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Aäronische priesterschap:
bronnenlijst 2012 — lesboek 1

Aäronisch-priesterschapsdragers komen bijeen in
zondagse quorumvergaderingen om:

Quorumzaken af te handelen.

Overleg te plegen over hun priesterschapstaken.

Het evangelie van Jezus Christus te bestuderen
en te onderwijzen.

Gebruik deze bronnenlijst bij Aäronische priesterschap,
lesboek 1 en Mijn plicht jegens God vervullen: voor
Aäronisch-priesterschapsdragers om deze doelen te
verwezenlijken. Kies met een gebed in uw hart de
bronnen die de jongemannen betrekken bij het
leerproces en zijn geloof en getuigenis versterken.

L E S  1

Het priesterschap

Plicht jegens God

Vraag de jongemannen om het gedeelte
‘Priesterschapsplichten’ van het boek Plicht
jegens God (diakenen, pp. 22–23; leraren, pp.
46–47; priesters, pp. 70–71) te bestuderen. Leg
uit dat hun plichten in dit boek in drie
categorieën zijn onderverdeeld:
priesterschapsverordeningen bedienen, anderen
dienen, en allen uitnodigen om tot Christus te
komen. Vraag de jongemannen uit te leggen
welke plichten ze binnen die categorieën
hebben. U kunt ze vragen om te vertellen wat
voor ervaringen ze hebben gehad met het
vervullen van deze plichten. Laat hen inzien dat
hun dienstbetoon anderen tot zegen is.

Discussievragen

Hoe zou je aan een vriend uitleggen wat het
priesterschap is?

Hoe kan het vervullen van je plichten als
priesterschapsdrager je getuigenis versterken?
Hoe kan het je familie versterken?

Aanvullende bronnen

Boyd K. Packer, ‘De macht van het
priesterschap’, Liahona, mei 2010, 6–10.

Dallin H. Oaks, ‘Twee communicatielijnen’,
Liahona, nov 2010, 83–86.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
132–137.

Video: ‘Becoming a Priesthood Man: Priesthood
Duty’, lds.org/youth/video.

Onderwijstip

Door middel van het boek Plicht jegens God leren en
vervullen Aäronisch-priesterschapsdragers hun
priesterschapsplichten en bouwen zij geestelijke
kracht op. Kijk hoe u activiteiten in het kader van
Plicht jegens God in de quorumvergaderingen kunt
inpassen.

L E S  2

De roeping van een diaken

Plicht jegens God

Overweeg de plichten van een diaken te
bespreken zoals die in het boek Plicht jegens
God worden uitgelegd (zie pp. 22–23).

Discussievragen

Welke invloed heeft jouw houding tegenover
een opdracht van de bisschop of
quorumpresident op je uitvoering ervan? (Zie
LV 107:99.)

(Voor leraren en priesters.) Wat kun jij doen om
de diakenen in je wijk of gemeente het belang
van het Aäronisch priesterschap en de waarde
van hun roeping als diaken in te laten zien?

Aanvullende bronnen

L. Tom Perry, ‘Het priesterschap van Aäron’,
Liahona, nov 2010, 91–94.

Claudio R. M. Costa, ‘Priesterschapsplichten’,
Liahona, mei 2009, 56–58.
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Larry M. Gibson, ‘De heilige sleutels van het
Aäronisch priesterschap’, Liahona, mei 2011,
55–57.

L E S  3

Het avondmaal ronddienen

Plicht jegens God

Overweeg de leeractiviteiten onder
‘Priesterschapsverordeningen bedienen’ in deze
les te gebruiken (zie pp. 24, 48, of 72 van het
boek plicht jegens God). U kunt de
jongemannen ook de tijd geven om hun plannen
over dit onderwerp op te schrijven in hun boek
Plicht jegens God of hen laten vertellen hoe het
was om hun plannen in praktijk te brengen.

Discussievragen

Hoe worden de leden van de wijk gezegend als
jij het avondmaal eerbiedig bedient?

Hoe behoort de uitvoering van heilige
priesterschapstaken van invloed te zijn op jouw
daden in de rest van de week?

Aanvullende bronnen

Henry B. Eyring, ‘Met alle ijver’, Liahona, mei
2010, 60–63.

David L. Beck, ‘Het prachtige Aäronisch
priesterschap’, Liahona, mei 2010, 54–56.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 10–12.

L E S  4

Vastengaven ophalen

Plicht jegens God

Vraag de jongemannen om de gedeeltes ‘Leren’
en ‘Doen’ van het boek Plicht jegens God
(diakenen, pp. 26–27; leraren, pp. 50–51;
priesters, pp. 74–75) in te vullen als onderdeel
van deze les.

Discussievragen

Wat kun je doen om je hemelse Vader en de
Heiland correct te vertegenwoordigen bij het
ophalen van vastengaven? (Zie 2 Korintiërs 9:7.)

Waarom is het belangrijk om een goede
instelling te hebben wat betreft vastengaven
ophalen?

Aanvullende bronnen

Quentin L. Cook, ‘Rentmeesterschap: een heilige
verantwoordelijkheid’, Liahona, nov 2009, 91–94.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
168–171.

L E S  5

Geloof in Jezus Christus

Plicht jegens God

In het boek Plicht jegens God wordt de
jongemannen gevraagd leerstellige
onderwerpen te bestuderen en te bespreken (zie
pp. 18–20, 42–44, of 66–68). Als een lid van uw
quorum geloof als een van zijn leerstellige
onderwerpen heeft gekozen, kunt u hem in de
les laten vertellen wat hij daarover te weten is
gekomen.

Discussievragen

Hoe zou je aan iemand uitleggen wat het
betekent om geloof in Jezus Christus te oefenen?

Wat heb je meegemaakt waardoor je geloof in
Christus is versterkt?

Aanvullende bronnen

Russell M. Nelson, ‘Zie de toekomst met geloof
tegemoet’, Liahona, mei 2011, 34–36.

Kevin W. Pearson, ‘Geloof in de Heer Jezus
Christus’, Liahona, mei 2009, 38–40.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 64, 126–127.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 55–57.

Video: ‘Ik zal de weg voor u bereiden’,
Presentaties over het Boek van Mormon segment 2.

Onderwijstip

‘We moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om
een situatie te scheppen waarin onze leerlingen de
invloed van de Heilige Geest kunnen voelen’
(Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 41).

L E S  6

De Heilige Geest

Plicht jegens God

Sommige jongemannen hebben er misschien
voor gekozen om meer te weten te komen over
de gave van de Heilige Geest zodat ze beter
onderlegd raken in de leer (zie pp. 18–20, 42–44,
of 66–68 in het boek Plicht jegens God). U kunt
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ze vragen om in de quorumvergadering te
vertellen wat ze hebben geleerd.

Discussievragen

Wat kan ik doen om dagelijks ingevingen van de
Heilige Geest te hebben?

Hoe kan de Heilige Geest mij helpen om zedelijk
rein te zijn en verleidingen zoals pornografie te
mijden?

Aanvullende bronnen

David A. Bednar, ‘Ontvang de Heilige Geest’,
Liahona nov 2010, 94–97.

David A. Bednar, ‘De geest van openbaring’,
Liahona, mei 2011, 87–90.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 18, 102–104.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 72–74.

Video: ‘Voice of the Spirit’ gebaseerd op een
toespraak van president James E. Faust.

L E S  7

‘Een grote verandering in ons hart’

Plicht jegens God

Sommige jongemannen hebben er misschien
voor gekozen om meer te weten te komen over
bekering om onderlegd in de leer te raken (zie
pp. 18–20, 42–44, of 66–68 in het boek Plicht
jegens God). U kunt ze vragen om in de
quorumvergadering te vertellen wat ze hebben
geleerd.

Discussievragen

Wat betekent het om een grote verandering van
hart te hebben? (Zie Mosiah 3:19; 5:1–2.)

Welke uitwerking heeft een grote verandering
van hart op je daden en gedrag?

Aanvullende bronnen

Richard G. Scott, ‘De karaktervormende kracht
van geloof’, Liahona, nov 2010, 43–46.

Dale G. Renlund, ‘De machtige verandering in
het hart behouden’, Liahona, nov 2009, 97–99.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 64–65, 203.

Video: ‘A Change of Heart’, lds.org/youth/
video.

L E S  8

Eer uw vader

Plicht jegens God

Overweeg de jongemannen te laten bespreken
hoe het uitvoeren van hun plannen in het boek
Plicht jegens God hen helpt om goede vaders te
worden. Geef aan hoe het uitvoeren van hun
plannen in het kader van Plicht jegens God de
band met hun vader kan verbeteren.

Discussievragen

Hoe heeft je vader je leven ten goede beïnvloed?

Welke eigenschappen heeft je vader zoal die
jezelf zou willen ontwikkelen?

Aanvullende bronnen

Dieter F. Uchtdorf, ‘De liefde Gods’, {Liahona{,
nov 2009, 21–24. Overweeg deze toespraak te
gebruiken om de quorumleden te leren hun
hemelse Vader te eren.

M. Russell Ballard, ‘Vader en zoon: een
opmerkelijke relatie’, Liahona, nov 2009, 47–50;
zie ook de video ‘Fathers and Sons’ lds.org/
youth/video.

Het gezin: een proclamatie aan de
wereldLiahona, nov 2010, p. 129.

L E S  9

Respect voor moeders en hun
goddelijke taak

Discussievragen

Hoe heeft je moeder je leven ten goede
beïnvloed?

Hoe is het je familie tot zegen als je je moeder
respecteert en eert?

Aanvullende bronnen

L. Tom Perry, ‘Moeders onderwijzen hun
kinderen thuis’, Liahona, mei 2010, 29–31.

Bradley D. Foster, ‘Omdat mama dat gezegd
heeft’, Liahona, mei 2010, 98–100.

L E S 1 0

Eenheid in het gezin

Plicht jegens God

Als een jongeman ervoor heeft gekozen om het
hoofdstuk ‘Gezin’ in Voor de kracht van de jeugd te
bestuderen als onderdeel van zijn plan om

3
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waardig te leven (zie pp. 17, 41 en 65), kunt u
hem vragen een paar ervaringen te vertellen die
hij heeft gehad met het naleven van dit beginsel.

Discussievragen

Welke zegeningen van eenheid in het gezin heb
jij thuis of bij anderen gezien?

Wat kan ik doen om thuis behulpzamer te zijn?

Aanvullende bronnen

Henry B. Eyring, ‘Ons volmaakte voorbeeld’,
Liahona, nov 2009, 70–73.

David A. Bednar, ‘Thuis ijveriger zijn en meer
betrokken’, Liahona, nov 2009, 17–20.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 89.

Trouw aan het geloof: een evangeliewijzer (2004),
64–67.

Video: ‘Two Brothers Apart’, lds.org/youth/
video.

L E S 1 1

‘Gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook
elkander liefhebt’

Plicht jegens God

Overweeg een priester die aan zijn project
‘Gezin; vrienden en vriendinnen’ in het boek
Plicht jegens God werkt te vragen om het
quorum een korte les te geven over het gedeelte
‘Leren’ van het project (pp. 79–80). Hij kan ook
vertellen wat zijn project inhoudt en welke
ervaringen hij daarmee heeft gehad.

Discussievragen

Hoe zou jouw gedrag ertoe kunnen leiden dat
een quorumgenoot niet naar de kerk of een
activiteit wil komen? Wat kunnen je quorum en
jij doen om tot een oplossing te komen?

Wat zou je moeten doen als je het gevoel hebt
dat iemand jou benadeelt door zijn slechte
beslissingen?

Aanvullende bronnen

Henry B. Eyring, ‘Onze harten tot één
samensmeden’, Liahona, nov 2008, 68 71.

Dieter F. Uchtdorf, ‘Jullie zijn mijn handen’,
Liahona, mei 2010, 68 75.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 128.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
114–116.

Video: ‘Love One Another’, lds.org/media-
library.

Onderwijstip

‘Als de leerlingen beseffen dat u hen liefhebt en om
hen geeft, zullen ze u gaan vertrouwen. Dan zullen ze
gemakkelijker te onderwijzen zijn en minder snel de
les verstoren’ (Onderwijzen — geen grotere roeping
[1999], 79).

L E S 1 2

De profeet volgen

Plicht jegens God

Als een jongeman in uw quorum het leerstellige
onderwerp ‘Profeten’ bestudeert als onderdeel
van zijn plan om in de leer onderlegd te raken
(zie pp. 18–20, 42–44, of 66–68 in het boek Plicht
jegens God), kunt u hem vragen om in de
quorumvergadering te vertellen wat hij heeft
geleerd.

Discussievragen

Wat belooft de Heer als we de profeet volgen?
(Zie LV 21:5–6.)

Welke voorbeelden kun je geven waaruit blijkt
dat jij (of je familie) gezegend bent voor het
volgen van de profeet?

Aanvullende bronnen

Claudio R. M. Costa, ‘Gehoorzaamheid aan de
profeten’, Liahona, nov 2010, 11–13.

Kevin R. Duncan, ‘Ons leven hangt ervan af’,
Liahona, nov 2010, 34–36.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 32–34.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
137–138.

Video: ‘Watchmen on the Tower’, lds.org/
media-library; of Dvd-presentaties Leer en
Verbonden en kerkgeschiedenis, dvd 1.

4

http://lds.org/youth/video/two-brothers-apart
http://lds.org/media-library/video/mormon-messages?#2010-02-04-love-one-another
http://lds.org/media-library/video/doctrine-and-covenants-visual-resources?#2010-07-23-watchmen-on-the-tower


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L E S 1 3

Ieder lid een zendeling

Plicht jegens God

Overweeg de leeractiviteiten op p. 28 in het boek
Plicht jegens God in deze les te gebruiken. U
kunt een lid van het quorumpresidium of een
andere quorumlid vragen deze bespreking te
leiden.

Discussievragen

Waarom denk je dat de Heer de dragers van het
Aäronisch priesterschap de plicht heeft gegeven
om ‘allen uit [te] nodigen om tot Christus te
komen’? (Zie LV 20:59.)

Hoe kun je je beter op een voltijdzending
voorbereiden door je vrienden en familie over
het evangelie te vertellen? (Zie LV 33:8–10;
38:30.)

Aanvullende bronnen

L. Tom Perry, ‘Zielen tot Mij brengen’, Liahona,
mei 2009, 109–112.

Russell M. Nelson, ‘Wees een voorbeeld voor de
gelovigen’, Liahona, nov 2010, 47–49.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 160–162.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
195–197.

Video: ‘Inviting All to Come unto Christ:
Sharing the Gospel’, lds.org/youth/video.

Onderwijstip

De jongemannen zullen een leerstelling eerder
begrijpen en toepassen als zij de kans krijgen om
anderen les te geven. U kunt ze bijvoorbeeld vragen
om hun familie of andere quorumleden te vertellen
wat ze hebben geleerd.

L E S 1 4

Anderen dienen

Plicht jegens God

Overweeg de leeractiviteit in het gedeelte
‘Anderen dienen’ in het boek Plicht jegens God
(zie pp. 26, 50, of 74) als een quorum te doen. U
kunt de quorumleden in de quorumvergadering
de tijd geven om plannen te maken voor
dienstbetoon, of u kunt ze vragen welke

ervaringen zij hebben gehad toen zij hun
plannen uitvoerden.

Discussievragen

Wie in uw wijk of gemeente kan ons vertellen
welke mogelijkheden er zijn om te dienen?

Welke invloed heeft je houding ten opzichte van
anderen dienen op hoe je dient? Welke
uitwerking zal dat hebben op de mensen die je
dient?

Aanvullende bronnen

Thomas S. Monson, ‘Wat heb ik vandaag voor
iemand gedaan?’, Liahona nov. 2009, 84–87.

M. Russell Ballard, ‘Vreugde vinden in liefdevol
dienstbetoon’, Liahona, mei 2011, 46–49.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 91 92.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
113–114.

L E S 1 5

Eenheid in de priesterschap

Plicht jegens God

Overweeg de eerste activiteit onder
‘voorbeelden — vrienden en vriendinnen’ op p.
16 van het boek Plicht jegens God in deze les te
gebruiken. U kunt een priester die aan dit
project werkt vragen te vertellen hoe het hem
vergaat in zijn streven om een betere vriend te
zijn.

Discussievragen

Wat houdt het in om broederschap en eenheid in
je priesterschapsquorum te hebben?

Wat kun je doen om je quorumgenoten te
helpen?

Aanvullende bronnen

Henry B. Eyring, ‘Leren in het priesterschap’,
Liahona, mei 2011, 62–65.

Michael A. Neider, ‘Geopenbaarde
quorumbeginselen’, Liahona, mei 2009, 14–16.

Video: ‘My Duty to God’, lds.org/youth/video.

Video: ‘Same Jersey’, lds.org/youth/video.
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L E S 1 6

Naastenliefde

Discussievragen

Neem de eigenschappen van naastenliefde door
in 1 Korintiërs 13:4–7. Hoe bracht de Heiland
deze eigenschappen in praktijk?

Hoe toont een Aäronisch-priesterschapsdrager
naastenliefde?

Aanvullende bronnen

Thomas S. Monson, ‘De liefde vergaat
nimmermeer’, Liahona, nov 2010, 122–125.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 128.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
114–116.

Video: ‘Sharing the Light of Christ’, lds.org/
youth/video.

L E S 1 7

Dagboeken

Plicht jegens God

Aan het eind van elk ‘Voor de kracht van de
jeugd’-project in het boek Plicht jegens God
wordt de jongemannen aangeraden op te
schrijven wat ze hebben geleerd van het project.
U kunt enkele jongemannen vragen om te
vertellen hoe dat hen geholpen heeft.

Discussievragen

Op welke manieren blijkt dat je je nageslacht
liefhebt als je een dagboek bijhoudt? (Zie
2 Nephi 25:26.)

Wat zou je willen dat je nageslacht over jou te
weten komt uit je dagboek?

Aanvullende bronnen

Henry B. Eyring, ‘O bedenkt, bedenkt’, Liahona,
nov 2007, 66–69; zie ook de video ‘O Remember,
Remember’, lds.org/media-library.

L E S 1 8

Het woord van wijsheid

Plicht jegens God

Sommige jongemannen hebben er misschien
voor gekozen om meer te weten te komen over
het woord van wijsheid om onderlegd in de leer
te raken (zie pp. 18–20, 42–44, of 66–68 in het

boek Plicht jegens God). U kunt ze vragen om
tijdens de les te vertellen wat ze geleerd hebben.

Discussievragen

Welke zegeningen heeft het woord van wijsheid
jou en je huisgenoten gebracht?

Hoe kun je doeltreffend reageren op hen die je
onder druk zetten om het woord van wijsheid te
overtreden?

Aanvullende bronnen

Boyd K. Packer, ‘Adviezen aan jongemannen’’,
Liahona, mei 2009, 49–52.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 82–83.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
193–195.

Video: ‘The Mormon Mustang’, lds.org/youth/
video.

L E S 1 9

Het overwinnen van verzoekingen

Plicht jegens God

U kunt enkele jongemannen vragen te vertellen
hoe het is om ernaar te streven de normen in
Voor de kracht van de jeugd na te leven (zie het
gedeelte ‘Waardige levenswijze’ van het boek
Plicht jegens God, pp. 17, 41, of 65).

Discussievragen

Welke bedrieglijke listen gebruikt Satan om ons
te verleiden tot het overtreden van een gebod of
het verlagen van onze normen? (Zie 2 Nephi
28:7–9, 20–22). Wat kunnen we doen om die
bedrieglijke listen te doorzien?

Wat kun je doen om je aan je normen te houden
hoewel mensen om je heen er andere normen op
nahouden?

Aanvullende bronnen

M. Russell Ballard, ‘O, dat geslepen plan van de
boze’, Liahona, nov 2010, 108–10; zie ook de
video ‘You Will Be Freed’ lds.org/youth/video.

Jairo Mazzagardi, ‘De valstrik van zonde
vermijden’, Liahona nov. 2010, 103–105.

Trouw aan het geloof (2004), 175–177.
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Onderwijstip

Jongemannen zullen waarschijnlijk meer leren uit de
Schriften of de woorden van de profeten als hun
wordt gevraagd om onder het lezen naar iets te
zoeken. U kunt de jongemannen vragen om op
specifieke beginselen of andere details te letten als u
hun vraagt een tekst voor te lezen. U kunt
bijvoorbeeld zeggen: ‘Let als je deze verzen leest
op. . .’ Vraag hun als ze klaar zijn te vertellen wat hun
bevindingen zijn. (Zie Onderwijzen — geen grotere
roeping [1999], 55.)

L E S 2 0

Onze keuzevrijheid goed gebruiken

Plicht jegens God

Als een jongeman in uw quorum ervoor
gekozen heeft om meer over keuzevrijheid te
weten te komen als onderdeel van zijn plan om
in de leer onderlegd te raken (zie pp. 18–20,
42–44, of 66–68 in het boek Plicht jegens God),
kunt u hem vragen om in de
quorumvergadering te vertellen wat hij heeft
geleerd.

Discussievragen

Welke zegeningen heb je ontvangen door goede
keuzes te doen?

Welke veranderingen kun je in je leven
aanbrengen die het voor jou makkelijker maken
om altijd het goede te kiezen?

Aanvullende bronnen

Thomas S. Monson, ‘De drie aspecten van
keuzes’, Liahona, nov 2010, 67–70.

Robert D. Hales, ‘Keuzevrijheid: essentieel in het
levensplan’ Liahona, nov 2010, 24–27.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 97–98.

Video: ‘Surfing or Seminary?’, lds.org/youth/
video.

L E S 2 1

Reine gedachten — fatsoenlijke taal

Plicht jegens God

Het boek Plicht jegens God vraagt jongemannen
hoofdstukken uit Voor de kracht van de jeugd te
bestuderen als onderdeel van hun plan om
waardig te leven (zie pp. 17, 41, of 65). Als de
hoofdstukken die zij hebben gekozen van

toepassing zijn op deze les (bijvoorbeeld
‘Amusement en zijn vormen’, ‘Muziek en dans’
of ‘Taalgebruik’) kunt u ze vragen om te
vertellen wat ze hebben geleerd.

Discussievragen

Wat zijn kiemen van slechte gedachten die tot
slecht taalgebruik of gedrag kunnen leiden? (Zie
LV 88:121.)

Noem een aantal bronnen van goede gedachten?
Hoe leiden goede gedachten tot goed
taalgebruik of gedrag?

Aanvullende bronnen

Thomas S. Monson, ‘Beheers uw gevoelens, o
mijn broeder’, Liahona, nov 2009, 62, 62–69.

Jeffrey R. Holland, ‘Taal der engelen’, Liahona,
mei 2007, 16–18.

Trouw aan ’t geloof: evangeliewijzer (2004), 131–132,
185–186.

Video: ‘No Cussing Club’, lds.org/youth/video.

Video: ‘Watch Your Step’, lds.org/media-library.

L E S 2 2

Onze verbonden zijn een richtsnoer
voor onze handelingen

Plicht jegens God

Als een jongeman in uw quorum ervoor
gekozen heeft om meer over verbonden en
verordeningen te weten te komen als onderdeel
van zijn plan om in de leer onderlegd te raken
(zie pp. 18–20, 42–44, of 66–68 in het boek Plicht
jegens God), kunt u hem vragen om in de
quorumvergadering te vertellen wat hij heeft
geleerd.

Discussievragen

In welke opzichten maakt het sluiten en
nakomen van verbonden jou anders dan andere
jongemannen? Hoe kun je je bij je keuzes en
daden laten leiden door je verbonden?

Hoe ben je gezegend door naleving van je
verbonden?

Aanvullende bronnen

D. Todd Christofferson, ‘De kracht van
verbonden’, Liahona, mei 2009, 19–23.

Walter F. González, ‘Volgelingen van
Christus’,Liahona, mei 2011, 13–15.
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Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 63–64.

Trouw aan ’t geloof: evangeliewijzer (2004), 171.

L E S 2 3

Bid om leiding

Plicht jegens God

Overweeg de eerste alinea van de leeractiviteit
op p. 38 in het boek Plicht jegens God in deze les
te gebruiken. U kunt de jongemannen ook de
tijd geven om hun plan op te schrijven een vaste
gewoonte te maken van dagelijks gebed (zie p.
15, 39, of 63).

Discussievragen

Wat kun je doen om je open te stellen voor de
influisteringen van de Heilige Geest? (Zie Alma
17:2–3.)

Hoe maken we onderscheid tussen onze eigen
gedachten en de ingevingen van de Heilige
Geest?

Aanvullende bronnen

Boyd K. Packer, ‘Gebeden en ingevingen’,
Liahona, nov 2009, 43–46.

Richard G. Scott, ‘Hemelse inspiratie
ontvangen’, Liahona, nov 2009, 6–9.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 100–102.

L E S 2 4

Bekering die Christuscentraal is

Plicht jegens God

Op p. 64 van het boek Plicht jegens God wordt
de priesters gevraagd een les voor te bereiden
over hoe bekering en de verzoening ons kan
helpen om het priesterschap waardig te blijven.
Overweeg een priester de gelegenheid te geven
om te vertellen wat hij heeft voorbereid.

Overweeg de leeractiviteit op p. 16 in het boek
Plicht jegens God in deze les te gebruiken.

Discussievragen

Wat houdt oprechte bekering in? (Zie Mosiah
5:1–7).

Wat voor rol speelt de Heiland in het
bekeringsproces? (Zie Alma 42:14–15; LV
19:15–20.)

Aanvullende bronnen

Neil L. Andersen, ‘Bekeert u (. . .) opdat ik u
moge genezen’, Liahona, nov 2009, pp. 40–43.

Partick Kearon, ‘‘Kom tot Mij met een volmaakt
voornemen des harten, dan zal Ik u genezen’,
Liahona, nov 2010, 50–52.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 17–21.

L E S 2 5

Vergeving

Discussievragen

Waarom is het vooral belangrijk voor Aäronisch-
priesterschapsdragers om anderen vergiffenis te
schenken? (Zie LV 20:53–54.)

Wat zijn de gevolgen als we anderen geen
vergiffenis schenken? (Zie LV 64:8–9.) Welke
zegeningen ontvangen we als we vergeven?

Aanvullende bronnen

Thomas S. Monson, ‘Beheers uw gevoelens, o
mijn broeder’, Liahona, nov 2009, 62, 62–69.

Donald L. Hallstrom, ‘Ons tot de Heer wenden’,
Ensign Liahona, mei 2010, 78–80.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
173–175.

Video: ‘Forgiveness: My Burden Was Made
Light’ lds.org/media-library.

Onderwijstip

U en de jongemannen nodigen de Geest in uw en hun
leven uit als u een zorgzame onderlinge band
ontwikkelt. Begroet de jongemannen in de
quorumvergadering, luister aandachtig naar hun
reactie op vragen, en respecteer hun mening. Moedig
de jongemannen aan hetzelfde onder elkaar te doen.
(Zie Onderwijzen — geen grotere roeping [1999], 31–32.)

L E S 2 6

Goeddoen op de sabbat

Discussievragen

Hoe kun je aan anderen op gepaste wijze
uitleggen dat je de zondag heilig wilt houden?

Hoe weet je of een bezigheid gepast is voor de
sabbat? (Zie LV 59:9–13.)
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Aanvullende bronnen

L. Tom Perry, ‘De sabbat en het avondmaal’,
Liahona mei 2011, 6–9.

Voor de kracht van de jeugd (boekje, 2001), 32–33.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
142–144.

L E S 2 7

Eerbied

Plicht jegens God

Overweeg de leeractiviteiten onder
‘Priesterschapsverordeningen bedienen’ in het
boek Plicht jegens God in deze les te gebruiken
(zie pp. 24, 48, of 72). U kunt de quorumleden
ook de tijd geven voor het opstellen van een
plan voor eerbiedige bediening van het
avondmaal om dit een betekenisvolle ervaring
voor de mensen in de dienst te maken.

Discussievragen

Hoe zou je aan een nieuw lid uitleggen wat het
inhoudt om eerbiedig te zijn?

Wat voor invloed kan eerbied voor het
avondmaal hebben op de wijkleden die aan deze
verordening deelnemen? Wat kun je doen om
eerbied voor het avondmaal te tonen?

Aanvullende bronnen

D. Todd Christofferson, ‘Waardering voor
heilige zaken, Liahona juni 2006, 28–31.

Mervyn B. Arnold, ‘Wat heb je met mijn naam
gedaan?’ Liahona nov. 2010, 105–107.

Margaret S. Lifferth, ‘Respect en eerbied’,
Liahona, mei 2009, 11–13.

Trouw aan ’t geloof: evangeliewijzer (2004), 32–33.

L E S 2 8

Eerbied voor de vrouw

Plicht jegens God

Overweeg de tweede activiteit onder
‘voorbeelden — vrienden en vriendinnen’ op p.
81 van het boek Plicht jegens God te doen, hetzij
in deze les, hetzij op de doordeweekse
activiteitenavond.

Discussievragen

Waarom behoren Aäronisch-
priesterschapsdragers vrouwen en meisjes
respect te tonen?

Hoe zou je gedrag ten opzichte van
jongevrouwen nu van invloed kunnen zijn op je
relatie met je vrouw later?

Aanvullende bronnen

M. Russell Ballard, ‘Dochters van God’, Liahona,
mei 2008, 108–110.

Russell M. Nelson, ‘Our Sacred Duty to Honor
Women’ Ensign, mei 1999, 38–40.

Video: ‘The Women in Our Lives’ lds.org/
media-library, gebaseerd op een toespraak van
president Gordon B. Hinckley.

Onderwijstip

Als quorumleden de tijd krijgen om na te denken
voordat zij ingaan op een vraag zullen zij de Geest
meer voelen en zullen hun antwoorden meer inhoud
hebben. Overweeg voorafgaand aan de
quorumvergadering een vraag op het bord te zetten
of de quorumleden hun antwoord op te laten
schrijven. (Zie Onderwijzen — geen grotere roeping
[1999], 70.)

L E S 2 9

Het eeuwige gezin

Plicht jegens God

Als een jongeman ervoor heeft gekozen om
meer te weten te komen over eeuwige gezinnen
om de leer beter te begrijpen (zie pp. 18–20,
42–44, of 66–68 in het boek Plicht jegens God)
kunt u hem vragen om in de
quorumvergadering te vertellen wat hij geleerd
heeft.

Discussievragen

Welke dagelijkse beslissingen worden beïnvloed
doordat je weet dat je een zoon van God bent?

Wat kun je als drager van het Aäronisch
priesterschap doen om je familie te versterken?
(Zie LV 20:46–47, 51, 53–55, 58–59).

Aanvullende bronnen

Gary E. Stevenson, ‘Heilig huis, heilige tempel’,
Liahona, mei 2009, 101–103.

Gerrit W. Gong, ‘De eeuwige spiegels van de
tempel: een getuigenis over families’, Liahona,
nov 2010, 36–38.

Voor de kracht van de jeugd (boekje, 2001), 10–11.
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Het gezin: een proclamatie aan de wereld,
Liahona, nov 2010, p. 129.

L E S 3 0

Het heilsplan

Plicht jegens God

Sommige jongemannen hebben er misschien
voor gekozen om meer over het heilsplan te
weten te komen als onderdeel van hun plan om
de leer te begrijpen (zie pp. 18–20, 42–44, of
66–68 in het boek Plicht jegens God). Overweeg
die jongemannen te vragen om in de
quorumvergadering te vertellen wat ze hebben
geleerd.

Discussievragen

Waarom wordt het heilsplan soms het plan van
geluk genoemd? (zie Alma 42:8, 16).

Hoe kunnen we door het heilsplan te kennen
beter omgaan met zware beproevingen als dood
en ziekte? Hoe kunnen we daardoor morele
kwesties zoals kuisheid en abortus beter gaan
begrijpen?

Aanvullende bronnen

Thomas S. Monson, ‘De drie aspecten van
keuzes’, Liahona, nov 2010, 67–70.

Quentin L. Cook, ‘Het plan van onze Vader is
berekend op al zijn kinderen’, Liahona, mei 2009,
34–38.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 47–59.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 75–77.

Video: ‘The Plan of Salvation,’ lds.org/media-
library; of Doctrine and Covenants and Church
History Visual Resource DVDs, disk 1.

L E S 3 1

Voortgaan in vasten en gebed

Discussievragen

Hoe heb jij de macht van vasten en bidden
ervaren?

Wat kun je doen om je vasten zinvoller maken?
(Zie LV 59:13–16.)

Aanvullende bronnen

Russell M. Nelson, ‘Lessen uit de gebeden van
de Heer’, Liahona, mei 2009, 46–48.

Carl B. Pratt, ‘Op de juiste manier vasten’,
Liahona nov 2004, 47–49.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 79–80.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
168–171.

Onderwijstip

Als jongemannen in de quorumvergadering met
elkaar over evangeliewaarheden praten, vergroten zij
hun getuigenis en leren zij vol vertrouwen over het
evangelie te praten. Kijk naar de mogelijkheden in de
lessen en in het boek Plicht jegens God om hun die
gelegenheid in het quorum te geven. Geef ze ook in
overweging om wat ze leren thuis te bespreken.

L E S 3 2

Tiende

Plicht jegens God

Als een jongeman ervoor heeft gekozen om
meer te weten te komen over tiende om de leer
beter te begrijpen (zie pp. 18–20, 42–44, of 66–68
in het boek Plicht jegens God) kunt u hem
vragen om in de quorumvergadering te
vertellen wat hij geleerd heeft.

Discussievragen

Waarom denk je dat het belangrijk is om de wet
van tiende al te begrijpen voordat je een baan
krijgt?

Wat zou je kunnen zeggen tegen iemand die
moeite heeft met de wet van tiende? (Zie
3 Nephi 24:10.)

Aanvullende bronnen

Robert D. Hales, ‘In stoffelijk en geestelijk
opzicht voorzorgen nemen’, Liahona, mei 2009,
7–10.

Carl B. Pratt, ‘De rijkste zegeningen van de
Heer’, Liahona mei 2011, 101–103.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 78–79.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
163–164.
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L E S 3 3

Schriftstudie

Plicht jegens God

Overweeg de leeractiviteiten onder ‘Gebed en
schriftstudie’ in het boek Plicht jegens God in
deze les te gebruiken (zie pp. 14, 38, of 62). U
kunt de quorumleden ook de gelegenheid geven
om hun Schriftstudieplan op te stellen of
ervaringen te vertellen die zij met Schriftstudie
hebben gehad.

Discussievragen

Welke zegeningen heb je zoal ontvangen door
de Schriften te bestuderen?

Hoe kun je je Schriftstudie zinvoller maken?

Aanvullende bronnen

Jeffrey R. Holland, ‘Veiligheid voor de ziel’,
Liahona, nov 2009, 88–90.

D. Todd Christofferson, ‘De kracht van
verbonden’, Liahona, mei 2010, 32–23.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 73–74.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
146–150.

L E S 3 4

Gehoorzaamheid

Discussievragen

Welke voorbeelden kun je geven waaruit blijkt
dat naleven van Gods geboden tot geluk heeft
geleid?

Hoe is je gehoorzaamheid nu van invloed op je
mogelijkheden in de toekomst?

Aanvullende bronnen

Dieter F. Uchtdorf, ‘De liefde Gods’, {Liahona{,
nov 2009, 21–24.

Dallin H. Oaks, ‘De liefde en de wet’, Liahona,
nov 2009, 26–29.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 132–133.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 54–55.

Video: ‘Spiritual Vertigo’ lds.org/youth/video.

L E S 3 5

Het avondmaal

Plicht jegens God

Overweeg de leeractiviteiten onder
‘Priesterschapsverordeningen bedienen’ in het
boek Plicht jegens God in deze les te gebruiken
(zie pp. 24, 48, of 72). U kunt de jongemannen
ook de tijd geven om hun plannen over dit
onderwerp op te schrijven of ervaringen te
vertellen die zij hebben gehad met de uitvoering
van hun plannen.

Discussievragen

Wat houdt het in om waardig van het
avondmaal te nemen? Wat houdt het in om het
avondmaal waardig te bedienen?

Wat kun je doordeweeks doen om te laten zien
dat je de naam van Jezus Christus op je hebt
genomen?

Aanvullende bronnen

L. Tom Perry, ‘De sabbat en het avondmaal’,
Liahona mei 2011, 6–9; zie ook de video
‘Remembering the Sacrament’, lds.org/youth/
video.

David L. Beck, ‘Het prachtige Aäronisch
priesterschap’, Liahona, mei 2010, 54–56.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 66.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 10–12.

L E S 3 6

Getuigenis

Plicht jegens God

Overweeg de jongemannen te vragen om te
vertellen hoe hun getuigenis is gegroeid doordat
zij aan hun plannen in het boek Plicht jegens
God hebben gewerkt.

Discussievragen

Hoe heb je een getuigenis gekregen? Welke
ervaringen heb je gehad die je getuigenis hebben
versterkt?

Welke overeenkomsten zijn er tussen getuigenis
sterk houden en een vuur aanhouden?

Aanvullende bronnen

Dieter F. Uchtdorf, ‘Stilstaan op de weg naar
Damascus’, Liahona, mei 2011, 70–77.
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Cecil O. Samuelson Jr., ‘Getuigenis’, Liahona, mei
2011, 40–42.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 61–63.

Video: ‘The First Step’, lds.org/youth/video.

Onderwijstip

In het boek Plicht jegens God volgen de jongemannen
een patroon van leren, doen en bespreken. Nadat de
jongemannen een evangeliebeginsel hebben geleerd,
nodigt u hen uit om een plan te maken dat hen in
staat stelt om het geleerde in praktijk te brengen. In
volgende quorumvergaderingen kunt u hun dan de
kans geven om over hun ervaringen te vertellen.

L E S 3 7

Het priesterschap van Aäron

Plicht jegens God

Vraag de jongemannen als onderdeel van deze
les de pagina’s 5 en 7 in het boek Plicht jegens
God te lezen.

Discussievragen

Lees de volgende Schriftteksten over de soort
mannen aan wie God het priesterschap heeft
toevertrouwd: Abraham 1:2; Alma 48:11–18;
Helaman 10:4–7. Wat leer je uit deze teksten
over wie je bent en wat je kunt worden?

In welke opzichten leek de zending van
Johannes de Doper op de plichten die jij nu hebt
als Aäronisch-priesterschapsdrager? (zie
Matteüs 3:1–3; LV 20:46–59; 84:26–28).

Aanvullende bronnen

David L. Beck, ‘Het prachtige Aäronisch
priesterschap’, Liahona, mei 2010, 54–56; zie ook
de video ‘The Magnificent Priesthood’, lds.org/
youth/video.

L. Tom Perry, ‘Het priesterschap van Aäron’,
Liahona, nov 2010, 91–94.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 4–5.

L E S 3 8

De roeping van Aäronisch-
priesterschapsdrager eren

Plicht jegens God

Overweeg de overzichten van de
priesterschapsplichten in het boek Plicht jegens

God door te nemen (diakenen, pp. 22–23;
leraren, pp. 46–47; priesters, pp. 70–71) te
bestuderen. U kunt ook de jongemannen vragen
om ervaringen te vertellen die zij hebben met
het uitvoeren van de plannen die zij gemaakt
hebben om die plichten na te komen.

Discussievragen

Denk aan iemand die je kent die een goed
voorbeeld is van waardige priesterschapsdrager.
Wat doet hij om zijn roeping in het priesterschap
groot te maken? (Zie LV 4.)

Wat kun je binnen je quorum en in het dagelijks
leven doen om je roeping als Aäronisch
priesterschapsdrager groot te maken?

Aanvullende bronnen

Henry B. Eyring, ‘Met alle ijver’, Liahona, mei
2010, 60–63.

Dieter F. Uchtdorf, ‘Uw potentieel, uw
voorrecht’, Liahona, mei 2011, 58 61.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
132–137.

Video: ‘Let Every Man Learn His Duty: Aaronic
Priesthood’, lds.org/youth/video.

Onderwijstip

Eén doel van een quorumvergadering is dat
quorumleden overleg plegen over hun
priesterschapsplichten. Geef de quorumpresident de
tijd om quorumserviceprojecten te bespreken, taken
uit te delen en verslag uit te laten brengen over
voorgaande taken.

L E S 3 9

Zendingswerk door voorbeeld

Plicht jegens God

Overweeg de tweede leeractiviteit op p. 28 in het
boek Plicht jegens God in deze les te gebruiken.
U kunt de jongemannen ook de tijd geven om
hun plannen over een goed voorbeeld zijn voor
anderen op te schrijven (zie p. 29) of ervaringen
te vertellen die zij hebben gehad met de
verwezenlijking van hun plannen.

Discussievragen

Hoe heeft het voorbeeld van anderen jouw leven
beïnvloed?
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Welke vragen stellen vrienden uit andere
geloven over de kerk? Hoe kunnen we die
vragen op gepaste wijze beantwoorden?

Aanvullende bronnen

Russell M. Nelson, ‘Wees een voorbeeld voor de
gelovigen’, Liahona, nov 2010, 47–49.

M. Russell Ballard, ‘Vreugde vinden in liefdevol
dienstbetoon’, Liahona, mei 2011, 46–49.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
195–197.

Video: ‘Inviting All to Come unto Christ:
Sharing the Gospel’, lds.org/youth/video.

L E S 4 0

Het huis des Heren

Plicht jegens God

Als een jongeman in uw quorum ervoor
gekozen heeft om meer over tempels te weten te
komen als onderdeel van zijn plan om in de leer
onderlegd te raken (zie pp. 18–20, 42–44, of
66–68 in het boek Plicht jegens God), kunt u
hem vragen om in de quorumvergadering te
vertellen wat hij heeft geleerd.

Discussievragen

Wat kun je zeggen tegen een andere jongere in
de kerk die er niet zeker van is of een
tempelhuwelijk belangrijk is?

Hoe kan tempelbezoek je sterker maken tegen
verleiding?

Waarom is het belangrijk om tempelwaardig te
zijn, zelfs als je niet de kans hebt om vaak naar
de tempel te gaan?

Aanvullende bronnen

Thomas S. Monson, ‘‘De heilige tempel: een
baken voor de wereld’ Liahona, mei 2011, 90–94.

Richard G. Scott, ‘Tempelbezoek: bron van
macht en kracht in tijden van nood’, Liahona, mei
2009, 43–45.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 90–91.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
156–160.

L E S 4 1

Zedelijke reinheid

Plicht jegens God

Overweeg de volgende leeractiviteiten uit het
boek Plicht jegens God in deze les te gebruiken:
p. 40, laatste alinea; p. 64, eerste alinea.

Discussievragen

Hoe zou je aan een vriend van een ander geloof
uitleggen waarom jij ervoor kiest zedelijk rein te
zijn? (Zie LV 121:45–46.)

Wat zijn de gevolgen van het bekijken van
pornografie?

Aanvullende bronnen

Boyd K. Packer, ‘De binnenste schotel reinigen’,
Liahona, nov 2010, 74–77.

Jeffrey R. Holland, ‘Geen plaats voor de vijand
van mijn ziel’, Liahona, mei 2010, 44–46.

Voor de kracht van de jeugd (boekje, 2001), 26–28.

Laat deugd uw gedachten sieren (brochure, 2006).

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
102–107.

Video: ‘Chastity: What Are the Limits?’ lds.org/
youth/video.

L E S 4 2

Eerlijkheid

Plicht jegens God

Als een jongeman ervoor heeft gekozen om het
hoofdstuk ‘Eerlijkheid’ in Voor de kracht van de
jeugd te bestuderen als onderdeel van zijn plan
om waardig te leven (zie pp. 17, 41, of 65), kunt
u hem vragen een paar ervaringen te vertellen
die hij heeft gehad met het naleven van dit
beginsel.

Discussievragen

Waarom is het beter je nu voor te nemen om
eerlijk te zijn in plaats van te wachten totdat
verleiding zich aandient?

Welke zegeningen schenkt de Heer aan wie zijn
woord bestuderen?

Aanvullende bronnen

Zie Thomas S. Monson, ‘Voorbereiding brengt
zegeningen’, Liahona, mei 2010, 65.
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Ann M. Dibb, ‘Ik geloof eerlijk te moeten zijn en
trouw’, Liahona, mei 2011, 115–118; zie ook de
video ‘Be Honest and True’ lds.org/youth/
video.

Voor de kracht van de jeugd (brochure, 2001), 31.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 33–34.

L E S 4 3

Instrumenten voor schriftstudie

Plicht jegens God

Overweeg de leeractiviteiten onder ‘Gebed en
schriftstudie’ in het boek Plicht jegens God in
deze les te gebruiken (zie pp. 14, 38, of 62). U
kunt de jongemannen ook de tijd geven om hun
plannen over dit onderwerp op te schrijven of
ervaringen te vertellen die zij hebben gehad met
de uitvoering van hun plannen.

Discussievragen

Wat is het verschil tussen de Schriften
bestuderen en ze slechts lezen? Waarom is het
belangrijk dat we de Schriften bestuderen? (Zie
1 Nephi 15:24; 2 Nephi 32:3).

Hoe heb je de studiemiddelen in de Schriften
gebruikt om je Schriftstudie te verbeteren?

Aanvullende bronnen

D. Todd Christofferson, ‘De kracht van
verbonden’, Liahona, mei 2010, 32–23.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 17–27.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
146–150.

L E S 4 4

Een betere huisonderwijzer worden

Plicht jegens God

Overweeg de toepasbare onderdelen van
leeractiviteiten op p. 52 en 76 in het boek Plicht
jegens God in deze les te gebruiken. U kunt ook
de leraren en priesters in de quorumvergadering
de tijd geven om plannen te maken om een
betere huisonderwijzer te worden, of u kunt ze
vragen welke ervaringen zij hebben gehad toen
zij hun plannen verwezenlijkten.

Discussievragen

Welke eigenschappen en gewoonten maken van
iemand een goede huisonderwijzer?

Wat kunnen we in het quorum doen om elkaar
te helpen goed huisonderwijs te doen?

Aanvullende bronnen

Henry B. Eyring, ‘Man geraakt!’, Liahona, nov
2009, 63–66.

Russell T. Osguthorpe, ‘Levensreddend
onderwijs’, Liahona, nov 2009, 15–17.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
134–135.

L E S 4 5

Het heilige voortplantingsvermogen

Discussievragen

Wat zijn de zegeningen van de wet van kuisheid
naleven? Wat zijn de gevolgen van de wet van
kuisheid overtreden?

Hoe gebruikt Satan het amusement en de media
om de mensen ertoe te brengen het
voortplantingsvermogen te misbruiken?

Wat betekent het om al je hartstochten te
beteugelen? (Alma 38:12.) Hoe kunnen we onze
hartstochten doeltreffend beteugelen? Hoe staat
ons dat toe om ‘met liefde vervuld [te] zijn’?

Aanvullende bronnen

Quentin L. Cook, ‘Rentmeesterschap: een heilige
verantwoordelijkheid’, Liahona, nov 2009, 91–94.

Elaine S. Dalton, ‘Bewakers van deugd’, Liahona
mei 2011, 121–124.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004),
102–107, 131–132.

Video: ‘Return to Virtue’, lds.org/youth/video,
gebaseerd op een toespraak van Elaine S.
Dalton.

L E S 4 6

Beslissingen nemen

Discussievragen

Welke belangrijke beslissingen zul jij in de
komende jaren nemen?

Wat zijn de gevolgen als iemand het nemen van
belangrijke beslissingen steeds weer uitstelt?

Aanvullende bronnen

Thomas S. Monson, ‘De drie aspecten van
keuzes’, Liahona, nov 2010, 67–70.
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Richard G. Scott, ‘De karaktervormende kracht
van geloof’, Liahona, nov 2010, 43–46.

Trouw aan het geloof: evangeliewijzer (2004), 97–98.

L E S 4 7

Toewijding en offerande

Discussievragen

Welke offers zul je moeten brengen om te
kunnen dienen in de priesterschap?

Welke zegeningen heb je ontvangen door offers
te brengen?

Aanvullende bronnen

Dallin H. Oaks, ‘Verlangen’, Liahona, mei 2011,
42–45.

D. Todd Christofferson, ‘Bespiegelingen over
een toegewijd leven’, Liahona, nov 2010, 16–19.

Video: ‘A Work in Progress’, lds.org/youth/
video.

L E S 4 8

Het gezag om te dopen

Plicht jegens God

Als een jongeman in uw quorum ervoor
gekozen heeft om meer over de doop te weten te
komen als onderdeel van zijn plan om in de leer
onderlegd te raken (zie pp. 18–20, 42–44, of
66–68 in het boek Plicht jegens God), kunt u
hem vragen om in de quorumvergadering te
vertellen wat hij heeft geleerd.

Discussievragen

Waarom is het belangrijk dat een doop wordt
verricht door iemand met gezag? Waarom is het

belangrijk dat de doop door onderdompeling
wordt verricht?

Wat kun je doen om je voor te bereiden op het
verrichten van een doop?

Aanvullende bronnen

David A. Bednar, ‘U moet wedergeboren
worden’, Liahona, mei 2007, 19–22.

D. Todd Christofferson, ‘De kracht van
verbonden’, Liahona, mei 2009, 19–23.

Predik mijn evangelie: handleiding voor
zendingswerk (2004), 63–64.

Trouw aan het geloof (2004), 25–30.

L E S 4 9

Onze tijd verstandig gebruiken

Vragen

Welke veranderingen denk je dat je moet
aanbrengen om je tijd verstandiger te
gebruiken? (Zie Mosiah 3:27).

Wat houdt het in om ‘gedreven voor een goede
zaak werkzaam te zijn’? (Zie LV 58:27–28.) Hoe
zou je anderen tot zegen kunnen zijn als je je tijd
verstandig gebruikt?

Aanvullende bronnen

Dieter F. Uchtdorf, ‘Wij zijn bezig met een groot
werk en kunnen niet komen’, Liahona, mei 2009,
59–62.

Dieter F. Uchtdorf, ‘De belangrijkste dingen’,
Liahona, mei 2010, 19 22.

Video: ‘Choose This Day’; lds.org/media-library,
gebaseerd op een toespraak van president
Henry B. Eyring.
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