
planning en gebed.)

• Hoe kan een doeltreffend gebruik van je tijd je zending ‘maken of breken’?

‘Ik heb tegen zendelingen overal ter wereld gezegd dat ze hun zending tus-
sen half zeven en half tien uur in de morgen maken of breken’ (‘Missionary
Work and the Atonement of Jesus Christ’ [instructiebijeenkomst voor nieuwe
zendingspresidenten, 20 juni 2000], p. 5).

‘We houden van al onze zendelingen die de Heer voltijds in het zendings-
veld dienen. Maar er is verschil tussen zendelingen. Sommigen dienen de
Heer in de eerste maand van hun zending al beter dan sommigen die na
twee jaar naar huis gaan.

‘We willen jonge mannen hebben die gelijk volledig kunnen meedraaien in
het zendingsveld, die door een rechtschapen en rein leven het geloof hebben
om een geweldige en productieve zending te hebben.’ (De Ster, conferentie-
verslag, nummer 1, 1986 , p. 43.)
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Hoewel niet elke zending exact hetzelfde werkschema hanteert, wordt er in elke
zending van de zendelingen verwacht dat ze een belangrijk deel van de dag besteden
aan studie van het herstelde evangelie en de taal, individueel en met de collega.

Lees meer voor uit het citaat van ouderling Holland over studietijd. Bepaal wat de
kern van zijn advies is:

• Wat is het hoofddoel van dagelijkse schriftstudie?

Laat een cursist voorlezen wat ouderling L. Tom Perry zegt over zijn individuele
studie op zijn zending, hoe het zijn verdere leven heeft beïnvloed (zie cursisten-
boek, p. 41), of u kunt track 10 (0:53) laten zien. Vraag de cursisten aan te geven
hoe ouderling Perry zijn voordeel heeft gedaan met zijn dagelijkse studie.

• Wat heeft ouderling Perry van zijn individuele studie geleerd? Van zijn studie
met de collega?

Moedig de cursisten aan om zich voor te nemen om hun dagelijkse studietijd ten
volle te benutten.

Vraag de cursisten om een of meer van de geloofsartikelen uit het hoofd op te zeg-
gen. Vraag ze ook om twee of drie kernteksten uit het seminarie op te zeggen. Laat
de cursisten daarna uitleggen hoe zij die uit het hoofd hebben geleerd.

• In welke opzichten is een zendeling die teksten uit het hoofd heeft geleerd in
het voordeel?

• Hoe kan teksten uit het hoofd leren zowel een oefening in geloof alsook in stu-
die zijn?

Leg de cursisten uit dat een goede manier om het woord door studie te verkrijgen is
om te leren welke beginselen er in de Schriften voorkomen en die in je leven toe te
passen. Een beginsel is een fundamentele waarheid die dient als basis van een over-
tuiging of een handelwijze. Toepassen betekent dat iemand die richtlijn of dat idee
gebruikt om zijn begrip of gedrag te verbeteren of kracht bij te zetten.

In sommige teksten staat het beginsel klip en klaar. Laat de cursisten bijvoorbeeld
Alma 41:10 lezen en aangeven welk beginsel er in de laatste zin staat.
(‘Goddeloosheid heeft nooit geluk betekend.’)

• Hoe kun je dit beginsel toepassen?

Andere teksten zijn subtieler en men zal daarbij meer moeten nadenken om het
beginsel te ontdekken. Laat de cursisten bijvoorbeeld Johannes 3:5 lezen en aangeven
welk beginsel er in die tekst staat. Mogelijke antwoorden kunnen onder meer zijn:

• Om lid van de kerk te worden moet je je laten dopen en bevestigen.

10

‘Het is de leergierige, gebedvolle zendeling die in die morgenuren het getui-
genis van de Vader ontvangt van de Zoon, dat met vuur en de Heilige Geest
in het hart van de zendeling wordt gelegd. Dat is de reden dat we willen dat
je op tijd opstaat. (…) We willen dat je de tijd hebt om je voor te bereiden,
om de Geest des Heren te ontvangen, om een vers getuigenis van het heils-
werk te krijgen waarbij je betrokken bent, het heil dat in Christus Jezus is’
(‘Missionary Work and the Atonement of Jesus Christ’, p. 5).
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• Om het celestiale koninkrijk te betreden, zijn de doop en bevestiging noodza-
kelijk.

• Een goede heilige der laatste dagen eert zijn doopverbonden en leeft zo dat de
gave van de Heilige Geest werkzaam is in zijn of haar leven.

Leg uit dat er vaak meer dan een beginsel uit een schrifttekst gehaald kan worden.
Laat de cursisten Leer en Verbonden 31:1 lezen en zoveel mogelijk beginselen noe-
men die uit dit korte vers kunnen worden gedestilleerd. Geef hen de tijd om na te
denken na elk antwoord. (Maak u geen zorgen over de stilte die valt als de cur-
sisten nadenken.)

Mogelijke antwoorden kunnen zijn:

• De Heer kent eenieder bij naam (‘Thomas’).

• Wij kunnen zoons en dochters van Jezus Christus worden (‘Mijn zoon’).

• Zegeningen komen door geloof (‘gezegend bent u wegens uw geloof’).

• Er is verband tussen oorzaak en gevolg bij gehoorzaamheid aan het evangelie
(bijvoorbeeld, geloof leidt tot zegeningen).

• Dit is het werk van God (‘mijn werk’).

• We hebben geloof nodig om het werk van God te herkennen.

• God kent zijn kinderen.

• Er is openbaring in de laatste dagen.

• God spreekt tot gewone mensen.

Wijs de cursisten erop dat we de betekenis van schriftteksten niet moeten ‘ver-
draaien’ of ‘uitrekken’ of er iets in lezen wat er niet staat, maar vaak overpeinzen
we echter niet zorgvuldig genoeg om de vele beginselen te zien die in de Schriften
zijn vervat. Moedig de cursisten aan de Schriften met meer aandacht te lezen en
ze meer te overpeinzen.

Herhaal deze oefening door een of twee van de volgende teksten klassikaal op
dezelfde manier als hiervoor te behandelen, of door de klas in groepjes op te splitsen
en de oefening in groepsverband te doen.

• Alma 32:41–42

• Matteüs 5:14–16

• Psalmen 1:1–3

• Mozes 6:57

Besteed vijf tot tien minuten aan deze leeractiviteit. Laat de cursisten tot slot vertel-
len wat voor hun de waarde is van het destilleren van beginselen uit schriftteksten.

Laat een paar schriften zien waarin veel gemarkeerd is. Het kunnen uw schriften
zijn of, nog beter, de schriften van een van uw cursisten.

• Wat zijn de voordelen van het markeren van de Schriften?

Geef de cursisten de gelegenheid om te vertellen welke manier van markeren voor
hen het beste werkt. Zet hun suggesties op het bord. Benadruk dat de Schriften op
veel manieren kunnen worden gemarkeerd en dat ieder zijn eigen manier heeft.
Als de cursisten ervoor kiezen hun schriften te markeren, kunnen ze het beste een
manier kiezen waarmee ze belangrijke woorden, termen, ideeën, mensen en gebeur-
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tenissen eruit lichten. Veel mensen markeren hun schriften om teksten makkelijker
terug te vinden en te onthouden. Het is beter om uw cursisten de basiselementen
van schriftmarkering bij te brengen dan een bepaald markeringssysteem voor te
staan. Neem ‘Teksten markeren’ (p. 42) in het cursistenboek door.

Noot: Het volgende lesidee gaat in op het opstellen en schrijven van een lesplan.
Deze vaardigheid zal van tijd tot tijd in deze cursus worden gebruikt. Zendelingen
wordt aangemoedigd hun gedachten op te schrijven en ze te rangschikken om een
beter begrip te krijgen van de leerstellingen van het herstelde evangelie. Zendelingen
moeten zich zo voorbereiden dat zij er het meest bij gebaat zijn. Zendelingen die dit
zichzelf aanleren voordat ze naar het opleidingscentrum voor zendelingen gaan,
hebben een voorsprong in hun zendingsvoorbereiding.

Vraag de cursisten uit te leggen wat een lesplan is. U kunt de cursisten verwijzen
naar het voorbeeld lesplan in het cursistenboek (zie p. 45). Benadruk dat dit slechts
een voorbeeld is en dat een les op veel verschillende manieren kan worden voor-
bereid. Sommige mensen gebruiken cijfers en letters om de verschillende punten
te rangschikken. Anderen gebruiken eenvoudige platen en tekeningen.

Vraag de cursisten of ze weleens een schema hebben gebruikt voor een schriftelijke
taak of een toespraak.

• Hoe heeft dat je geholpen?

Het opstellen van een lesplan in het zendingsveld heeft hetzelfde doel. Vraag een
paar cursisten om de beurt een alinea voor te lezen onder het kopje ‘Een lesplan
komt het onderwijs en het leerproces ten goede’ in het cursistenboek (pp. 43–44).
Bespreek daarna met de cursisten hoe een lesplan in elkaar behoort te steken;
bespreek het voorbeeld lesplan in het cursistenboek (pp. 44–45).

Vraag de klas zich op te splitsen in koppels. Vraag elk koppel op een blad in 15
minuten een lesplan op te stellen voor een te onderwijzen evangelieonderwerp
zoals de Godheid, het eerste visioen, gebed, geloof in Jezus Christus, bekering,
tiende of vasten. Als de tijd om is vraagt u een paar koppels om aan de klas uit te
leggen wat hun lesplan inhoudt. (Als de lestijd voorbij is na deze activiteit, zeg de
cursisten dan hun lesplannen te bewaren en die weer mee naar de volgende les te
nemen, omdat er verder op in zal worden gegaan. Of de les kan voorbij zijn voor-
dat de volgende oefening is gedaan. Doe deze oefening dan de volgende les.)

Laat elk koppel hun onderwerp aan een ander koppel cursisten onderwijzen. Ze
kunnen dit doen door in hun eigen woorden uit te leggen wat ze hebben geleerd,
waarbij ze het schema van hun lesplan volgen. Beide cursisten dienen een deel
van het lesje voor hun rekening te nemen, net zoals collega’s dat doen in het zen-
dingsveld.

Instrueer de cursisten dat de koppels die les hebben gekregen, na het lesje het
gegeven onderwijs evalueren en van commentaar voorzien. Het commentaar dient
te gaan over leerstellingen, teksten en illustraties die duidelijk en nuttig waren. Er
kunnen suggesties gegeven worden hoe het onderwijs kan worden verbeterd, zoals
aanvullende teksten die gebruikt hadden kunnen worden ter ondersteuning van
het onderwijs, uitleg of teksten die niet duidelijk waren en hoe daar verbetering in
kan worden aangebracht enzovoort.

Maak de cursisten duidelijk dat commentaar waardevol kan zijn omdat ze zo van
anderen te horen krijgen hoe ze het ervan af hebben gebracht. Het doel van com-
mentaar leveren is niet om kritiek te geven, maar om zaken aan te stippen die
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goed zijn gegaan en assistentie te verlenen bij verbetering en oefening. Leg uit dat
er in deze cursus wel meer gebruikt zal worden gemaakt van evaluatie en terugkop-
peling. Het wordt ook gebruikt in het opleidingscentrum voor zendeling en in het
zendingsveld. (U kunt ook een koppel vragen naar voren te komen en hun onderwijs
voor de hele klas te geven.)

Draai de rollen om en laat het andere paar op hun beurt lesgeven en geëvalueerd
worden.

Als beide koppels elkaar hebben les gegeven en de nodige suggesties ter verbetering
hebben gekregen, bespreekt u met de klas welke bronnen ze voor hun lesplan heb-
ben gebruikt.

• Welke van deze bronnen vonden jullie nuttig en waarom?

• Hoe had een groep dezelfde bron anders kunnen gebruiken dan een andere groep?

Vraag de cursisten hoe lesgeven in een evangeliebeginsel hen meer inzicht in het
beginsel heeft gegeven en een groter getuigenis van het beginsel. Moedig hen aan
te blijven leren, zodat ze betere leraars van het herstelde evangelie worden.

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Overweeg hoeveel evangeliekennis je nu hebt en hoeveel je zou willen hebben
als je je zending begint. Stel vast wat je zult moeten doen om op dat niveau te
komen. Schrijf die doelen op, zodat je zult toenemen in evangeliekennis.

• Kies een leerstelling of beginsel van het herstelde evangelie uit die je beter wilt
begrijpen. Bestudeer die leerstelling of dat beginsel en stel een lesplan op aan
de hand van je studie. Gebruik dit lesplan om een vriend of een familielid te
onderwijzen.

• Begin met het markeren en annoteren van je eigen schriften.
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WE LEREN LESGEVEN ‘DOOR STUDIE
EN OOK DOOR GELOOF’, DEEL 2

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de
vaardigheden die in hoofdstuk 5 zijn geïn-
troduceerd. Daar een goede voorbereiding
belangrijk is, krijgen de cursisten nogmaals
de kans om zich te oefenen in deze vaardig-
heid. De noodzaak van geloof en de macht
van de Geest tijdens de studie en voorberei-
ding op het onderwijs komen ook aan de orde.
Wanneer zendelingen leren hun kennis van
het herstelde evangelie te schematiseren en
geloof in hun studie te oefenen, wordt hun
het gezelschap van de Heilige Geest beloofd.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Als je je getuigenis geeft, brengt dat de invloed van de Geest in je onderwijs.

• We krijgen het woord met geloof.

• God belooft de Heilige Geest aan wie zijn woord als schat verzamelt.

LESIDEEËN

Als je je getuigenis geeft, brengt dat de invloed van de Geest in je onderwijs.

Vraag de cursisten hoeveel van hen hun getuigenis hebben gegeven tijdens de vorige
koppellesjes. Sommige cursisten hebben er wellicht niet aan gedacht om tijdens
de les hun getuigenis te geven. Dit is een goed moment om met hen te bespreken
hoe belangrijk het is om van de waarheid of een evangeliebeginsel te getuigen.

• Waarom zijn getuigen en je gevoelens onder woorden brengen een belangrijk
onderdeel van evangelieonderwijs?
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Lees de volgende beginselen voor uit de handleiding voor zendingswerk Predik
mijn evangelie en het citaat van president Boyd K. Packer omtrent het geven van
een getuigenis:

• Op welke manieren kunnen we ook oprecht getuigenis geven zonder de woorden
‘Ik geef u mijn getuigenis dat’ of ‘Ik getuig’ te gebruiken?

Leg uit dat hoewel dit gepaste woorden zijn die we in ons onderwijs kunnen
gebruiken, er andere gepaste, eenvoudige manieren zijn waarop er kan worden
getuigd. Een zendeling kan bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik weet dat u meer vrede in uw
hart zult vinden als u de sabbat heiligt.’ Uitspraken als ‘Jezus Christus is de Zoon
van God’ of ‘Ik ben er zelf achter gekomen dat het Boek van Mormon waar is’
zijn beide een getuigenis.

Vraag de cursisten te bespreken hoe een zendeling een tekst, de woorden van
hedendaagse profeten of apostelen, of een eigen ervaring kan gebruiken om getui-
genis te geven van een bepaald beginsel. Hier volgen enkele voorbeelden:

• Een tekst als getuigenis. Een getuigenis dat de Heiland onze zonden verzoend
heeft staat in 2 Nephi 2:8.

• De woorden van profeten en apostelen als getuigenis. ‘[Jezus Christus] heeft zijn
leven gegeven ter verzoening van de zonden van het hele mensdom’ (‘De
levende Christus’, Liahona, april 2000, p. 2).

• Een eigen ervaring als getuigenis. Een jonge vrouw heeft jarenlang trouw haar
tiende betaald en heeft een getuigenis van dat beginsel.

Moedig de cursisten aan om erover na te denken hoe zij op zinvolle manieren
hun getuigenis kunnen geven wanneer zij mensen uitnodigen om tot Christus te
komen door de beginselen en verordeningen van het herstelde evangelie te accep-
teren. Stel de cursisten in de gelegenheid een getuigenis van één zin te geven over
een evangeliebeginsel waarvan zij weten dat het waar is.

‘Het is niet ongebruikelijk dat een zendeling zegt: “Hoe kan ik mijn getuige-
nis geven als ik er geen heb? Hoe kan ik getuigen dat God leeft, dat Jezus de
Christus is en dat het evangelie waar is? Het is toch oneerlijk om daarvan te
getuigen als je geen getuigenis hebt?”

‘O, kon ik u maar dit ene beginsel leren! U krijgt een getuigenis door het te
geven! Op een bepaald punt in uw zoektocht naar geestelijke kennis, is er
die ‘geloofssprong’, zoals filosofen dat noemen. Dat is het moment dat u
bent aangeland bij de rand van het licht en het duister bent ingestapt om
te ontdekken dat de weg net een pas of twee voor u uit is verlicht’ (Boyd K.
Packer, ‘That All May Be Edified’ [1982], pp. 339–340).

‘Geregeld je getuigenis geven, is een van de krachtigste manieren om de
Geest uit te nodigen en anderen de Geest te laten voelen. Het is een actu-
eel, persoonlijk getuigenis van de waarheden die u vanuit de Schriften hebt
verkondigd’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 215).
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Zendelingen bereiden zich voor om veel verschillende onderzoekers te onderwijzen
tijdens hun studie van het herstelde evangelie. Hoe meer zij vertrouwd zijn met
het opstellen en leren gebruiken van een lesplan, des te beter voorbereid ze zijn
wanneer ze het zendingsveld betreden.

Bij het volgende lesidee wordt uitgegaan van de ervaringen met het lesplan uit
voorgaande lessen, maar het element getuigenis is er nu aan toegevoegd.

Deel de cursisten op in koppels (andere dan voorheen). Vraag elk koppel in vijftien
minuten een basislesplan op te stellen waarin het een evangelieonderwerp behan-
delt dat het nog niet eerder gebruikt heeft. In het lesplan moet het minstens twee-
maal aangeven waar het oprecht getuigenis gaat geven. Geef het de opdracht hun
getuigenis te geven zonder de woorden getuigen of getuigenis te bezigen (zie vorige
lesidee). Laat de cursisten hun ideeën in hun lesplan opnemen.

Laat elk koppel zijn evangelieonderwerp aan een ander koppel onderwijzen, waar-
bij het naar behoefte terugvalt op het opgestelde lesplan. Beide cursisten in het
koppel nemen een deel van het onderwijs voor hun rekening en ieder geeft op
een gegeven moment in het lesje minstens eenmaal zijn of haar getuigenis.

Als elk koppel klaar is, evalueert het onderwezen koppel het genoten onderwijs.
Het koppel geeft positieve en nuttige tips naar aanleiding van het lesje. Er kunnen
suggesties gegeven worden hoe het onderwijs kan worden verbeterd, zoals aanvul-
lende teksten die gebruikt hadden kunnen worden ter ondersteuning van het
onderwijs, datgene wat niet duidelijk was en hoe daar verbetering in kan worden
aangebracht enzovoort.

Draai de rollen om en laat het andere koppel op zijn beurt lesgeven, getuigen en
geëvalueerd worden. Als u te weinig tijd hebt in deze les, kunt u in de volgende
les verdergaan met deze oefening, zodat de cursisten voldoende tijd krijgen om
hun opdracht uit te voeren.

We krijgen het woord met geloof.

Wijs de onderstaande schriftteksten toe aan verschillende cursisten. Laat ze de tek-
sten voorlezen aan de klas, met nadruk op de werkwoorden die aangeven hoe het
woord des Heren dient te worden bestudeerd, en met een uitleg van wat volgens
hen elk werkwoord betekent (dat gecursiveerd is).

• ‘Overpeins het [wetboek] dag en nacht’ (Jozua 1:8).

• ‘vergast [je] aan de woorden van Christus’ (2 Nephi 32:3).

• ‘Het woord Gods mag vastgrijpen’ (Helaman 3:29).

• ‘Overweegt de dingen die Ik heb gezegd’ (3 Nephi 17:3).

• ‘Verzamelt de woorden des levens steeds als een schat in uw gedachten’ (LV 84:85).

Vraag de cursisten aan te geven hoe ze de Schriften zouden bestuderen als ze dat
deden zoals de werkwoorden dat aangeven, en de rol en het belang van geloof in
dit soort schriftstudie.

Vraag de cursisten de eerste alinea in het cursistenboek onder het beginsel ‘We
krijgen het woord met geloof’ (p. 49) te lezen.

• Waarom is bidden met geloof noodzakelijk om de leringen van de Heer te
begrijpen?
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• Welke gevolgtrekkingen heeft deze alinea voor het onderwijs van zendelingen?

Vraag verschillende cursisten om een van de citaten van de apostelen in het cur-
sistenboek voor te lezen omtrent de leringen van de Heer te begrijpen door geloof
(zie cursistenboek, pp. 49–50). Vraag een andere cursist samen te vatten wat elk citaat
zegt over leren door geloof en wat dat inhoudt voor het onderwijs van zendelingen.

God belooft de Heilige Geest aan wie zijn woord als schat verzamelt.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 84:85 oplezen en zoeken naar de zegeningen
die ten deel vallen aan wie de Schriften in hun gedachten ‘verzamelen’.

Laat ruimte op het bord voor twee stroomschema’s. Zet het volgende stroom-
schema op het bord en bespreek kort hoe zo’n schema gebruikt kan worden om
een vers te analyseren. Laat de cursisten Leer en Verbonden 11:21 lezen en letten
op de zegeningen die voortvloeien uit schriftstudie.

Het woord des Heren verkrijgen ➞ tong wordt losgemaakt ➞ de Geest des Heren
en zijn woord hebben ➞ de macht Gods om mensen te overtuigen

Vraag een cursist naar voren te komen en een eenvoudig stroomschema op het
bord te zetten van Alma 17:2–3 terwijl de klas deze tekst opleest.

Terwijl de cursist het stroomschema op het bord zet, vraagt u de klas:

• Waarom is het belangrijk dat zendelingen deze verzen kennen en begrijpen?

Lees vervolgens het volgende citaat voor van president Ezra Taft Benson, de der-
tiende president van de kerk:

Vraag de cursist of hij op basis van die uitspraak enige verandering zou aanbrengen
in het stroomschema op het bord.

De cursist zou zoiets op het bord kunnen schrijven als:

Tracht het woord te verkrijgen ➞ Verzamel het woord ➞ rechtvaardige verlangens
hebben ➞ ernaar streven de werkingen van de Geest te begrijpen ➞ de macht ter
overtuiging ontwikkelen

• Hoe doeltreffend zal een zendeling zijn als een van deze aspecten in het proces
ontbreekt?

Lees het volgende citaat, ook van president Benson, voor:

Om les te geven met Gods macht moet u zich aan deze volgorde houden:
eerst kennis nemen van het woord; daarna volgen het begrip, dan de Geest,
en ten slotte het vermogen om te overtuigen’ (The Gospel Teacher and His
Message [toespraak aan godsdienstleerkrachten, 17 september 1976], p. 5).
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Stel een van de cursisten in de gelegenheid om te vertellen hoe schriftstudie de
invloed van de Heilige Geest in zijn of haar leven heeft gebracht.

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Overweeg je getuigenis te geven in de volgende vasten-en-getuigenisdienst in je
wijk of gemeente.

• Kies een lievelingshoofdstuk uit het Boek van Mormon of een lievelingsafdeling
uit de Leer en Verbonden uit en besteed geruime tijd aan leren ‘door geloof’.
Neem de tijd om over de tekst te bidden, na te denken, te analyseren, beginse-
len vast te stellen, en te beslissen hoe je het geleerde in je leven kan toepassen.
Praat over dit project met een goede vriend of een priesterschapsleider.

‘Laten we de grote dingen die wij uit de hand des Heren hebben ontvangen
niet lichtvaardig behandelen! Zijn woord is een van de kostbaarste gaven, die
Hij ons heeft gegeven. Ik dring er bij u op aan uzelf opnieuw te verplichten
tot dagelijkse studie van de Schriften. Laaf u dagelijks zodat de macht van
de Geest u zal vergezellen in uw roeping’ (‘De kracht van het woord’, De
Ster, verslag van de aprilconferentie 1986, nummer 6, p. 77).
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HET PLAN VAN ONZE HEMELSE
VADER

Vader in de hemel wil niets liever dan dat al zijn kinderen een volheid van
vreugde krijgen. Hij heeft een plan gepresenteerd aan de hand waarvan we terug
kunnen keren in zijn tegenwoordigheid — gered, verhoogd en met eeuwige moge-
lijkheden (zie verklaring uit Trouw aan het geloof, pp. 75–76, geciteerd in het cur-
sistenboek, p. 57). De verzoening van Jezus Christus is de kern van het plan. Jezus,
de Eerstgeborene van de Vader in de geest en de Eniggeborene in het vlees, werd
uitgekozen om onze Heiland en Verlosser te zijn, en vervulde daarmee de kern
van het plan van de Vader. De enorme omvang van het plan van de Vader wordt
duidelijk uit de namen die het plan kreeg:

• Het grote en eeuwige plan van de bevrijding (2 Nephi 11:5)

• Het grote verlossingsplan (Jakob 6:8)

• Het heilspan (Jarom 1:2)

• Het plan van geluk (Alma 42:16)

• Het grote plan van barmhartigheid (Alma 42:31)

Het plan van onze Vader in de hemel vereist dat we een stoffelijk lichaam krijgen
en bewijzen dat we de terugkeer in zijn tegenwoordigheid waardig zijn.

In deze les bestuderen de cursisten belangrijke fundamentele waarheden in het
plan van onze hemelse Vader en leren de grondbeginselen van het heilsplan te
presenteren. De cursisten dienen vooral in te zien hoe het plan bedoeld is om ‘de
onsterfelijkheid en het eeuwige leven van [Gods kinderen] tot stand te brengen’
(Mozes 1:39).
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BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Het plan van onze hemelse Vader kent drie fases: voorsterfelijk, sterfelijk en
nasterfelijk.

• Jezus Christus staat centraal in het plan van onze hemelse Vader.

• De verzoening van Jezus Christus maakt het mogelijk dat de geestelijke en de
stoffelijke dood worden overwonnen.

• Onze hemelse Vader heeft graden van heerlijkheid voor zijn kinderen voorbereid.

LESIDEEËN

Het plan van onze hemelse Vader kent drie fases: voorsterfelijk, sterfelijk
en nasterfelijk.

Teken een kroon op het bord.

• Hoe zou jouw leven veranderen als je erachter kwam dat je een rechtstreekse
afstammeling van een koning was en je op het punt stond een koninklijk erfdeel
te krijgen?

• Hoe kan ieder van ons bogen op een goddelijke afstamming?

• Op welk erfdeel hebben we dan recht?

• Hoe weten we dat?

Lees het volgende citaat voor van ouderling Dallin H. Oaks, lid van het Quorum
der Twaalf Apostelen:

• Op welke manier behoort de kennis van het heilsplan onze manier van leven te
beïnvloeden?

Lees met de cursisten het volgende citaat van president Boyd K. Packer:

‘Vragen zoals waar we vandaan komen, waarom we hier zijn en waar we
na dit leven naartoe gaan, worden beantwoord in het evangelie van Jezus
Christus. De profeten hebben dat het heilsplan en “het grote plan van
geluk” (Alma 42:8) genoemd. Door inspiratie kunnen we deze wegenkaart
naar de eeuwigheid begrijpen en gebruiken om onze weg in de sterfelijk-
heid te vinden’ (De Ster, januari 1993, p. 67).
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Laat track 11 van de dvd zien (4:30). De eerste twee verhalen geven aan hoe de
kennis van het heilsplan gebruikt kan worden om met problemen en vragen om
te gaan. Het laatste verhaal werpt een vraag op, maar geeft geen voorbeeld van
hoe ermee om kan worden gegaan. Grijp dit verhaal aan om met uw cursisten te
oefenen hoe je kennis van het heilsplan kunt toepassen op een moeilijke vraag.

• Hoe werd het heilsplan gebruikt om moeilijke vragen te beantwoorden?

Deel de klas op in groepjes van drie. Instrueer ze om de Gids bij de Schriften op te
slaan bij een van de onderstaande lemma’s over een van de fases van het bestaan
waarover zij meer te weten willen komen en waarin ze willen onderwijzen. Ze moeten
proberen een tekst uit het Oude Testament, een uit het Nieuwe Testament, een uit
het Boek van Mormon, en een uit de Leer en Verbonden of de Parel van grote
waarde te gebruiken. Ze behoren de door hen uitgekozen teksten te gebruiken om
iemand anders in het groepje les te geven.

Fase Gids bij de Schriften

Geef de cursisten 10–15 minuten de tijd om de teksten uit te kiezen en voor te
bereiden die ze bij hun onderwijs willen gebruiken. Bied elke cursist in de daarop-
volgende 8–10 minuten de kans om les te geven. Laat ze om de beurt de rol van
leraar, de onderzoeker en de waarnemer op zich nemen.

Geef de andere cursisten de gelegenheid om adviezen te geven omtrent de onder-
wijsoefening door hun de volgende of soortgelijke vragen te stellen:

• Wat ging goed?

• Wat zou je anders doen als je dezelfde teksten zou gebruiken?

Als u dit deel van de les samenvat, kunt u de volgende vragen gebruiken:

• Waarom wordt de leer van het voorsterfelijk bestaan, ondanks de bijbelse ver-
wijzingen, alleen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen geleerd? (De zuivere leringen van Christus zijn verloren gegaan gedu-
rende de afval, maar staan nog volop in de Bijbel, vooral als die teksten in het
licht van de herstelling worden gelezen.)

Onsterfelijk, onsterfelijk-
heid, p. 156

Leven na de
dood

Sterfelijk, sterfelijkheid, p. 189Sterfelijk leven

Mens. De mens, een geestkind van
onze hemelse Vader, p. 137

Voorsterfelijk
leven

11

‘Er is geen enkele manier waarop het leven zich laat rijmen zonder kennis
van de leer van het voorsterfelijk bestaan. (…)

‘Begrijpen we de leer van het voorsterfelijk leven, dan passen de puz-
zelstukjes in elkaar en is alles logisch.’ (‘The Mystery of Life’, Ensign,
november 1983, p. 18.)
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• Hoe stelt hedendaagse openbaring ons in staat om beter in de leerstellingen
van het voorsterfelijk bestaan, de sterfelijkheid, en het leven na de dood te
onderwijzen.

Laat twee cursisten voor de klas komen. Vraag een cursist te reageren op de vol-
gende situaties waarbij hij of zij iemand speelt die niets van het heilsplan afweet,
en laat een tweede cursist de rol van zendeling spelen die graag het evangelie wil
verkondigen. Nadat de twee cursisten de situatie hebben nagespeeld, kunt u de
andere cursisten de kans geven hun mening te geven.

• Een jonge moeder heeft haar baby van vijf maanden verloren aan de dood: ‘Zal
ik mijn kind ooit nog terugzien?’

• Een tiener vraagt: ‘Waarom zou ik zedelijk rein blijven als het leven toch bij de
dood ophoudt?’

• Een man van middelbare leeftijd maakt zich zorgen om zijn vrouw; ze hebben
vier kinderen en zijn vrouw heeft te horen gekregen dat ze kanker heeft: ‘Hoe
kan een rechtvaardige God dit toestaan?’

• Een jongvolwassene zegt: ‘Ik heb zoveel zonden begaan, waarom zou ik nog
mijn best doen?’

Maak duidelijk dat kennis van het heilsplan van onze hemelse Vader ons in staat
stelt antwoord op dergelijke vragen te geven.

Jezus Christus staat centraal in het plan van onze hemelse Vader.

Vraag de cursisten: Hoe staat Jezus Christus centraal in het grote plan van geluk?

Laat de cursisten hun schriften openen bij de Bijbelvertaling van Joseph Smith,
Johannes 1:1–16 en laat ze die verzen lezen en doorzoeken op voorbeelden waar-
bij Jezus een belangrijke rol speelt in het plan van onze hemelse Vader. Geef ze
voldoende tijd, zet daarna hun antwoorden op het bord en bespreek die. Gebruik
zo nodig het volgende schema:

Jezus Christus staat centraal in het plan van onze hemelse Vader

BJS, Johannes 1:3

• Welke ervaringen heb jij gehad die je helpen om je onderzoekers het belang
van Jezus Christus in het plan van je hemelse Vader duidelijk te maken?

• Hoe weet je of je onderzoekers de boodschap aanvaarden en tot Christus komen?

Door Christus kunnen we onsterfelijkheid en eeuwig
leven krijgen.

BJS, Johannes
1:16

Wie in Jezus geloven, krijgen macht.BJS, Johannes
1:12

Johannes de Doper is gezonden om te getuigen dat Jezus
de Zoon van God is.

BJS, Johannes
1:6–10, 14

Jezus heeft de wereld geschapen.

Jezus was bij onze hemelse Vader en onderwees in het
voorsterfelijk bestaan in het evangelie.

BJS, Johannes
1:1–2
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Zet ‘Schepping — val — verzoening’ op het bord. Leg uit dat deze drie gebeurte-
nissen een belangrijk deel uitmaken van het plan van onze hemelse Vader. Lees
het citaat van ouderling Bruce R. McConkie voor waarin hij uitlegt hoe de drie
fundamentele aspecten van het heilsplan — de schepping, de val en de verzoe-
ning — met elkaar verband houden (zie cursistenboek, p. 57).

• Hoe staat de Heiland centraal in elk van deze drie gebeurtenissen?

• Hoe had de verzoening van Jezus Christus al vóór de schepping van de aarde
invloed op ons?

De verzoening van Jezus Christus maakt het mogelijk dat de geestelijke
en stoffelijke dood wordt overwonnen.

Vraag een cursist het citaat van ouderling Russell M. Nelson omtrent de verzoe-
ning voor te lezen (zie cursistenboek, p. 58), of u kunt track 12 (0:33) van de dvd
laten zien.

• Wat leer je uit dit citaat?

Zet de woorden ‘lichamelijke dood’ op het bord.

Laat een cursist 2 Nephi 9:7–9 voorlezen.

• Wat zou er volgens deze verzen met ons lichaam gebeurd zijn als er geen
verzoening was geweest?

• Wat zou er gebeuren met onze geest?

Laat een cursist 1 Korintiërs 15:19–22 voorlezen en een andere 2 Nephi 9:11.

• Hoeveel bewoners van de aarde hebben de lichamelijke dood overwonnen
dankzij de opstanding van Jezus Christus?

Zet ‘geestelijke dood’ op het bord. Vraag een cursist de definitie van de geestelijke
dood in Alma 42:9 voor te lezen. Laat de cursisten het cursistenboek opslaan (zie
pp. 58–59) en de antwoorden op de volgende vragen opzoeken:

• Wat veroorzaakt de geestelijke dood?

• Wat zijn de gevolgen van zonde?

• Wat heeft Christus gedaan dat het voor ons mogelijk maakt de zonde te over-
winnen?

• Wat moeten we doen om de geestelijke dood te overwinnen?

Vertel de cursisten dat de belangrijkste bijzonderheden die we hebben over de
geestenwereld of het leven na de dood komen uit een visioen dat president Joseph
F. Smith heeft ontvangen. Laat de cursisten Leer en Verbonden 138 opslaan. Neem
met hen de bijzonderheden van het visioen door die in de inleiding van de afde-
ling staan. Stel de volgende vragen en laat de cursisten de antwoorden in de eerste
paar verzen opzoeken:

• Waarover dacht president Smith na toen hij dit visioen kreeg? (Terwijl hij de
Schriften overpeinsde, dacht hij aan de verzoening en de liefde van God en zijn
Zoon; zie vss. 1–4.)

• Wat waren de mensen in de geestenwereld aan het doen? (Zie vss. 12–16.)

12
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Laat de cursisten Leer en Verbonden 138:18–19 opslaan en vaststellen wat de Heer
leerde aan de getrouwen toen hij de geestenwereld bezocht.

Bespreek de verzen 29–37 met de cursisten en laat hen vaststellen welke overeenkom-
sten er zijn tussen de leerstellingen aan hen in de geestenwereld die de waarheid
op aarde hebben verworpen en de leerstellingen aan onderzoekers hier op aarde.

Onze hemelse Vader heeft graden van heerlijkheid voor zijn kinderen
voorbereid.

Leg uit dat de zendelingen onderzoekers een algemeen overzicht van de graden
van heerlijkheid geven. De leerstellingen die de zendelingen globaal onderwijzen,
staan in Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004) in de paragrafen ‘Celestiale
koninkrijk’, ‘Terrestriale koninkrijk’ en Telestiale koninkrijk’ onder ‘Koninkrijken
van heerlijkheid’. Laat de cursisten die leerstellingen nalezen in Trouw in het geloof
(pp. 99–101).

• Waarom is het belangrijk onderzoekers niet te overdonderen met te veel bij-
zonderheden, voordat zij de eerste beginselen van het evangelie begrijpen en
gaan naleven? (Zie LV 19:22.)

• Wat zijn volgens jou de belangrijkste bijzonderheden die onderzoekers in het
begin van hun studie van onze evangelieboodschap over de graden van heer-
lijkheid dienen te weten?

Geef elke cursist de opdracht om een lesplan op te stellen dat hij of zij kan gebrui-
ken om de drie graden van heerlijkheid aan een onderzoeker te onderwijzen. Laat
daarna elke cursist aan de hand van dat lesplan iemand anders lesgeven. Laat ze
elkaars onderwijs evalueren en aangeven wat er goed ging en wat er verbeterd kan
worden. Laat de cursisten vervolgens de les opnieuw geven aan een nieuwe
‘onderzoeker’. Evalueer daarna nogmaals.

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Bestudeer ‘Verzoenen, verzoening’, in de Gids bij de Schriften (pp. 210–211.) Je
wilt misschien de informatie markeren die je wilt gebruiken als je in de verzoe-
ning onderwijst.

• Maak een samenvatting of een tekening van het heilsplan (één A4’tje).
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PROFETEN EN DE AFVAL
Zendelingen hebben vaak maar een enkel ogenblik
om hun belangrijke boodschap te verkondigen.
Ze moeten klaar zijn om hun boodschap van de
glorieuze herstelling zo doeltreffend en helder
mogelijk te presenteren en te getuigen van de rol
van de profeet Joseph Smith, die in deze laatste
dagen door de Heiland werd uitgekozen om zijn
evangelie te herstellen. Zendelingen maken mensen
duidelijk waarom we heden ten dage een profeet
nodig hebben. Het patroon is als volgt: onze
hemelse Vader spreekt bij monde van zijn profeten;
de mensen verwerpen de boodschap; er vindt een
afval plaats. Onze hemelse Vader spreekt weer bij
monde van zijn profeten. Onderzoekers die dit
patroon begrijpen, zullen eerder geneigd zijn om

het belang van de profeet Joseph Smith in te zien, door wie de Heer zijn kerk
heeft hersteld.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• De Heer voorziet door middel van profeten in waarheid, priesterschapsgezag,
verordeningen en een organisatie.

• Door de geschiedenis heen hebben afval en herstelling elkaar afgewisseld.

• De afwijzing van de Heiland, zijn leringen en het priesterschapsgezag had de
teloorgang van de nieuwtestamentische kerk tot gevolg.

• De Hervorming in Europa bereidde de weg van de laatste herstelling voor.

LESIDEEËN

De Heer voorziet door middel van profeten in waarheid, priesterschapsgezag,
verordeningen en een organisatie.

Houd een plaat van een profeet vanouds omhoog en schrijf het woord profeet op
het bord. Vertel de volgende fictieve situatie aan de klas:

Jo
se

ph
 S

m
ith

, A
lv

in
 G

itt
in

s
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Je zit in een vliegtuig en de persoon naast je hoort dat je lid bent van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze persoon zegt dat hij gehoord
heeft dat de kerk door een profeet wordt geleid. Je hebt een paar minuten om de rol
van een hedendaagse profeet uit te leggen en waarom u hem vol vertrouwen volgt.

Vraag alle cursisten aan iemand naast hen te vertellen wat ze zouden zeggen.

Laat de cursisten over profeten lezen in de Gids bij de Schriften (‘Profeet’, p. 170).
Laat een cursist als schrijver optreden en de rollen van de profeet op het bord zetten.
U kunt ook het citaat van president Gordon B. Hinckley in het cursistenboek (p. 64)
laten lezen.

• Welke zegeningen vloeien voort uit het volgen van een profeet? Welke zegenin-
gen zijn volgens jou het belangrijkste en waarom?

Als er tijd is kunt u de woorden die hierboven zijn besproken verder uitleggen in
verband met de rol van een profeet. Wijs bijvoorbeeld op het woord gezag op het
bord. Laat een blanco cheque zien en zeg tegen de cursisten dat u een van hen wil
belonen voor het volgen van de cursus. Overhandig de cheque aan een cursist en
vraag hem of haar de cheque uit te schrijven voor iemand die vlakbij zit. Zeg de
cursist vooral niet te vergeten zijn of haar handtekening te zetten voordat de cheque
aan de ontvanger wordt gegeven. Als de cheque is uitgeschreven laat u die aan de
klas zien en vraagt u de cursist die de cheque heeft gekregen of hij of zij de cheque
probleemloos zal kunnen innen.

• Hoe belangrijk is het wettelijk gezien dat de juiste handtekening op de cheque
staat?

• Waarom moet iemand het juiste gezag hebben om een rechtsgeldige transactie
uit te voeren, zoals het uitschrijven van een cheque?

• Hoe houdt dit verband met de noodzaak van het juiste priesterschapsgezag?

• Waarom is gezag noodzakelijk om in de naam van God op te kunnen treden?

Lees de volgende definitie voor en vraag de cursisten wat zij inhoudt: ‘Het gezag en
de macht die God aan de mens geeft om in alle dingen voor het heil van de men-
sen te handelen’ (Gids bij de Schriften, ‘priesterschap’, pp. 169–170). Zet het woord
priesterschap naast gezag op het bord. Bespreek waarom we het priesterschapsgezag
in de kerk van de Heer nodig hebben.

Lees de volgende verklaring van ouderling Merrill J. Bateman van het Presidium der
Zeventig voor, of laat track 13 (0:46) van de dvd zien. Bespreek dan de vraag die volgt.

‘Het priesterschap is de macht en het gezag van God, overgedragen aan de
mens. Priesterschapssleutels zijn het recht om het gebruik van die macht te
sturen. De president van de kerk bezit de sleutels die nodig zijn om de hele
kerk te besturen. Zijn raadgevers in het Eerste Presidium en het Quorum der
Twaalf Apostelen dragen eveneens de sleutels van het koninkrijk, en staan
onder leiding van de president. Ringpresidenten, bisschoppen, en tempel-,
zendings- en quorumpresidenten krijgen sleutels om in de kerk hun werk-
gebied te leiden. Hun raadgevers dragen geen sleutels, maar ze ontvangen
wel “gedelegeerd gezag, afhankelijk van hun roeping en taak.” [Handboek
kerkbestuur, boek 2: leidinggevenden in priesterschap en hulporganisaties (1998),
p. 161.]’ (De Ster, november 2003, p. 50.)

13
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• Wat wordt er bedoeld met de sleutels van het priesterschap?

Leg uit dat er in de beginperiode van de herstelling een vraag rees over de nood-
zaak van de doop in de herstelde kerk als iemand zich al in een andere kerk had
laten dopen. Laat een cursist het antwoord van de Heer in Leer en Verbonden 22
voorlezen.

Laat een cursist het vierde geloofsartikel opzeggen, gevolgd door een andere cursist
met het vijfde geloofsartikel.

• Welke verbanden bestaan er tussen deze twee geloofsartikelen?

Leg uit dat wanneer de Heer het nodig vindt om zijn priesterschapsgezag en zijn
sleutels op aarde te herstellen, Hij dat doet door middel van zijn profeten. Laat de
cursisten een paar zegeningen noemen die zij persoonlijk ervaren doordat het
priesterschap door middel van een profeet is hersteld.

Geef de cursisten de volgende definitie en vraag hun van welk woord dit een defi-
nitie is: een heilige handeling die wordt verricht door middel van het gezag van
het priesterschap. Vraag de cursisten voorbeelden te geven van verordeningen die
nu in de kerk worden verricht. Zet hun antwoorden op het bord.

• Waarom zijn volgens Leer en Verbonden 84:19–21 verordeningen van groot
belang voor ons?

• Waarom denk je dat de Heer zoveel nadruk legt op de heilsverordeningen?

• Hoe houdt de noodzaak van tempels verband met verordeningen?

Lees het volgende citaat van president Boyd K. Packer voor:

Wie waren de eersten die het priesterschapsgezag en de sleutels ontvingen toen de
Heer, Elia en andere profeten in de Kirtlandtempel verschenen? (Zie de inleiding
tot LV 110.) (Joseph Smith en Oliver Cowdery.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 1:14–17 lezen.

• Wat waren volgens de verzen 15–16 de gevolgen van de afval voor de kerk van
de Heer?

Getuig dat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het gezag
bezit om verordeningen te verrichten die ons toestaan naar God terug te keren en
bij Hem in het celestiale koninkrijk te wonen. Geef de cursisten de gelegenheid

‘In de kerk bezitten we voldoende bevoegdheid om alle verordeningen te
verrichten die nodig zijn om de hele mensheid te verlossen en tot verhoging
te brengen. En omdat we de sleutels hebben van de verzegelbevoegdheid,
zal wat wij hier op de juiste wijze verbinden, ook in de hemel verbonden
worden. (…)

‘Dertien jaar na de verschijning van Moroni was er een tempel gebouwd (…),
verscheen de Heer en kwam Elia met Hem mee en verleende de sleutels van
de verzegelbevoegdheid. Daarna waren de verordeningen niet voorlopig,
maar permanent’ (‘Ordinances’, 1980 Devotional Speeches of the Year [1981],
pp. 15–16).
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om te vertellen hoe zij de invloed van een heilige verordening in hun leven heb-
ben gevoeld.

Toon de volgende illustratie. Vraag de cursisten een tekst in het Nieuwe Testament
te vinden die als titel voor deze illustratie zou kunnen dienen. (Als de cursisten
hulp nodig hebben, laat u ze in het cursistenboek op p. 64 onder relevante teksten
kijken.)

• Hoe kan de kerkorganisatie vergeleken worden met een gebouw?

• Wat is volgens Efeziërs 2:20 het fundament van Christus’ kerk?

• Waarom denk je dat de profeten en apostelen het fundament van de kerk zijn
en Jezus Christus de hoeksteen? (Zie Efeziërs 2:20.)

Door de geschiedenis heen hebben afval en herstelling elkaar afgewisseld.

Laat de cursisten de inleidende alinea van dit beginsel in het cursistenboek lezen
(pp. 64–65). Moedig de cursisten aan om acht te slaan op wat er met de afval ver-
loren gaat en wordt hersteld in nieuwe evangeliebedelingen. Zet hun opmerkingen
op het bord.

Zet de volgende teksten op het bord en laat de cursisten de verzen voorlezen ter
illustratie van het patroon van afval en herstelling:

• Mozes 5:12. Adam onderwees zijn kinderen in Gods eeuwige plan.
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• Mozes 5:13; 6:15. Veel van Adams kinderen verwierpen zijn leringen en volgden
Satan.

• Mozes 8:19. De ‘Heer ordende Noach’ om zijn evangelie te verkondigen en het
evangelie te herstellen dat door Henoch was gepredikt. Alleen de familie van
Noach gehoorzaamde, en de uiteindelijke wereldwijde afval leidde tot de zond-
vloed.

• Abraham 1:18–19. Evenals Noach werd Abraham door God geroepen om het
evangelie te herstellen en het volk te bedienen.

• Mozes 1:3, 6. Na Abraham, Isaak en Jakob vervielen de kinderen Israëls geleide-
lijk tot een wijdverbreide afval, waarna Mozes werd geroepen om het evangelie
weer te herstellen.

Deel de klas op in groepjes van twee of drie. Laat elk groepje in Trouw aan het
geloof: evangeliewijzer (2004) op pp. 7–8 over de afval lezen. Laat ze die informatie
dan combineren met de informatie in het cursistenboek en de belangrijke punten
op papier zetten. Vraag twee of drie groepjes met gebruikmaking van hun notities
de klas voor te doen hoe zij een onderzoeker zouden uitleggen hoe de afval in zijn
werk is gegaan en wat de Heer doet om zijn kinderen de kans te geven de afval te
boven te komen. Na elk rollenspel laat u de klas vertellen wat er goed ging en waar
ruimte is voor verbetering. (Noot: Hier wordt in hoofdzaak ingegaan op het patroon
van de afval. De herstelling komt in latere lesideeën aan bod.)

Bespreek de volgende vragen met de cursisten:

• Hoe zal kennis van de afval iemand helpen om Joseph Smith en het eerste visioen
te accepteren?

• In hoeverre is het nuttig als iemand inziet dat er door de eeuwen heen een
patroon van afval en herstelling is geweest?

• Hoe komt Gods grote liefde voor zijn kinderen tot uiting in het patroon van de
herstelling?

De afwijzing van de Heiland, zijn leringen en het priesterschapsgezag
had de teloorgang van de nieuwtestamentische kerk tot gevolg.

Wijs op de illustratie van het kerkgebouw die in een voorgaand lesidee is gebruikt.
Laat een cursist de inleidende alinea’s van deze afdeling in het cursistenboek voor-
lezen (p. 66) en vraag de klas te luisteren naar wat er in Jezus’ kerk verloren was
gegaan.

• Welke handelingen leidden tot de verwijdering van apostelen, profeten en
Jezus Christus zelf als het fundament van de vroegchristelijke kerk?

• Hoe heeft de verwijdering van het fundament de kerk aangetast?

• Wat zijn manieren waarop mensen de profeten verwerpen?

Schrijf de volgende tekstenreeks op het bord: Handelingen 20:29–31; 1 Korintiërs
11:18; Galaten 1:6–8; 1 Timoteüs 1:5–7; 1 Johannes 2:18. Geef iedere cursist een
van de volgende teksten. Laat de cursisten de toegewezen tekst lezen en bepalen
voor welke gevaren de eerste apostelen de leden van de kerk waarschuwden. Laat
de cursisten de rest van de klas vertellen wat zij geleerd hebben van hun opdracht.

Deel de klas op in koppels en laat ze de alinea’s voor dit beginsel bestuderen (zie
cursistenboek, pp. 66–67) en de vorige (zie cursistenboek, pp. 64–66). Laat elk
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koppel een lesplan opstellen voor een van de beginselen omtrent afval en herstel-
ling. Laat elk koppel hun lesplan gebruiken om een ander koppel in de afval te
onderwijzen. Beide cursisten in het koppel dienen een deel van het lesje voor hun
rekening te nemen. Draai de rollen daarna om, zodat de andere cursisten de kans
krijgen om les te geven. Na afloop van deze oefening geeft u de cursisten de kans
hun gevoelens te uiten over deze ervaring door ze vragen te stellen zoals: ‘Wat
hebben jullie uit deze ervaring geleerd?’ ‘Wat deed het andere koppel dat jullie
aansprak?’ en ‘Wat zou je de volgende keer anders doen?’

Leg uit dat veel kerken waarheid in zich hebben en de mensen een mate van geluk
hebben te bieden. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
heeft echter de volheid van het plan van geluk.

• Hoe zou jij, als je een onderzoeker in de afval onderwees, vaststellen of hij je
onderwijs begrepen heeft?

De Hervorming in Europa bereidde de weg van de laatste herstelling voor.

Toon platen van de volgende mensen als u die bij de hand hebt of schrijf hun
namen op het bord: John Wycliffe, Maarten Luther, Jan Hus, Huldrych Zwingli,
John Knox, Johannes Calvijn en William Tyndale. Vraag wat deze mannen gemeen
hebben. (Zij waren godsdiensthervormers die de weg hebben bereid voor de her-
stelling.) Vraag de cursisten wat zij weten over een van deze hervormers. U kunt
verwijzen naar de citaten van ouderling M. Russell Ballard en de presidenten
Gordon B. Hinckley en Thomas S. Monson in het cursistenboek (pp. 68–69).

Lees en bespreek de andere citaten in het cursistenboek omtrent het belang van de
godsdiensthervormers. Lees het volgende citaat van president Ezra Taft Benson voor:

• Hoe was de Hervorming een voorloper van de herstelling?

• Hoe is de kennis dat veel hervormers goddelijke leiding ontvingen en de weg
van de herstelling hebben gebaand van invloed op jouw mening over andere
kerken en hun lidmaten? (Zie LV 123:12.)

Lees president Gordon B. Hinckleys relaas voor, wat de cursisten zal voorbereiden
op de les van volgende week, of laat track 14 (2:22) van de dvd zien:

‘Voordat Hij stierf, had [de Heiland] zijn apostelen geordend. Zij werkten
nog een bepaalde tijd verder. Zijn kerk was georganiseerd.

‘De eeuwen gingen voorbij. Een wolk van duisternis kwam over de aarde. (…)

‘Het was een tijd van plunderingen en lijden, gekenmerkt door lange en
bloedige conflicten. (…)

14

‘God, ons aller Vader, gebruikt de mensen op aarde, in het bijzonder goede
mensen, om zijn doelen te verwezenlijken. Dat was zo in het verleden, dat
is zo tegenwoordig, en dat zal zo zijn in de toekomst’ (Conference Report,
april 1972, p. 49; of Ensign, juli 1972, p. 59).
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PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Leer minimaal twee teksten uit het hoofd die de afval behandelen. Teksten
die in aanmerking komen zijn Jesaja 29:13–14; Amos 8:11–12; Handelingen
20:29–30; Galaten 1:6–8; 2 Tessalonicenzen 2:1–3; 2 Nephi 27:1; Mormon 8:28;
en Leer en Verbonden 1:14–16.

• Lees over het eerste visioen in Geschiedenis van Joseph Smith 1:5–20.

‘De eerste duizend jaar gingen voorbij en het tweede millennium lag in het
verschiet. De eerste eeuwen van dat millennium waren een voortzetting
van de vorige. Het was een tijd van angst en lijden. (...)

‘(…) Terwijl de jaren voorbijvlogen, begon het zonlicht van een nieuwe tijd
over de aarde te schijnen. Het was de renaissance, een geweldige opbloei
van kunst, architectuur en literatuur. (…)

‘De hervormers (…) werkten hard om de kerk te veranderen. Het waren
moedige mannen, velen van hen zijn voor hun geloof aan een gruwelijk
einde gekomen. (…) Het was hun verlangen om een eigen plek in de gods-
dienstige wereld te vinden, waar zij God volgens de stem van hun geweten
konden aanbidden.

‘Terwijl deze oproer door de hele christelijke wereld woedde, waren er ook
politieke krachten aan het werk. Toen kwam de Amerikaanse revolutie,
waardoor een nieuw land werd geboren. In de grondwet werd vastgelegd
dat de regering zich niet met godsdienstige zaken zou bemoeien. Er was
een nieuwe, glorierijke dag aangebroken. Er was niet langer sprake van een
staatskerk. De ene kerk kreeg geen voorkeur boven de andere.

‘Na eeuwen van duisternis, pijn en strijd, was de tijd rijp voor de herstelling
van het evangelie. Profeten vanouds hadden over deze langverwachte dag
gesproken. (…)

Die geweldige dag brak in 1820 aan, toen een oprechte, gelovige jongeman
naar het bos ging om tot God te bidden. Hij was op zoek naar de wijsheid
die hij zo hard nodig had.’ (Liahona, januari 2000, pp. 87–89.)
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DE HERSTELLING EN NIEUWE
SCHRIFTUUR

De herstelling van het evangelie in
deze bedeling omvat de waarheden,
verbonden, verordeningen, priester-
schapsmacht en -sleutels in hun vol-
heid uit alle voorgaande bedelingen.
De herstelling vestigde het konink-
rijk van God op aarde ter voorberei-
ding op de wederkomst van de Heer
Jezus Christus. De Heer profeteerde
toen Hij de Nephieten bezocht dat
het Boek van Mormon een teken

zou zijn dat er begonnen was met de beloofde vergadering van de getrouwen (zie
3 Nephi 21:1–7). Door middel van profeten die door God zijn geroepen, brak de
herstelling aan met al haar evangelielicht.

Dit hoofdstuk geeft de cursisten de informatie en de gelegenheid om in de funda-
mentele waarheden te onderwijzen over de roeping van de profeet Joseph Smith,
het belang van het Boek van Mormon, en de herstelling van de ware kerk.

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is niet zomaar
een 19e-eeuwse kerk, niet een Amerikaanse kerk, en niet zomaar een kerk die
zijn oorsprong kan terugvoeren op het vroegchristelijke tijdperk. In De Kerk
van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt het evangelie van
Christus verkondigd, zoals dat al vóór de grondlegging der wereld bestond.
Dit is de bedeling van de volheid der tijden — een bedeling van het evan-
gelie met aan het hoofd een profeet, Joseph genaamd, een bedeling waarin
weer is geopenbaard dat we allemaal kinderen van een liefdevolle God zijn’
(M. Russell Ballard, ‘The Power of the Restoration’ [instructiebijeenkomst
voor nieuwe zendingspresidenten, 24 juni 2003], p. 4).
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BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• God heeft Joseph Smith geroepen tot profeet van de herstelling.

• Joseph Smith heeft het Boek van Mormon vertaald en andere Schriftuur voort-
gebracht met de gave en de macht van God.

• Het Boek van Mormon brengt mensen tot Christus.

• Het Boek van Mormon is het overtuigende bewijs van de herstelling.

• Onder leiding van Jezus Christus hebben zijn dienstknechten het priesterschap
en de kerk hersteld.

LESIDEEËN

God heeft Joseph Smith geroepen tot profeet van de herstelling.

Zendelingen dienen te begrijpen dat wat de profeet Joseph Smith is overkomen
past in het patroon dat God vanaf het begin heeft gebruikt: Hij roept profeten,
vaak door persoonlijk aan hen te verschijnen; door die profeten geeft Hij openba-
ring en Schriftuur; onder zijn leiding verkondigen zij de evangeliebeginselen; en
het is aan ons om die leringen te gehoorzamen.

Het zal uw cursisten gemakkelijker vallen in het evangelieonderwijs te onderwij-
zen als ze inzien dat God dit patroon gevolgd heeft om de waarheid in onze tijd
te openbaren. Wanneer hun onderzoekers dit patroon begrijpen, zullen ze eerder
zien hoe Joseph Smith en het Boek van Mormon in het plan van onze hemelse
Vader passen.

Zet het volgende patroon op het bord:

• God roept profeten en verschijnt vaak persoonlijk aan hen.

• Hij verleent de profeten het gezag van het priesterschap.

• De profeten getuigen van Christus en verkondigen het evangelie, waarbij ze
hun getuigenis en leringen vaak optekenen in Schriftuur.

• De Heilige Geest bevestigt de waarheid.

• We worden uitgenodigd om te gehoorzamen.

Vraag de cursisten of ze voorbeelden uit het Oude Testament of het Boek van
Mormon weten van een van deze punten. Vraag ze dan vervolgens of ze voorbeel-
den van een van deze punten weten uit het Nieuwe Testament. Wellicht wilt u de
antwoorden van de cursisten naast het corresponderende punt op het bord zetten.
Getuig dat de Heer al sinds de tijd van Adam van dit patroon gebruik maakt.

• Waarom is het volgens jullie belangrijk dat onderzoekers dit patroon begrijpen?

• Hoe goed voldoet de roeping van de profeet Joseph Smith aan dit patroon?

• Waarom was de roeping van de profeet Joseph Smith in onze tijd noodzakelijk?

Vraag de cursisten of ze een schrifttekst weten die verregaande gevolgen voor hun
leven heeft gehad. Laat een of twee cursisten hun tekst noemen en hoe het hen
beïnvloed heeft.

Vraag iemand Jakobus 1:5 te citeren, lees daarna het volgende citaat voor:
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Vraag de cursisten uit te leggen wat er zo anders aan is dat Joseph Smith dit vers in
Jakobus las in vergelijking met alle anderen die het ervoor of erna hebben gelezen.
(Josephs gebed leidde tot het eerste visioen en de herstelling van het evangelie.)

Geef de cursisten vijf minuten de tijd om Geschiedenis van Joseph Smith 1:14–20
te lezen. Laat elke twee cursisten elkaar daarna in eigen bewoordingen het verhaal
van het eerste visioen vertellen en ervan getuigen. Loop door de klas, luister en
geef suggesties.

Lees met de cursisten het citaat van president Joseph F. Smith in de inleiding van
hoofdstuk 9 in het cursistenboek (p. 72).

Schrijf de volgende teksten op je bord: Leer en Verbonden 1:17, 19; 135:3, 6;
136:37–38. Verdeel onder de cursisten en laat ze de teksten gebruiken om verschil-
lende korte omschrijvingen van de profeet Joseph Smith en zijn werk te bedenken.

Joseph Smith heeft het Boek van Mormon vertaald en andere Schriftuur
voortgebracht met de gave en de macht van God.

Vraag of er cursisten zijn die een tweede taal beheersen. Vraag de cursist hoe lang
het geduurd heeft om die nieuwe taal te leren. Houd een boek-van-mormon omhoog
en vraag de cursisten hoe lang het zou duren om een boek van deze omvang in
een andere taal te vertalen.

Laat een cursist het citaat van ouderling Russell M. Nelson in het cursistenboek
voorlezen over de tijd die nodig was om het Boek van Mormon te vertalen (p. 74)
of u kunt track 15 (1:27) van de dvd laten zien.

• Wat heeft volgens Leer en Verbonden 1:29 de vertaling van het Boek van
Mormon mogelijk gemaakt?

• Waarnaar verwijst het woord middelen in Leer en Verbonden 20:8? (Zie voet-
noot 8b.)

Lees Geschiedenis van Joseph Smith 1:35 aan de cursisten voor en ook het volgende:

‘Bij de platen zat een eigenaardig instrument, dat vroeger “Urim en Tummim”
werd genoemd; het bestond uit twee doorzichtige stenen die in een boog aan
een borstplaat vastzaten. Door middel van de Urim en Tummim vertaalde
ik het verslag door de gave en de macht van God.’ (History of the Church,
deel 4, p. 537.)

15

‘Een enkele zin, negenentwintig eenvoudige, duidelijke woorden — deze
door de Geest gedicteerde woorden hebben een grote invloed op de gods-
dienst en alles wat daar mee te maken heeft, gehad. Hoewel zij een godde-
lijk beginsel met universele toepassing introduceren en werden geschreven
ten gunste van alle mensen, hoewel ze een koers uitstippelen die ieder op
zoek naar zuivere en onbevlekte godsdienst zal moeten volgen, en hoewel
ze een leidraad zijn voor ieder die de Heer en zijn heilswaarheden zoekt —
toch werden ze door de eeuwen heen bewaard om bijzondere leiding te
geven aan de profeet die de bedeling van de volheid der tijden zou inlui-
den’ (Bruce R. McConkie, A New Witness for the Articles of Faith [1985], p. 5).
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• Joseph Smith diende geloof in de vertaalprocedure te oefenen. Wat moest
Joseph Smith nog meer doen volgens Leer en Verbonden 8:1–3, 10–11; 9:7–9
om met de gave en macht van God te kunnen vertalen?

• Welke beginselen uit deze verzen kun jij toepassen op jouw inspanningen om
goed bekend te raken met het herstelde evangelie, zodat je erin kunt onderwijzen?

Welke andere Schriftuur heeft Joseph Smith behalve het Boek van Mormon ook
voortgebracht met de gave en de macht van God? (Schrijf die op het bord.)

Laat de cursisten lezen wat er onder ‘Schriften’ in Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
(2004) staat over het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van
grote waarde (pp. 157–159). Deel de klas op in groepjes van drie — een voor elk
van die standaardwerken. Vraag de cursisten in elke groep een korte, eenvoudige
toelichting te geven van zijn of haar standaardwerk. Geef elke groep de tijd om de
cursisten in de groep de tijd te geven om zijn of haar omschrijving aan de andere
twee in de groep te geven zonder van aantekeningen gebruik te maken. Geef hun
de uitdaging omschrijvingen en toelichtingen te gebruiken die eenvoudig genoeg
zijn om door een nieuwe onderzoeker begrepen te worden. Bovendien kunt u de
cursisten aanraden in hun toelichting de waarde van de woorden van hedendaagse
apostelen en profeten op te nemen (zie LV 1:38; 68:4). Vraag de cursisten groeps-
gewijs met elkaar te bespreken wat hen aantrok in elke presentatie. Geef ook aan
wat er verbeterd zou kunnen worden aan de toelichtingen.

President Boyd K. Packer heeft de noodzaak van de andere Schriftuur aangegeven
die door de profeet Joseph Smith zijn voortgebracht en het verband dat er tussen
die Schriftuur bestaat:

Het Boek van Mormon brengt mensen tot Christus.

Lees het volgende citaat van ouderling Jack H. Goaslind jr. van de Zeventig voor:

‘Toen ik per vliegtuig naar een conferentie reisde, zat ik naast een heer die
in Salt Lake zaken had gedaan. Hij zei dat hij met leden had gesproken die
niet met hem over de kerk wilden praten.

‘Hij stelde mij enige vragen over het jeugdprogramma en het welzijnspro-
gramma, en andere zaken over de kerk. Toen vroeg hij mij: “Waarom zijn
jullie mormonen geen christenen?” (…)

‘Ik zei: “Waarom vraagt u dat?”

‘Hij antwoordde: “Toen u plaats had genomen, opende u dat boek, het
Boek van Mormon, en niet de Bijbel zoals een christen zou doen.”

“Ik vroeg hem of hij iets in het Boek van Mormon wilde lezen.

‘Hij antwoordde: “Als u probeert mij een boek-van-mormon te verkopen,
bent u bij de verkeerde persoon.”

‘Ik zei: “Wilt u één vers lezen?”’

‘Niet alles wat God gezegd heeft, staat in de Bijbel. Andere Schriften — het
Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde —
zijn even geldig, en zij bekrachtigen elkaar’ (De Ster, januari 1985, p. 54).
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Vraag de klas welk vers zij denken dat ouderling Goaslind aan de man heeft laten
lezen. Geef de cursisten twee minuten de tijd om een vers in het Boek van Mormon
op te zoeken dat duidelijk maakt dat we in Christus geloven. Laat ze dan dat vers
voorlezen aan de klas voordat u verder gaat met het verhaal van ouderling Goaslind:

• Welk belangrijk zendingsbeginsel komt uit dit verhaal naar voren?

• Waarom denk je dat het geholpen heeft om de man een vers over Christus in
het Boek van Mormon te laten lezen?

Lees Moroni 10:32 met de cursisten en vraag ze te letten op wat Moroni predikt
over waarom we tot Christus dienen te komen.

• Welke belangrijke stappen moet een onderzoeker nemen om tot Christus te
komen? (Zie Moroni 10:32.) (De fundamentele beginselen en verordeningen
van het evangelie accepteren.)

Geef een paar cursisten de gelegenheid te vertellen hoe hun getuigenis van de
Heiland is beïnvloed door hun studie van het Boek van Mormon.

Het Boek van Mormon is het overtuigende bewijs van de herstelling.

Laat de cursisten uit het cursistenboek het citaat van president Gordon B. Hinckley
en het eerste citaat van president Ezra Taft Benson lezen (zie p. 76).

• Op welke manieren is het Boek van Mormon het overtuigende bewijs van de
herstelling?

• Als het Boek van Mormon waar is, wat moet dan de conclusie zijn over Joseph
Smith? En het priesterschapsgezag? De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen? Openbaring?

Laat de klas het tweede citaat van president Benson lezen (zie cursistenboek
pp. 76–77) en bespreken hoe we het Boek van Mormon kunnen gebruiken om op
bezwaren te reageren. Wellicht wilt u elke stap van deze benaderingswijze op het
bord schrijven. Geef de klas een bezwaar waar zendelingen op kunnen stuiten en
laat ze dan de benaderingswijze van president Benson gebruiken om dat bezwaar
met gebruikmaking van het Boek van Mormon te weerleggen.

• Hoe zou je deze vier stappen gebruiken als iemand bezwaar maakt tegen het
betalen van tiende?

Laat de cursisten samen dit bezwaar uitwerken met de vier stappen als leidraad.
Laat een student samenvatten hoe hij of zij de onderzoeker zou aanmoedigen om

‘Ik gaf hem mijn boek-van-mormon, wees op 2 Nephi 25:26 en vroeg hem
of hij het wilde lezen. (…)

‘Toen hij de tekst gelezen had, hadden we een lang gesprek over het Boek
van Mormon. Ik gaf hem mijn getuigenis dat het een getuige van Christus
is. Toen vroeg ik hem of hij wilde dat de zendelingen langskwamen om
hem meer over het evangelie te vertellen. Dat wilde hij. De zendelingen
onderwezen deze man en zijn gezin. Zij hebben zich uiteindelijk allemaal
laten dopen en zijn actieve leden van de kerk geworden’ (Inleiding tot de
Schriften: Deel B Zondagsschoolcursus 13 [1985], p. 46).
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te lezen in en te bidden over het Boek van Mormon en zo te weten te komen of
tiende een gebod van God is.

Deel de klas op in groepjes van drie of vier en wijs elk groepje een ‘bezwaar’ toe.
Vraag ze een rollenspel te doen met een onderzoeker die bezwaar maakt en zende-
lingen die de teksten over de herstelling behandelen en de noodzaak om te weten
of het Boek van Mormon waar is. U kunt de volgende bezwaren toewijzen of zelf
wat bezwaren bedenken: woord van wijsheid, sabbatheiliging, levende profeten,
andere schriftboeken, vasten.

Geef een paar van de groepjes de gelegenheid hun rollenspel voor de klas te spelen.
Vraag de cursisten waarom zij van mening zijn dat deze benadering de Geest meer
uitnodigt dan een discussie over de betekenis van bepaalde teksten in de Bijbel.
Laat de klas commentaar leveren op de groepjes die hun rollenspel deden. Getuig
dat het Boek van Mormon ons beste hulpmiddel is om in de waarheid van de her-
stelling te onderwijzen.

Onder leiding van Jezus Christus hebben zijn dienstknechten het
priesterschap en de kerk hersteld.

Zet ’15 mei 1829’ en ‘6 april 1830’ op het bord. Vraag de cursisten welke betekenis
15 mei 1829 heeft.

Vraag een cursist de inleiding van Leer en Verbonden 13 stil te lezen en er daarna
op uw teken een samenvatting van te geven. Terwijl de cursist zich voorbereidt,
stelt u de andere cursisten de volgende vragen:

• Hoe zouden jullie het woord priesterschap omschrijven? (U kunt hun definitie
eventueel op het bord zetten.)

• Waarom is priesterschapsgezag noodzakelijk?

Laat de aangewezen cursist de inleiding van Leer en Verbonden 13 samenvatten.

Lees het volgende citaat van president Boyd K. Packer voor:

Vraag de cursisten waarom 6 april zo belangrijk is. Lees het volgende citaat van
ouderling L. Tom Perry van het Quorum der Twaalf Apostelen, of laat track 16
(1:18) van de dvd zien:

16

‘Denk eraan dat het de herrezen Johannes de Doper was, handelend “in
opdracht van Petrus, Jakobus en Johannes, die de sleutels droegen van het
priesterschap van Melchizedek”, die zelf naar de aarde kwam om het Aäronisch
priesterschap te herstellen. En dat de herrezen Petrus, Jakobus en Johannes
persoonlijk het Melchizedeks priesterschap hebben hersteld. Zonder die feiten
uit de kerkgeschiedenis zouden wij geen aanspraak kunnen maken op het
priesterschapsgezag’ (zie De Ster, juli 1993, p. 20).
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• Waarom was het noodzakelijk dat het priesterschap vóór de oprichting van de
kerk hersteld werd?

• Welk verschil zal de herstelling van het Melchizedeks priesterschap in het leven
van je onderzoekers maken?

• Waarom ontvangen jonge mannen over het algemeen het Melchizedeks
priesterschap voordat ze op voltijdzending gaan?

Hoe dient een jonge man zich voor te bereiden om het Melchizedeks priesterschap
te kunnen ontvangen?

Als de cursisten antwoord hebben gegeven, laat u ze Leer en Verbonden 84:33–48
opslaan en beginselen uitkiezen die volgens hen belangrijk zijn om de eed en het
verbond van het priesterschap goed te begrijpen. Bespreek hun bevindingen naar
u goeddunkt.

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Geef op een gezinsavond of op een andere geschikte gelegenheid les in een of
meer van de beginselen die in dit hoofdstuk zijn behandeld. Gebruik teksten en
getuig van de waarheid van deze beginselen. (Je doet er goed aan om een lesplan
op te stellen voordat je je les geeft.)

• Leer de volgende teksten uit het hoofd: Handelingen 2:37–38; 7:55–56; Efeziërs
2:19–20; 4:11–14.

• Leer het titelblad van het Boek van Mormon uit je hoofd.

• Kies sleutelverzen uit de Geschiedenis van Joseph Smith en leer die uit het hoofd.

‘6 april 1830 is een belangrijke datum voor de heiligen der laatste dagen.
Op die dag is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
opgericht. De vertaling en publicatie van het Boek van Mormon waren vol-
tooid, het priesterschap was hersteld, en de Heer had de aanwijzing gegeven
dat zijn kerk weer op aarde moest worden gesticht.

‘Met het oog op die bijzondere gebeurtenis waren een aantal toekomstige
leden van de kerk bij elkaar gekomen in het huis van Peter Whitmer sr. in
Fayette (New York). De bijeenkomst was eenvoudig. Joseph Smith, toenter-
tijd 24 jaar, opende de vergadering en wees vijf medestichters aan om te
voldoen aan de wettelijke eisen van de staat New York voor de oprichting
van een kerkgenootschap. Na een plechtig gebed te hebben uitgesproken,
stelde Joseph Smith voor om hem en Oliver Cowdery te roepen als leraars
en geestelijke raadslieden van de zojuist opgerichte kerk. Iedereen stak zijn
rechterhand op, waarmee het gebruik van de steunverlening aan de leiders
van de kerk werd ingesteld’ (Zie De Ster, januari 1995, p. 15).
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GELOOF EN BEKERING  TOT 
HET EVANGELIE

Zendelingen moeten het geloof hebben dat Jezus
de Christus is, hun Heiland en Verlosser. Zij moeten
deelhebben aan zijn verzoening door zich te bekeren,
zijn leringen na te volgen, op zijn woorden te ver-
trouwen en te voelen dat Hij van hen houdt. Het is
hun geloof in Jezus Christus dat hen door hun zen-
ding zal loodsen, ongeacht waar en onder welke
omstandigheden ze dienen.

Zendelingen moeten hun onderzoekers leren hoe ze
geloof in Christus kunnen krijgen. Ze moeten ze hel-

pen bekeerd te raken en ze tot de doop met water en met de Geest te brengen. In
dit hoofdstuk leren de cursisten hoe ze meer geloof in Jezus Christus kunnen krijgen,
hoe ze hun eigen geloof alsmede het geloof van hun onderzoekers kunnen vergro-
ten, en hoe belangrijk de gave van de Heilige Geest voor iemands bekering is.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Geloof in de Heer Jezus Christus is van wezenlijk belang voor geestelijke groei.

• Geloof kan toenemen.

• Geloof leidt tot bekering tot het evangelie.

• Bekering tot het evangelie omvat bekering van zonden, de doop en de gave van
de Heilige Geest.

LESIDEEËN

Geloof in de Heer Jezus Christus is van wezenlijk belang voor
geestelijke groei.

Vraag of iemand de definities van het woord geloof in Hebreeën 11:1 en Alma
32:21 wil voorlezen. Moedig de cursisten daarna aan voorbeelden te geven van
hoe geloofsoefening hen of hun vrienden tot zegen is geweest.

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G L E E R K R A C H T E N B O E K 67

© 1988 Greg K. Olsen. Met dank aan Courtesy Mill Pond Press en dr. Gerry Hooper. Kopiëren niet toegestaan.

Hoofdstuk 10



Laat een cursist het vierde geloofsartikel opzeggen (of voorlezen).

• In wie moeten wij ons geloof stellen? Waarom?

Laat een cursist de twee vragen uit het cursistenboek (p. 82) voorlezen die president
Ezra Taft Benson over geloof stelt. Vraag de cursisten aan te geven hoe zij deze vra-
gen zouden beantwoorden als een onderzoeker hun die stelt. Zet hun antwoorden
beknopt op het bord.

Laat een cursist het hele citaat van president Benson voorlezen. Laat de cursisten
hun antwoorden daarna vergelijken met die van deze profeet. Vraag de klas in het
kort de omschrijvingen van president Benson weer te geven en voeg die toe aan
de antwoorden op het bord. Vraag om commentaar op die omschrijvingen.

Laat de cursisten ‘Geloof, geloven’ in de Gids bij de Schriften (p. 66, eerste alinea)
opzoeken. U kunt een paar cursisten ook de paragraaf ‘geloof in de Heer Jezus
Christus’ onder ‘Geloof’ in Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004; p. 55) laten
raadplegen. Laat hen de belangrijkste zinnen lezen en markeren. Laat de cursisten
verslag uitbrengen over de zinnen die ze hebben gemarkeerd en waarom ze die
belangrijk vinden. Vraag de cursisten de hun bekende teksten op te noemen die over
geloof gaan (bijvoorbeeld Alma 32:21; Ether 12:6; Hebreeën 11:1; Jakobus 2:17–18).

Laat de cursisten Ether 12:14–15 lezen over zendelingen die geloof oefenden.

• Waarom waren deze zendelingen succesvol?

• Waar leidde het geloof onder de Lamanieten volgens vers 14 toe?

Vraag de cursisten elk van de volgende vragen te beantwoorden op een manier die
voor een onderzoeker of een recent lid begrijpelijk is:

• Welke andere termen kan ik gebruiken om uit te leggen wat ‘geloof’ is? (Zie de
omschrijvingen die ze gelezen hebben in de Gids voor de Schriften of Trouw
aan het geloof.)

• Welke basistekst over geloof kan ik lezen en markeren? Hoe kan ik die tekst in
mijn eigen woorden uitleggen?

• Waarom is het juist geloof in Jezus Christus dat tot eeuwig leven leidt?

Geloof kan toenemen.

Veel zendelingen willen weten hoe ze hun geloof in Jezus Christus kunnen vergro-
ten. Dat is een belangrijke kwestie. Hoe meer geloof zendelingen in Jezus Christus
en zijn herstelde evangelie hebben, des te meer macht ze hebben om diegenen te
vinden die door de Heer zijn voorbereid en hen op een manier te onderwijzen die
God welgevallig is. Gebruik deze lesideeën om uit te leggen hoe een zendeling zijn
geloof kan vergroten.

Het volgende beginsel en de corresponderende lesideeën (over geloof en bekering)
maken duidelijk hoe belangrijk het is om onderzoekers te leren dat geloof in Christus
en de boodschap van de herstelling van cruciaal belang zijn voor hun bekering.
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Lees het volgende citaat van ouderling John K. Carmack voor:

• Wat kunnen wij doen om ons vertrouwen in de Heiland te vergroten?

Als de cursisten antwoord hebben gegeven, laat u ze de citaten van de ouderlingen
Carmack en Scott in het cursistenboek opzoeken (pp. 83–84). Schrijf de zinsnede
op: ‘In geloof toenemen door…’ Vraag de cursisten de punten na de opsommingste-
kens door te lezen. Laat de cursisten een samenvatting van elk van die punten
geven en zet die op het bord.

Vraag een cursist de laatste alinea van het citaat van ouderling Scott voor te lezen
en een andere cursist die alinea samen te vatten in zijn of haar eigen woorden.

Splits de klas op in koppels en laat ze in 10–12 minuten een les voorbereiden. Laat
de cursisten de teksten en citaten gebruiken die in het cursistenboek staan (p. 83)
om een korte les van 3–5 minuten voor te bereiden die ze kunnen geven om het
geloof van andere zendelingen te vergroten. Ze kunnen ook persoonlijke ervaringen
opnemen waarmee anderen wellicht geholpen zijn. Vraag hun bovendien een bekend
voorwerp te bedenken, zoals een plant, aan de hand waarvan ze groeien in geloof
kunnen illustreren; laat hen deze vergelijking verwerken in hun les. Zorg dat er
voldoende tijd is om een paar koppels de kans te geven hun les aan andere groep-
jes of de hele klas te geven. Vraag de cursisten commentaar te leveren op elke les,
de sterke punten en wat er nog verbeterd zou kunnen worden.

Geloof leidt tot bekering tot het evangelie.

Zet bekering tot het evangelie op het bord en vraag de cursisten wat ze daarvan afwe-
ten. Laat de cursisten de Gids bij de Schriften (pp. 18–19) raadplegen en het citaat
van ouderling Marion G. Romney in het cursistenboek (p. 85). Vraag een cursist de
informatie over bekering voor te lezen.

• Waarom is geloof in Christus een belangrijk motiverend element in bekering?

• Welke elementen maken behalve geloof in Christus nog meer deel uit van een
volledige bekering?

Moedig de cursisten aan om hun bekering met de klas te bespreken. Vraag ze te
bespreken hoe de Geest en geloof in Christus deel uitmaakten van hun bekering.

Lees het volgende citaat van ouderling M. Russell Ballard voor:

‘Het is onze taak anderen te helpen zodat ze, door de macht van de Geest,
de leringen en beginselen van het evangelie kennen en begrijpen. Iedereen
moet gaan voelen dat de leringen van de herstelling waar zijn en van grote
waarde’ (Liahona, januari 2001, p. 88).

‘We krijgen meer geloof als we met ons hele ziel op de Heer vertrouwen’
(‘Lord, Increase Our Faith’, Ensign, maart 2002, p. 57).
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Deel de klas op in groepjes van drie of vier cursisten. Wijs elk groepje een van de
volgende passages toe: het titelblad van het Boek van Mormon, de inleiding tot het
Boek van Mormon, of de belofte in Moroni 10:2–7. Laat de groepjes hun passage
lezen en de volgende vragen beantwoorden:

• In wat voor situatie zou een zendeling een van deze passages met een onderzoeker
kunnen bespreken?

Laat een vrijwilliger uit elk groepje voordoen hoe hij of zij de passage te berde zou
brengen bij een onderzoeker, gespeeld door een andere cursist. Zeg ze dat ze de
onderzoeker aanmoedigen om het Boek van Mormon te lezen en erover te bidden
om zo hun geloof in Christus te vergroten. Geef de andere cursisten de gelegenheid
om commentaar te leveren op het rollenspel van de cursisten.

Vraag de klas waarom geloof noodzakelijk is voor zowel de zendeling als de onder-
zoeker. Besluit met het volgende citaat president Thomas S. Monson:

Zet de volgende opsomming op het bord (zonder de bijbehorende teksten). Geef
de klas vijf tot acht minuten de tijd om de lijst over te schrijven, en Alma 32:26–43
en Ether 12:6 stil te lezen en te noteren in welke verzen in deze punten wordt
onderwezen. Laat de cursisten die verzen achter elke zinsnede zetten. Leg uit dat
dit dezelfde acties zijn die ons tot bekering leiden en leden van de kerk ertoe aan-
zetten om hun geloof te vergroten en hun getuigenis te sterken.

Geloof vergroten

1. Luister naar het woord van God zonder het automatisch terzijde te schuiven.
(Alma 32:27–28.)

2. Hopen of verlangen te geloven dat het waar is. (Alma 32:27.)

3. Handelen naar die hoop (een proef doen; iets doen om het te voeden). (Alma
32:27, 33, 36.)

4. Letten op goede gevoelens of gevolgen die aangeven dat het woord waar is.
(Alma 32:28, 33–35.)

5. Beproevingen doorstaan. (Ether 12:6.)

6. Het woord blijven voeden totdat het een zekerheid is. (Alma 32:38-42.)

Splitst de klas op in koppels en laat de cursisten aannemen dat ze zojuist een
evangelieboodschap aan een gezin of alleenstaande hebben gebracht. Vraag de klas
vervolgens om aan de hand van hun lijst en de bijbehorende teksten hun onder-
zoekers in de beginselen te onderwijzen die tot een toename in geloof leiden. Zij
moeten dat in hun eigen woorden doen, hoewel ze wel af en toe kunnen verwij-
zen naar een vers in de tekst. Moedig ze aan een geschikte persoonlijke ervaring te
gebruiken. Geef elk koppel tien minuten voor de oefening. De persoon die les krijgt
mag vragen stellen tijdens de oefening.

Na afloop van deze oefening geeft u de cursisten de kans hun gevoelens te uiten
over deze ervaring en aanvullende vragen te stellen over de ontwikkeling van geloof.

‘Bedenk dat niemand tegelijkertijd geloof en twijfel kan hebben, want het
ene zal het andere verdrijven. Zet twijfel van u af. Ontwikkel geloof’ (Liahona,
januari 2001, p. 22).
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In plaats van de vragen zelf te beantwoorden, verdient het de voorkeur de cursisten
daar eerst de kans toe te geven.

Laat een onlangs gesnoeide tak van een boom of een struik zien en leg uit dat pre-
sident Gordon B. Hinckley onderzoekers vergeleken heeft met groen hout. Vraag
de klas te luisteren naar een cursist die het citaat voorleest en de betekenis van
president Hinckleys vergelijking uitlegt (zie cursistenboek, p. 85), of u kunt track
17 (1:44) van de dvd laten zien. Als de klas de vergelijking van president Hinckley
besproken heeft, vraagt u welke symboliek er schuilt achter de vergelijking van
een onderzoeker met groen hout of een stuk hout in het vuur.

• Wat kunnen zendelingen doen om de mensen met wie ze in contact komen
‘vlam te laten vatten’ in het vuur van het herstelde evangelie?

Bekering tot het evangelie omvat bekering van zonden, de doop en de
gave van de Heilige Geest.

Vraag een cursist Johannes 3:5 voor te lezen.

Laat de cursisten het citaat van de profeet Joseph Smith over de verordening van
de doop lezen (zie cursistenboek, p. 86).

• Waarom zou de doop zonder de bevestiging van de gave van de Heilige Geest,
zoals de profeet Joseph Smith zegt, ‘niets voorstellen’?

Toon een set avondmaalsschalen of platen van priesterschapsdragers die het
avondmaal zegenen en ronddienen (Evangelieplaten, platen 603 en 604).

• Hoe zou de verordening van het avondmaal aangetast worden als in de volgende
avondmaalsdienst de priesterschap alleen het brood zegende en ronddiende?

• Hoe kan dit ongebruikelijke voorbeeld van de verordening van het avondmaal
vergeleken worden met de voorbereiding van onderzoekers op de doop in water
zonder hen ook in gave van de Heilige Geest te onderwijzen? (Let wel: met deze
analogie willen we niet het water van het avondmaal vergelijken met de gave
van de Heilige Geest.)

Leg aan de cursisten uit dat we veel aandacht besteden aan de voorbereiding op de
doop, maar vaak vergeten direct verband te leggen met de bevestiging en de verle-
ning van de gave van de Heilige Geest. Lees het citaat van president Boyd K. Packer
in het cursistenboek voor (p. 86), of laat track 18 (0:45) van de dvd zien:

• Waarom is het belangrijk dat we nadruk leggen op de noodzaak van de Heilige
Geest?

Geef de cursisten de volgende teksten. U kunt ze op het bord zetten en de cursisten
die laten lezen, waarna u uitlegt wat ze onderstrepen over het belang van de gave
van de Heilige Geest.

• 2 Nephi 31:13

• 2 Nephi 31:17; 3 Nephi 12:2

• 2 Nephi 32:5; 3 Nephi 19:9–13

Behandel het volgende citaat om erop te wijzen dat het belangrijk is dat bekeerlin-
gen en zendelingen de noodzaak van de gave van de Heilige Geest in hun leven
begrijpen, of u kunt track 19 (0:42) van de dvd laten zien:

19
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PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Leer Hebreeën 11:1, Alma 32:21 en Ether 12:6 uit het hoofd.

• Neem de opsommingen in de citaten van ouderling John K. Carmack en ouder-
ling Richard G. Scott (zie cursistenboek, pp. 83–84) door. Bekijk in hoeverre jouw
houding en vaardigheden overeenkomen met die punten. Kies een of twee
punten uit waarin je je kunt verbeteren en maak een plan om die verbetering
te verwezenlijken. Bid over je plan tot je hemelse Vader en vraag om hulp om
meer geloof te krijgen.

‘De doop bestaat uit twee delen: de doop met water en de doop met vuur
ofwel de Heilige Geest. Als u die twee scheidt, is het volgens de profeet
Joseph Smith, maar een halve doop. (…)

‘(…) Klink die twee aan elkaar, alsof u zichzelf bijna verbiedt ‘doop’ te zeg-
gen zonder daarop ‘bevestiging’ te laten volgen — dat is de doop met water
en de bevestiging en de verlening van de gave van de Heilige Geest. Neem
dit idee zo goed in u op, met die twee aan vast elkaar geklonken dat ze zich,
als één geheel, in u vasthechten’ (Boyd K. Packer, ‘The Gift of the Holy Ghost:
What Every Missionary Should Know — and Every Member as Well’ [instruc-
tiebijeenkomst voor nieuwe zendingspresidenten, 24 juni 2003], pp. 3, 6).
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LICHAMELIJKE EN EMOTIONELE
VOORBEREIDING
President Gordon B. Hinckley heeft over zendingswerk gezegd:

Het is van groot belang dat toekomstige zendelingen
er gewoonten op na houden die hun lichamelijke,
mentale en emotionele gezondheid ten goede komen.
De toekomstige zendelingen die de raad van profe-
ten naleven, genieten een betere gezondheid en een
succesvoller leven. Ook komen zij in aanmerking
voor bijzondere zegeningen zoals begrip en wijsheid

(zie Daniël 1:8–20; LV 89:18–21). Wie lichamelijke, emotionele of psychische pro-
blemen hebben, dienen tijdens hun zendingsvoorbereiding advies in te winnen
bij zorgverleners, hun bisschop en ringpresident. De Heer dienen met ‘geheel uw
hart, macht, verstand en sterkte’ (LV 4:2) is een doelstelling die vergt dat de zen-
deling het beste van zichzelf geeft in alle aspecten van het leven.

Noot: U doet er goed aan geen uitspraken te doen over iemands kansen op het ver-
vullen van een zending; dat dient u over te laten aan de bisschop en de ringpresident.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Toekomstige zendelingen moeten zich voorbereiden op de fysieke en emotionele
eisen van een voltijdzending.

• Er zijn respectabele alternatieven voor wie vanwege fysieke of emotionele
omstandigheden door hun priesterschapsleiders zijn vrijgesteld van een voltijd-
zending.

‘Ze moeten gezond en sterk zijn, zowel fysiek als mentaal, want het is
veeleisend werk, de werkdagen zijn lang, en de stress kan groot zijn’
(‘Zendingswerk’, Eerste wereldwijde instructiebijeenkomst voor leidinggevenden,
januari 2003, pp. 18–19).
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LESIDEEËN

Toekomstige zendelingen moeten zich voorbereiden op de fysieke en
emotionele eisen van een voltijdzending.

Lees het citaat van president Gordon B. Hinckley in het cursistenboek in de inlei-
ding van hoofdstuk 11 (p. 89) over de lichamelijk of emotionele problemen die
zendelingen vóór hun zending kunnen hebben, of u kunt track 20 (1:01) van de
dvd laten zien.

• In welke opzichten komt een goede lichamelijke gezondheid het zendingswerk
ten goede?

• In welke opzichten komt een goede emotionele (mentale) gezondheid het zen-
dingswerk ten goede?

• Waarom is het van belang om vast te stellen of de lichamelijke en mentale
gezondheid van een zendeling adequaat is voor een voltijdzending?

Lees met de cursisten de raad van president Gordon B. Hinckley aan priester-
schapsleiders. Hij zei hun dat zij moeten beoordelen of een toekomstige zendeling
lichamelijk en emotioneel in staat is een zending te vervullen (zie cursistenboek,
p. 90). Of u kunt track 20, segment 2 (0:48) van de dvd laten zien.

• Wat moet een priesterschapsleider vaststellen over jouw lichamelijke en emoti-
onele toestand?

• Hoe zouden jouw spiritualiteit en doeltreffendheid in het gedrang komen als je
wist dat je een ernstig gezondheidsprobleem had waar je je priesterschapsleiders
en artsen niets over verteld had?

Zet de volgende vier gezondheidsrichtlijnen op het bord.

Basisrichtlijnen voor een goede gezondheid

1. Voeding

2. Lichamelijke oefening

3. Goede hygiëne en gebitsverzorging

4. Schone woonruimte

Deel de klas op in groepjes van twee of drie cursisten en geef iedere groep een
richtlijn. Vraag elke groep een lesje van drie of vier minuten over hun richtlijn voor
te bereiden. In de les moet aan de orde komen (1) waarom de richtlijn belangrijk
is en (2) wat we kunnen doen om deze richtlijn al tijdens onze voorbereiding op
een voltijdzending na te leven. Geef elke groep een kopie van de onderstaande
vragen en informatie met betrekking tot de richtlijn die aan hen is toegewezen.
Zij kunnen de vragen in hun les gebruiken of hun eigen vragen bedenken.

1. Voeding. Eet voedzame maaltijden die uitgaan van de schijf van vijf en gebruik
zuiver water (zie cursistenboek, p. 91).

• Welke drie voedselgroepen worden in het woord van wijsheid (LV 89:10–17)
genoemd?

a. Fruit en groenten (vss. 10–11).

b. Proteïne (vss. 12–13). Deze categorie omvat vlees, vis, zuivelproducten,
eieren en bonen.
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c. Granen (vss. 14–17). Ongepelde granen zijn het beste, zoals zilvervliesrijst
en volkoren tarwe.

• Waar moet een zendeling op letten bij het gebruik van water in bepaalde
landen? (De cursisten zijn zich er misschien niet van bewust dat het kraan-
water in sommige landen verontreinigd is, en dat ijsblokjes in de limonade,
tandenpoetsen en borden afspoelen buikkrampen en buikloop tot gevolg
kan hebben.)

• Hoe kan een zendeling water zuiveren?

• Welke gewoonten kunnen ze zich eigen maken bij de voedselbereiding?
(Houd de keuken en het kookgerei schoon, kook het voedsel goed, eet geen
voedsel dat meer dan twee uur buiten de koelkast heeft gelegen, houd rauw
vlees apart van al het andere voedsel, enzovoort.)

• Welke risico’s kleven er aan het eten bij verkopers op straat?

• Waar heeft een voltijdzendeling allemaal aan te denken als hij of zij een voed-
zame maaltijd wil eten, zoals dat in het woord van wijsheid wordt uitgelegd?

2. Lichamelijke oefening. Zorg dat je fit bent voor een zending (zie cursistenboek, p. 91).

Bespreek de citaten van de ouderlingen M. Russell Ballard en Russell M. Nelson
in het cursistenboek (p. 90).

• Hoe komt dagelijks aan je conditie werken de emotionele en lichamelijke
gezondheid ten goede?

• Welke drie soorten oefeningen zijn er? (Zie cursistenboek, p. 91.)

• Welke beginselen in verband met een goede gezondheid worden in Leer en
Verbonden 88:124 besproken?

3. Goede hygiëne en gebitsverzorging. Houd het lichaam en gebit schoon (zie cur-
sistenboek, p. 91).

• Wat betekent een goede hygiëne voor jou?

• Wanneer behoor je je handen te wassen?

• Hoe behoor je je handen te wassen?

• Hoe kan een goede verzorging van lichaam en gebit je zendingswerk beïn-
vloeden?

4. Schone woonruimte. Houd je woonruimte schoon en opgeruimd.

• Wat is het verband tussen de Heilige Geest en schone woonruimte?

• Wat kan er van zendelingen verwacht worden wat de huishouding betreft?

Een ander belangrijk aspect dat onze aandacht verdient is de mentale en emotionele
gezondheid. Moedig de cursisten die last hebben gehad van spanningen, neer-
slachtigheid en andere soortgelijke problemen aan om daar met hun bisschop en
ringpresident over te praten. Dergelijke problemen betekenen niet dat een voltijd-
zending uitgesloten is.

Lees met de cursisten het advies van ouderling Richard G. Scott over zendelingen
die medicijnen gebruiken in het cursistenboek (p. 94) of u kunt track 21 (0:50) van
de dvd laten zien. Bespreek dat het verstandig is als een toekomstige zendeling,
voordat hij op zending gaat, met zijn arts over zijn medicatie spreekt. Sommige
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zendelingen zijn ten onrechte van mening dat hun gezondheid op zending bij
toverslag zal verbeteren en stoppen met het gebruik van de medicijnen die nood-
zakelijk zijn voor hun welzijn. Anderen denken ten onrechte dat het gebruik van
medicijnen een voltijdzending in de weg staat. Er kan het beste gesproken worden
met zorgverleners en priesterschapsleiders om te beoordelen of een zending tot de
mogelijkheden behoort.

Leg uit dat veel nieuwe zendelingen last hebben van heimwee. De vertrouwde
omgeving en mensen verlaten kan een gevoel van onbehagen tot gevolg hebben.
Dat is een normale reactie, maar wanneer het onbehagen aanhoudt en het werk
van de zendeling begint te beïnvloeden, kan dat nadelige gevolgen hebben op zijn
of haar werk in Gods koninkrijk.

Vraag de cursisten wat toekomstige zendelingen nu kunnen doen om straks goed
om te gaan met het feit dat ze een lange tijd hun familie en vrienden niet zullen
zien. (U kunt de cursisten wijzen op het citaat van president Ezra Taft Benson in
het cursistenboek, p. 93.)

Vraag de cursisten naar andere typische problemen waar een hardwerkende en
gehoorzame zendeling mee te maken kan krijgen. Zet hun antwoorden op het
bord. U kunt de volgende problemen aan de lijst toevoegen:

Ontmoediging
Verlegenheid
Moeilijk uit je woorden kunnen komen
Angst voor nieuwe situaties
Langzaam een nieuwe taal leren
Slecht met geld kunnen omgaan

• Hoe kan een toekomstige zendeling zich voorbereiden op een van die problemen?

• Met welke problemen kregen de zoons van Mosiah volgens Alma 17:5 te maken?

• Wat deden ze dat hen geholpen heeft om hun lichamelijke en mentale problemen
op zending te boven te komen? (Zie Alma 17:2–3.)

Lees met de cursisten het verhaal van president Hinckley, die zijn zending aanvan-
kelijk maar niks vond (zie cursistenboek, p. 93), of u kunt track 22 (1:27) van de dvd
laten zien. Laat de cursisten vertellen welke raad de vader van president Hinckley
hem gegeven heeft. Zet die op het bord. (‘Vergeet jezelf en ga aan het werk.’)

• Hoe heeft die raad de rest van zijn zending beïnvloed?

• Hoe kan de ervaring van president Hinckley jou helpen bij je voorbereiding op
je zending?

Laat de cursisten de lijst met activiteiten voor een goede emotionele gezondheid
(zie cursistenboek, p. 92) opzoeken. Deel de klas op in groepjes en geef iedere groep
een van de opsommingen (zorg dat de opsommingen evenredig worden verdeeld
onder de groepjes). Geef de klas voldoende tijd om drie of vier eigenschappen te
kiezen en te bespreken wat deze eigenschappen voor hen betekenen en hoe die
ontwikkeld kunnen worden.

Vraag iemand uit elk groepje om een samenvatting te geven van wat er in het groepje
besproken is over een van de eigenschappen op hun lijst. Als er tijd over is kunt u
de cursisten laten vertellen wat ze over de andere eigenschappen te zeggen hebben.
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Laat de cursisten Leer en Verbonden 4:2 lezen. Geef ze de gelegenheid om hun
gedachten te uiten over hoe zij zich nog meer kunnen voorbereiden om God met
geheel hun hart, macht, verstand en kracht te dienen.

Er zijn respectabele alternatieven voor wie vanwege fysieke of emotionele
omstandigheden door hun priesterschapsleiders zijn vrijgesteld van een
voltijdzending.

Leg uit dat mentale en emotionele ziekten behandeling vergen, net zoals een
lichamelijke ziekte behandeling vergt. Een mentale of emotionele aandoening kan
iemand ervan weerhouden een voltijdzending te vervullen.

Vertel de volgende fictieve situatie:

Er zijn al verschillende jongens uit het gezin Gonzalez op zending gegaan. Juans
broers hebben allemaal een zending vervuld. Hij is de laatste uit het gezin die 19
wordt. Toen hij jong was zong hij ‘Een zending hoop ik te volbrengen’ (Kinderliedjes,
p. 91) uit volle borst mee. Juan wil de zendelingentraditie in het gezin graag in
stand houden. Er zijn echter twee problemen: ‘(1) Juan lijdt aan neerslachtigheid
en neemt daar medicijnen tegen, en (2) hij is bang dat hij een zending niet aankan,
omdat hij snel in de stress raakt. Al zijn broers zijn van mening dat als hij maar
geloof oefent, alles wel op zijn pootjes terecht komt en hij net als hen een eervolle
zending zal vervullen.’

• Waarom is het van belang dat Juan zijn priesterschapsleiders en zorgverlener laat
weten dat hij graag op zending wil maar dat hij emotionele beperkingen heeft?

Vraag een cursist het citaat van bisschop Richard C. Edgley van de Presiderende
Bisschap voor te lezen (cursistenboek, 94).

• Wat betekent het volgens jou als iemand een ‘eervolle vrijstelling’ krijgt?

• Waarom is het belangrijk dat een priesterschapsleider vaststelt wie er een ‘eervolle
vrijstelling’ van een voltijdzending krijgt?

Lees voor welke raad president Hinckley aan de priesterschapsleiders heeft gegeven
over hen die niet in staat zijn een voltijdzending te vervullen.

Lees de citaten van president Gordon B. Hinckley en ouderling Richard G. Scott
voor (zie cursistenboek, p. 94) en zie op welke manieren een jonge man of jonge
vrouw die eervol is vrijgesteld van een voltijdzending als vrijwilliger in de kerk
kan worden ingezet.

• Op welke andere manieren kan iemand die eervol is vrijgesteld van een voltijd-
zending bij het werk van de kerk betrokken worden?

U kunt de volgende lijst met mogelijkheden bespreken voor mensen die eervol
worden vrijgesteld van een voltijdzending. Maak de cursisten duidelijk dat derge-
lijke mogelijkheden worden vastgesteld door de ringpresident en dat een dergelijke
roeping ook van hem komt:

‘Laten [priesterschapsleiders] voor hen die wel op zending willen, maar dat
niet kunnen, andere manieren vinden om een zinvolle bijdrage te leveren’
(zie ‘Zendingswerk’, p. 20).
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Kerkelijke onderwijsinstellingen
Welzijnszorg
Boerderijenbeheer
Tempel
Bezoekerscentra (alleen zusters)
Opleidingsinstituten voor zendelingen
Gebouwenonderhoud
Speciale plaatselijke projecten

• In welke opzichten is dit soort dienstverlening een zegen voor een jong per-
soon voor wie een voltijdzending niet is weggelegd?

• Hoe zal dit soort dienstverlening de kerk ten goede komen?

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Stel een weekmenu op, koop de ingrediënten en bereid een of twee maaltijden
voor je huisgenoten of kamergenoten.

• Geef een gezinsavondles over goede hygiënische gewoonten of dagelijkse licha-
melijke oefeningen.

• Werk een week lang elke dag minimaal een uur aan je conditie (uitgezonderd
de sabbat). Je kunt bijvoorbeeld elke dag een wandeling van een uur maken (bij
voorkeur op een heuvelachtig parcours of met een paar trappen in het traject)
of je kunt de fiets pakken.
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MENSEN TOT CHRISTUS BRENGEN
VERGT EEN GOEDE TIJDSINVULLING

Wanneer een zendeling(e) aan zijn of haar
zending begint, is hij of zij volledig in dienst
van de Heer. Als een zendeling(e) goed leert
samenwerken met kerkleden om zo nieuwe
onderzoekers te krijgen, en goed leert hoe hij
of zij anderen kan benaderen met de boodschap
van het herstelde evangelie, zal dat hem of haar
zelfvertrouwen schenken en succes brengen.
Zendelingen zijn in het zendingsveld in dienst
van de Heer om zijn wil te verwezenlijken.

Wanneer een zendeling zorgvuldig plant en goede doelen stelt zal hem dat helpen
om de tijd van de Heer dusdanig zinvol te gebruiken dat hij anderen tot Christus
brengt door de eerste beginselen en verordeningen van het evangelie. Hij of zij dient
te weten hoe het werk het beste kan worden georganiseerd om de vreugde van het
zendingswerk te ervaren.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Mensen vinden die les willen hebben, is een taak voor zowel zendelingen als
kerkleden.

• Een goede planning, goede doelstellingen en een goede tijdsinvulling leiden tot
gestroomlijnd zendingswerk en meer succes.

LESIDEEËN

Mensen vinden die les willen hebben, is een taak voor zowel zendelingen
als kerkleden.

Vraag de klas aan te geven op welke manieren zendelingen en kerkleden allemaal
mensen kunnen zoeken aan wie de boodschap van het herstelde evangelie kan
worden gebracht. Laat een cursist de manieren op het bord zetten.
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Laat een cursist Leer en Verbonden 29:7 en 42:8 voorlezen. Stel dan de volgende
vragen:

• Wie wil de Heer dat wij vergaderen?

• Wat houdt het in om ‘diegenen [te vinden] die u willen ontvangen’? (LV 42:8.)

Herinner de cursisten eraan dat we allemaal deel uitmaken van Gods gezin en de
plicht hebben het evangelie te verkondigen (zie LV 88:81). Zij behoren te bidden
om voldoende geestelijk afgestemd te zijn dat ze de mogelijkheden herkennen om
met anderen over het evangelie te spreken.

Laat de cursisten Leer en Verbonden 123:12 en de citaten van ouderlingen Dallin
H. Oaks en Richard G. Scott in het cursistenboek lezen (p. 99).

• Welke reden geeft deze tekst dat vele goede mensen het evangelie nog niet heb-
ben geaccepteerd?

• Wat is volgens ouderling Oaks de sleutel om onderzoekers te vinden?

• In welke opzichten werken leden en zendelingen samen bij het zoek- en beke-
ringsproces?

U kunt de cursisten ook de andere ideeën en citaten in het cursistenboek laten
lezen (pp. 98–100).

Zet de volgende zin op het bord: ‘Onderwijs terwijl je zoekt; zoek terwijl je onder-
wijst.’ Vraag een cursist wat deze zin voor een zendeling kan betekenen. Vraag de
cursisten verschillende evangelieonderwerpen en -beginselen op te noemen waar
onderzoekers best wel eens meer over zouden willen weten. Vraag een cursist de
ideeën op het bord te zetten. Als de lijst op het bord staat, vraagt u de cursisten
welke van die leerstellingen of beginselen in een kort gesprek aan een vreemde
geïntroduceerd kunnen worden. Zet een vinkje bij de uitgekozen beginselen.

Breng het idee op dat wanneer de cursisten in het zendingsveld mensen ontmoeten,
zij er ‘bij iedereen die [zij] ontmoet[en] erop voorbereid [moeten zijn] om in het
kort over de herstelde waarheid te vertellen, zodat de Heilige Geest kan getuigen
dat [zij] een dienstknecht van de Heer [zijn]’ (Predik mijn evangelie [2004], p. 173).
Dan krijgen die mensen de kans om de macht van de Heilige Geest te voelen. Leg
uit dat zendelingen leren om ongeacht welk onderwerp er besproken wordt, snel
en eenvoudig op de herstelling van het evangelie over te gaan. Dat is belangrijk
omdat de herstelling onze unieke boodschap aan de wereld is.

Lees het volgende voorbeeld voor over een zendeling die het belang van gezinnen
bespreekt en die verband weet te leggen tussen deze boodschap en de herstelling:

‘De gevoelens van liefde en zorg die we voor ons gezin hebben, zijn eeuwig. (…)
Ze zijn op onze [kennis over] God gebaseerd. Al voor uw geboorte was u lid van
Gods gezin. Hij is onze Vader. Omdat Hij onze Vader is, zijn wij broers en zussen.
Onze hemelse Vader wil dat wij als lid van zijn gezin bij Hem terugkeren. Gezinnen
hier op aarde zijn een weerspiegeling van Gods gezin. Gezinnen kunnen na dit
leven eeuwig samen zijn. Dat weten we omdat onze liefdevolle Vader in de hemel
de ware leerstellingen en verordeningen (…) door middel van een hedendaagse
profeet op aarde heeft hersteld. Deze herstelde waarheden helpen ons niet alleen
begrijpen wat onze plaats in Gods gezin is, maar zij zijn de grootste hoop die we
hebben op een sterk en gelukkig gezinsleven. Mogen we u iets meer vertellen over...’
(Predik mijn evangelie, p. 174).
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Vraag de cursisten naar andere kerkonderwerpen waar mensen best met de
zendelingen over willen praten (zoals het woord van wijsheid, het Mormoons
Tabernakelkoor of het eeuwig huwelijk) en schrijf hun suggesties op het bord.
Laat de klas dan aangeven hoe deze onderwerpen in verband met de boodschap
van de herstelling kunnen worden gebracht. Bespreek dit idee totdat de cursisten
begrijpen hoe ze dat kunnen doen.

Splits de klas op in koppels en laat elk koppel bespreken hoe het een van de
onderwerpen op het bord kan gebruiken om de boodschap van de herstelling te
introduceren in een kort gesprekje met een vreemdeling. Laat elk koppel bepalen
onder welke omstandigheden en hoe zij de boodschap van de herstelling kunnen
introduceren in een gesprekje van twee minuten. Laat ze dan hun introductie
geven aan een ander koppel en om de beurt de rol van een niet-lid spelen. Het
onderwijzende koppel beslist of ze een gesprekje willen hebben met slechts één
of twee personen van het andere koppel.

Als een koppel deze vaardigheid heeft geoefend, laat u de andere koppels bespreken
wat hen aantrok in hun presentatie en wat ze anders zouden doen. Geef daarna
het andere koppel de beurt, waarna er commentaar kan worden gegeven.

Bespreek de ervaring klassikaal en gebruik daarbij de volgende vragen:

• Welke leerstellingen kunnen volgens jullie op eenvoudige wijze in verband
worden gebracht met de herstelling?

• Waarom kan het moeilijk zijn om een evangelieboodschap aan een vreemde te
vertellen? (Antwoorden kunnen zijn: verlegenheid, angst om afgewezen te wor-
den, niet weten hoe je verband kunt leggen.)

• Hoe kunnen deze moeilijkheden overwonnen worden?

Bespreek waarom het niet goed is om voor iedereen dezelfde benadering te gebruiken.
Zorg dat uw cursisten begrijpen dat God het hart en de omstandigheden van al zijn
kinderen kent. Hij weet wie klaar is voor het evangelie en wie niet. Doeltreffende
zendelingen zoeken de leiding van de Heilige Geest, zodat ze naar diegenen worden
geleid die klaar zijn voor het evangelie.

Als er geschenkbonnen in uw taal voorradig zijn, laat u die aan uw cursisten zien.
(Er zijn er verschillende verkrijgbaar bij de zendelingen of priesterschapsleiders.)
Leg uit dat deze bonnen een goede manier zijn om een gesprek over de herstelling
te beginnen.

Vraag een paar vrijwilligers naar voren te komen, een geschenkbon uit te kiezen
en met een andere cursist te laten zien hoe je aan iemand die je net ontmoet hebt
een geschenkbon kunt geven. Als twee of drie cursisten dat hebben gedaan, vraagt
u de klas om commentaar en tips voor andere gelegenheden waarbij ze aan iemand
een geschenkbon kunnen geven. (U kunt een soortgelijke activiteit hebben waarin
u de cursisten een kerkbrochure, een boek-van-mormon, een video enzovoort laat
geven aan een vreemdeling.) Het idee is de cursisten de kans te geven zich te oefe-
nen in spreken met anderen en te leren omgaan met de spanningen die vaak
gepaard gaan met het spreken met anderen over het evangelie.

Lees het volgende citaat van president James E. Faust voor:
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• Waarom is het belangrijk dat zendelingen de mensen, cultuur en taal van het
land waar ze dienen liefhebben?

Vraag de klas zich op te splitsen in koppels. Laat de ene een zendeling spelen en
de andere een volslagen vreemdeling die net de deur heeft opengedaan voor de
zendelingen. Geef ze dertig seconden om de man of vrouw te begroeten en een
boodschap te geven. (Geef ze niet de tijd om zich voor te bereiden. Het is de
bedoeling dat ze voor het blok komen te staan met deze opdracht.)

Laat de cursisten van rol wisselen en de oefening herhalen.

Laat elke twee koppels een groepje van vier vormen. Laat twee cursisten de rol van
zendeling op zich nemen, een derde cursist die van kerklid, en de vierde cursist de
vriend(in) van het kerklid die de kerk onderzoekt. Vraag de cursist die het lid van
de kerk speelt de onderzoeker voor te stellen aan de zendelingen en de weg te banen
voor een les over het herstelde evangelie.

Na deze korte oefening vraagt u de cursisten de verschillende benaderingen te ver-
gelijken en commentaar te geven op de voors en tegens van elke benadering.

Geef de cursisten de gelegenheid het citaat van president Hinckley in het cursisten-
boek te lezen over de samenwerking met leden om mensen te zoeken die les willen
hebben (zie p. 98). U kunt de cursisten ook wijzen op de statistieken in de alinea
waarin ouderling Dallin H. Oaks wordt geciteerd (zie cursistenboek, p. 99).

• Waarom denk je dat de leden een goede bron van onderzoekers zijn?

• Hoe is Leer en Verbonden 33:8–9 van toepassing op voltijdzendelingen? Op de
leden van de kerk?

• Op welke manieren kunnen de voltijdzendelingen de leden van de kerk leren
hoe ze het herstelde evangelie aan anderen kunnen vertellen?

Vraag de cursisten wat het woord begeleiden betekent. Vraag de cursisten de citaten
van president Hinckley en ouderling Scott in het cursistenboek (p. 99) te lezen.
Bespreek de citaten en vraag waarom leden heel belangrijk zijn bij het lesgeven en
begeleiden. De volgende vraag kan daarbij nuttig zijn:

• Op welke manieren kan een zendeling de begeleiding van onderzoekers door
leden bevorderen?

Stel cursisten die een onderzoeker hebben begeleid in de gelegenheid om kort iets
te vertellen over die ervaring. Als u bekeerlingen tot de kerk in uw klas heeft, geeft
u hen de gelegenheid om hun visie op begeleiden te geven.

• Op welke andere manieren kunnen we onze vrienden en collega’s begeleiden?

• Waarom is het belangrijk om bekeerlingen na hun doop te blijven begeleiden?

‘Leer de mensen lief te hebben en te dienen. Je behoort dagelijks voor ze te
bidden dat de Heer jou zal vervullen met liefde voor de mensen die je dient.
Als je die mensen niet liefhebt, zal het je moeilijk vallen om hen les te geven’
(De Ster, juli 1996, p. 39).
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Een goede planning, goede doelstellingen en een goede tijdsinvulling leiden
tot gestroomlijnd zendingswerk en meer succes.

Vraag de cursisten aan te geven hoe je kunt zien of iemand in de volgende beroepen
succes heeft:

Arts
Winkelier
Leerkracht
Voltijdzendeling

Vraag de cursisten hun antwoorden voor een voltijdzendeling te vergelijken met
de sleutelindicaties die in het cursistenboek staan (zie p. 101).

• Welke factoren kunnen van invloed zijn op het stellen van realistische doelen
voor elke sleutelindicatie? (Mogelijk antwoorden zijn o.a. het aantal kerkleden
dat in een gebied woont of de houding van de inwoners jegens de kerk in het
algemeen.)

• Hoe zou jij beslissen of het tijd is om aanpassingen in zendingsdoelen aan te
brengen?

• Kent het stellen van doelen ook risico’s? Welke en waarom?

• Hoe kan bidden van invloed zijn op het stellen van doelen?

Vraag of er ook vissers of jagers in de klas zitten. Vraag een cursist Jeremia 16:16
voor te lezen en een andere Matteüs 4:19.

• Hoe kunnen we zendingswerk met vissen en jagen vergelijken?

• Welke voorbereidselen moeten er getroffen worden om een geslaagde vistocht
of jacht te hebben?

• Welke voorbereidselen moeten er getroffen worden om een geslaagde dag in
het zendingsveld te hebben?

Teken de volgende illustratie op het bord:

• Waarom is zowel gebed als planning van belang voor zendingswerk? (Nodig
verschillende cursisten uit om antwoord te geven.)
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Schrijf het volgende op het bord: ‘Een typische zoekdag naar onderzoekers.’ Laat
de cursisten aangeven wat zendelingen zoal kunnen doen om onderzoekers te zoe-
ken. Zet de antwoorden van de cursisten op het bord. (Hun antwoorden kunnen
bestaan uit: bij leden langsgaan om hen aan te moedigen hun buren en vrienden
lief te hebben en te dienen, datums te stellen waarop zij hun vrienden uitnodigen
om ze over de herstelling te vertellen, verwijzingen te geven, hulp te bieden aan
mensen die ze niet kennen, met zoveel mogelijk mensen te praten, geschenkbonnen
uit te delen, of een centrum voor familiegeschiedenis te bezoeken om te kijken
welke bronnen er beschikbaar zijn.)

Zet het woord prioriteiten op het bord en bespreek de volgende vragen:

• Wat betekent dit woord?

• Waarom is prioriteiten stellen belangrijk in zendingswerk?

• Hoe is het volgende citaat van ouderling Dallin H. Oaks van toepassing op een
voltijdzendeling? ‘We hebben maar één kans om een keuze te doen en dan is
die kans voorbij’ (Liahona, juli 2001, p. 101).

Vraag de cursisten wat de vermoedelijke volgorde van werken zou zijn voor de
activiteiten die nu onder ‘Een typische zoekdag naar onderzoekers’ op het bord
staan (wat er eerst wordt gedaan en in welke volgorde).

Vraag de cursisten activiteiten voor te stellen die op bepaalde tijden van de dag
effectiever zijn dan andere.

De cursisten kunnen die activiteiten prioriteren met nummers, met nummer één
voor de belangrijkste activiteit enzovoort. Nummer alle activiteiten tot alle zijn
geprioriteerd. Laat de cursisten vertellen waarom ze bepaalde taken boven ander
in belangrijkheid hebben gezet.

• Onder welke omstandigheden zou er een verandering in prioriteiten kunnen
plaatsvinden?

• In welke opzichten zijn plannen en prioriteren elke dag nuttig voor zendelingen?

• Hoeveel tijd zou een koppel zendelingen, als ze eenmaal ervaring hebben,
nodig hebben om hun werkdag in te delen?

• Hoe houdt een gedegen planning verband met de metafoor van ouderling
Dallin H. Oaks over de eigenlijke tijd die een zendeling aan ‘vissen’ besteedt?
(Zie cursistenboek, p. 101.)

Behandel het volgende citaat van president Thomas S. Monson:

• Hoe is deze richtlijn toepasbaar op het stellen van zendingsdoelen?

• Welk verband bestaat er tussen de verklaring van president Monson over het
rapporteren van geleverde prestaties (zie cursistenboek, p. 102) en het stellen
van zendingsdoelen?

‘Als we ons door algemeenheden laten leiden, zullen we nooit slagen; maar
als we gericht handelen, zullen we zelden op teleurstelling stuiten’ (zie De
Ster, verslag oktoberconferentie 1984, p. 37).

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G L E E R K R A C H T E N B O E K

M E N S E N T O T C H R I S T U S B R E N G E N V E R G T E E N G O E D E T I J D S I N V U L L I N G

84



• Waarom denk je dat het goed is dat zendelingen hun werk wekelijks aan hun
zendingspresident rapporteren?

Vertel de cursisten hoe belangrijk het is dat ze zich nu al aanleren om hun tijd
verstandig te gebruiken en zinvolle doelen te stellen. Vraag de cursisten welke spe-
cifieke doelen ze nu al kunnen stellen waarmee ze zich op hun zending kunnen
voorbereiden (bv. het Boek van Mormon lezen, een dagboek beginnen, vroeg naar
bed gaan en vroeg opstaan).

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Zo je dat al niet doet, begin dan een planner bij te houden om je dagelijkse
bezigheden in aan te geven en te prioriteren.

• Stel en prioriteer realistische doelen die je helpen bij je voorbereiding op je
zending.

• Schrijf vier korte benaderingswijzen op waarmee je iemand die geen lid is van
de kerk een boodschap over het herstelde evangelie kunt brengen. Oefen elke
benaderingswijze — eerst met de tekst erbij en daarna zonder.

• Geef in de komende week een uitnodigingskaartje aan iemand die geen lid is
van de kerk.
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ONDERZOEKERS VOORBEREIDEN
OP DE DOOP EN BEVESTIGING

Mensen raken bekeerd wanneer ze de beginselen van het
herstelde evangelie naleven en de Heilige Geest voelen
bevestigen dat wat zij doen in overeenstemming is met
Gods wil. Geloof, bekering en het sluiten van verbonden
vergen actie. Onderzoekers ertoe brengen dat ze toezeg-
gen een beginsel na te leven is een belangrijke manier
waarop zendelingen hen voorbereiden op het sluiten en
nakomen van heilige verbonden. Van onderzoekers die
zich voorbereiden op de verordeningen van de doop en
bevestiging in de kerk van de Heer wordt verwacht dat ze
zich houden aan bepaalde normen. Het is aan de zende-
lingen om die normen uit te leggen.

Zij moeten ook begrijpen dat de doop en de bevestiging niet het einddoel zijn.
Het is het voorrecht en de plicht van de zendeling om zijn onderzoekers te leren
dat er meer verbonden en verordeningen zijn die ze in het huis des Heren ontvan-
gen. Zendelingen assisteren de priesterschapsleiders in de wijk of gemeente, wier
plicht het is nieuwe leden voor te bereiden op de tempel.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Onderzoekers die tot Christus komen en zich voorbereiden op het lidmaatschap
van de kerk, moeten begrip hebben van de verbonden die zijn gekoppeld aan
de heilsverordeningen en bereid zijn deze heilige verplichtingen aan te gaan en
na te leven.

• Zendelingen helpen hun bekeerde onderzoekers zich voorbereiden op de doop,
de bevestiging en het lidmaatschap van de kerk van de Heer.

• De verbonden en verordeningen die noodzakelijk zijn voor de verhoging ont-
vangt men in het huis des Heren.
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LESIDEEËN

Onderzoekers die tot Christus komen en zich voorbereiden op het lid-
maatschap van de kerk, moeten begrip hebben van de verbonden die zijn
gekoppeld aan de heilsverordeningen en bereid zijn deze heilige verplich-
tingen aan te gaan en na te leven.

Vraag de cursisten wat het woord verbond betekent voor een lid van de kerk. Na
hun reacties laat u de cursisten het lemma ‘Verbond’ in de Gids bij de Schriften
(pp. 201–202) stillezen; zie ook Trouw aan het geloof: evangeliewijzer [2004], pp.
171–172). Vraag de cursisten te vertellen wat zij hieruit nog meer hebben geleerd.

• Waarom wordt er van bekeerlingen verwacht dat ze verbonden sluiten om lid
van de kerk te kunnen worden?

• Welke belangrijke punten over het sluiten van verbonden dienen de zendelingen
duidelijk te maken aan hun onderzoekers?

• Waar heeft Leer en Verbonden 130:21 te maken met het nakomen van verbonden?

Vraag de cursisten het citaat van ouderling M. Russell Ballard (zie cursistenboek,
pp. 106–107) op te slaan en aan te geven welke sleutelwoorden tot het sluiten van
verbonden leiden (kennen, begrijpen, voelen, naleven). Schrijf die op het bord.

• Waardoor voelt een onderzoeker de waarheid van een leerstelling of een beginsel?

• Hoe kan een zendeling weten of een onderzoeker de waarheid van het herstelde
evangelie kent en voelt?

• Waarom leidt het geestelijke bekeringsproces tot verbonden en verordeningen?

• Naar welke aanvullende verbonden en verordeningen kan een onlangs gedoopt
lid uitkijken?

Zendelingen helpen hun bekeerde onderzoekers zich voorbereiden op de
doop, de bevestiging en het lidmaatschap van de kerk van de Heer.

Laat de cursisten uit Leer en Verbonden 20:37, 68 en Moroni 6:2–3 afleiden hoe
iemand zich kan voorbereiden op de doop, de bevestiging en de gave van de Heilige
Geest. Zet hun antwoorden op het bord. Bespreek de lijst op het bord, en maak
duidelijk dat elk punt van kracht blijft na de doop.

Zendelingen hebben tot taak waarlijk bekeerde onderzoekers voor te bereiden op
de doop met water en met de Heilige Geest. Dat omvat dat zij hun onderzoekers
onderwijzen in de verbonden die ze bij hun doop sluiten. Tijdens het doopgesprek
wordt het kandidaat-lid gevraagd of hij deze verbonden bereid is na te leven. De
bereidheid om deze verbonden te sluiten en na te leven, geeft iemands mate van
bekering aan. Behandel de volgende toezeggingen met de cursisten. Stel de klas in
de gelegenheid om elke toezegging te bespreken die iemand met zijn doop doet.
Vraag ze in te gaan op waarom het noodzakelijk is dat iemand elk van die toezeg-
gingen vóór zijn doop begrijpt en doet. U kunt ze eventueel op het bord schrijven.

Onderzoekers die waarlijk zijn bekeerd en klaar zijn voor de doop en de gave van
de Heilige Geest:

• Ontwikkelen een getuigenis van onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus.
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• Geloven dat de Kerk van Jezus Christus door de profeet Joseph Smith is hersteld
en dat de kerk wordt geleid door een levende profeet.

• Bekeren zich oprecht van hun zonden (zie Moroni 6:2–3; LV 20:37).

• Houden zich aan de wet van kuisheid, die elke seksuele omgang buiten het
wettige huwelijk tussen man en vrouw verbiedt.

• Houden zich aan de wet van tiende, die inhoudt dat iemand een tiende deel
van zijn inkomen aan de kerk afstaat.

• Leven het woord van wijsheid na.

• Heiligen de zondag, met inbegrip van deelname aan het avondmaal.

• Zijn bereid om de naam van Jezus Christus op zich te nemen en hun hele
leven zijn geboden te onderhouden.

• Bereiden zich voor op de verordeningen die ze in de tempel kunnen ontvangen.

Behandel het volgende citaat van president Joseph F. Smith, geciteerd door president
Gordon B. Hinckley. Laat de onderzoekers letten op wat er van een bekeerling
gevraagd wordt en wat zendelingen kunnen doen om hun onderzoekers daarop
voor te bereiden.

• Waarom is het van belang dat een zendeling zijn onderzoekers duidelijk maakt
waartoe ze zich verbinden als ze lid van de kerk worden?

• In hoeverre zal weten wat de vereisten van de doop zijn het aantal dopelingen
beïnvloeden?

• Waarom zijn er volgens jullie hoge eisen verbonden aan de doop?

Noot: Het volgende lesidee neemt veel tijd in beslag. De ervaring die echter wordt
opgedaan bij de voorbereiding en het onderwijs, kan toekomstige zendelingen van
nut zijn. Wellicht moet u dit of andere lesideeën inkorten. Of u kunt deze activiteit
over twee lessen uitspreiden.

Vraag de cursisten voor dit beginsel het cursistenboek op te slaan (zie cursistenboek,
pp. 107–110). Zet de volgende geboden op het bord:

‘Over dat waardig zijn om tot de kerk toe te treden, heeft president Joseph
F. Smith ooit geschreven: “De mensen moeten onderricht krijgen voordat
ze een geschikte kandidaat voor de doop zijn. Maar wat moet hun geleerd
worden? Nou, geloof in God, in Jezus Christus en in de Heilige Geest, geloof
in de doeltreffendheid van het gebed, en in de verordeningen en beginselen
van het evangelie dat Jezus ons geleerd heeft; geloof in de herstelling van dit
evangelie en de verlening van al haar machten aan de profeet Joseph Smith;
geloof in de kerk die door middel van hem is hersteld; geloof in de priester-
schap, als gezagdragende dienstknechten van de levende God; geloof in de
openbaringen van deze tijd; geloof in de verrichting van de werken die van
een heilige der laatste dagen vereist worden; geloof in het beginsel van tiende;
en in alle andere vereisten, zowel materieel als geestelijk, die in de wet van
God genoemd worden; en, ten slotte, het geloof om een leven te leiden dat
rechtschapen is voor de Heer” (‘Baptism’, Improvement Era, januari 1911, pp.
267–268)’ (‘Zoek de lammeren, hoed de schapen’, De Ster, juli 1999, 120).
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1. De sabbat heiligen

2. De profeten navolgen

3. De wet van kuisheid naleven

4. Het woord van wijsheid naleven

5. De wet van tiende naleven

Laat de cursisten weten dat ze de tijd krijgen om een beknopt lesplan te maken
voor een van de geboden die op het bord staan. Loop door de klas, wijs naar elke
cursist en wijs het nummer van het onderwerp toe (1 t/m 5). Herhaal dit totdat
alle cursisten een onderwerp hebben gekregen. Geef de cursisten voldoende tijd
om een lesplan op te stellen voor een lesje van vijf minuten aan een onderzoeker
over het toegewezen onderwerp. Leg uit dat hun lesplan moet bestaan uit teksten,
vragen, getuigenis en een toezegging om het gebod na te leven. Ze kunnen putten
uit de informatie in het cursistenboek, de Gids bij de Schriften en Trouw aan het
geloof, alsmede hun eigen ervaringen.

Als de cursisten zich hebben voorbereid, splitst u de klas op in koppels, waarna de
ene cursist de ander zijn lesje geeft over het gebod dat hij heeft op gekregen. Laat
de cursisten commentaar leveren op elkaars onderwijs, de sterke punten en waar
er ruimte is voor verbetering.

Laat twee cursisten die hetzelfde onderwerp hebben gekregen naar voren komen,
de rol van zendeling op zich nemen en hun onderwerp brengen aan drie of vier
andere cursisten die de rol van een gezin onderzoekers spelen. Bespreek hun
onderwijs als u daar tijd voor hebt. Herhaal deze activiteit met de overgebleven
onderwerpen.

De verbonden en verordeningen die noodzakelijk zijn voor de verhoging
ontvangt men in het huis des Heren.

Leg de cursisten uit dat zendelingen bekeerlingen niet alleen helpen om de verbon-
den van de doop en bevestiging te sluiten en na te komen, maar ook een belang-
rijke taak hebben om de bekeerlingen te laten wennen aan het idee dat ze in de
toekomst de tempelzegeningen kunnen ontvangen. Het volgende lesidee is bedoeld
om toekomstige zendelingen te laten inzien hoe belangrijk het is om bekeerlingen
het belang van de tempelzegeningen duidelijk te maken.

Toon een of meer platen van tempels. Vraag de cursisten die bij een tempel zijn
geweest of in de tempel verordeningswerk hebben gedaan te vertellen welke
gevoelens zij hadden toen ze bij de tempel waren.

• Waarom gaat een bezoek aan de tempel vaak met dergelijke gevoelens gepaard?

• Naar welke zegeningen kunnen pasgedoopte leden in de tempel uitkijken?

Laat een cursist Leer en Verbonden 124:55 voorlezen.

• Wat zijn volgens deze tekst de uiteindelijke zegeningen van de tempel?

Laat de cursisten zinnen of zinsnede in de citaten van president Howard W. Hunter
en ouderling Russell M. Nelson opzoeken die het belang van de tempelverbonden
en -verordeningen onderstrepen (zie cursistenboek, p. 111). Laat de cursisten ver-
tellen welke zinnen en zinsneden ze gevonden hebben.

Lees het volgende citaat van president Joseph Fielding Smith voor:
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• Waarom moeten zendelingen begrijpen dat de doop niet het einddoel voor hun
bekeerlingen is?

Lees 2 Nephi 31:17–20 met uw cursisten. Vraag de cursisten te vertellen wat vers
20 betekent in verband met de tempelverbonden en -verordeningen.

Getuig tot slot van de les hoe belangrijk het is om de kerkelijke normen na te
leven voordat men de tempelverordening ontvangt en hoe belangrijk ze zijn om
de verhoging in te kunnen gaan.

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Schrijf op welke verbonden jij hebt gesloten en vraag je af hoe ze jou beïnvloed
en beschermd hebben.

• Behandel een van de onderwerpen uit de cursus in een les op de gezinsavond
of aan een vriend of kamergenoot.

• Als je dat al niet gedaan hebt, kun je een afspraak maken met je bisschop of
gemeentepresident om het met hem te hebben over naar de tempel gaan.

‘Het is een prachtig iets lid van de kerk te worden, maar u kunt geen verho-
ging verkrijgen, eer u in het huis des Heren verbonden hebt gesloten en de
sleutels en volmacht hebt ontvangen die daar en nergens anders op aarde
worden verleend.’ (De leer tot zaligmaking, deel 2, p. 223.)
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CHRISTELIJKE EIGENSCHAPPEN
Zendelingen die zich de christelijke eigenschappen eigen
maken kunnen doeltreffend in het herstelde evangelie
onderwijzen. Wanneer we op Christus gaan lijken, lukt
het ons beter om het evangelielicht naar anderen uit te
stralen. Doordat wij de Heiland navolgen, moedigen wij
anderen met onze woorden en daden aan om ‘de naam
van Jezus Christus op zich te nemen’ (LV 20:37).

Jezus leerde zijn volgelingen: ‘Komt achter Mij en Ik zal u
vissers van mensen maken’ (Matteüs 4:19).

Zendelingen die de Heiland navolgen door een christe-
lijk leven te leiden en met geheel hun hart, macht, ver-
stand en kracht gehoorzaam te dienen, worden krachtige
instrumenten in de handen van de Heer.

BELANGRIJKE LEERSTELLINGEN EN BEGINSELEN

• Van zendelingen wordt verwacht dat zij christelijke eigenschappen ontwikkelen.

• Zendelingen is geboden God met geheel hun ‘hart, macht, verstand en kracht’
te dienen (LV 4:2).

• Gehoorzaamheid is een essentiële eigenschap voor zendingswerk.

LESIDEEËN

Van zendelingen wordt verwacht dat zij christelijke eigenschappen
ontwikkelen.

Lees ten eerste de uitspraak voor van ouderling Jeffrey R. Holland, lid van het
Quorum der Twaalf Apostelen:
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Vraag de cursisten eigenschappen op te noemen en te bespreken die van iemand
een succesvolle zendeling maken en die onderzoekers zullen aanspreken en ertoe
zullen leiden dat ze willen luisteren naar de boodschap van het herstelde evangelie.
Zet hun antwoorden op het bord.

Laat een cursist Leer en Verbonden 4:5–6 voorlezen. Laat de klas de eigenschappen
noemen die in deze verzen worden genoemd en voeg die aan de lijst op het bord toe.

Vraag de cursisten te bespreken wat ze hebben gedaan of ervaren dat hun heeft
geholpen om een paar van die eigenschappen te ontwikkelen.

Splits de klas in kleine groepjes op, wijs elk groepje een van de eigenschappen toe
uit Leer en Verbonden 4:6 (geloof, deugd, kennis, matigheid, geduld, broederlijk-
heid, godsvrucht, naastenliefde, ootmoed en ijver) en vraag hen die te bespreken.
Zij kunnen het cursistenboek (pp. 115–119), Trouw aan het geloof: evangeliewijzer
(2004), de Gids bij de Schriften enzovoort raadplegen.

Nadat u de groepjes voldoende tijd voor studie en bespreking hebt gegeven, voor-
ziet u elke groep met een kopie van de onderstaande instructies en vragen voor de
eigenschap die zij net hebben bestudeerd. Nodig de groepjes uit om de vragen en
activiteiten voor hun eigenschap te gebruiken bij een bespreking met de hele klas.
Zij behoren de instructies en vragen aan te vullen met de informatie die ze door hun
groepsstudie te weten zijn gekomen. Zij dienen de bespreking af te sluiten met de
aanmoediging aan de cursisten om aan te geven wat ze kunnen doen om zich deze
eigenschappen zelf eigen te maken en hoe dat van hen betere zendelingen zal maken.

Geloof. Laat de cursisten minstens één tekst in het Nieuwe Testament en het Boek
van Mormon opzoeken waarin een definitie van geloof wordt gegeven.

Vraag drie cursisten een van de citaten in het cursistenboek over geloof stil te lezen
(p. 115) en de klas te vertellen waar dat citaat over gaat. Als Ether 12, Moroni 7 of
Hebreeën 11 niet worden genoemd, wijst u de cursisten op deze grondteksten over
geloof.

Deugd. Bespreek het citaat van president Ezra Taft Benson aan de priesterschap van
de kerk (cursistenboek, p. 115) dat ‘deugdzaam gedrag wil zeggen dat [een priester-
schapsdrager] reine gedachten en daden heeft’ (De Ster, januari 1987, p. 48).

• Wat kunnen wij doen om onze gedachten rein te houden?

• Wat moeten we doen als we iets slechts denken?

• Wat denk je dat er bedoeld wordt met ‘reine daden’?

• Waarom is het belangrijk dat een zendeling zijn of haar gedachten rein houdt?

Kennis. Laat een cursist het citaat van president Spencer W. Kimball over kennis
voorlezen (zie cursistenboek, p. 116).

• Hoe stellen we vast welke kennis belangrijk is om te verwerven?

‘Reine, zuivere, enthousiaste zendelingen, twee aan twee werkzaam, zijn overal
een levend symbool van deze kerk. Zelf zijn zij de eerste boodschap van het
evangelie waar hun onderzoekers mee geconfronteerd worden — en wat voor
een indrukwekkende boodschap! Iedereen weet wie ze zijn’ (Liahona, mei
2004, p. 30).
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• Waarom vereist de verwerving van geestelijke kennis doorzettingsvermogen en
toewijding?

• Waar bestaat volgens jou ‘doorzettingsvermogen en toewijding’ uit?

• Waarom is kennis belangrijk voor een zendeling?

Matigheid. Stel de cursisten de volgende vragen over de eigenschap matigheid:

• Wat betekent het volgens jou dat matigheid vergt dat we onze emoties en tong
beheersen? (Zie cursistenboek, p. 116.)

• Wat betekent het om matig te zijn? (Zie cursistenboek, p. 116.)

• Onder welke omstandigheden zul je tijdens je zending matig moeten zijn?

Geduld. Vraag de cursisten het citaat van ouderling Joseph B. Wirthlin over geduld
stil te lezen (zie cursistenboek, p. 116), en te kijken of ze daaruit iets leren dat ze
met de klas willen bespreken. Moedig de cursisten aan in te gaan op wat andere
cursisten vertellen.

• Bij welke aspecten van het zendingswerk kan geduld belangrijk zijn?

• Wat hebben geduld en geloof met elkaar te maken?

Broederlijkheid. Bespreek de volgende vragen. Nodig verschillende cursisten uit om
antwoord te geven.

• Aan wie denk je het eerst als je aan een vriendelijk persoon denkt? Wat is het
aan die persoon dat hem of haar vriendelijk maakt?

• Hoe kunnen wij bepalen hoe aardig wij zijn?

• Wat kunnen we doen om ons in deze eigenschap te verbeteren?

Godsvrucht. Schrijf de volgende definitie van godsvrucht op het bord: volkomen in
overeenstemming met de wil van God leven.

• Hoe laat een zendeling zien dat hij volkomen in overeenstemming met de wil
van God is?

• Vraag een cursist Moroni 10:31–32 voor te lezen.

• Hoe onthouden wij ons van alle goddeloosheid? (Zie Moroni 10:32.)

• Wat houdt het volgens jou in om ‘God [lief te hebben] met al uw macht, verstand
en kracht’? (Moroni 10:32.)

• Wat stelt ons volgens deze tekst in staat om de eigenschap van godsvrucht te
ontwikkelen? (Gods genade.)

Naastenliefde. Zet het woord naastenliefde op het bord. Laat de cursisten de definitie
van naastenliefde in de Gids bij de Schriften (p. 145) lezen, evenals de omschrij-
ving van de eigenschappen van liefde in Moroni 7:45–48. Laat de cursisten in hun
schriften die zinsneden onderstrepen die volgens hen de belangrijkste zijn. Laat
hen vertellen wat zij hebben onderstreept.

• Hoe heeft Jezus tijdens zijn leven naastenliefde omschreven?

• Hoe is de oprechte verkondiging van het herstelde evangelie een blijk van
naastenliefde?

• Hoe komt iemand volgens Moroni 7:48 in het bezit van naastenliefde?
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Laat de cursisten het citaat van ouderling Dallin H. Oaks over het bekeringsproces
uit het cursistenboek (p. 118) lezen.

• Wat is volgens ouderling Oaks de reden dat de liefde nimmermeer vergaat?

• Voor wie zul je naastenliefde moeten hebben tijdens je zending?

• Waarom is het belangrijk om naastenliefde te hebben voor je zendingscollega’s?

Ootmoed. Vraag de cursisten te denken aan mensen die zij ootmoedig vinden.
Vraag ze te vertellen wat het is in iemand dat hem nederig maakt.

Laat de cursisten nederigheid (ootmoed) opzoeken in Trouw aan het geloof
(pp. 116–117). Laat een cursist de eerste alinea voorlezen en laat de andere
cursisten vervolgens vertellen wat ze van die informatie vinden. Laat vervolgens
de rest van de tekst voorlezen en vraag de cursisten daarop te reageren.

• In welke opzichten is nederigheid een teken van kracht in plaats van zwakte?

• Wat houdt het in nederig te zijn?

• Hoe kunnen wij hoogmoed herkennen?

IJver. Zoek het woord ijver op in een woordenboek.

• Wat houdt ijver in?

Het woord ijver betekent onder meer ‘werkzame liefde’ te hebben (zie Van Dale,
groot woordenboek der Nederlandse taal, dertiende herzien uitgave, p. 1402).

• Waarom werkt iemand hard voor iemand of iets dat hij of zij liefheeft?

• Welke voorbeelden van ijver kunt u aanhalen uit het leven van de Heiland?

• Hoe kan de eigenschap van ijver op het zendingswerk worden toegepast?

Laat de cursisten Leer en Verbonden 107:99 voorlezen en aangeven hoe zij vinden
dat dit vers kan worden toegepast op het leven van een voltijdzendeling.

Zendelingen is geboden God met geheel hun ‘hart, macht, verstand en
kracht’ te dienen (LV 4:2).

Vraag de cursisten aan te geven hoeveel uur een zendeling volgens hen elke dag
besteedt aan studie en werk.

Na een paar reacties laat u de klas het volgende voorbeeld van een dagschema
voor zendelingen zien, dat afkomstig is uit Predik mijn evangelie (2004; p. VIII):

6.30 uur Opstaan, bidden, lichaamsbeweging (half uur), en voorbereiding op
de dag

7.30 uur Ontbijt

8.00 uur Individuele studie

9.00 uur Studie met uw collega

10.00 uur Begin met uw zendingswerk

Lunch Afhankelijk van het schema voor die dag (een uur)

21.00 uur Terug naar de woonruimte (tenzij u een les geeft, dan uiterlijk om
21.30 uur terug), en de volgende dag plannen (half uur)

22.30 uur Bedtijd

V O O R B E R E I D I N G O P E E N Z E N D I N G L E E R K R A C H T E N B O E K

C H R I S T E L I J K E E I G E N S C H A P P E N

94



(In overleg met het gebiedspresidium kan een zendingspresident dit schema aan
de plaatselijke omstandigheden aanpassen.)

Laat de cursisten Leer en Verbonden 4:2, 4 doornemen.

• Wat houdt het volgens jou in, nu je een gangbaar dagschema voor zendelingen
hebt gezien, om God ‘met geheel al uw hart, macht, verstand en kracht’ te dienen?

Lees met de cursisten de uitleg van ouderling Jeffrey R. Holland die de moeilijkhe-
den van zendingswerk in verband brengt met de verzoening (zie cursistenboek, p.
119), of u kunt track 23 (2:14) van de dvd laten zien.

• Wat leren jullie van de uitspraak van ouderling Holland?

Vraag een cursist het citaat van president Ezra Taft Benson over hard werken voor
te lezen (zie cursistenboek, p. 93).

• Wat is een van de grootste geheimen van zendingswerk?

• Wat zal er gebeuren als een zendeling bij zijn onderwijs de hulp van de Heilige
Geest krijgt?

Gehoorzaamheid is een essentiële eigenschap voor zendingswerk.

Laat een cursist de zendingservaring van president Hinckley over zijn gesprek met
de uitgever voorlezen (zie cursistenboek, p. 120).

• Wat leert ons deze ervaring over gehoorzaamheid aan de raad van een zen-
dingspresident?

Laat de cursisten het citaat van president Ezra Taft Benson raadplegen, geciteerd
door ouderling Donald L. Staheli (zie cursistenboek, p. 120).

• In welke opzichten zie je dat het citaat van president Benson over de gehoorza-
men die door God met macht worden begiftigd, wordt gestaafd door de ervaring
van president Hinckley?

Deel de klas op in groepjes van drie en laat ze in de Schriften voorbeelden van
gehoorzame mensen opzoeken. Laat ze vertellen wat ze gevonden hebben en uit-
leggen hoe hun voorbeeld kan worden toegepast op situaties waarmee voltijdzen-
delingen te maken krijgen.

Laat de cursisten weten dat er zendingsregels zijn die op alle zendelingen waar ook
ter wereld van toepassing zijn, en dat de zendingspresident nog aanvullende regels
kan voorschrijven die alleen voor een bepaald zendingsgebied gelden.

• Waarom zullen sommige regels van zending tot zending verschillen?

Sommige regels kunnen met de cultuur ter plaatse te maken hebben, en indien
niet nageleefd kan dat mensen beledigen en de kerk in diskrediet brengen. Veel
buitenlandse zendingsgebieden hebben regels die specifiek te maken hebben met
het land. Welke regels er ook zijn, ze bestaan om belangrijke redenen.

• Waarom is het met betrekking tot zendingsregels beter te gehoorzamen dan
vraagtekens te stellen?

• In welke opzichten dient een zendeling God beter als hij de zendingsregels
gehoorzaamt (zie Leer en Verbonden 4:2).

23
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Ouderling Dennis B. Neuenschwander van de Zeventig heeft bepaalde zendingsre-
gels besproken (zie cursistenboek, pp. 120–121). Laat de cursisten zijn citaat lezen.

Behandel het volgende citaat van president Boyd K. Packer, waarnemend president
van het Quorum der Twaalf Apostelen:

• Welke voordelen heeft gehoorzaamheid?

• Waarom moet een zendeling gehoorzaam zijn om de invloed van de Heilige
Geest te hebben?

PRAKTIJKWERK VOOR CURSISTEN

• Overdenk hoe het staat met je vorderingen op het gebied van de christelijke
eigenschappen. Kies twee deugden uit waarin je je kunt verbeteren en stel daar-
voor een specifiek plan op.

‘Als je de regels volgt, kun je nooit ernstige fouten maken. Dan zul je, zowel
tijdens als na je zending, nooit een ernstige fout maken zonder waarschuwing
vooraf. Je zult nooit het verkeerde pad inslaan, je zult nooit de verkeerde
hoek omgaan, of een verkeerde beslissing nemen zonder dat je gewaarschuwd
bent. Dat is het patroon van een heilige der laatste dagen. Je bent bevestigd
als lid van de kerk, en de gave van de Heilige Geest is je verleend, zodat Hij
een gids en collega voor je kan zijn, en je kan troosten. De Heilige Geest is
een trooster’ (‘Some Things Every Missionary Should Know’ [instructiebij-
eenkomst voor nieuwe zendingspresidenten, 26 juni 2002], p. 12).
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